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 : المؤهالت العلمية 
  2007أكتوبر 

 إلى
 2011فبراير 

 جامعة لندن، قسم الهندسة اإللكترونية وعلوم الحاسوب، لندن، بريطانيا 
 الدكتوراه في الهندسة اإللكترونية وعلوم الحاسوب  ▪

الدكتوراه: ▪ تتبع    رسالة  في  الالسلكية  االستشعار  شبكات  استخدام  على  الدكتوراه  رسالة  ركزت 
وزيادة   الطاقة  لتوفير  الالسلكية  االتصاالت  نقاط  بين  التعاون  كفاءة  وزيادة  ورقابتها  األهداف 

العدي للشبكة وتم تطوير واستحداث  د من الخوارزميات بفرض هدف واحد وعدد أهداف.  العمر 
وأيضًا ركزت الدراسة على الحوسبة المتوازية بين نقاط االستشعار إلنجاز وتنفيذ المهام بالسرعة  

 القصوى وتوفير القدر الممكن من الطاقة.  

تم نشر العديد من األبحاث العلمية المحكمة في مؤتمرات دولية ومجالت علمية    النشر: ▪
 حيث مرموقة

 ببريطانيا  IET في المجلة العلمية  الورقة البحثية المميزةحاصل على  ▪
 2006 رسبتمب

 إلى
 2007 رسبتمب

 جامعة لندن، قسم الهندسة اإللكترونية وعلوم الحاسوب، لندن، بريطانيا 
 الشبكات الالسلكية هندسة  في ماجستير  ▪

ركزت رسالة الماجستير على إنشاء نظام شبكات يعمل بنظام الخادم/زبون    رسالة الماجستير: ▪
النظام   يضمن  حيث  الرابع  للجيل  النقالة  االتصاالت  لدعم  وذلك  جافا  البرمجة  لغة  باستخدام 
الخوادم   عبر  االتصاالت  لقنوات  هجرة  وعمل  التنقل  خالل  الشبكة  ببرامج  االتصال  استمرارية 

 . حمال التي تقوم بها الخوادمالمربوطة بالشبكة حسب األ

 "  2006/2007%( "التقدير األعلى للعام 90امتياز ) تقدير رسالة الماجستير: ▪

 %( 90امتياز ) التقدير العام: ▪

   بجامعة لندن الترتيب األول على مستوى جميع التخصصات المختلفة بكلية الهندسة ▪
 

 1996 رسبتمب
 إلى

 2001 رسبتمب

 ، القاهرة، مصر هندسة االتصاالت واإللكترونياتجامعة عين شمس، قسم 
 واإللكترونيات  االتصاالتبكالوريوس في هندسة   ▪

 )كيان مادي وبرمجي(  EPROMتصنيع جهاز للكتابة على ذاكرة من نوع  مشروع التخرج: ▪

    امتياز :مشروع التخرجتقدير  ▪

 جيد جدا التقدير العام: ▪
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 1994 رسبتمب
 إلى

 1995 رسبتمب

 عبيدة بن الجراح، جباليا، فلسطين مدرسة أبو 
 الثانوية العامة شهادة إتمام دراسة  ▪

 العلمي الفرع: ▪

 لترتيب الخامس على مستوى قطاع غزة ا ▪
 

 : التمويل والمنح الدراسية 
 2019مارس 

 إلى
 2019إبريل 

 أسطنبول، مشروع أرسمس بلس األوروبي  -جامعة يلدز 
 يلدز التركية مع جامعةللتدريس والبحث العلمي تبادل أكاديمي  ▪

 تشمل المنحة تكاليف السفر والمعيشة ▪
 

 2014ديسمبر 
 إلى
 2015يوليو 

 )الزمالة البريطانية(، غزة، فلسطين   مؤسسة التعاون مع بنك فلسطين 
 مموله من بنك فلسطين  منحة زمالة لدراسة ما بعد للدكتوراه  ▪

 بجامعة لندن ببريطانيا شهور  6بحث علمي لمدة  ▪

 دوالر أمريكي  ١٩٠٠٠بقيمة  ▪
 

 2016فبراير 
 إلى
 2017مارس 

 غزة، فلسطين ، مشروع ابحث،  قطر الخيرية
 الالسلكية" االستشعارتمويل مشروع بحثي باسم "الزراعة الدقيقة بقطاع غزة باستخدام شبكات  ▪
 شهر بحث علمي إلنشاء كيان مادي وكيان برمجي  15 ▪

 يشمل أجور الباحثين والفنيين والمساعدين  دوالر أمريكي ٢٥٠٠٠ المشروع قيمة ▪

 

 2007أكتوبر 
 إلى
 2011فبراير 

 جامعة لندن، قسم الهندسة اإللكترونية وعلوم الحاسوب، لندن، بريطانيا 
 لدراسة للدكتوراه في نفس الجامعة  للطالب صاحب الترتيب األول منحة التفوق  ▪

 جنيه إسترليني   ١٢٠٠مصروف شهري بقيمة تشمل  ▪

 اسنويجنيه إسترليني  ١٥٠٠٠الدراسية بقيمة رسوم تشمل دفع ال ▪
 

 : الخبرات العملية اإلدارية
 2018 يناير

 إلى
 اآلن

األقصى  " جامعة  فلسطين،  مركز،  المعلومات  رئيس  دائرة    –  )عميد(  تكنولوجيا  ومدير 
 " دوام كلي -الشبكات والبنية التحتية 

وأعمال  إدارة   ▪ المعلوماتمهام  تكنولوجيا  المشتريات   مركز  لجان  وعضو  الفنية  اللجان  ورئاسة 
 والخطة اإلستراتيجية والعديد من اللجان األخرى.

 اتخاذ القرارات المناسبة بما يخص سياسة الجامعة في مجال تكنولوجيا المعلومات  ▪

 التنسيق المباشر مع رئاسة الجامعة بما يخص تكنولوجيا المعلومات ▪

نظم   –المتابعة والدعم الفني    –  والبنية التحتية الشبكات)  دوائرتتكون هيكلية المركز من ثالث   ▪
 ة.وثمانية أقسام موزعة على أربع أفرع للجامع البوابة اإللكترونية(المعلومات و 
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 2016يوليو 
 إلى
 اآلن

 دوام جزئي  –الكهرباء الذكية  ات التحكم اآللي وشبك   وخبير أنظمة استشاري 
 الكهرباء الذكية استشاري مشاريع عدادات  ▪
الذكية ▪ الكهرباء  شبكات  من   استشاري  والحد  الكهرباء  لشبكات  بعد  عن  والتحكم  ومراقبة  إلدارة 

 الفاقد وتوفير الطاقة 

   الطاقة البديلة باستخدام الخاليا الشمسيةخبير في  ▪
 الذكية للضغط المنخفض والمتوسط الكهربائية  القواطعخبير في  ▪
 ة ونظام السكادا استشاري أنظمة التحكم والرقاب ▪

▪  :Transfer of Technology (TOT)والتكنولوجي للصناعة  خبير في نقل البحث العلمي 

 
 2013يناير 

 إلى
 2016نوفمبر 

األقصى  "جامعة  فلسطين،  ل، غزة،  الجامعة  رئيس  نائب  والمالية مساعد  اإلدارية   لشئون 
 " دوام كلي – )عميد( 

والرقابة  العليا  اإلدارة   ▪ والمالية  عمالألوالمتابعة  اإلدارية  الشئون  المالية    دوائر  دائرة    –)الدائرة 
والمشتريات   الهندسية    –اللوازم  الخدمات    –الدائرة  القانونية    –دائرة  شئون    –الدائرة  دائرة 

 دائرة الصيانة(  –الدائرة الطبية  –الموظفين 

فتح   ▪ لجنة  رئيس  وتشمل  المشتريات  لجان  للعطاءا رئيس  الترسية  لجنة  ورئيس  ت  المظاريف 
 وعروض األسعار والشراء المباشر

 نية ذو العالقة بالعمل المكلف بهرئيس اللجان الف ▪

 رئيس لجان تطوير وتحسين األنظمة الخاصة بالشئون اإلدارية والمالية   ▪

األصناف الفنية لجميع    تالمواصفارئيس لجنة المواصفات الفنية العامة وتشمل صياغة واعتماد   ▪
 والخدمات 

  للقوانين واللوائح   نوالموظفين المخالفي  ترئيس لجان التحقيق الخاصة بتقصي الحقائق والمفقودا ▪
 والتظلمات

 لومات بالشئون اإلدارية والمالية رئيس وحدة المع ▪
  رئيس لجنة الموظف المتميز ▪
 التدقيق لتقييم األداء للموظفين رئيس لجان ▪
 لعقد المؤقتن مقابالت التوظيف بارئيس لجا ▪

 رئيس لجنة المشتريات لحفل التخرج ▪
  ضو اللجنة التحضيرية لحفل التخرجع ▪
 تيجي لوضع الخطة الخمسية للجامعةعضو لجنة التخطيط االسترا ▪
 لبيئة الخضراءعضو لجنة االستدامة وا ▪
 عمال اإلدارية والمالية بالجامعة التأكد من سالمة األ ▪

لديوان   ▪ الدورية  التقارير  الخالف ومتابعة متابعة  ذات  النقاط  المالية واإلدارية والرد على  الرقابة 
 تنفيذ التوصيات مع جميع دوائر الشئون اإلدارية والمالية 
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 : الخبرات العملية األكاديمية
 2011 أكتوبر

 إلى
 اآلن

 " دوام كلي –، غزة، فلسطين، "أستاذ جامعي )أستاذ مشارك( جامعة األقصى
والمعلومات  التدريس    المهام: الحسوب  علوم  المعلومات   -بقسم  وتكنولوجيا  الحاسبات   كلية 

مشاريع   على  المتقدمة الواإلشراف  الحاسوب  وشبكات  الحاسوب  شبكات  مساقات  تدريس  تخرج. 
 وبرمجة تطبيقات الهواتف النقالة.  الحاسوب وأمن وحماية البيانات ومهارات تواإللكترونيا

 

 2016 رسبتمب
 إلى
 اآلن

 " عقد جزئي   –القدس المفتوحة، غزة، فلسطين، "أستاذ جامعي  جامعة 
 تخرج. تدريسال، واإلشراف على مشاريع  االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالتدريس بقسم    المهام:

المقررات مثل  .الدارات الكهربائية وااللكترونية ومقدمة في االلكترونات تحليل  مساقات    العديد من 
 والجزء العملي لهم. 

 

 2011أكتوبر 
 إلى

 2012مايو 

 " جزئي  دوام –اإلسالمية، غزة، فلسطين، "أستاذ جامعي جامعة  ال
، واإلشراف على مشاريع وماجستير( سهندسة االتصاالت والتحكم )بكالوريو التدريس بقسم  المهام:

المتقدمة لطلبة   ونظرية الهوائيات لطلبة البكالوريوس الهوائيات نظرية تخرج. تدريس مساقاتال
 الماجستير ولجزء العملي للمساقات.

 

 2007أكتوبر 
 إلى

 2011فبراير  

 جزئي"  دوام –، "محاضر، بريطانياجامعة لندن 
الحاسوب  بكلية  التدريس  المهام: الماجستير  الهندسة اإللكترونية وعلوم  والذي تحتوي على   لطلبة 

وتصحيح والمراقبة وفحص االمتحانات      وشبكات النطاق الواسع  ad-hocشبكات    تدريس مساقات 
 النهائية.

 

 : الخبرات كمدرب
 2005مايو 

 إلى
 2006أكتوبر 

 " دوام جزئي - والتطوير المهني مدير لمركز التدريب ، غزة، فلسطين، "جامعة األقصى
 لمركز التدريب والتطوير المهنيالمؤسس  ▪
 مركز التدريب والتطوير المهني إدارة  ▪
 التدريس والتدريب دورات الشبكات وإدارة شبكات الحاسوب واألنظمة ▪

 

 2004يناير 
 إلى
 2004نوفمبر 

عمل    –للشباب، غزة، فلسطين، "مدرب تكنولوجيا معلومات   ةالجمعية الوطنية الفلسطيني
 تطوعي" 
مثل  ولغات البرمجة ويشمل الكيان المادي والبرمجي تدريب وتدريس صيانة الحاسب اآللي المهام:

 ++Cو    Cلغة 
 

 2001يناير 
 إلى
 2003أغسطس 

  –تكنولوجيا معلومات االتصاالت و الجمعية الخيرية الفلسطينية، غزة، فلسطين، "مدرب  
 عمل تطوعي" 

ويشمل تركيب وتمديد وبرمجة شبكات   شبكات الحاسوب واإلنترنيتتدريب وتدريس  المهام:
 الحاسوب.
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 خبرات إدارية أخرى: 
 2004يونيو 

 إلى
 2006أكتوبر 

نائب لمدير مركز  ،  رئيس قسم الشبكات والدعم الفني   فلسطين، "، غزة، جامعة األقصى
 " دوام كلي   – جامعةاللصفحة    ، استشاري الحاسوب 

 والفنيين بالقسم والمركز نعمال على المهندسيالمهام واأل ادارة وتوزيع ▪
 إعداد وبرمجة أجهزة ومعدات شبكات الحاسوب  ▪
وتوزيع   ▪ والخوادم  األنظمة  وبرمجة  الصفحة  اعداد  خادم  وتشمل  الحاجة  حسب  الصالحيات 

 اإللكترونية خادم البريد اإللكتروني خادم الملفات وغيرها
 انشاء واعداد شبكات االتصاالت الالسلكية بين أفرع الجامعة المختلفة  ▪

 

 2001أغسطس 
 إلى

 2004مايو 

دوام   –مكتب الرئيس، غزة، فلسطين، "مهندس اتصاالت وحاسوب  –مؤسسة البحر 
 كلي" 

تركيب شبكات الحاسوب المحلية، تركيب وإعداد شبكات االتصاالت واسعة المجال )مثل   المهام:
الشبكات الالسلكية واسعة المجال، شبكات األلياف الضوئية، شبكات الربط الخاص والسريع عن  

التبديل   شبكة  اتصاالطريقة  باستخدام  الواسعة  الربط  شبكات  العامة،  األقمار   تللهواتف 
الحكومية، تصميم واعداد وبرمجة وصيانة الشبكات  للوزارات  الصناعية(، تزويد خدمات اإلنترنت 

 بمختلف الوزارات الفلسطينية   
 

 2001أكتوبر 
 إلى
 2005أكتوبر 

لالتصاالت وخدمات االنترنت، غزة، فلسطين، "مهندس شبكات وحاسوب   شركة فيوجن 
 دوام جزئي"   – )كبير المهندسين( 

والشركات   المهام: المقرات  لربط  المختلفة  بأنظمتها  الالسلكية  الشبكات  وصيانة  وتركيب  تصميم 
ا  خوادم  برمجة  لألنترنت،  والمزودات  الشبكات  أجهزة  برمجة  االنترنت.  وتزيد  لشبكات والوزارات 

خد تزويد  والالسلكي،  السلكي  الربط  طريق  عن  للمشتركين  اإلنترنت  خدمة  تزيد  مات المختلفة، 
)نظام    تنترن األ الكهرباء  )التدريب PLCوالمعلومات عن طريق شبكة  الجامعة  تدريب طالب   ،)

 الميداني(
 

 خبرات أكاديمية أخرى:
 2004مايو 

 إلى
 2006أكتوبر 

 " دوام جزئي  – فلسطين، "معيد، غزة، جامعة األقصى
اإلشراف على  المشاركة في بقسم الحاسوب، كلية العلوم التطبيقية و والمتابعة  المناقشة المهام:
 الحاسوب وشبكات الحاسوب المتقدمةتخرج. تدريس مساقات شبكات المشاريع 

 

 2003يناير 
 إلى
 2003يوليو 

 " دوام جزئي  –اإلسالمية، غزة، فلسطين، "معيد جامعة  ال
اإلشراف  المشاركة في و لهندسة ، كلية اهندسة االتصاالت والتحكمبقسم والمتابعة  المناقشة المهام:

 . تدريس مساقات االتصاالت واإللكترونيات والهوائيات تخرجالعلى مشاريع 
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 العمل اإلشرافي البحثي: 
 2011أكتوبر 

 إلى
 اآلن

  2021لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثالث رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الفلسطيني الدولي  ▪

 اللجان التحضيرية للعديد من المؤتمرات والفاعليات الدولية والمحلية رئيس اللجان الفنية وعضو   ▪

 مناقش خارجي وداخلي العديد من رسائل الماجستير بجامعة األقصى وبالجامعة اإلسالمية ▪

 اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير ومشاريع التخرج ▪

 وأيام علمية  مؤتمرات دولية ومجالت علميةتحكيم أبحاث علمية لنشرها في  ▪
 

: الحاسوبية الدورات المهارات    

 React Nativeبرمجة تطبيقات الهواتف النقالة باستخدام  ▪ 

 Androidبرمجة تطبيقات الهواتف النقالة باستخدام  ▪

 Oracleإدارة قواعد البيانات  ▪

 المستوى األول   -الموزعة الشهادة العالمية في إدارة نظام التشغيل لينكس للشبكات واألنظمة  ▪

   المستوى الثاني  - الموزعة الشهادة العالمية في إدارة نظام التشغيل لينكس للشبكات واألنظمة ▪

 الشهادة العالمية في قواعد البيانات وبرمجة أوراكل ▪

 يل ويندوز سيرفر ولغات البرمجة المختلفة وإدارة شبكات دورات وشهادات في إدارة نظام التشغ ▪

 أكتوبر بمصر  ٦واألجهزة الكهربائية بمدينة  تلإللكترونياتدريب في مصانع أحمد بهجت  ▪

 مهارات مختلفة في شبكات الحاسوب وصيانة الحاسوب  ▪

 ,OrCAD, SPICE , EWB, Pascalمثل    المختلفة ولغات البرمجة  المحاكاةمهارات في برامج   ▪

Visual Basic 0.6, Visual C++, Oracle, My SQL, MATLAB, HTML, PHP, Java 

Script and Java 

 مهارات في العديد من البرامج التطبيقية الحاسوبية ▪
 

 الدورات التطويرية: 

  -  Gaza Sky Geeks  دورة مدربين للعمل الحر ▪ 

 دورة مهارات الكتابة ببريطانيا  ▪
 ببريطانيا دورة مهارات العرض  ▪
 دورة مهارات كتابة وعرض البوسترات ببريطانيا  ▪
 دورات مهارات البحث العلمي ببريطانيا  ▪

 دورات إدارة الوقت ببريطانيا  ▪
 

 العضويات والعمل التطوعي: 

واإللكترونياتعضو   ▪  الكهرباء  مهندسي  األوربية    (IEEE)   جمعية  الطالب   8المنطقة  فرع 
 بجامعة لندن

 عضو نقابة المهندسين الفلسطينية ▪
ل ▪ التحضيرية  اللجنة  وعضو  واإللكترونياتمؤتمر  منسق  الكهرباء  مهندسي  (  IEEE)   جمعية 

 2008فرع الطالب بإنجلترا،  8المنطقة األوربية 
 بجبالياعضو فعال ومشارك في التطوير )عمل تطوعي( لعائلة حمودة  ▪
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  اللغات: 

 العربية: اللغة األم  ▪ 
 اإلنجليزية: التحدث والكتابة والقراء بطالقة ▪

 

 االهتمامات البحثية: 

 شبكات االستشعار الالسلكية ▪ 
 األنظمة الذكية: شبكات الكهرباء الذكية، والمنازل الذكية، وأنظمة المراقبة والتحكم اآللي  ▪
 األنظمة المتوازية ▪
 الذكية الدقيقة الزراعة  ▪
 الشبكات الالسلكية ▪
 إنترنت األشياء  ▪

 

 المنشورات العلمية: 

 ▪ Journal Papers 

1. Hamouda, Y. E., Dwedar,  S. J., “Optimally Automated Home 
Management for Smart Grid System Using Sensor Networks: Gaza 
Strip as a Case Study”, Technology and Economics of Smart Grids and 
Sustainable Energy, Vol. 05, No. 1, 2020. 

2. Hamouda, Y. E., “Modified Random Bit Climbing (λ -mRBC) for Task 
Mapping and Scheduling in Wireless Sensor Networks”, Jordanian 
Journal of Computers and Information Technology (JJCIT), Vol. 05, No. 
01, April 2019 

3. Hamouda, Y.E. and Phillips, C., "Optimally Heterogeneous Irrigation for 
Precision Agriculture Using Wireless Sensor Networks",  Arabian 
Journal for Science and Engineering, pp.1-13, 2018. 

4. Hamouda, Y. and Msallam, M., 2018. Variable Sampling Interval for 
Energy-Efficient Heterogeneous Precision Agriculture using Wireless 
Sensor Networks. Journal of King Saud University-Computer and 
Information Sciences. 

5. Hamouda, Y.E. and Msallam, M. M., "Smart heterogeneous precision 
agriculture using wireless sensor network based on extended Kalman 
filter",  Neural Computing and Applications, pp.1-17, 2018. 

6.  Hamouda, Yousef EM. “Light Allocation of Tasks in Cluster-based 
Wireless Sensor Networks”, Al-Aqsa University Journal, Accepted for 
publication in the next vol/issue, 2017 

7. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Adaptive Sampling for 
Energy-Efficient Collaborative Multi-Target Tracking in Wireless Sensor 
Networks”, IET Wireless Sensor Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 15-25, 
2011. {Selected as their Featured Paper} 

8. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Metadata Based, Optimal 
Sensor Selection for Multi-Target Tracking in Wireless Sensor 
Networks”, International Journal of Research and Reviews in Computer 
Science, Vol. 2, No. 1, 2011.  

▪ Conference Papers 
 

1. Hamouda, Y. E., "Optimal Home Energy Management for Smart Home 
using Random Bit Climbing", IEEE 7th Palestinian International 
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Conference on Electrical and Computer Engineering (PICECE), 2019. 

2. Hamouda, Y. E. and Elhabil, B. H.,  "Precision Agriculture for 
Greenhouses Using a Wireless Sensor Network", In  IEEE Palestinian 
International Conference on Information and Communication 
Technology (PICICT), pp. 78 – 83, 2017. 

3. Hamouda, Y. E., 2017, October. Smart Irrigation Decision Support 
Based on Fuzzy Logic Using Wireless Sensor Network. In  IEEE 
International Conference on  Promising Electronic Technologies 
(ICPET), pp. 109 – 113, 2017. 

4. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, "Metadata-Based Adaptive 
Sampling for Energy-Efficient Collaborative Target Tracking in Wireless 
Sensor Networks", The 10th IEEE International Conference on 
Computer and Information Technology (CIT 2010), Bradford, UK,  pp. 
313 – 320, 2010. 

5. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Biological Task Mapping 
and Scheduling in Wireless Sensor Networks”, 2009 IEEE International 
Conference on Communication Technology and Applications 
(ICCTA2009), Beijing, pp. 914- 919, October 2009. 

6. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Biologically Inspired, 
Cooperative Target Tracking Framework for Wireless Sensor 
Networks”, LCS, University College London, London, September 2009. 

7. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Biologically Inspired, Self 
Organizing Communication Networks”, PGNet2007 & EPRC, Liverpool, 
June 2008. 

 

▪ Other Conference Papers & Activities 

1. Yousef E. M. Hamouda, " Wireless Sensor Networks Applications", 
Computer Department Student Club, Al-Aqsa University, 2012. 

2. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Biologically Inspired, Self-
Organizing Communication Networks”, 1st Annual EECS 
Postgraduate Conference, Queen Mary University of London, 2009. 

3. Yousef E. M. Hamouda and Chris Phillips, “Biologically Inspired, 
Collaborative Target Tracking in Wireless Sensor Networks”, Poster 
presentation, Research open day, University of London, 2010. 

4. UWB Technology, National Physical Laboratory (NPL), Middlesex, 
UK, 2007 

5. UWB Workshop, University College London, London, 2008. 

  المعرفون: 

   بجامعة لندن دكتور، أستاذ  Chris Phillips / األستاذ الدكتور ▪ 

 (chris.i.phillips@qmul.ac.uk)بريد إلكتروني: 
عضو اللجنة  و األمريكية بجنين    العربية ، رئيس الجامعةعلي زيدان أبو زهري األستاذ الدكتور/   ▪

 ووزير التربية والتعليم العالي ووزارة المواصالت الفلسطينية   ،لمنظمة التحرير الفلسطينية التنفيذية
 ( 00970599208633)جوال:   سابقا ورئيس جامعة األقصى

ة رئيس جماعة غزة فرع الجنوب والقائم بأعمال رئيس جامع  سالم زكريا األغااألستاذ الدكتور/   ▪
 ( 00970599418803األقصى سابقا )جوال: 


