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  اجلديدة الفلسطينية احلكومة أعضاء
  *خمتصرة سيرة

   
  ]والرياضة الشباب ووزير[الوزراء رئيس: هنية إسماعيل األستاذ•

[.......]  
 وورعها، بتديّنها عُرفت أسرة وسط وعاش ،1963 عام لالجئين الشاطئ خميم يف هنية، السالم عبد إسماعيل وُلد

  .دينياً ملتزمة بيئة وسط فترعرع
 هنية تزوج وقد. الساحلية عسقالن مدينة يف اجلورة قرية من 1948 عام هاجرت فلسطينية أسرة من هنية وينحدر

 الشاطئ خميم يف البالية احلجارة من املصنوع املتواضع بيته يف معه يعيشون وجميعهم ابناً، 13 ولديه مبكراً
  .غزة بقطاع

 ذاته، اخمليم يف الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة مدارس يف واإلعدادية االبتدائية دراسته هنية أنهى
 العربية، اللغة قسم التربية كلية من يتخرج أن قبل بغزة، الديني األزهر معهد من العامة الثانوية على وحصل

  .بغزة اإلسالمية باجلامعة
 يف املسلمين اإلخوان حلركة الطالبي الذراع ،"اإلسالمية الكتلة" من والنقابي الطالبي نشاطه هنية بدأ وقد

 عنها انبثقت والتي ياسين، أحمد الشهيد الشيخ أسسه الذي اإلسالمي اجملمع يف حثيث بشكل يعمل وبدأ فلسطين،
 أحد يكون ألن أهله ما تديّنه، على عالوة مفوّه، خطيب وأنه احلديث لباقة هنية عن وعُرف ،"حماس" حركة الحقاً

  .الفلسطينية الطالبية القيادات أهم
 رئيس منصب وتوىل ،1984 عام إىل 1983 عام من بغزة، اإلسالمية اجلامعة طلبة جملس يف عضواً هنية انتُخب
 كان فقد املميزين، الشبان اخلطباء من الشاب هنية وكان ،1986و 1985 بين الواقعة الفترة يف الطلبة جملس
  .معه يتحدث أو له، يسمع من وكل الناس على واضح وتأثير قبول له وكان الشاطئ، خميم مساجد أحد يف يخطب
 الرياضية احلركة يتابع وكان اإلسالمية، اجلامعة فريق كابتن فكان بالرياضة، اجلديد احلكومة رئيس وشغف

  .أعوام عشرة ملدة" بغزة اإلسالمية اجلمعية" نادي رئيس ملنصب اختير كما باهتمام، الفلسطينية
) عاماً 24( اآلونة تلك يف سنه صغر رغم هنية شارك) 1994 – 1987( األوىل الفلسطينية االنتفاضة اندالع ومع

  .املسلمين اإلخوان جماعة كوادر من العشرات مع" حماس" حركة تأسيس يف
 1988 عام اعتقل ثم ،1987 عام يف يوماً 18 سجن حيث الصهيونية، السجون يف مرة من أكثر ذلك إثر واعتقل

 السجون يف سنوات ثالث وأمضى 1989 عام اعتقل حيث األطول، فكانت الثالثة املرة أمّا أشهر، ستة ملدة
 وكوادر قيادات من املئات العام هذا يف االعتقاالت طالت وقد ،"حماس" حركة أمن جهاز قيادة بتهمة الصهيونية

  ".حماس" حركة ضد األعنف اعتبرت حيث" حماس" حركة
 أكثر مع لبنان جنوب يف الزهور مرج إىل هنية االحتالل سلطات أبعدت 1992 عام يسمبرد/األول كانون 17 ويف
  .عام ملدة إبعاده استمر حيث ،"حماس" حركة قياديي من أربعمئة من

 على هنية إسماعيل الشاب القيادي جنم برز ،1994 عام الفلسطينية السلطة عهد وبداية األوىل، االنتفاضة وخالل
  .بغزة فلسطين مسجد يف بخطبه واشتهر العام، الفلسطيني املستوى

 مؤسس ياسين أحمد الشهيد مكتب مدير منصب ليشغل اإلسالمية باجلامعة عمله من هنية استقال 1997 عام ويف
 انتفاضة بداية ومع أبداً، يفارقه ال وكان املؤسس الشهيد من قرباً" حماس" قيادات أكثر من هنية وكان احلركة،

 السياسي املكتب يف بارزاً عضواً هنية إسماعيل انتُخب ،2000 سبتمبر/أيلول نهاية يف اندلعت التي األقصى،
 كما والندوات، اللقاءات ويف اخملتلفة، اإلعالم وسائل يف احلركة باسم املتحدثين أبرز وكان ،"حماس" حلركة
  .األُخرى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والسلطة احلركة بين احلوار جلسات جميع يف شارك

 عام سبتمبر/أيلول من السادس يف وآخرين ياسين الشيخ برفقة كان بينما اغتيال حملاولة هنية تعرض وقد
 والشيخ هنية أن غير فيه، كانوا غزة يف منزل على قنبلة االحتالل جليش تابعة حربية طائرة ألقت عندما ،2003
 .ثواين يتعدى ال زمني بفارق القصف عملية من جنوا املنزل وسكان ياسين
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  اخلارجية وزير: الزهار حممود الدكتور •
 يف واالعتقاالت الزهور مرج إىل اإلبعاد خالل ومن الفلسطيني، اجلمهور لدى وحضوره األكاديمية مهامه بين

 يف وُلد والذي عاماً، 55 الـ ذي الرجل قصة تكمن أُخرى، تارة الفلسطينية السلطة سجون ويف تارة االحتالل سجون
  .العربية مصر بجمهورية اإلسماعيلية مدينة يف األوىل طفولته وعاش مصرية وأم فلسطيني ألب غزة، مدينة

 أربعة على يتوزعون أبناء، سبعة ولديه ،)يونس خان مدينة من( اآلغا خميس سميحة السيدة من متزوج والزهار
 فاستشهد بريطانيا، من احملاسبة يف املاجستير على احلاصل) عاماً 25( خالد األكبر جنله أمّا. إناث وثالث ذكور
  .والده تستهدف كانت بحقه حربية طائرة نفذتها ملنزلهم قصف عملية يف 2003 عام
 من العام الطب يف البكالوريوس على وحصل غزة، يف والثانوي واإلعدادي االبتدائي تعليمه الزهار تلقى وقد

 عمل وقد. 1976 عام العامة اجلراحة يف املاجستير على يحصل أن قبل ،1971 عام بالقاهرة شمس عين جامعة
. السياسية مواقفه بسبب االحتالل سلطات قبل من فصله تم أن إىل يونس، وخان غزة مشايف يف طبيباً تخرجه منذ
 رئاسة توىل قد وكان اآلن، حتى بغزة اإلسالمية اجلامعة يف وحماضراً التمريض لقسم رئيساً كذلك عمل وقد

  .1985 – 1981 عام من الفترة خالل غزة قطاع يف الطبية اجلمعية
 أهّله بما ومنعطفات، حمطات تخللتها طويلة أشواطاً األُخرى هي عرفت فقد االحتالل، مكافحة يف مسيرته عن أمّا

 الزهار حممود الدكتور اعتقل فقد". مةاملقاو برنامج" تتبنى فلسطينية برملانية كتلة أكبر يقود ألن خاص نحو على
 أشهر ستة بعد شاملة ضربة وأكبر ألول 1988 عام احلركة تعرضت عندما اشهر، ستة ملدة االحتالل، سجون يف
 يف كامالً عاماً قضى حيث ،1992 عام الزهور مرج إىل إبعادهم تم الذين ضمن من الزهار كان ثم. تأسيسها من

 جداً، شديد لتعذيب خاللها تعرض ،1996 عام الفلسطينية السلطة سجون يف شهور بضعة قضى ثم اإلبعاد، خيمة
  .حرجة صحية حالة يف وهو املشفى إىل إثرها على نُقل

 وسياسية فكرية مؤلفات عدة وله غزة، قطاع يف والبحوث للدراسات النور مركز إدارة جملس الزهار ويرئس
 نتنياهو بنيامين كتاب على رداً" الشمس حتت مكان ال" ،"قرآنية دراسة: املعاصر جمتمعنا إشكالية" منها وأدبية،
  ".الرصيف على" الروائي والعمل ،"السياسي اإلسالمي اخلطاب" أيضاً أعماله ومن ،"الشمس حتت مكان" بـ املعنون

 منزله االحتالل، لطيران تابعة حربية" 16 إف" طائرة استهدفت ،2003 سبتمبر/أيلول 10 األربعاء يوم وصبيحة
 جنله واستشهاد طفيفة، بجروح إصابته عنها جنم بدقة، مسددة كبيرة بقذيفة غزة، بمدينة الرمال حي يف الكائن

  .كامالً منزله وهدم وابنته، زوجته وإصابة الديري، شحدة ومرافقه خالد، البكر
[.......] 

  
  ]الوطني واألمن[ الداخلية وزير: صيام شعبان حممود سعيد األستاذ •

 قرب اجلورة قرية إىل أصوله وتعود ،22/7/1959 بتاريخ بغزة الشاطئ معسكر يف صيام سعيد األستاذ ولد
  .األبناء من لستة وأب متزوج وهو بغزة، رضوان الشيخ حي يف حالياً ويعيش ،1948 عام احملتلة عسقالن مدينة
 دراسته وأكمل والرياضيات العلوم تدريس دبلوم على وحصل الله برام املعلمين دار من 1980 عام صيام تخرج

  .اإلسالمية التربية بكالوريوس على وحصل ،2000 سنة منها وتخرج املفتوحة القدس جامعة يف اجلامعية
 حيث ،2003 العام نهاية حتى 1980 العام من بغزة الدولية الغوث وكالة مدارس يف مدرساً صيام األستاذ عمل
  .السياسي االنتماء خلفية على الوكالة إدارة مضايقات بسبب العمل ترك
 املوظفين احتاد وعضو ،1980 العام يف الله برام املعلمين بدار الطالب احتاد عضو: التالية املناصب صيام شغل

 التأسيسية الهيئة وعضو متتالية، سنوات 7 ملدة املعلمين قطاع جلنة ورئيس دورات، لعدة الغوث بوكالة العرب
 اإلسالمية اجلامعة أمناء جملس وعضو ،)الله رحمه( شنب أبو إسماعيل املهندس الشهيد مع املستقبل أبحاث ملركز

  .غزة يف
 القيادة عضو وهو واإلسالمية، الوطنية للقوى العليا املتابعة جلنة يف" حماس" حركة ممثل هو صيام واألستاذ
  .احلركة يف اخلارجية العالقات دائرة ومسؤول غزة، بقطاع" حماس" اإلسالمية املقاومة حلركة السياسية

 الزهور مرج إىل أبعد وقد ،)1992 ،1991 ،1990 ،1989( األعوام خالل إدارياً مرات أربع صيام األستاذ اعتقل
 خلفية على 1995 العام يف الفلسطيني العسكرية االستخبارات جهاز لدى اعتقل كما عام، ملدة لبنان بجنوب
  .السياسي االنتماء
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 غزة، قطاع مساجد من العديد يف وخطيباً  وواعظاً بغزة، اليرموك مسجد يف متطوعاً وإماماً خطيباً صيام عمل
 الناس بين النزاعات حلل ،)الله رحمه( ياسين أحمد الشيخ الشهيد اإلمام شكلها التي اإلصالح جلان يف وشارك

  .األوىل االنتفاضة مطلع منذ وذلك
 والتي األخيرة، االنتخابات يف غزة دائرة يف" حماس" حركة قائمة عن الفلسطيني التشريعي للمجلس عضواً انتخب
  .الفلسطينية األراضي مستوى على الناخبين أصوات أعلى على فيها حصل

  
  املالية وزير: الرازق عبد عمر البروفسور •

 وهو ،"واإلصالح التغيير" قائمة على 16 الرقم وحمل بنابلس، الوطنية النجاح جامعة يف االقتصاد قسم يف أستاذ
  .الله رام يف" االقتصادية للدراسات ماس" معهد يف باحث

 ريفي جمتمع يف ونشأ 1958 عام الغربية الضفة شمال سلفيت حمافظة يف الرازق عبد مطر حممود عمر. د ولد
  .مراحلها جميع يف متميزاً وكان للبنين، الثانوية سلفيت مدارس يف تعليمه وأكمل متكافل،

 فقد لعائلته، الصعب االقتصادي الوضع وبسبب ممتاز، بمعدل العامة الثانوية شهادة على حصل 1977 عام يف
 وهو الوحيد شقيقه تويف كما صغير وهو والده تويف فقد احلياة، عقبات على للتغلب كاملة، سنة ملدة للعمل اضطر
  .ألسرته املعيل سواه يتبق فلم شاب،
 نوعها من األوىل هي سابقة ويف لتميزه ونظراً األميركية، املتحدة الواليات يف االقتصاد لدراسة توجه بعدها
 أربع غضون ففي املاجستير، بمرحلة املرور دون واحدة، مرة الدكتوراه إىل البكالوريوس من الرازق عبد. د ينطلق
 االقتصاد هو الرئيسي تخصصه أن حيث أميركا، يف" أيوا" جامعة من الدكتوراه، شهادة على يحصل سنوات

  .دويل اقتصاد فهو الفرعي التخصص أمّا ،)الكلية النظرية( الرياضي
 العرب الشبان للعلماء شومان احلميد عبد كجائزة الشرف ودرجات اجلوائز من عدد على الرازق عبد. د حصل وقد
 التخصص امتحان يف شرف درجة على وحاصل العلمي التفوق منحة وعلى 1991 لعام االجتماعية العلوم يف

 وعلى التميّز جمعية عضوية وعلى ،1982 البكالوريوس الثانية الرتبة من الشرف ودرجة للدكتوراه الرئيسي
  .نوكس علماء جائزة

 نقابي قيادي وهو الفلسطيني، االقتصاد يف متميزاً بحثاً 40 حوايل له متميز، اقتصادي باحث الرازق عبد والنائب
 صوت 200 على حصل حيث السياسية، االجتاهات خمتلف بتأييد ويحظى النجاح، جامعة يف نالعاملي نقابة يف
 انتخابات يف األصوات أعلى على حصل كما األخيرة، االنتخابات يف صوتاً 480 أصل من النقابة انتخابات يف

  ".واإلصالح التغيير" قائمة رأس على وكان الثالثة، املرحلة سلفيت مدينته يف البلدية
 يف ومستثمر األساسية، األمل ومدرسة األمل، لروضة ومؤسس سلفيت، يف الزكاة جلنة مؤسس هو الرازق عبد. ود

  .إسكان مشاريع
 أربعة ملدة اإلداري لالعتقال حتويله وتم 1997 عام األوىل املرة كانت مرتين، لالعتقال الرازق عبد تعرض وقد

 املاضي ديسمبر/األول كانون من عشر الثالث يف مؤخراً  الرازق عبد اعتُقل كما ،"جمدو" معتقل يف قضاها أشهر
  ].الحقاً[ عنه وأفرج

  
  الصحة وزير: نعيم حممد نعيم باسم الدكتور •

 من الطب شهادة على حصل أبناء، لستة وأب متزوج وهو غزة، قطاع شمال حانون بيت يف نعيم باسم الدكتور ولد
 مدينة يف الشفاء دار مستشفى يف نعيم الدكتور ويعمل اجلراحة يف الدكتوراه درجة على حاصل أنه كما أملانيا

  .غزة
  .الفلسطيني الطبي املنتدى مؤسسة سر أمين وهو ،"حماس" حركة على احملسوبة الطبية الكتلة رئيس نعيم والدكتور
 خالل غزة مدينة شرق الشجاعية حي يف صهيونية اجتياح عملية خالل) عاماً 17( نعيم البكر ابنه استشهد

 ".حماس" حلركة العسكري الذراع القسام لكتائب ينتمي نعيم الشهيد وكان احلالية، االنتفاضة
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  الوطني االقتصاد وزير: األعرج الدين عالء املهندس •
  .أبناء خلمسة أب وهو جرجا، بيت األصلية وبلدته 1964 عام غزة مواليد من هو األعرج عالء املهندس

 إدارة جملس وترأس ،1987 عام نابلس يف الوطنية النجاح جامعة من مدنية هندسة بكالوريوس على حصل
 للتجارة واملثلث العامة، للتجارة اآلمنة واملدينة واملقاوالت، للتجارة الذهبية الرمال هي الشركات من جمموعة

  .العامة واملقاوالت
 بمحافظات املهندسين نقابة سر أمين وهو غزة، بمحافظات الفلسطينيين املقاولين احتاد رئيس األعرج واملهندس

  .فيها سابق إدارة جملس وعضو الفلسطينيين األعمال رجال جمعية عضو أنه كما غزة،
 التنفيذي املكتب وعضو الفلسطيني، اخلاص القطاع ملؤسسات التنسيقي اجمللس عضو األعرج عالء واملهندس

  .اإلسالمية الدول مقاويل الحتاد التنفيذي املكتب عضو أنه كما العرب، املقاولين الحتاد
 مقاومة بتهمة 1993 – 1991 عام من عامين ملدة الصهيوين االحتالل سجون يف األعرج عالء املهندس اعتقل

  .االحتالل
  

  االجتماعية الشؤون وزير: تركمان فهد فخري األستاذ •
 وعلم النفس وعلم الفلسفة يف آداب بكالوريوس على حاصل ،1940 العام مواليد تركمان األستاذ

  .الوطنية النجاح جامعة/املدرسية واآلداب التربية يف عليا دراسات دبلوم على وحاصل دمشق، جامعة/االجتماع
 ورئيس السابق، التشريعي اجمللس يف عضواً كان عاماً، 36 مدة والتعليم التربية سلك يف تركمان األستاذ عمل

 اجمللس يف الدينية والشؤون التربية جلنة ومنسق املالية، والشؤون املوازنة جلنة ومقرر فيه االقتصادية اللجنة
  .السابق التشريعي

 ترأس كما ،2002 عام الصهيوين االحتالل قوات قبل من اجتياحه بعد جنين خميم إلعمار الطوارئ جلنة ترأس
  .نقابي وناشط إصالح رجل وهو التعاونية، والتعليم التربية موظفي إسكان جمعية

  
  واحملررين األسرة شؤون وزير: كبها عزات وصفي املهندس •

 متزوج وهو م،19/6/1959 بتاريخ جنين مدينة من الغرب إىل الواقعة برطعة قرية يف كبها وصفي املهندس ولد
  .أبناء لسبعة وأب

 على حصل كما ،1984 عام األميركية املتحدة الواليات/ديترويت – مدنية هندسة بكالوريوس على كبها حصل
  .هولندا/دلفت – IHE ومعهد زيت بير جامعة تنسيق م،1994 عام املياه مصادر إدارة يف مكثف عايل دبلوم

 وتصميم املياه جودة وفحص الكومبيوتر واستخدامات احملاسبة يف الدورات من العديد على حصل أنه كما
 اللغتين ويتقن واملواصفات، العامة واإلدارة التخطيط يف خاصة دورة يف واشترك املشاريع، وإدارة الشبكات
  .العبرية باللغة معرفته إىل إضافة واإلنكليزية، العربية

  .م2006 – م1996 الهندسية الدائرة مدير – والتخطيط الدراسات قسم رئيس/جنين بلدية يف كبها املهندس يعمل
 رئيساً  كبها ويعمل جنين، مدينة يف" حماس" سالميةاإل املقاومة حركة قادة كبار أحد كبها وصفي املهندس ويعد
  .جنين بلدية يف الهندسة لقسم

 السجون خمتلف بين خاللها تنقل سنوات، ست جمموعه ما وقضى مرات، عدة الصهيوين االحتالل سجون يف اعتقل
 قادة أبرز أحد حينها يعتبر وكان واملعتقلين، األسرى أوساط يف املميز حضوره له وكان الصهيونية، واملعتقالت

  .األسيرة احلركة
 بالسجن وحكم الغربية، الضفة ملدن الصهيوين اجليش احتالل إعادة خالل 2002 العام يف مرة آخر كبها اعتقل
  ".الصحراوي النقب" سجن يف أمضاها سنوات، ثالث

  
  ]العايل[ والتعليم التربية وزير الوزراء، رئيس نائب: الشاعر الدين ناصر الدكتور •

 متزوج نابلس، مدينة قضاء التاريخية سبسطية بقرية 9/12/1961 يف الشاعر، أحمد حممد الدين ناصر. د ولد
 تخصص والتشريع، الفقه قسم يف مساعد أستاذ وهو ستة، األبناء من ولديه حممود، الكريم عبد هدى السيدة من
  .بنابلس الوطنية النجاح جامعة يف الشريعة كلية عميد منصب حالياً ويشغل األديان، مقارنة وأستاذ مقارن، فقه
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 1985 عام ويف الثانوية، سبسطية مدرسة من العملي الفرع العامة الثانوية املرحلة 1980 عام الشاعر أنهى
 النجاح جامعة يف اإلسالمية الدراسات قسم من ممتاز بتقدير والتشريع الفقه يف البكالوريوس شهادة على حصل
  .للماجستير منحة على احلصول من مكّنه ما الدفعة على األول ترتيبه وكان% 85.13 بمعدل

 يف اإلسالمية الدراسات قسم من ممتاز بتقدير والتشريع الفقه يف املاجستير شهادة على حصل سنوات أربع وبعد
 ليتم ممتاز، بتقدير ،"األصوليين عند اخملالفة مفهوم" بموضوع الفقه أصول يف املاجستير ورسالة النجاح، جامعة
  .القسم يف حماضراً تخرجه فور تعيينه

 مانشستر جامعة يف األوسط الشرق دراسات قسم من الدكتوراه شهادة على الشاعر. د حصل 1996 عام ويف
 املرأة مكانة على خاصاً تركيزاً  تضمنت واليهودية، اإلسالم بين مقارنة عقدت التي الدكتوراه ورسالة ببريطانيا،

  .يانتينالد يف
[.......]  

 التربية سلك يف واخلاصة احلكومية الثانوية باملدارس التعليم حقل يف 1989 – 1985 عامي بين الشاعر. د عمل
 النجاح جامعة يف اإلسالمية الدراسات قسم يف تدريس هيئة عضو أصبح 1990 – 1989 العام ويف والتعليم،
  .بريطانيا يف الدكتوراه لدراسة إجازة يف بعدها اجلامعة غادر حيث بنابلس، الوطنية

 النجاح جامعة يف الشريعة بكلية والتشريع الفقه قسم يف مساعد، أستاذ تدريس، هيئة عضو هو 1996 ومنذ
 عميد منصب يشغل 2001 العام ومنذ. املفتوحة القدس جامعة يف حمدودة لفترة متفرغ غير ومدرس الوطنية،

  .بنابلس الوطنية النجاح جامعة يف الشريعة كلية
 يف الطلبة احتاد جملس رئاسة توىل ،1981 عام ففي االجتماعي، النشاط جمال يف بارز دور الشاعر وللدكتور

 جامعة يف العاملين لنقابة املنتخبة اإلدارية الهيئة يف عضواً كان ،2001 حتى 1997 العام ومنذ النجاح، جامعة
  .دورات لثالث الوطنية النجاح

 للجمعية منتخب ورئيس لدورتين، الوطنية النجاح جامعة يف الرئيسية والتطوير التخطيط جلنة يف عضو والشاعر
  .النجاح جامعة يف للعاملين االستهالكية التعاونية

[.......] 

  
  اإلعالم وزير: رزقة يوسف الدكتور •

 عميد منصب رزقة الدكتور توىل وقد العربية، اللغة يف الدكتوراه شهادة ويحمل غزة قطاع وسط البريج خميم من
  .اإلسالمية اجلامعة يف الطلبة وشؤون اآلداب كليتي

  
  املرأة شؤون وزيرة: صالح حممود مريم الدكتورة •

 والرملة، اللد قضاء نباال بيت قرية إىل أصولها يف وتعود الله، رام ملدينة اجملاور عمار دير خميم مواليد من
 سنة الوطن أرض إىل معهم عادت أبناء لسبعة وأم الطريفي، اجمليد عبد نظمي الزراعي املهندس من متزوجة
  .البيرة بمدينة اإلرسال حي سكان من وهي. عاماً 22 السعودية يف أمضوا أن بعد م1993
 بطبع توصية مع امتياز بتقدير والسنّة الكتاب قسم اإلسالمية، الشريعة يف الدكتوراه شهادة مريم. د حتمل

 اإلسالمية الشريعة يف املاجستير شهادة أيضاً وحتمل. م1993 سنة املكرمة مكة يف القرى أم جامعة/الرسالة
 البكالوريوس شهادة وأيضاً. م1986 سنة املكرمة مكة القرى أم جامعة من جداً جيد بتقدير والسنّة الكتاب قسم

 املكرمة بمكة العزيز عبد امللك جامعة من األوىل الشرف مرتبة مع ممتاز تقدير الدعوة قسم اإلسالمية الشريعة يف
  .م1979 سنة

. م1993 عام منذ القدس بجامعة الدين وأصول الدعوة كلية يف وعلومه احلديث أستاذة مريم الدكتورة تعمل
 أيضاً وقامت. 2004 الدراسي العام يف التعليمية الله رام منطقة املفتوحة القدس جامعة يف زائرة أستاذة وعملت

 أستاذة وهي فصول، لعدة العربي اإلسالمي الفكر ملساق الطبية لإلغاثة التابعة اجملتمع صحة كلية يف بالتدريس
  .النسائية الهدى جلمعية التابع الشرعي البتول مريم معهد يف متطوعة

[.......]  
 يف نائباً وأصبحت" حماس" حلركة النسبية القائمة على) 12( الرقم وحملت التشريعية االنتخابات يف ترشحت
  .التشريعي اجمللس
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  العدل وزير: اخلالدي مبارك أحمد الدكتور •

 يف أستاذ وهو بنابلس، اجلنيد منطقة يف حالياً ويسكن القدس، ملدينة جذوره تعود حيث ،1945 عام مواليد من
  .الدستوري القانون

 منذ الوطني اجمللس عضو وهو ،1993 عام األستاذية درجة على وحصل ،1979 عام الدكتوراه على حصل
1976.  
  .بنابلس الوطنية النجاح جامعة يف القانون كلية عميد وهو الفلسطيني، الدستور صياغة جلنة ترأس

  
  والتكنولوجيا االتصاالت وزير: اخلضري ناجي جمال املهندس •

 من الكهربائية الهندسة يف بكالوريوس على حصل أطفال؛ خلمسة أب وهو ،1955 عام غزة يف اخلضري جمال ولد
  .عدة مواقع فيها وتقلد االتصاالت دائرة يف وعمل العربية، مصر جمهورية

 رئيس أنه كما تاريخه، وحتى عاماً عشر أربعة منذ اإلسالمية اجلامعة أمناء جملس رئيس هو اخلضري واملهندس
  .تاريخه وحتى تأسيسها منذ والتطبيقية املهنية العلوم جمتمع كلية أمناء جملس

 كما م،1997 حتى 1990 من إدارتها جملس وعضو املنتخب، املهندسين نقابة رئيس نائب منصب اخلضري شغل
 للمجلس اخلضري املهندس انتخب وقد سنتين، مدة) تريد بال( الفلسطيني التجارة مركز إدارة جملس عضو أنه

  .املاضي يناير/الثاين كانون شهر أواخر يف جرت التي االنتخابات يف الفلسطيني التشريعي
 عالقات ويتملك ناجح، أعمال رجل وهو فلسطين، يف واملؤسساتي النقابي العمل رواد أحد هو اخلضري والنائب

 رعاية يف ساهم واخلارجي، الداخلي املستويين على والرسمية الدبلوماسية الشخصيات من العديد مع ومميزة قوية
 املهنية العلوم جمتمع كلية ويف اإلسالمية، اجلامعة يف يةالعلم واملؤتمرات التطويرية واملشاريع العمران مسيرة

  .املتميزين الطلبة وكذلك للمبدعين، الهامة اإلبداعية األنشطة من العشرات رعاية يف ساهم كما والتطبيقية،
  

  واإلسكان العامة األشغال وزير: زيدان الرحمن عبد األستاذ •
 ويحمل ،"يمّا" خربة من الجئ وهو طولكرم، يف الغصون دير بلدة من) عاماً 45( زيدان الرحمن عبد املهندس

 يف ماجستير شهادة لنيل يدرس واآلن ،1985 أميركا يف ألباما جامعة من مدنية هندسة بكالوريوس شهادة
 مناطق خمتلف يف" بكدار" يف املشاريع على ويشرف الوطنية، النجاح بجامعة واملواصالت الطرق هندسة برنامج
  .الغربية الضفة

 يف فاعل وعضو الشمالية، أميركا يف العربي املسلم الشباب لرابطة اإلدارية الهيئة يف عضو هو زيدان واألستاذ
  .طولكرم فرع يف املهندسين لنقابة احمللية اللجنة يف عضواً وانتخب املهندسين، نقابة

 شمال يف العسكرية اخلاليا عن املسؤولية بتهمة 1993 عام واعتقل له سبق فقد نضايل، تاريخ زيدان وللمهندس
 وكان ،1997 عامة نشاطات بسبب إدارياً اعتقل كما اخلارج، مع الوصل حلقة بأنه حينها واتهم الغربية الضفة
  ".جمدو" سجن يف احلوار جلنة عضو

  
  *واآلثار السياحة وزير: مرقص جودة جورج جودة املهندس •

  
  الثقافة وزير: السبح أبو الله عطا الدكتور •

 تعليمه وتلقى رفح خميم إىل رضيع وهو أسرته مع هاجر م،1948 عام احملتلة الشرقية السوافير مواليد من
 مركز يف ليدرس بتفوق الثانوية السبع بئر مدرسة من التوجيهي وأنهى برفع الغوث وكالة مدارس يف األساسي

  .والرياضيات العلوم تخصص م1969 عام منه يتخرج حيث الله رام يف املعلمين تدريب
 الهيئة يف عضواً أصبح حتى وخبرة دراية صاحب وكان ،1984 عام حتى الغوث وكالة مدارس يف مدرساً عمل

 منصب وتوىل اإلسالمية اجلامعة يف السبح أبو درس ثم ،)1978 – 1977( سنة رفح خدمات لنادي اإلدارية
 بدرجة وقانون شريعة تخصص منها متخرجاً م1982 – 1981 سنة اإلسالمية اجلامعة طالب جملس رئيس
  .امتياز
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 النجاح جامعة من شرعية سياسة/التشريع فقه يف املاجستير على حصل ثم اإلسالمية اجلامعة يف معيداً  وعمل
 داعية ويعمل امتياز بتقدير السودان يف درمان أم جامعة من الدكتوراه على ويحصل دربه ليواصل الوطنية،

 عام إىل م1997 عام من اإلسالمية اجلامعة يف الطالب شؤون عمادة توىل ثم غزة، قطاع مساجد يف باًوخطي
  .م2001
 بما( مرات خمس االحتالل سجون يف اعتقل حيث األعداء، مع وسجال وطنية وقفات السبح أبو للدكتور وكان

 كتابة من يخلُ ومل" السعادة" وجملة" الرسالة" جريدة يف صحفي وكاتب قوي قلم صاحب وهو ،)سنوات 3 يعادل
  .شرعي أساس على املنازعات وحل اجملتمعية بالقضايا يهتم أنه كما الطبع حتت دواوين خمسة وله الشعر

  
  واملواصالت النقل وزير: الظاظا ربه عبد شكري زياد املهندس •

 يف بكالوريوس شهادة على حصل أبناء، لتسعة أب وهو ،1955 عام غزة مدينة مواليد من الظاظا املهندس
  .1979 عام العربية مصر جمهورية/اإلسكندرية جامعة من املدنية الهندسة

 إدارة جملس رئيس وهو غزة، قطاع/الدولية الغوث وكالة يف اإلقليمي اإلنشاءات ملهندس مساعداً اآلن يعمل
  .غزة قطاع يف اخلير ائتالف منسق أنه كما غزة، يف لألطفال الرحمة مبرة جمعية

 عمل وقد النقابة، يف غزة فرع إدارة جملس ورئيس املهندسين لنقابة األعلى اجمللس عضو الظاظا واملهندس
 والبنية اإلنشائية املشاريع جمال يف السعودية العربية واململكة العراق يف الكبرى املشاريع إدارة يف مهندساً
  .التحتية

  
  ]الدينية والشؤون[األوقاف وزير: الرجوب نايف الشيخ •

 اجلامعة من اإلسالمية الشريعة يف البكالوريوس شهادة ويحمل اخلليل، مدينة يف 1958 عام الرجوب نايف ولد
 اليمنية التطبيعية العلوم جامعة يف الدكتوراه أطروحة ويعد اخلليل، جامعة من القضاء يف واملاجستير األردنية،

  ".والبيئة الصحة على وأثرها اإلسالمي الفقه يف النظافة أحكام" وموضوعها
 شهرة له وأصبحت املفتوحة، القدس جامعة يف وحماضراً الكبير، دورا ملسجد وخطيباً  إماماً  الرجوب النائب ويعمل

  .والدينية الوطنية واملناسبات املساجد يف احلماسية خطبه خالل من
 إدارياً  واعتقل السجون، يف عاماً وأمضى ،"حماس" حلركة االنتماء بتهمة ،1989 عام لالعتقال الرجوب تعرض

 عام الزهور مرج إىل إبعاده ذلك كل وتخلل إدارياً، 2005 عام أُخرى مرة واعتقل أشهر، ستة ملدة 1992 عام
  .فلسطين يف اإلسالمي العمل قيادات من 412 مع 1992
 ،"واملعراج اإلسراء يف تأمالت" برزهاأ املؤلفات، من للعديد ومؤلف معروف وداعية سياسي قائد هو نائب الشيخ

 ورجل ومشهور مفوه وخطيب إمام وهو". الزهور مرج من زهور باقات"و ،"اإلسالمي الفقه يف اخلطبة أحكام"و
  .بارز إصالح

 يف إدارة هيئة عضو وهو واخليرية، االجتماعية املؤسسات من كثير يف فاعل وعضو اجتماعي ناشط والرجوب
  .التعاونية الرجوب جمعية إدارة هيئة وعضو لأليتام، اخليرية دورا جمعية
 حمافظة يف األصوات أعلى على وحصل الدوائر مستوى على" حماس" حركة عن التشريعية لالنتخابات ترشح
  .احلايل التشريعي اجمللس يف نائباً وأصبح اخلليل

  
  التخطيط وزير :عيشة أبو الله عبد سمير الدكتور األستاذ •
 ويشغل أوالد، وثالثة بنات ثالث وله متزوج ،1960 أغسطس/آب 25 يف نابلس مواليد من هو عيشة أبو سمير. د

  .الوطنية النجاح جامعة يف والتطوير للتخطيط الرئيس مساعد منصب حالياً
 اجلامعة من املدنية الهندسة يف البكالوريوس على حصل وقد املدنية، الهندسة يف) بروفسور( أستاذ عيشة أبو. ود

 1987 عام املتحدة الواليات يف بنسلفانيا والية جامعة من الدكتوراه ثم املاجستير على حصل كما األردنية،
  .واملواصالت الطرق وتخطيط هندسة جمال يف) 4.0 من 4.0 بمعدل( بامتياز
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 يف زائر كأستاذ وعمل الوطنية، النجاح جامعة يف املدنية الهندسة قسم ورئيس الهندسة كلية عميد منصب شغل
 يف وبراونشفايغ املتحدة، الواليات يف وتكساس واشنطن جامعات منها واألوروبية األميركية اجلامعات من عدد

  .فرنسا يف وليل أملانيا،
 يف العاملين نقابات الحتاد منتخباً رئيساً وكان املهندسين، لنقابة العام املؤتمر يف منتخب عضو عيشة أبو. ود

  .الوطنية النجاح جامعة يف العاملين لنقابة منتخباً ورئيساً الفلسطينية اجلامعات
 وإدارة وتخطيط واملواصالت، والنقل الطرق وهندسة تخطيط تشمل والبحثية واملهنية التدريسية االهتمام جماالت

  .االستراتيجي والتخطيط الهندسي، والتعليم التحتية، البنى
  .املتخصصة العاملية واملهنية العلمية اجلمعيات أشهر من عدد يف عضو هو عيشة أبو. ود

 كما املنشورة، الدراسات من العشرات إعداد إىل إضافة كتابين، تأليف يف وشارك بحثاً  60 من أكثر بإجناز قام
 وعدد فلسطين يف العمل وورشات املؤتمرات من العديد يف واملشاركة واحملاضرات األبحاث من العديد بإلقاء قام
 الواليات سنغافورة، تركيا، لبنان، سورية، البحرين، املتحدة، العربية اإلمارات مصر، ردن،األ منها الدول من

  .وتشيلي كوريا النرويج، بريطانيا، أملانيا، سويسرا، فرنسا، إيطاليا، املتحدة،
 كان كما التخطيط، وزارة منها والدولية، والعربية الفلسطينية واملؤسسات الوزارات من العديد لدى مستشاراً عمل

  .فلسطين يف واملواصالت للنقل الوزارية للجنة مستشاراً
 مستوى على والعامة اخليرية واجلمعيات األكاديمية اللجان عشرات يف عضو أو مؤسس عضو أو مقرر أو رئيس

  .عاملية جهات عدة من التميّز ومنح وبحثية دراسية بعثات عدة على حصل وقد الوطن،
 والبنى واملواصالت التخطيط جماالت يف واملشروعات الدراسات لعشرات استشارية فرق عضوية أو إدارة يف شارك

 يف املواصالت أوضاع تقييم القدس، حمافظة يف واملواصالت النقل تخطيط مثل فلسطين، يف وخاصة التحتية
 تقييم واملواصالت، النقل أنظمة على الفاصل اجلدار تأثير غزة، وقطاع الغربية الضفة بين الرابط املمر فلسطين،
 من وغيرها الصناعية، املناطق من عدد تخطيط األقصى، انتفاضة أثناء الغربية الضفة يف الفيزيائية األضرار

  .واملشاريع الدراسات
  

  الزراعة وزير: اآلغا رمضان حممد الدكتور •
 وأستاذ ،2005 غزة اإلسالمية اجلامعة يف) بروفسور( أستاذ وهو ،1959 عام يونس خان يف رمضان حممد. د ولد

  .1995 غزة اإلسالمية اجلامعة يف مساعد أستاذ أنه كما ،2000 غزة اإلسالمية اجلامعة يف مشارك
 ،1995 بريطانيا/املتحدة اململكة يف مانشستر جامعة من العلوم يف الفلسفة دكتوراه شهادة على اآلغا حصل

 جامعة من علوم بكالوريوس شهادة على حصل وكان ،1986 األردنية اجلامعة من علوم ماجستير على وحصل
  .القاهرة

 وأميركا بريطانيا يف عاملية علمية جمالت يف واملياه البيئة علوم جمال يف بحثاً  أربعين حوايل اآلغا. د نشر
  .وغيرها وفلسطين والنرويج والسويد وأملانيا
 أنه كما ،1986 الهاشمية األردنية اململكة مستوى على للمتفوقين حسين امللك جائزة على اآلغا الدكتور وحصل

 ،1995 بريطانيا يف مانشستر جامعة: واألميركية األوروبية العاملية اجلامعات من العديد يف زائراً أستاذاً  عمل
  .2000 املتحدة الواليات يف فيرجينيا جامعة ،1999 أملانيا يف بريمن جامعة
[........] 

  
  دولة وزير: عرفة أبو خالد املهندس •

  [....]. أبناء خلمسة وأب متزوج وهو ،1961 عام القدس يف عرفة أبو خالد املهندس الوزير ولد
 يف البكالوريوس شهادة على حصل ثم ،1978 عام الكويتي العربي املعهد مدرسة من العامة الثانوية على حصل

 مديراً  عمل 1993و 1987 العامين وبين ،1983 عام يف بغداد يف التكنولوجية اجلامعة من امليكانيكية الهندسة
 لبيع القدس يف يملكه حمل خالل من التجارة جمال يف عمل والحقاً الغذائية، للمنتوجات سنقرط شركة يف فنياً 
  .البناء مواد
 العمود، رأس يف الكريم القرآن دار ملؤسسة رئيس أنه كما اخليرية، سلوان جمعية يف العامة للعالقات مسؤوالً  يعمل

 التي اجملتمع تطوير مؤسسة يف األمناء جملس لرئيس ونائب سلوان، وعقارات أراضي عن الدفاع جلنة يف وعضو
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 جلنة يف وعضو خمتلفة، لفترات املهندسين نقابة يف فاعل وعضو القدس، يف مؤخراً  االحتالل سلطات أغلقتها
  .املهندسين نقابة دستور – العليا الصياغة

 يف لنشاطه مرات عدة الصهيوين االحتالل قوات قبل من اعتقاله تم أن وسبق القدس، يف" حماس" قيادات من
  .1995 ،1993 ،1989 ،1987 ،1981 األعوام يف اعتقاله تم وقد احلركة،

  
  احمللي احلكم وزير: اجلعبري عيسى خيري عيسى األستاذ •

 أبناء شركة ومدير أعمال رجل وهو لبنتين، وأب متزوج وهو ،1966 عام اخلليل يف اجلعبري عيسى األستاذ ولد
  .اخلليل مدينة ومقرها التجارية الصناعية اجلعبري خيري
 بكلية التحق ثم بتفوق، 1985 سنة التوجيهي شهادة على وحصل املراحل، كافة اخلليل مدينة مدارس يف درس

 وبعد ،1990 سنة الكيماوية الهندسة يف البكالوريوس شهادة على منها حصل حيث األردنية، اجلامعة يف الهندسة
 اإلسالمية التربية يف البكالوريوس شهادة على منها وحصل املفتوحة، القدس بجامعة التحق اخلليل إىل عودته
2002.  

 وحتى 1991 عام من اخلليل مدينة يف املسلمين الشبان جمعية إدارة جملس يف عضواً كان اجلعبري واألستاذ
 2000 عام من اخلليل يف اإلسالمية اخليرية اجلمعية يف السر وأمين اإلدارة جملس يف عضواً كان كما ،1996
  .أهلية ومؤسسات جمعيات عدة ويف املهندسين نقابة يف عامة هيئة عضو وهو ،2005 وحتى

 سجون من عنه أفرج وقد. 2004 ،2002 ،1996 ،1993 السنوات يف وذلك مرات، أربع االحتالل سلطات اعتقلته
  .29/1/2006 يف االحتالل

  
  دولة وزير: عدوان عاطف الدكتور •

 االقتصاد كلية من السياسية العلوم بكالوريوس شهادة على حصل أوالد، سبعة وله متزوج عدوان عاطف الدكتور
 البحوث معهد من السياسية العلوم يف عايل دبلوم على وحصل م،1978 عام بالقاهرة السياسية والعلوم

 بين البريطانية اجلامعات يف والدكتوراه املاجستير درجتي على وحصل العربية، باجلامعة العربية والدراسات
  .1987 – 1983 عامي

 يف) بروفسور( األستاذية درجة على حصل كما ،1996 عام املشارك األستاذ درجة على عدوان الدكتور حصل وقد
  .2001 عام السياسية العلوم

 وقد ،1981 عام اإلسالمية باجلامعة التحاقه منذ السياسية العلوم تخصص مواد من للعديد مدرس عدوان. ود
 التجارة لكلية عميداً عمل كما م،1992 – 1987 عامي بين اإلسالمية باجلامعة الطالب لشؤون عميداً عمل

 عامي بين اإلسالمية باجلامعة العلمي للبحث عميداً أيضاً وعمل م،1999 – 1995 عامي بين اإلسالمية باجلامعة
  .م2003 – 2001

 وشغل باجلامعة، العاملين للجنة ونقيباً اإلسالمية، للجامعة املؤقت اإلداري اجمللس رئيس منصب عدوان. د شغل
 جملس ترأس كما العام، الرأي واستطالعات السياسية والدراسات للبحوث املستقبل دراسات مركز رئيس منصب

  .حانون بيت يف اإلسالمية اجلمعية إدارة
 الفدائي العمل بتهمة اعتقل م،1975 عام وحتى م1969 عام من الشعبية التحرير بقوات ضابط عدوان والدكتور

 حركة إىل االنتماء بتهمة والسلطة االحتالل سجون يف مرات عدة اعتقل كما سنوات، ثالث ملدة م1971 عام
  ".حماس" اإلسالمية املقاومة

 الوطني اجمللس عضو منصب يشغل وهو ،"حماس" حركة إىل االنتماء بتهمة م،1992 عام الزهور مرج إىل أُبعد
  .م1996 عام منذ الفلسطيني

 يف مستمر بنشاط يعمل وهو سنوات، لعدة ياسين أحمد اإلمام للشيخ واقتصادياً سياسياً مستشاراً عدوان. د عمل
  .عاماً عشرين من أكثر منذ واإلسالمي الدعوي العمل
 ألربع العاملية" املسلمة فلسطين" لصحيفة وحمرراً عربية دوريات 7 من أكثر يف صحفياً كاتباً عدوان الدكتور عمل

 من أكثر وله الدكتوراه، درجة على حصوله منذ واملتخصصة العامة العمل ورش عشرات يف ساهم وقد سنوات،
  .السياسية العلوم يف" بروفسور" درجة على إثرها على حصل السياسية، العلوم تخصصات يف بحثاً عشرين
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 أن كما وغيرها،" الدولية والعالقات السياسية النظرية" مثل السياسية العلوم تخصصات يف كتاباً 18 عدوان كتب
 اجملاهد القائد الدكتور – ياسين أحمد اإلمام الشهيد" (حماس" اإلسالمية املقاومة حركة قادة حياة عن كتباً  له

 العالقة عن وخاصة اإلسالمي التاريخ يف وكذلك ،)الرنتيسي العزيز عبد الشهيد الدكتور – املقادمة إبراهيم
  .الراشدين واخللفاء) ص( الرسول عهد يف واليهود املسلمين بين السياسية

[.......] 

  
  العمل وزير: البرغوثي حممد األستاذ •

  .وبنت لولد وأب متزوج وهو ،1968 عام زيت بير من القريبة الله رام قضاء كوبر قرية يف البرغوثي حممد ولد
 النجاح جامعة يف العليا الدراسات كلية طلبة وأحد والرياضيات، الكومبيوتر يف البكالوريوس درجة على حصل

  .األعمال إدارة يف
 عام األوىل االنتفاضة جرحى أحد وهو الصهيونية، السجون يف سنوات خمس من أكثر وأمضى مرات ست اعتقل
1989.  
 جلنة ومنها سنوات لعدة اخليري اجملال يف عمل كما التوايل، على مرتين الطلبة جمللس رئيساً البرغوثي انتخب

  .والبيرة الله رام زكاة
. موظفين 110 من أكثر على حتتوي والتي البيرة يف اإلسالمية اخليرية للجمعية العام املدير منصب حالياً يشغل

  .احلالية احلكومة يف وزير أصغر ويعتبر
  

  الوزراء جملس عام أمين: عوض حممد أحمد حممد. د البروفسور •
 رئيس نائب منصب حالياً ويشغل أبناء، خلمسة وأب متزوج وهو ،1960 امليالد بتاريخ عوض حممد األستاذ ولد

  .املعلومات تكنولوجيا لشؤون اإلسالمية اجلامعة
  .الهندسة يف) بروفسور( أستاذ: العلمية الدرجة

 عميد وأيضاً ،2005 – 2003 بغزة اإلسالمية اجلامعة – الهندسة كلية عميد منصب عوض البروفسور شغل
 – 1999 بغزة اإلسالمية اجلامعة يف الهندسة كلية عميد منصب شغل كما ،2003 – 2001 والتطوير التخطيط
2001.  

 املهندسين جمعية عضو وهو ،2004 العام منذ غزة حمافظات يف املهندسين نقيب نائب هو عوض والدكتور
  .اآلن وحتى 1999 العام منذ رفح فرع املهندسين نقابة جملس عضو وأيضاً ،)ASCE( األميركية

 وكان غزة، قطاع – العامة املهندسين نقابة جملس وعضو برفح املهندسين نقابة فرع عوض البروفسور ترأس
  ).1999 – 1997( السابقة للدورة رفح – املهندسين نقابة بفرع العلمية اللجنة رئيس

 أنه كما اإلسالمية، اجلامعة يف األكاديمية للبرامج الذاتي والتقييم اجلودة جلنة رئيس هو عوض والبروفسور
  ▄.الوظيفي التحليل جلنة وعضو واملالية اإلدارية الضوابط جلنة رئيس

   
  

  http://www.palestine-info.arabic/palestoday/reports/report2006_1/20_3_06.htm#top :املصدر (*)
 

  .سيرة دون من هكذا ورد(*) 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


