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نشر الدكتور الفلسطيني عبد الحفيظ دلعب، رسالة دكتوراه تُعتبر األولى 
تتحمل  لحوٍم  سالالت  إنتاج  خاللها  طّور  العربي،  الخليج  مستوى  على 
اإلجهاد الحراري خاصةً في فصل الصيف. وخالل دراسته للبكالوريوس، 
كممثل  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمؤتمر  دلعب  الدكتور  شارك 

لفلسطين في المؤتمر وكأصغر مشارك في ذاك المؤتمر.

وانضّم دلعب لبرنامج األبحاث االستراتيجية في المملكة العربية السعودية 
الدكتوراه في  امتياز في برنامج  تقدير  6 أبحاث. كما حصل على  ونشر 
التشريح واألنسجة عام 2019. وخالل دراسته للدكتوراه، نشر دلعب 4 
أبحاث ذات عالقة بمجال علم األجنة واألنسجة. ونشر ورقةً علمية خاصة 

بأطروحة الدكتوراه في المجلة البرازيلية لعلوم الدواجن.

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
كانون الثاني )يناير( 2020،  اإلصدار : 47

على  األولى  دكتوراه  رسالة  ينشر  فلسطيني  دكتور 
العربي الخليج  مستوى 

1
صفحة

في هذا االصدار:

األولى  دكتوراه  رسالة  ينشر  فلسطيني  دكتور 
العربي الخليج  مستوى  على 

على  تحصل  فلسطينية  شابة 
مسرح  من  الشابة  المواهب  جائزة 
هولندا في   »Concertgebouw «

حّدد  فنّي  عمل   100 فلسطينية ضمن  لوحة 
األخير العقد  في  الفن  مالمح 

فيصل  الملك  بجائزة  يفوز  فلسطيني  مؤّرخ 
اإلسالمية للدراسات  العالمية 

متخصصة  فلسطينية  طبيبة  أول  عمران  ريم 
بالسرطان المصابين  لألطفال  النخاع  بزراعة 
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للموهبة  “كونسيرتَخباو”  جائزة  على  البرغوثي،  ناي  لفلسطينية  ا والعازفة  والملحنة  لفنانة  ا حصلت 
هولندا. في   ،2020 لعام  الشابة 

على  البرغوثي  ناي  مساعدة  إلى  يورو،   5000 قيمتها  تبلغ  دراسية  منحة  وهي  الجائزة،  هذه  وتهدف 
مواهبها. تطوير  مواصلة 

طفولتها  منذ  وتعّرضت  نفسها،  عاماً(   18 ( البرغوثي  ناي  وجدت  والموسيقى،  بالفن  مهتمة  ئلٍة  عا وفي 
الموسيقى. أنواع  لشتى  لُمبكرة  ا

شابة فلسطينية تحصل على جائزة المواهب الشابة من مسرح »Concertgebouw« في هولندا
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فني  عمل   100 من  كواحد  فلسطين”  في  “بيكاسو  حوراني  خالد  الفلسطيني  التشكيلي  الفنان  عمل  اختير 
الحالي. القرن  من  األخير  العقد  في  الفن  مالمح  حددت 

العالم. في  الفن  تتابع  التي  المواقع  أهم  نيوز”،  نت  “آرت  مجلة  تصنيف  حسب  الفنية  األعمال  اختيار  وتّم 

أعماله  ُعرضت  وقد  الفلسطيني،  بالفن  والتعريف  الدعم  في  دوره  له  حوراني  خالد  الفنان  أّن  إلى  يشار 
والخارج. فلسطين  في 

من  العديد  يزال  وال  قّدم  الفنية.  والفعاليات  الـمعارض  وينظم  والتصميم،  الفن  عن  الكتابة  يمارس  كما 
الفلسطيني. المجتمع  وتطوير  لخدمة  سخرها  التي  الفنية  والمشاريع  األعمال 

لوحة فلسطينية ضمن 100 عمل فنّي حّدد مالمح الفن في العقد األخير
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العالمية  فيصل  الملك  بجائزة  غوشة،  هاشم  محمد  اإلسالمية  العمارة  ودكتور  الفلسطيني  المؤّرخ  فاز 
اإلسالمي”. القدس  “تراث  بموضوع  السعودية،  في   2020 للعام  اإلسالمية  للدراسات 

موسوعة  أبرزها  ومن  العصور،  عبر  وآثارها  القدس  تاريخ  حول  أعماله  لغزارة  الجائزة  غوشة،  وُمنح 
ليغطي  العلمي  إنتاجه  وتنوع  منها،  كبيراً  حيزاً  القدس  مادة  تشكل  التي  اإلنجليزية،  باللغة  فلسطين 

القدس. عن  مختلفة  إسالمية  موضوعات 

موسوعة  القياسية،  لألرقام  غينيس  موسوعة  في  مؤرخ  أصغر  غوشة،  الدكتور  أعمال  أبرز  من  وكان 
قرون. ألربعة  فلسطين  تاريخ  توثق  باإلنجليزية  موسوعة  أكبر  وهي  فلسطين 

أخرى  لعائالت  وقف  حجة  و1200  فلسطينية،  لعائالت  عثمانية  وثيقة  آالف  ثالثة  نحو  الموسوعة  تضّمنت 
ألف   12 على  الموسوعة  من  مجلدات  ثمان  احتوت  حين  في  الفلسطينيون،  هم  األرض  يملك  من  أن  تثبت 

فلسطين.  زيارتهم  خالل  أوروبيين  لمؤرخين  رسمة 

مؤّرخ فلسطيني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات اإلسالمية
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“ريم  الشابة  لفلسطينية  ا الطبيبة  خطوات  تتشابك 
تحّركها  الجميع،  قبل  نهارها  تبدأ  يومياً..  عمران” 
فهي  المجاالت..  كافة  في  ئدةً  را لتكون  غريزتها 

والمبدعة. والطبيبة  لّرائدة  وا واألم  المرأة 

فـ”ريم” )36 عاماً( أول طبيبة فلسطينية تتخّصص بزراعة 
بالسرطان.. حصلت مؤخراً على  المصابين  النخاع لألطفال 

البورد العربي بنجاح، ومثلت فلسطين في المملكة المتحدة.

السعودية  إلى  زوجها  مع  عمران  ريم  د.  سافرت  أن  فبعد 
الرياض،  في  الوطني  الحرس  مشفى  في  معه  وعملت 
المصابين  لألطفال  النخاع  زراعة  في  هناك  تخصصت 
المستوى  على  وفرعي  نادر  تخصص  وهو  بالسرطان 

والمنطقة. العربي 

شعبها  لتخدم  فلسطين  إلى  للعودة  عمران  وتستعّد 
بالسرطان.   المصابين  وأطفالهم 

ريم عمران أول طبيبة فلسطينية متخصصة بزراعة النخاع لألطفال المصابين بالسرطان
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، ٤٦ شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )٦ -9٦2+(

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين

www.all4palestine.org

Email: info@all4palestine.org   | All For Palestine

جمعية كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله، رئيس مجلس ادراة مجموعة طالل أبوغزاله، وسعادة الدكتور صبري صيدم، 
وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني، تأّسست بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2011 في العاصمة الفرنسيّة باريس - والتي تّم تسجيلها الحقاً في 
عّمان - كجمعيّة غير ربحيّة وغير سياسيّة، تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في الحضارة اإلنسانيّة. وتعمل على 
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نساًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية، في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي 

www.all4palestine.org :للبشرية. يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الّرابط التّالي



أعلى

صفات
موا

ال االسعارأقل

قـــاِرن قبـــل أن تشتـــري: مواصفـــات وأسعـــار أفضـــل الماركـــات
تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

اللوحي (تابلت) جهاز
معالج ثماني المراكز بسرعة ۱,٦ جیجاھرتز.

شاشة عالیة الوضوح بحجم ۱۰,۱ إنش مع خاصیّة HD، وبدقة x ۱۲۰۰ ۱۹۲۰بكسل.
ذاكرة عشوائیّة ٤ جیجا بایت.      سعة تخزین ٦٤ جیجا بایت.     نظام تشغیل أندروید ۹,۰

كامیرا أمامیّة بدقة ٥ میجابكسل وكامیرا خلفیة بدقة ۱۳ میجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشریحتّي ھاتف وبلوتوث ونظام تحدید المواقع

.(4G ,3G ,2G) یدعم شبكات الجیل الثاني والثالث والّرابع

معالج 6500U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ٤ میجا، سرعة ۳,۱۰ جیجاھرتز).
.DDR3 ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي. 

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ۲ جیجابایت.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع

SSD بسعة ۱۲۸غیغا بایت.     یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.
SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج

(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي
3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین

 (Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

معالج 8550U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ۸ میجا وسرعة٤,۰۰ جیجاھرتز).         
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع.

SSD بسعة ۱۲۸ غیغا بایت.
یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج
(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي

3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین
.(Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

كفالة مصنعیّة لمدة سنة واحدة.سماعات بلوتوث ذات جودة عالیة.حافظة جلدیة مزّودة بلوحة مفاتیح، شاشة حمایة.مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 

* تضاف ضریبة المبیعات
نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع من الّساعــة العاشـــرة صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة التاسعــــة مســـاء

ــى الّساعـــة الّسادســـة مســاء ویومــي الجمعــة والسبــت مــن الّساعـــة الواحدة ظھــراً وحتـَّ
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن
info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني

TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني
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سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 


