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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
كانون األول )ديسمبر( 2020،  اإلصدار : ٥٨

أكاديمي فلسطيني يحصل على جائزة
في هذا االصدار:»المحكم المتميز« من مؤسسة Emerald البريطانية

طبيبة فلسيطينية تحصد جائزة في 
البحث العلمي لليونسكو وشركة 

لولاير العالمية

مصور فلسطيني يفوز بجائزة 
حمدان بن راشد للتصوير الضوئي

»مها الحسيني« صحفية وحقوقية 
فلسطينية تفوز بجائزة »مارتن أدلر«

فلسطينيات يفزن بجائزة أفضل 
شركة طالبية بمسابقة إنجاز العرب

اإلقليمية
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حصل األكاديمي الفلسطيني د. سهيل سلطان، على جائزة »Emerald Literati Awards for Excellence« البريطانية، 
إلسهاماته كمحّكم متميّز في مجلة EuroMed Journal of Business خالل عام 2019.

واختير د. سلطان لجائزة المحّكم المتميز تقديراً لجهوده في تحكيم عدٍد من النصوص البحثية، وتقديم النقد البنّاء ونصائح 
للباحثين لتطوير أبحاثهم ومناهج البحث.

وتُمنح هذه الجائزة للباحثين واألكاديميين الذين يساهمون في مراجعة األبحاث والتأّكد من إنتاجها لمعارف جديدة تفيد الطلبة 
واألكاديميين في مجال األعمال.

المصدر:  شبكة العودة اإلخبارية
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زرندح،  محمد  الفلسطيني  المصور  فاز 
بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
مسابقة  في  الضوئي،  للتصوير  الدولية 
أكتوبر  األول/  تشرين  لشهر  انستغرام 
من  »َمعلَم  موضوعها  كان  والتي   ،2020

بلدك«. 

للمسجد  صورٍة  عن  الجائزة  محمد  ونال 
األولى  زيارته  خالل  التقطها  األقصى 

للمسجد وقبة الصخرة عام 2016.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

الذويب،  حنين  الفلسطينية  الطبيبة  حصدت 
لليونسكو  العلمي  البحث  في  النساء  جائزة 
وشركة لولاير العالمية، من خالل بحثها في 

قسم من أجل المرأة في العلم.

ويُعنى بحث د. حنين بمعالجة أمراض القلب 
من  السّكري  قبل  ما  مرحلة  في  والشرايين 
األغشية  في  التهاب  وعالج  متابعة  خالل 

الدهنية.

ويركز البحث على محاولة عالج االلتهابات 
من خالل طرق طبيّة فّعالة وآمنة تعتمد على 

استخدام مواد طبيعية.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

طبيبة فلسيطينية تحصد جائزة في البحث العلمي لليونسكو وشركة لولاير العالمية

مصور فلسطيني يفوز بجائزة حمدان بن راشد للتصوير الضوئي
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الفلسطينية مها الحسيني، في  التي قّدمتها الصحفية والحقوقية  لم تكن تلك السنوات والجهود 
مجال اإلعالم وحقوق اإلنسان في فلسطين إالّ ذخراً لها في مسيرتها، لتمّكنها من الفوز بجائزٍة 

دوليٍة في مجال الصحافة.

فقد منحت مؤسسة »روري بيك« البريطانية جائزة »مارتن أدلر« الدولية المرموقة للحسيني 
الدوليين  المرشحين  مئات  منافسةً  غزة،  قطاع  في  الحرب  مناطق  في  كصحفية  عملها  عن 

للجائزة.

الفيس بوك، قالت الحسيني »فخورة جًدا لمنحي هذه الجائزة المرموقة  وعلى صفحتها على 
الجاّد  للعمل  تقديٌر ليس لجهودي وحدي فقط، بل كذلك  بيك ترست. هو  من مؤسسة روري 
الذي يقوم به جميع الصحفيين الفلسطينيين تحت االحتالل اإلسرائيلي، الذي يسعى إلى إسكات 

أصواتهم«.

وتحمل مها درجة الماجستير في العلوم السياسية- دراسات الالجئين ، ودرجة البكالوريوس في 
األدب اإلنجليزي والفرنسي.

عملت الحسيني كمراسلة حرب، حيث سلّطت الضوء على الكثير من انتهاكات حقوق اإلنسان 
في األراضي الفلسطينية. كما عملت مع عدٍد من منظمات حقوق اإلنسان، وكانت سابقاً مديرة 

المكتب اإلقليمي للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في فلسطين، ومقّره جنيف.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

»مها الحسيني« صحفية وحقوقية فلسطينية تفوز بجائزة »مارتن أدلر«
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حصلت مجموعةٌ من الطالبات الفلسطينيات على جائزة أفضل شركة طالبية ذات أثر اجتماعي للعام 
2020 على المستوى الوطن العربي.

.»Bee Friends« ونافست الطالبات في مسابقة إنجاز العرب اإلقليمية عن شركتهّن

وعملت الطالبات من مدرسة بنات بديا الثانوية في بلدة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، في شركتهّن 
»Bee Friends«  على إنتاج أقمشة تغليف بشمع العسل.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

فلسطينيات يفزن بجائزة أفضل شركة طالبية بمسابقة إنجاز العرب اإلقليمية
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله العالمية، ٤6 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )6 -962+(

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين

www.all4palestine.org

Email: info@all4palestine.org   | All For Palestine

مبادرة كلنا لفلسطين:
الدكتور صبري  أبوغزاله، وسعادة  لمجموعة طالل  التنفيذي  والمدير  الرئيس  أبوغزاله،  الدكتور طالل  لسعادة  النوعيّة  المبادرات  إحدى  هي 
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 
العلمي والثقافي  التطور  العالم ممن ساهموا بصورة أساسية، في  الفلسطينيين نساًء ورجاالً حول  على توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم 

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

https://www.facebook.com/All4Pal/


*VAT Included

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

طــــــالل أبوغزالــــــه للتقنيــــــة

www.tagtech.global :لمشاهدة تفاصيل كافة منتجاتنا يرجى زيارة
info@tagtech.global+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

نظام تشغيل أندرويد ٩,٠

مجانًا: حافظة جلدية مزّودة بلوحة مفاتيح
شاشة حماية، سماعات بلوتوث ذات جودة عالية

كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  

معالج ثماني المراكز بسرعة ١,٦ جيجاهرتز.
شاشة عالية الوضوح بحجم ١٠,١ إنش مع خاصّية HD، وبدقة ١٢٠٠ x ١٩٢٠بكسل.

ذاكرة عشوائّية ٤ جيجا بايت.        سعة تخزين ٦٤ جيجا بايت. 
كاميرا أمامّية بدقة ٥ ميجابكسل

 وكاميرا خلفية بدقة ١٣ ميجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشريحتّي هاتف وبلوتوث ونظام تحديد المواقع

.(4G ,3G ,2G) يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والّرابع

DDR3 6500         ذاكرة عشوائية ٨ جيجابايت، نوعU Intel Core i7 معالج
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ٢ جيجابايت 
يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث

قرص صلب HDD بسعة تخزين ١ تيرابايت وقرص تخزين سريع SSD بسعة 
١٢٨غيغا بايت           يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث

 مزّود بمخرج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI        هيكل معدني (ألمنيوم)
    (FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي

لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة           كاميرا ويب بدقة ٢,٠ ميجابكسل     
3.0 USB 2.0، مدخلين USB مدخلين

DDR4  8550       ذاكرة عشوائية ٨ جيجابايت، نوعU Intel Core i7 معالج
كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي    

قرص صلب SDD بسعة تخزين 512 جيجا بايت       SSD بسعة ١٢٨ غيغا بايت
يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث   

(FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي
 مدخلين USB 2.0، مدخلین USB 3.0        كاميرا ويب بدقة ٢,٠ ميجابكسل

    (FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي
لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة           هيكل معدني (ألمنيوم)

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج 

مجانًا: حقيبة البتوب (لون بني)، كفالة مصنع لمّدة سنة واحدة

مجانًا: حقيبة البتوب (لون بني)، كفالة مصنع لمّدة سنة واحدة



*VAT Included

 Intel Core i3 معالج
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي 

قرص صلب HDD بسعة تخزين 500 جيجا بايت وقرص تخزين
 سريع SSD بسعة 128 جيجا بايت

 4K HDMI و بلوتوث            مزّود بمخرج WIFI يدعم االتصال الالسلكي
(FHD) هيكل معدني "المنيوم" مع شاشة بحجم 14 إنش بوضوح عالي

         Type C 3.0      مدخل USB 2.0، مدخل USB مدخل
سعة البطارية 4000  مللي امبير         لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت

(1065G7) الجيل العاشر Intel Core i7 معالج
DDR4 ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت من نوع

 3.0 USB 2.0، مدخلين USB كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي        مدخل
قرص تخزين سريع SSD بسعة 512 جيجا بايت. با¼ضافة الى قرص سريع
 SSD بسعة 128 جيجا بايت                    لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة    

       4K HDMI و بلوتوث مزّود بمخرج WIFI يدعم االتصال الالسلكي
(FHD IPS) هيكل معدني "المنيوم" مع شاشة بحجم 15.6 إنش بوضوح عالي

سعة البطارية 7400  مللي امبير

  Stylus Pen مزود بلوحة مفاتيح مع قلم
معالج ثماني المراكز A55 بسرعة 1.6 جيجا هيرتز + 1.2 جيجا هيرتز

شاشة عالية الوضوح HD بحجم 10.1 انش وبدقة 1200 @1920 بكسل
ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت            سعة التخزين 64 جيجابايت

كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل
مزود بشريحة هاتف وبلوتوث ونظام االتصال

 a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE باالنترنت 
(4G,3G,2G) يدعم الشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع

سعة البطارية 6500 مللي امبير

نظام التشغيل اندرويد 9 

Stylus Pen مجانًا: حافظه جلدية مزودة بلوحة مفاتيح، قلم
شاشة حماية، سماعات بلوتوث ذات جودة عالية

كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

طــــــالل أبوغزالــــــه للتقنيــــــة

www.tagtech.global :لمشاهدة تفاصيل كافة منتجاتنا يرجى زيارة
info@tagtech.global+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

مجانًا: حافظه قماش ، كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة 

مجانًا: حافظه قماش ، كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  


