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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
يناير )كانون الثاني( 2022،  اإلصدار : ٧١

سماح جبر تفوز بجائزة البحث العلمي في الطب 
النفساني لعام 2021

وحدة  رئيسة  العربية،  النفسية  العلوم  شبكة  منحت   – هللا  رام 
البحث  جائزة  جبر،  سماح  الصحة  وزارة  في  النفسية  الصحة 

العلمي في الطب النفساني لعام 2021.

ومنحت جبر الجائزة عن »الدليل اإلرشادي لمنع االنتحار في أقسام الطـوارئ«، حيث تم تكريمها بلقب »المميزون في علوم 
وطب النفـس للعام 2021«.

االنتحار من  العربية، خاصة أن موضوع  النفسية  العلوم  لمكتبة  الدليل كإضافة نوعية  الجائزة هذا  لجنة تحكيم  واعتبرت 
التفكير  من  يعانون  الذين  األشخاص  لبعض  النجاة  باب  يفتح  لها  والتطرق  العربي،  العالم  في  عنها  المسكوت  المواضيع 

االنتحاري.

في هذا االصدار:

جــراح ومختــــرع فلسطينــــي يفوز بلقـب طبيب لعـام 

2021 الــــذي ينظمــــه نـــادي أطبــــاء الجمهوريــــة 
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الطبيب المقدسي عمــاد أبو شخيدم يفوز بجائزة أفضــل 

مشــرف تدريب على مســتوى السويــد ........... ص٣

طالب فلسطيني يفوز بجائزة ُمبتكرون دون سن »٣5« 

العالميــــــة لعام 2021 .............................. ص٣
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إسطنبول - فاز الجراح الفلسطيني البرفسور د. 
كلية  في  العامة  الجراحة  أستاذ  هللا  عطا  وافي 
العام  طبيب  بلقب  مرمرة  جامعة  في  الطب 
يساعد  طبياً  جهازاً  الختراعه  وذلك   2021

مرضى السلس البرازي.
ونشير إلى أن هذا الجهاز قد حصل على الميدالية 
للعام 2020 في  الذهبية كأفضل اختراع طبي 
معرض اسطنبول الدولي الخامس لالختراعات 
بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

تركيا  في  الفلسطيني  االطباء  تجمع  نظم  وقد 
البرفسور  قدمه  االختراع  هذا  عن  محاضرة 
عطا هللا يشرح فيه تقنية هذا الجهاز ودوره في 
عالج مشاكل السلس البرازي في قاعة جامعة 

ميديبول فرع اسانالر.

الجدير بالذكر أن الدكتور الفلسطيني وافي عطا 
مع  وتواضعه  عمله  في  بتفانيه  له  مشهود  هللا 

زمالئه ومرضاه. )شبكة العودة اإلخبارية( 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

جراح ومخترع فلسطيني يفوز بلقب طبيب لعام 2021 الذي ينظمه نادي أطباء الجمهورية التركية

وقالت د. جبر إن الدليل مصمم لألطباء والممرضين الذين يعملون في أقسام الطوارئ، والذين هم خط دفاع أول لألشخاص 
المحاولة،  لمنع تكرار  لهم،  المدى  المتابعة طويلة  لتقديم  المعنية  للجهات  للتعرف عليهم وتحويلهم  الذين حاولوا االنتحار، 

وللحفاظ على حياتهم.

وأشارت إلى أن الدليل تم إعداده بالتعاون مع الزميلة زينب حناوي، وبرعاية من أطباء العالم - سويسرا، ووزارة الصحة 
)FM الفلسطينية.)نساء

المصدر نساء اف ام
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القدس المحتلة - حصل الطبيب المقدسي عماد 
أبو شخيدم، على جائزة أفضل مشرف تدريب 
لطالب الطب، على مستوى مملكة السويد للعام 

.2021

والطبيب أبو شخيدم هو عضو في تجمع األطباء 
الفلسطينيين بالسويد، ومدير قسم طوارئ العيون 
وطب العيون في مستشفى جامعة »غوثنبيرغ«. 

وأيضاً هو مدير مساق طب وجراحة العيون في 
في  ويقيم  جامعة »غوثنبرغ«،  في  الطب  كلية 

السويد منذ 10 سنوات. )القسطل( 

المصدر: القسطل

الطبيب المقدسي عماد أبو شخيدم يفوز بجائزة أفضل مشرف تدريب على مستوى السويد

طالب فلسطيني يفوز بجائزة ُمبتكرون دون سن »35« العالمية لعام 2021 

أتمتة  تخصص  فلسطين  عن  ُممثالً  الشختور  جمال  الطالب  فاز 
بجائزة  فلسطين  بوليتكنك  بجامعة  الهندسة  كلية  من  صناعية 
ُمبتكرون دون »٣5« العالمية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا لعام 2021.

 MIT Technology( وأعلنت إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية
Review Arabia( عن أسماء الفائزين بالجائزة ليكون الُمبتكر 

الفلسطيني الشختور الفائز بالجائزة على مستوى العالم. 

وجاء اإلعالن تكليالً لجهود الشختور البحثية في تطوير حقيبة ظهر 
الهواء  من  السامة  الكيميائية  المواد  لتصفية  قناعين  مع  كهربائية 
في الظروف الُمختلفة، حيث تهدف الجائزة إلى تكريم الُمبتكرين 
العرب من جميع أنحاء العالم الذين تقل أعمارهم عن »٣5« عاماً، 
وتستعرض جهودهم وُمساهماتهم في ابتكار حلول للتحديات التي 

تواجه الُمجتمعات واإلنسانية ككل.
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله العالمية، 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

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

وابتكر الشختور جهاز انقاذ »2ResQ« يعمل على تصفية الغازات الكيميائية من الهواء في الكوارث والحرائق وساحات 
الحروب؛ وذلك لتسهيل عمل رجال اإلنقاذ، حيث يعمل الجهاز على تنقية الهواء من الغازات الملوثة، ويوفر الجهاز قناعين 
للتنفس لكل من رجل اإلنقاذ والمصاب مع إمكانية تزويد المصاب بالدواء عند الحاجة من خالل نفس القناع. ويمكن استخدامه 

في الُمستشفيات حيث يتضمن الجهاز تكنولوجيا حديثة ُمتطورة لخدمة الفئات الُمستهدفة.

وقد تألفت لجنة التحكيم العالمية التي أعلنت الُمبتكرين للجائزة من »21« خبيراً من ُمختلف المجاالت والقطاعات من أنحاء 
العالم.

هذا اإلنجاز الُمتميّز، يؤّكد على أن الُمبدع الفلسطيني حاضراً في ميادين التطوير التقني واالبتكار العلمي الحديث ويجب 
تسليط الضوء عليهم، ليمّكنهم من االستمرار والتطور لينعكس ذلك على واقع الُمجتمع الفلسطيني. )شبكة العودة اإلخبارية( 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

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











