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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
حزيران )يونيو( ٢٠٢٢،  اإلصدار : ٧٦ 

»أمل شوابكة« من فلسطين إلى »NASA« إلى المسابقات العالمية
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في هذا االصدار:

»أمل شوابكة« من فلسطين إلى »NASA« إلى 
العالمية المسابقات 

رنا زيادة.. معلمة من غزة كسرت التحديات 
لتحصل على لقلب »المعلمة المبدعة«

الفلسطينية الدكتورة أمل حسين أفضل مدّرسة في 
جامعة الشارقة

يفوز  النجاح  Green Gold من جامعة  فريق 
العالمية  Hult Prize مسابقة  نهائيات  في 

في  الشارقة  »ايكروم«  جائزة  يحصد  فلسطيني 
العربي التراث 
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في الوقت الذي تعيش فيه فلسطين أياماً حالكة في ظّل همجية االحتالل وسياسته العنصرية الرامية لقطع أوصال األمل عن شعٍب 
يقاوم منذ سنواٍت طويلة، تأبى بعض النماذج الفلسطينية الناجحة إالّ أن تمنحنا األمل وتبعثه في الروح من جديد. فمجدداً، فازت 
بجامعة   2022 للعام  الجامعات  بحوث طلبة  مسابقة  في  األول  بالمركز  بشري،  “أمل شوابكة”، طالبة طب  الفلسطينية  الشابة 
أبو ظبي عن فئة اإلبداع.ونافست أمل في مشروعها “ال انزالق على الطرقات No sliding on the roads” أكثر من 320 

 مشروع من 55 جامعة على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا والخليج العربي.
ويهدف مشروع أمل “NSOR”، األول من نوعه عالمياً، إلى منع انزالق المركبات على الطرقات من خالل إضافة مادتي السيليكا والمطاط 
إلى اإلسفلت ليزيد من قوة ثباته ويقلل تكتله مع مرور الزمن، وبالتالي يمنع تشّكل الثلوج، وهو ما أثبتته خالل مشاركتها في عام 2016 
ببرنامجٍ تدريبّي مكثّف في وكالة الفضاء األميركية “ناسا” وجامعة ميريالند في الواليات المتحدة األميريكية. وتطمح أمل إلى التخصص في 

جراحة المخ واألعصاب والعمل على المزيد من االختراعات التي تدمج بين الطب والهندسة لتكون من النساء الرائدات عالمياً.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية



2

واألنظمة  المؤسسات  من  العديد  هناك   - غزة 
التربوية التي تعلن في كل عام عن جوائز تبحث 
خليفة  جائزة  ضمنها  ومن  المتميز،  المعلم  عن 

التربوية من دولة اإلمارات العربية.

أحمد  رنا  المعلمة  نصيب  من  العام  هذا  وكانت 
لقب  على  نافست  والتي  عاًما(   42( زيادة 

المبدع/ة”. “المعلم/ة 

مادة  س  تدرِّ التي  زيادة  رنا  المعلمة  وقالت 
للبنات  الثانوية  الزهرة  مدرسة  في  الرياضيات 
شرق مدينة غزة، “أنا معلمة وابنة معلم، وأعشق 

كمعلمة”. مهنتي 

العلوم قسم “رياضيات حاسوب” في جامعة األزهر،  التعليم منذ ثمانية عشر عاًما، خريجة من كلية  التي تعمل في  زيادة 
تأهيل  دبلوم  إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  الجامعة  من  تدريس”  “مناهج طرق  تخصص  في  الماجستير  درجة  على  وحاصلة 

تربوي من جامعة القدس المفتوحة.

ولربما تنبع أهمية جائزة خليفة التربوية في أنها تبحث عن إجابات في تسعة معايير دقيقة ومهمة، حيث توضح زيادة “كان 
من الصعب أن نجمل جميع ما أنجزناه على مدار سنوات عملنا، خصوًصا وأن المنافسة للحصول على الجائزة تقتصر على 

فترة زمنية محددة.”

لم تكن جائزة خليفة التربوية هي الجائزة األولى التي تحصل عليها زيادة، فقائمة طويلة من الجوائز كانت من نصيبها خالل 
مسيرة عملها، حيث حصلت عام 2017 على لقب معلمة فلسطين األولى على مستوى العالم العربي، كما تم اختيارها ضمن 
أفضل 50 معلمة على مستوى العالم عام 2019، وفي ذات العام حصلت على لقب المعلمة المبدعة في مجال التعليم، وفي 
عام 2020 فازت بجائزة مؤسسة التعاون للمعلم المتميز، كما كانت ضمن 60 امرأة ملهمة حول العالم العام الماضي حيث 

فازت عن مجال التعليم.

واالنتظار  والترقب  القلق  لحظات  حيث  األولى،  للمرة  أنافس  كأنني  أشعر  كنت  ومنافسة  جائزة  كل  “في  قالت  ذلك  وعن 
لمعرفة النتائج تكون صعبة.”

رنا زيادة.. معلمة من غزة كسرت التحديات لتحصل على لقلب »المعلمة المبدعة«
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انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة االنترنت بين أروقة المدرسة التي تعمل بها كانت من أبرز الصعوبات التي واجهتها 
في عملها، ومع ذلك حاولت جاهدة أن تحولها إلى إنجازات وتميز، إذ تقول “ال يوجد هناك إبداع عندما تكون األمور سهلة 
ألنه حينما تكون سهلة تصبح اعتيادية وبالتالي سيبقى ذات النمط هو السائد، بينما ينشأ اإلبداع والتميز حينما تبرز المشاكل 

والتحديات، ويبحث المعلم عن حلول خالقة لهذه المشكلة”.

تحاول رنا وبعض من زميالتها أن تغير النظرة السائدة مسبقًا في المجتمع والتي تقول إن دور المعلم ينحصر داخل الغرفة 
يتعدى  وإنما  مهارة  إكساب  أو  معلومة  إعطاء  على  دورها  يقتصر  وال  الصفية  الغرفة  خارج  تتابع طالبها  حيث  الصفية، 
دورها لتشارك في بناء المجتمع، وبالتالي فإن أسلوب تعاملها مع طالباتها حاليًا يختلف تماًما عن األسلوب الذي كانت تتبعه 

في بداية تعيينها عام 2004.

إذ لم تكن التكنولوجيا موظفة في العملية التعليمية كما هي اآلن، ولم تكن مواقع التواصل االجتماعي تحتل مساحة في حياتنا 
كما هي اآلن، وعن ذلك توضح زيادة “أصبحنا نتجه نحو الرياضيات التطبيقية حيث كل وحدة دراسية البد أن يكون هناك 
مشروع للطالبات حتى يعرفن لماذا نتعلم هذا الدرس؟ باإلضافة إلى المنحى التكاملي والذي يعني أنه حين تتعلم الطالبات 
الحادي عشر بشدة  يدعم منهج  إذ  المواد األخرى كاألحياء والتكنولوجيا،  يتم ربطها في  فإنه  الرياضيات  مهارة معينة في 

التكامل المعرفي بين المناهج.

ال أحد ينكر أهمية التعزيز والتكريم فكل من يجتهد في الميدان يحتاج لمن يكرمه، تضيف رنا قائلة: “الفوز يعني الكثير، 
بعيًدا عن فوز رنا زيادة، فهو انعكاس لجميع المبدعين الموجودين في التعليم”.

وتشير في حديثها الى أن المنافسة ال تبرز اسم الشخص فقط، وإنما تبرز اسم الدولة، موضحة أننا نحتاج أن ينظر الجميع 
إلى اإلبداعات الفلسطينية الموجودة في شتى الميادين.

وتختم رنا بالقول “طموحي أن يكون لدينا طالب متميز في الرياضيات، وأن نغير النظرة غير اإليجابية نحو هذه المادة.” 
 )FM نساء(

المصدر: نساء اف ام 2022
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لدكتورة  ا لفلسطينية  ا حصلت 
ذة  االستا حسين  محمد  أمل 
لشارقة  ا جامعة  في  لمحاضرة  ا
بين  مدرس  أفضل  ئزة  جا على 
م  للعا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا

.2021-2022

حازت  قد  مل  أ لدكتورة  ا نت  وكا
في  ه  لدكتورا ا درجة  على 
منذ  الصحية  ية  لرعا ا رة  دا إ
مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير  مين  عا
من  خروجها  فور  وذلك  لشرف،  ا
بفيروس  بتها  إصا بعد  لمستشفى  ا

.19 كوفيد 

المصدر:
- خاص اإلخبارية  العودة  شبكة 

الفلسطينية الدكتورة أمل حسين أفضل مدّرسة في جامعة الشارقة
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النجاح  جامعة  من   Green Gold فريق  فاز   
الوطنية الفلسطينية في المرحلة النهائية لمسابقة 
Hult Prize العالمية بعد منافسته مع أكثر من 
3000 جامعة حول العالم، وتكون الفريق من كل 
من الطالبة الرا الخطيب والطالب وليد التيتي من 
صباغ  ميثلون  والطالبة  الحاسوب،  هندسة  قسم 

من قسم الطب البشري.

المركز  على   Green Gold فريق  وحصل 
وتأهل  الوطنية  النجاح  جامعة  في  األول 
في  عقدت  والتي  اإلقليمية  القمة  في  للمنافسة 
بالمرتبة  منها  وتأهل  الماضي،  العام  روابي 
األعمال  مسرعة  مرحلة  في  للمنافسة  األولى 

والتي عقدت في لندن على مدار شهر، وامتدت المرحلة على مدار ستة أسابيع ما بين اللقاءات الوجاهية واإللكترونية 
خضع الطلبة خاللها لتدريبات مكثفة والتقوا بخبراء وكبار رجال األعمال حول العالم، حيث كان يجري كل أسبوع 
فريق  وحصل  منهم،  فرق   6 أفضل  الختيار  فلسطين؛  في  المتميزة  الخبرات  ذوي  من  حكام  بحضور  للفرق  تحكيماً 

المسابقة. النهائية من  للمرحلة  المركز األول وتأهل  المرحلة على  Green Gold في هذه 

وفاز Green Gold في المسابقة بتمويل 150 ألف دوالر أمريكي في المرحلة النهائية حيث سيتم تكريمهم في الواليات 
المتحدة األمريكية في سبتمبر المقبل.

تقوم فكرة فريق Green Gold على استغالل الفضالت الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون )الجفت( الستخراج السليلوز 
الذي يدخل في صناعة الورق والكرتون وغيرها، حيث أن فكرة الفريق بذلك تقدم حالً لفكرة التحدي الذي طرحته المسابقة 

.Food for Good وهو تحويل الطعام إلى أداة لتغيير العالم تحت عنوان

يذكر أن Hult Prize هي المؤسسة األولى حول العالم في مجال التعليم الريادي والتعليم التأثيري وتأسست عام 2010، 
وتضم أكثر من 3000 جامعة حول العالم في أكثر من 121 دولة. وتطرح المسابقة في كل عام تحدياً يتوافق مع أهداف 
التنمية المستدامة التي أقرتها هيئة األمم المتحدة لتشجيع الطلبة على تقديم أفكار لمشاريع ريادية تخدم المجتمع وتحقق لهم 

الربح المادي، ليحصل الفريق الفائز في النهاية على استثمار بقيمة مليون دوالر أمريكي كرأس مال لمشروعه. 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يفوز في نهائيات مسابقة Hult Prize العالمية
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محمد  الفلسطيني  حصد 
جائزة  على  رجيلة،  أبو 
حفظ  في  الشارقة  “ايكروم” 
الثقافي  التراث  وحماية 
عن  العربية  المنطقة  في 
في  الموجودة  المجموعات 
ضمن  الثقافية،  المؤسسات 
التراث  وحفظ  إحياء  مبادرة 
في  القرارة  بلدة  في  الثقافي 

محافظة خانيونس.

برعاية  الجائزة  هذه  وتأتي 
بن  سلطان  الشارقة  حاكم 

محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى.

وفي منشور له عبر صفحته على فيس بوك قال أبو رجيله “شكراً مؤسسة ايكروم الشارقة على ثقتكم، أتقدم بالشكر من 
كل قلبي لكل أحدا ساهم بنجاحي حتى لو كان بدعوة صغيرة”.

يذكر أن الشاب أبو رجيلة شارك وأسهم في العديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف لتفعيل الموارد السياحية والثقافية 
المتعددة في فلسطين، وتعزيز دور المجتمعات الريفية في إدارة هذه الموارد والترويج لبلداتهم وقراهم.

وتُمنح هذه الجائزة مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة األعمال المتميّزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي 
وإحيائه في العالم العربي.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

فلسطيني يحصد جائزة »ايكروم« الشارقة في التراث العربي
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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










