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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
نوفمبر )تشرين الثاني( 202١،  اإلصدار : ٦9

الفلسطيني »منير كرمة« أول عربّي 
يحصل على منصب دولّي بمنظمة

»Teachers Without Border« 
في هذا االصدار:

الدكتورة فاطمة أبو واصل إغبارية تتقلد منصب األمين 

العام لالتحاد الدولي ألبناء عرب الـ 48........... ص٢

تتويج كاتبة فلسطينية بجائزة »رائدات األدب واإلبداع« 

في الهند ................................................. ص3

بروفيسورة فلسطينية عميدة لكلية الشؤون العامة والدولية 

بجامعة »Princeton« األميركية.................. ص3

طالبــة فلسطينية تفــوز بـ »أفضــل أداء إذاعــي« على 

مستوى الجامعات العربية ............................ ص4

حصل األكاديمي الفلسطيني د. منير جبريل كرمة على أعلى عضوية استشارية أكاديمية عالميةGlobal Advisory Board في 
المنظمة الدولية Teachers Without Borders للدورة الحالية ٢0٢1-٢0٢3 وهو منصب تطوعّي إنساني.

وقدم الدكتور كرمة رؤيته الدولية في النهوض بالتعليم في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، وقد نالت الرؤية موافقة لجنة 
المحكمين الدوليين، ليكون األكاديمي الفلسطيني »كرمة« أول عربّي يحصل على منصب دولّي بمنظمة معلمون بال حدود.

يشار إلى أّن د. منير مسؤول دبلوم التأهيل التربوي في جامعة بوليتكنك فلسطين، وعمل سابقاً ٢5 عاماً في مدارس وكالة األونروا 
بالضفة الغربية.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية
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واصل  أبو  فاطمة  الدكتورة  منح  تم 
واالتحاد  عام  أمين  منصب  إغبارية، 

الدولي ألبناء عرب 48.

ويأتي اختيار إغبارية للمنصب تتويجاً 
منظمة  بين  المبرم  التعاون  التفاق 
ومقرها  الدولية  الثقافة  سماء  همسة 
ترأسها  والتي  الدنمارك  الرئيس 
إغبارية، واالتحاد الدولي ألبناء عرب 
ومقره  والخارج،  الداخل  في   48
البروفيسور  بمؤسسها  ممثلة  ايطاليا 

فؤاد عودة. 

وجاء التتويج لتوطيد أطر التعاون المشترك بين المؤسستين: منظمة همسة سماء الثقافة الدولية بالدانمارك وادارتها العليا، 
المهندس عبد الحفيظ اغبارية، واألمين العام الدكتور ابراهيم التجاني. 

يشار إلى أن منظمة همسة سماء الثقافة الدولية هي منظمة ثقافية اجتماعية تربوية مستقلة غير ربحية تعنى باآلداب والفنون 
والتراث والموروث األدبي الثقافي. كما وتعنى باإلبداعات الشبابية، ورعاية هذه االبداعات والمهارات لألجيال الناشئة التي 

يقوم عليها المجتمع وتنمية وتوطيد أركان هذه الشخصية واالرتقاء بها لتؤهله أن يكون عضًوا فاعاًل في المجتمع.
 

كما تعنى المنظمة بحقوق المرأة االجتماعية والثقافية واألدبية وتمكينها ونشر ثقافة الحوار البناء والتقارب بين المرأة الشرقية 
والغربية وذلك من خالل المؤتمرات والملتقيات لتقريب وجهات النظر.

أما االتحاد الدولي ألبناء عرب 48 في الداخل والخارج ومؤسسه البروفيسور فؤاد عودة، الذي تأسس قبل 5 سنوات ألهداف 
دولية عديدة منها: التعاون في مجال الصحة، الهجرة، التعليم العالي، كرة القدم واإلعالم، ومساعدة الطالب وجميع أبناء 

عرب 48 في الخارج لبناء جسور بين مدن وقرى الداخل مع الدول العربية األجنبية. 

وفي هذا المجال سيكون للدكتورة فاطمة أبو واصل إغبارية دوًرا مهًما ومميًزا، وذلك لخبرتها في عديد من المجاالت التي 
تتكيف مع أهداف اإلتحاد الدول. كما سيتواصل اختيار وانتخاب ناطقين من أصل عربي 48 باسم االتحاد، من جميع الدول 

لتقوية المجلس اإلداري الدولي لالتحاد. )كنوز نت( 

المصدر: وكالة قدس نت لألنباء

الدكتورة فاطمة أبو واصل إغبارية تتقلد منصب األمين العام لالتحاد الدولي ألبناء عرب الـ 48
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الفلسطينية نهى عفونة، بجائزة »رائدات  األديبة  جت  تُوِّ
النسوية  األدبية  الجوائز  أهم  إحدى  واإلبداع«،  األدب 
العالمية، التي تّم تنظيمها في الجامعة المليّة اإلسالمية في 

العاصمة الهندية نيو دلهي.

ويأتي تتويج عفونة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني 
إغناء  في  أسهمن  اللواتي  العربيات  األديبات  لتتويج 
والشعرية  األدبية  بإنجازاتهن  والعالمية  العربية  التجربة 

والثقافية.

ضوء  في  الجائزة  بهذه  للتكريم  عفونة  واختيرت 
مسيرتها األدبية والتي أغنت فيها األدب النسوي العربي 

والفلسطيني بالكثير من اإلنجازات األدبية. 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

العريقة  األميركية   Princeton جامعة  في  والدولية  العامة  الشؤون  كلية  اختارت 
البروفيسورة الفلسطينية األميركية »أماني جمال« لتكون عميدة الكلية.

في  وتدرجت   ،٢003 عام  منذ  برينستون  جامعة  في  جمال  البروفيسورة  وتعمل 
المناصب األكاديمية بداية من أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك، إلى أن حصلت على 

درجة أستاذ عام ٢013.

وتشغل البروفيسورة أماني جمال منصب أستاذة كرسي إدوارد س. سانفورد للعلوم 
وهي  برينستون.  جامعة  في  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  وأستاذة  السياسية، 
مؤسِّسة مشاركة ومحقِّقة رئيسية مشاركة في البارومتر العربي. وفي عام ٢006، تّم 

اختيارها للحصول على لقب »باحثة كارنيغي«.

يشار إلى أّن د.جمال حصلت على الدكتوراه في الشؤون العامة والدولية من جامعة 
ميتشغن عام ٢003. ويشمل تخصصها الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والسلوك الجماعي والسياسي، والتنمية السياسية 
والتحول الديمقراطية، والالمساواة والفصل االقتصادي، وهجرة المسلمين إلى الواليات المتحدة وأوروبا، والجندر، والعرق، 

والدين، والطبقة.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

تتويج كاتبة فلسطينية بجائزة »رائدات األدب واإلبداع« في الهند

بروفيسورة فلسطينية عميدة لكلية الشؤون العامة والدولية بجامعة »Princeton« األميركية
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله العالمية، 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )6 -96٢+(

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( ٢011 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

في  األول  بالمركز  كيالني،  ليالس  الفلسطينية  الطالبة  فازت 
مسابقة أفضل أداء إذاعي على مستوى الجامعات العربية.

وفي المسابقة التي نظمتها كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال 
 45 ليالس  نافست  والتكنولوجيا،  للعلوم  مصر  جامعة  في 

طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

حيث  من  مختلفة  نصوص   4 تسجيل  المسابقة  وتضمنت 
طبيعتها )خبر، إعالن، رسائل مسجلة IVR ونص وثائقي(. 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

طالبة فلسطينية تفوز بـ »أفضل أداء إذاعي« على مستوى الجامعات العربية

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






أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

7400 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

5000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

(6500 U)  الجيل السادس i7  المعالج : انتل
 MX GT940 نيفيديا + HD معالج الرسومات :  انتل

DDR3  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD 128 جيجا بايت | HDD سعة التخزين : 1 تيرا بايت

(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخلين
لوحة مفاتيح مضاءة   

حقيبة البتوب

(8550 U)   الجيل الثامن i7  المعالج : انتل
® HD  معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD 128 جيجا بايت | HDD سعة التخزين : 1 تيرا بايت

(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخلين
لوحة مفاتيح مضاءة   

(1065 G7 )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل
Iris® Plus Graphics  معالج الرسومات :  انتل
 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع

 SSD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت
(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل

لوحة مفاتيح مضاءة   

(10510 U )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل
  MX250 نيفيديا +  UHD  معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
  HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت

RJ45 مدخل ، Type C 3.0، مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل
لوحة مفاتيح مضاءة   

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

Gift

حقيبة البتوب Gift

حقيبة البتوب Gift

حقيبة البتوب Gift



*VAT Included

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

4800 مللي أمبير 

 FHD – 14.1 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

4000 مللي أمبير 

4290 مللي أمبير 

 FHD – 14.1 إنش

 FHD – 14 إنش

مزود بكاميرا

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

7000 مللي أمبير 

FHD – 14.1 إنش
شاشة لمس

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

 Celeron N4100  المعالج : انتل
UHD معالج الرسومات :  انتل

 DDR3LP الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت نوع
 EMMC 64 جيجا بايت  - SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت

HDMI  2.0  مدخل مصغر USB 3.0، مدخلين USB مدخل
RJ45 مدخل

(5005 U )  الجيل الخامس i3  المعالج : انتل
 HD 5500  معالج الرسومات :  انتل

 DDR3  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت
Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخل USB مدخل

لوحة مفاتيح مضاءة   

(8259 U ) الجيل الثامن i5  المعالج : انتل
Iris® Plus 655     معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت

Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB   مدخل
لوحة مفاتيح مضاءة   

(1005 G 1)  الجيل العاشر i3  المعالج : انتل
UHD معالج الرسومات :  إنتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت نوع
  SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت

RJ45 مدخل ، Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB  مدخلين

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

Gift

Gift

Gift

Gift

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب  |  ماوس  USB  |  غطاء مطاطي




