نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
شباط (فبراير)  ،20٢٠اإلصدار ٤٨ :

معمارية فلسطينية ضمن أكثر  50مهندسا ً معماريا ً
مؤثراً من الشرق األوسط

في هذا االصدار:
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أكاديمي فلسطيني ينشر كتابا ً علميا ً
في أكبر دور النشر العالمية

6

شابة فلسطينية تبتكر «قبّعةً ذكية
مكيّفة» تخدم ذوي اإلعاقة

7

باحث فلسطيني ينال جائرة الباحث
المتميز في دبي

9

المعلّق الفلسطيني «هشام مع ّمر»
يتأهّل للتعليق على نهائي دوري
أبطال أوروبا

اختيرت المهندسة المعمارية الفلسطينية نادية حبش ،ضمن قائمة أكثر  50مهندسا ً معماريا ً مؤثراً من الشرق األوسط للعام
 ،2019في مجلة .Middle East Architect
لمعت حبش في التصميم المعماري لتصبح أبرز مهندسي ترميم األماكن التاريخية والتراثية على المستوى المحلي ،إضافة
العتبارها واحدة من مؤسسي دائرة الهندسة المعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بيرزيت وأستاذةً معتمدةً فيها.
وحازت حبش على عدة جوائز لمساهمتها في مشاريع البناء والعمارة.
المصدر :شبكة العودة اإلخبارية

1

أكاديمي فلسطيني ينشر كتابا ً علميا ً في أكبر دور النشر العالمية

أطلق األكاديمي الفلسطيني د .تامر الخطيب ،رسمياً ،كتابه الثاني ،حول أنظمة الخاليا
الكهروضوئية ،عبر دار النشر العالمي «السفير» والتي تع ّد أكبر وأعرق دور النشر عالميا ًلنشر
المجالت والكتب الطبية والعلمية واألدبية.
يتناول الكتاب أنظمة ضخ المياه بواسطة أنظمة الخاليا الكهروضوئية ،ليش ّكل بذلك مصدراً
مفتوحا ً للنصوص البرمجية الخاصة بهذه الطرق ليتمكن الباحثون من استخدامها الحقاً.
وأعرب الخطيب عن فخره بإصدار مثل هذه الكتب العلمية التي تُدرس على مستوى العالمية،
والتي تضع بصمة فلسطينية واضحة في تقدم العلوم في مختلف المجاالت.
المصدر :شبكة العودة اإلخبارية

2

شابة فلسطينية تبتكر «قبّعةً ذكية مكيّفة» تخدم ذوي اإلعاقة

ب فلسطيني وإصابته
دفعت تلك الجريمة التي ارتكبها االحتالل االسرائيلي بإطالقه النار على شا ٍ
برأسه خالل انتفاضة األقصى ،الشابة الفلسطينية دعاء جنينة ،البتكار قبّعة ذكية مكيّفة تخدم
األشخاص ذوي اإلعاقة صيفا ً وشتاء والمصابين في الحروب.
تعتمد «القبعة الذكية» على تحسين الحالة النفسية للشخص الذي يرتدي القبعة ،بالتكيف مع أحوال
الطقس المختلفة ،حيث ترتبط القبعة بالهاتف الذك ّي من خالل برنامج خاص للتحكم عن بعد في
درجة التبريد أو التدفئة.
وتطمح «دعاء» أن يلقى ابتكارها الدعم الكافي ألجل تطويره ليخرج إلى العالم ويشارك في
المسابقات الدولية.
المصدر :شبكة العودة اإلخبارية

3

باحث فلسطيني ينال جائرة الباحث المتميز في دبي

حصل الباحث الفلسطيني د .محمود إبراهيم شتات ،على جائرة الباحث المتميز في دبي باإلمارات
العربية المتحدة.
ونال الباحث المقيم في بريطانيا ،الجائزة تقديراً إلنجازاته المتميزة في مجال البحث واالبتكار في
التقنيات التي توفر حلوالً ألزمة المياه العالمية.
وقاد شتات تطوير برنامج للمياه في فلسطين ،وال سيما مشروع محطة تحلية المياه في رفح
والممول من مؤسسة النداء اإلنساني ،باإلضافة إلى عمله كمحاضر في برنامج الدكتوراه في
تكنولوجيا المياه المشترك بين جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بغزة.
المصدر :شبكة العودة اإلخبارية

4

المعلّق الفلسطيني «هشام مع ّمر» يتأهّل للتعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا
حقق ال ُمعلّق الرياضي هشام معمر ،فوزاً باختياره أفضل معلّق
عن شهر كانون األول ،من خالل استفتاء نظمته قنوات «بي إن
سبورت» القطرية.
وأهّل الفوز هشام أن تكون له فرصةً بالتعليق على نهائي دوري
أبطال أوروبا المقرر في شهر أيار المقبل بمدينة اسطنبول
التركية.
وكان أول نهائي علّق خالله معمر مباراة نهائي كأس العالم
 2010بين هولندا وإسبانيا في تموز .2010
يشار إلى ّ
أن هشام معمر ( 22عاماً) من أصغر المعلقين
الرياضيين في الوطن العربي العاملين في القنوات الرياضية.
المصدر :شبكة العودة اإلخبارية

جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله العالمية ٤٦ ،شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
هاتف)+962- ٦( 5100٩٠0 :
All For Palestine

| Email: info@all4palestine.org

www.all4palestine.org

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين
مبادرة كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزاله ،وسعادة الدكتور صبري
صيدم ،وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني ،تأسّست بتاريخ  17أيلول (سبتمبر)  2011في العاصمة الفرنسيّة باريس  -والتي ت ّم تسجيلها
الحقا ً في ع ّمان  -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 نسا ًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية ،في التطور العلمي والثقافي
واالقتصادي للبشرية .يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الرّابط التّاليhttp://www.all4palestine.org :
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