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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
أيلول )سبتمبر( ٢٠٢٢،  اإلصدار : ٧٩ 

عالمة فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول رجل ملون على القمر
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صفحة
في هذا االصدار:

عالمة فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة 
وأول رجل ملون على القمر

أصغر مؤرخ في غينيس.. محمد هاشم غوشة يصدر 
3 كتب نوعية حديثة عن القدس

المخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس تحصد 17 
ترشيحا للفوز بجائزة »إيمي«

إلى  تعود  »ناسا«  وكالة  إلى  فلسطينية  بعثة 
الوطن أرض 

فلسطيني ينال جائزة أفضل مخرج في مهرجان 
Mindfield بالواليات المتحدة األمريكية

المهندسة  تكليف  عن  “ناسا”  األميركية  الفضاء  أبحاث  وكالة  أعلنت 
الفلسطينية نجود الفاهوم رئيسة مكتب تخطيط مهام االستكشاف في الوكالة، 
وأول  امرأة  أول  هبوط  إلى  الهادف   ”1 “ارتيموس  مشروع  إدارة  بمهمة 

شخص ملون على سطح القمر. ونشرت العالمة الفلسطينية الفاهوم، منشوراً على صفحتها الخاصة عبر “انستغرام” تتحدث فيه عن 
مهمتها الجديدة كعالمة فضاء فلسطينية، قائلة فيه: “كفلسطينية أميركية أفتخر أن أقود هذه المهمة”.

وتعود أصول الفاهوم إلى مدينة الناصرة، وولدت في الواليات المتحدة، وقامت عدة مرات بزيارة األراضي الفلسطينية.

وعملت العالمة الفلسطينية قبل موقعها الراهن، كمهندسة للمركبات الفضائية في وكالة “ناسا” في والية هيوستن تكساس. يشار إلى أن 
نجود أول امرأة ترتدي لباساً موّشحاً بتطريٍز تراثّي فلسطيني، داخل مقر الوكالة األمريكية، وقد نشرت شبكة العودة اإلخبارية اسمها في 

تقريرها السنوي للعام 2019. )شبكة العودة اإلخبارية( 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية
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القدس- “كنت طفال أصغر من 10 سنوات عندما وقعت 
رسائلي إلى شقيقتي التي تدرس الطب في جامعة القاهرة 
بلقب المؤرخ، ورسمت هدفي منذ البداية ونجحت فيه رغم 
العوائق”. هذا ما قاله المؤرخ والمفكر المقدسي األردني 
 3 إلطالق  يستعد  وهو  عاما(،   50( غوشة  هاشم  محمد 
كتب نوعية عن المسجد األقصى والقدس، ليغدو مجموع 

المجلدات التي ألفها 74 مجلدا.

كتبه  إلطالق  بتحضيرات  أشهر  منذ  المؤرخ  ينشغل 
عربية  عواصم  عدة  في  المقبل  سبتمبر/أيلول  مطلع  في 
عام  منذ  وحده  عليها  عمل  التي  الكتب  تلك  وأوروبية، 
العربية  باللغتين  لتخرج  الحالي،  العام  وحتى   2008
 1100 إلى  يصل  صفحات  ومجموع  واإلنجليزية، 
واشنطن  من  اإلسالمي  المفكر  ووصفها  صفحات، 

للقدس”. أكاديمي  بأنها “نصر  صافي قصقص 

توثيق غير مسبوق
وعبر لقاء خاص مع الجزيرة نت عّدد المؤرخ غوشة أسماء كتبه الجديدة، أولها بعنوان “كنوز المسجد األقصى المبارك” الذي يتضمن توثيقا مصورا 
وبحثيا غير مسبوق بمواصفات عالمية لكنوز األقصى األثرية. أما الكتاب الثاني فحمل عنوان “قاشاني القدس” حيث يتضمن توثيقا للبالط القيشاني 
)السيراميك العثماني أو اإلزنيك( الذي ُكسيت به قبة الصخرة في القرن 16، ويؤكد غوشة أن هذا التوثيق هو األول من نوعه، ألنه توثيق شامل من بيوت 

ومتاحف القدس وقبة الصخرة، باإلضافة إلى بالط الكوتاهية في دير األرمن بالبلدة القديمة في القدس.

“فسيفساء قبة الصخرة” كان اسم الكتاب الثالث، الذي يتضمن تفاصيل خالبة بتوثيق مصور يغطي 1800 متر مربع من الفسيفساء اإلسالمية األموية 
والفاطمية المذهّبة التي تكسو كرسي قبة الصخرة والجدران والمثمنات الداخلية لها، وينوه غوشة إلى أنها تُرفع عن الطبيعة بشكل كامل ألول مرة، بما 

يكفل إعادة ترميم أي جزء منها مستقبال.

أصغر مؤرخ في غينيس
ولد محمد هاشم غوشة في الكويت عام 1972 وتعلم في مدارسها، ثم نال درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة واإلعالم من جامعة اليرموك، ثم 
درجة الماجستير في اآلثار اإلسالمية من جامعة القاهرة، والدكتوراه في تاريخ العمارة اإلسالمية من الجامعة نفسها. يعّرف المؤرخ نفسه بأنه مقدسي يحمل 
الجنسية األردنية، حيث ينحدر من عائلة “غوشة” المتجذرة في القدس منذ نحو 400 عام، وعم والده هو الشيخ عبد هللا غوشة كبير العلماء وقاضي القضاة 

في القدس، ورئيس لجنة إعمار المسجد األقصى.

أصغر مؤرخ في غينيس.. محمد هاشم غوشة يصدر 3 كتب نوعية حديثة عن القدس
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ُسّجل غوشة في موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية كأصغر مؤرخ في العالم، عندما صنّف أول كتاب له وعمره 15 عاما، وكان بعنوان “القدس الشامخة 
عبر التاريخ”، كما حصل عندما كان عمره 17 عاما على جائزة منظمة العواصم والمدن اإلسالمية في فن العمارة وتخطيط المدن، وهي أعلى جائزة 
معمارية تمنح في العالم اإلسالمي آنذاك. كما حصل عام 2006 على جائزة عبد المجيد شومان العالمية للقدس، وجائزة “الملك فيصل العالمية 2020″، 

التي تعد أرفع جائزة للبحوث األكاديمية والعلمية.
 

أول موسوعة عن فلسطين باإلنجليزية
ترجمت بعض مؤلفات غوشة إلى عدة لغات، واعتمد في معظمها على المنهجية الجديدة في البحث العلمي التي تدمج بين المسح الميداني والتوثيقين 
األكاديمي والمصور، بالتوازي مع البحث األكاديمي واألرشيفات العالمية والمصادر األولية، حيث اطلع على المراجع باللغات اإلنجليزية واأللمانية 

والفرنسية والالتينية التي تسبق القرن 19.

أكثر مؤلفات غوشة شهرة كان “بليستنيكا”، وهي أول موسوعة عن فلسطين باإلنجليزية، صدرت عام 2019 في 24 مجلدا وتتضمن 7 آالف صفحة 
و30 ألف توثيق مرسوم ومصور وخرائط ونقوش ووثائق، معظمها مخطوطة أو مطبوعة قبل القرن 19، ووصلت الموسوعة إلى مختلف دور النشر في 

العالم، ووصفها األمير الحسن بن طالل بأنها “أحد أهم اإلنجازات األكاديمية عن فلسطين في القرن األخير”.

مساندة خبرات 
افتتح غوشة عام 2021 دارا للنشر أسماها “التراث العربي”، وتُعنى بنشر الدراسات األكاديمية العلمية التي تتعلق بتاريخ وتراث القدس وفلسطين 
بأقالم مؤلفين من جنسيات مختلفة، كما أصدرت خالل عام من إطالقها 15 مؤلفا، وتوفر إصداراتها لمريديها حول العالم. أتقن المؤرخ المقدسي 
القديمة  الوثائق  قراءة  والقدرة على  القديمة،  والعثمانية  اإلنجليزية  اللغتين  إتقان  أبرزها  البحثية،  التي ساعدته في مسيرته  المهارات  العديد من 
)المملوكية والعثمانية( باحترافية، باإلضافة إلى قراءة النقوش الحجرية التاريخية، والكتابة األكاديمية، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم الهندسي، 
إلى جانب الرفع المعماري الذي يوثق الحالة اإلنشائية لآلثار وفق مقاييس هندسية تضمن وصف األثر ورسمه. مع امتالكه تلك الخبرات، يستعين 
غوشة فقط بفريق من المصممين، وال ينسى فضل أصدقائه حول العالم الذين دعموه في قضية الشراء المبكر للكتب والدعم اللوجيستي، كما يتحدث 

عن دعم القراء المستمر له، وعالقته الطيبة مع كثير من الباحثين والدارسين العرب واألجانب، الذين لم يكتم عنهم معلومة يوما.
 

أكبر مكتبة أكاديمية
أحب مؤلفات غوشة إلى قلبه هي األعمال التي تتحدث عن المسجد األقصى، وأبرزها -إلى جانب المجموعات الجديدة- كتاب “قبة الصخرة” الذي طبع عام 
2012 بمقاس نصف متر للصفحة. وكتاب “المسجد األقصى” عام 2014، الذي يقع في 800 صفحة من القطع الكبير، ويوثق كل معالم األقصى داخل 
سوره. أما أحب المؤرخين إليه فهم كامل العسلي، وعارف العارف، ومصطفى الدباغ، وعبد هللا مخلص، ومجير الدين العليمي الحنبلي. “يحتوي بيتي على 
أكبر مكتبة أكاديمية عن القدس وفلسطين، وأعمل حاليا على مؤلفات عن القدس ستخرج إلى النور قريبا”. يقول المؤرخ ذلك معترفا بأن جل وقته يذهب 
للبحث والتأليف على حساب الحياة االجتماعية، ويختم بأنه “لم تكن بداياتي مفروشة بالورود، كنت أدعى لمؤتمرات عالمية وأنا طالب مدرسي، خصوصية 

البحث في مدينة القدس ال يعادلها شيء، عشت سنين عمري في القدس حتى وأنا خارجها ولو عبر دفتّي كتاب”. )وكالة معا( 

المصدر: وكالة معا االخبارية
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على  دعيبس  شيرين  الفلسطينية  المخرجة  حصلت 
إخراجها  عن  “إيمي”  بجائزة  للفوز  ترشيًحا   17

العمارة”.  في  قتلة  فقط  “هناك  لمسلسل 

نبراسكا  بوالية  أوماها  بمدينة  دعيبس  ولدت 
وهي  أردنية  وأم  جنين  من  فلسطيني  ألب  األمريكية 

األمريكية. الجنسية  تحمل 

أمريكية  جائزة  هي  اإليمي  جائزة  أن  إلى  يشار 
المختلفة،  التلفزيونية  والبرامج  للمسلسالت  تمنح 
لجائزة  المقابل  وهي   ،1949 عام  أنشئت 
على  تقتصر  األوسكار  جوائز  لكن  األوسكار، 
تختص  اإليمي  جائزة  بينما  السينمائي،  اإلنتاج 
)شبكة  وتطويره.  التلفزيوني  اإلنتاج  قطاع  في 

اإلخبارية(   العودة 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

المخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس تحصد 17 ترشيحا للفوز بجائزة »إيمي«
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المساند  للتعليم  النيزك  مؤسسة  استقبلت 
المبدعين  ومعلميها  طلبتها  وفد  العلمي  واإلبداع 
الفضاء  وكالة  إلى  علمية  رحلة  من  عائدا 
الطلبة  من   13 وشارك  )ناسا(.   األمريكية 
الفائزة  اإلبداعية  المشاريع  أصحاب  والمعلمين 
والذي  تالنت”،  “تيك  الوطنية  المسابقة  في 
للشؤون  األمريكي  المكتب  مع  بالشراكة  ينفذ 
علمية  مغامرة  البعثة  خاضت  حيث  الفلسطينية، 
“ناسا”  وكالة  في  أيام  عشرة  استمرت  شيقة 
والتكنولوجية  العلمية  المؤسسات  من  والعديد 

المتحدة. الواليات  في  العريقة 

المشاركون  خاللها  خاض  مبهرة  علمية  أجواء  ضمن  “ناسا”  وكالة  في  نوعي  بتدريب  “النيزك”  بعثة  برنامج  بدأ 
ضمن  المريخ  جوانب  في  للتنقل  حركية  محاكاة  وتنفيذ   ،360 سينما  خالل  من  المريخ  كوكب  زيارة  عبر  فريدة  مغامرة 
بسعي  ذلك  وارتباط  المريخ،  لزيارة  “ناسا”  سعي  أسباب  على  الفريق  تعرف  وقد  للجاذبية.  كامل  انعدام  ظروف 

األرض.   كوكب  استدامة  على  المحافظة  الى  الوكالة 

خاص  كما  المجال،  هذا  في  مؤثرة  بصمات  أصحاب  وسابقين  حاليين  فضاء  رواد  عمل  سيرة  حول  شرحا  الفريق  وتلقى 
“ناسا”،  لوكالة  العلمية  المختبرات  إلى  انتقلوا  ثم  االرض.  كوكب  خارج  حياتهم  تفاصيل  في  الدخول  مغامرة  الفريق 
االفتراضي  الواقع  تقنية  خالل  من  السفينة  بأذرع  التحكم  يشمل  بما  الفضائية،  السفينة  وهبوط  إقالع  عمليتي  لمحاكاة 
والتحكم  والهبوط  اإلقالع  أماكن  حيث  من  “ناسا”  لجزيرة  الجغرافي  التخطيط  حول  شرحا  أيضا  الفريق  وتلقى   .)VR (

األخرى. التفاصيل  من  والعديد  والمشاهدة،  والتصوير 

فضائي  صاروخ  تجميع  عملية  على   )SpaceX( اكس”  “سبيس  شركة  في  الوفد  اطلع  الرحلة،  من  أخرى  محطة  وفي 
محطة  كانت  والتي  ديزني”،  “والت  استوديوهات  في  مغامرته  الفريق  وتابع  الفضاء.  إلى  اليوم  ذات  في  اطالقه  سيتم 
التصميم  وطرق  والهندسة  العلمية  القوانين  من  العديد  على  خاللها  الفريق  تعرف  وقد  المرح  مع  التعلم  جمعت  فريدة 
جعلت  التي  التنافسية  الميزات  معرفة  للبعثة  تسنى  كما  المتحركة.  والرسوم  الرقمية  والوسائط  الصناعي  والتصنيع 
الذي  وفورد،  اديسون  توماس  متحف  الفريق  وزار  العالم.  في  متعة  األماكن  أكثر  من  ديزني”  “والت  استوديوهات 
حصل  أديسون  العالم  بها  قام  اختراع  ألف  من  أكثر  ذلك  في  بما  التاريخ  مر  على  الملهمة  االختراعات  أهم  يحتوي 
انجازاتها  وأهم  سياراتها،  وأولى  فورد،  شركة  الى  الفريق  تعرف  كما  االختراع.  براءات  من  العديد  على  بموجبها 

السيارات. صناعة  عالم  في  تحول  نقاط  شكلت  والتي 

بعثة فلسطينية إلى وكالة »ناسا« تعود إلى أرض الوطن
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ومعلميها،  المدرسة  طلبة  أمام  مشاريعهم  بعرض  الطلبة  قام  الثانوية،   ”Lakewook High School“ مدرسة  وفي 
مشاريع  بعرض  المدرسة  طلبة  من  عدد  قام  وبالمقابل،  عنها.  المزيد  بمعرفة  ورغبةً  شديداً  اهتماماً  القت  حيث 
المشاريع  وأفكار  الخبرات  وتبادل  “النيزك”  وفد  مع  بالتعاون  رغبتها  المدرسة  وأبدت  المستوى.  عالية  تكنولوجية 
المتوسطة،   ”Lake Middle School“ مدرسة  الى  بزيارة  الفريق  وقام  التكنولوجيا.  عالم  في  والمبتكرة  المهمة 
برنامج  المدرسة  تنفذ  حيث  لألطفال.  الهندسة  برنامج  فيها  بما  الحديثة،  التدريس  وبرامج  أساليب  على  خاللها  اطلع 

الهندسية. الميول  أصحاب  للطلبة  المدرسة،  بعد  ما  إضافي  كنشاط  هندسي، 

برنامج  مؤسس  من  محاضرة  الى  واستمع   ،”Seminole Recreation Center“ مركز  الى  مسيرته  الفريق  وتابع 
يحمل  والذي  واإلنتاج  اللعب  عبر  والتعلم  الخاصة،  التعليمية  األلعاب  عالم  على  خاللها  تعرف   ،FUNDucation
حول  آراء  إلى  الفريق  واستمع  المتحدة.  الواليات  في  بارزا  اقتصاديا  عالما  يكون  أن  من  مكنته  هامشية  ربحية  أهدافا 
التي  المشاريع  بهذه  أشادوا  حيث  والفضاء،  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  اختصاصيين  ومن  أقرانهم  من  مشاريعهم 

مبتكريها. سن  صغر  من  بالرغم  المستقبل  في  مشرقا  نجاحا  تحقق  سوف 
 

في  مهمة  محطة  ستكون  والتي  والقصص  األفكار  من  الكثير  جعبتهم  وفي  البعثة  ألفراد  الملهمة  الرحلة  واختتمت 
المدارس  طلبة  مع  النيزك،  مؤسسة  عليه  تقوم  الذي  تالنت”،  “تيك  برنامج  ويعمل  والريادية.  المهنية  حياتهم  سجل 
وقد  الواقع.  أرض  على  للتطبيق  قابلة  تصبح  أن  الى  النوعية  العلمية  مشاريعهم  بتطوير  ويقوم  المبدعين،  ومعلميهم 
 600 من  بأكثر  تقدموا  المدارس،  مختلف  من  الطلبة  من   7000 عن  يزيد  ما  الحالي  العام  في  البرنامج  في  شارك 
التصفيات  مرحلة  تلتها  التي  القدرات  بناء  مرحلة  في  يشاركوا  أن  قبل  األولى،  التأهيلية  المرحلة  في  للمنافسة  مشروع 
فئات  ضمن  مشاريع   10 فازت  حيث  الوطنية  والمسابقة  المعرض  في  للمشاركة  مشروعا   46 منها  تأهل  حيث  المحلية، 

العلمي. والبحث  والبرمجة،  واالبتكارات،  االختراعات 

وسيلة  أقوى  تعتبر  ومثيالتها  التجربة  هذه  “إن  قال  الناسا،  لوكالة  البعثة  قائد  المصري  كمال  للمهندس  حديث  وفي 
مدارك  توسيع  شأنها  من  الرحلة  وأن  يستحقونها،  التي  المكانة  نحو  الفلسطيني  اإلبداع  سفراء  وتوجيه  الطريق،  إلنارة 
نماذج  على  االطالع  على  ومساعدتهم  والمهنية  العلمية  قدراتهم  وتطوير  وتعزيز  الفلسطينيين،  والمبدعين  المبدعات 
وصوال  العلمي  المجال  في  وبنائها  شخصياتهم  صقل  في  يسهم  بما  ويحاكوها  منها  جزًء  يكونوا  وأن  بل  متطورة،  علمية 

المجاالت”. جميع  في  الدولية  المحافل  في  حضوره  سجل  طالما  الذي  الفلسطيني  بالشباب  يليق  مشرق  لمستقبل 

لألنباء نت  قدس  وكالة  المصدر: 
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حقق المخرج الفلسطيني محمد خميس، جائزة أفضل مخرج 
في مسابقة مهرجان “Mindfield“السينمائي.

خميس  للمخرج  القصير  الوثائقي  الفيلم  ترشيح  وجرى 
فعاليات  في  للمشاركة  غزة”  من  قصص  ثالث  عبر 
فيلم  أفضل  قائمة  ضمن  حّل  حيث  دولية،  ومهرجانات 
لوس  في  لألفالم  جوائز  توزيع  حفل  أكبر  في  وثائقي 
مهرجان  في  الفيلم  سيعرض  كما   LAFA”“ أنجلوس 

الدانمارك.  في  السنوي  “أرهوس” 

جداً  سعيد  أنه  صحفية  تصريحات  خالل  خميس  وعبر 
النقاش  قيد  أصبحت  غزة  قضية  أن  وفخور  بالجائزة 

الوثائقية. األفالم  نافذة  من  والمتابعة 
 

العدوان  أثناء أحداث  الفيلم ثالث قصص من غزة  ويتناول 
قصة  خالل  من   ،2012 عام  القطاع  على  اإلسرائيلي 

الصحفي “عماد” والقصص التي عاشها ووثقها كأرشيف في أثناء الحرب، ومواجهة الصعوبات والمخاطر في المرحلة 
التي صور فيها قصة الطفلين “رهام” ونادر”، اللذين استشهدا جراء القصف اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة.

وثق  كما   يموت،  ال  الذي  الحرف  الطفولة،  أعطونا  سفرني،  من ضمنها  منتجة  وثائقية  أفالم  عّدة  خميس  وللمخرج 
فلم بعنوان “أوتار األمل”.  اليرموك خالل فترة الحصار في  أحداث مخيم 

الشهيرة في فرنسا  المجالت  السويد، وأطلقت عليه إحدى  بالتعاون مع مؤسسة أجيال في  أنتج عدة أفالم وثائقية  كما 
الصغير”.  “المخرج  لقب 

عن  السينمائي،  روما  مهرجان  في   2021 لعام  سينمائي  مخرج  أفضل  بجائزة  فاز  خميس  المخرج  أّن  إلى  يشار 
“تأشيرة”. فيلمه 

المصدر: وكالة قدس نت لألنباء

فلسطيني ينال جائزة أفضل مخرج في مهرجان Mindfield بالواليات المتحدة األمريكية



اجهزة محمولة

(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   

(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   

10510U Intel® Core™ i7 معالج   •
•   كرت شاشة  UHD  نوع إنتل ذو وضوح عالي

DDR4  ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، نوع   •
•   قرص تخزين HDD بسعة تخزين 1 تيرابايت

       وقرص تخزين سريع SSD بسعة 128 غيغا بايت
Type C، HDMI ، 3.0 USB 2.0، مدخلين USB مزّود بمدخلين   •

(Backlit Keyboard) لوحة مفاتيح مع خاصية ا�ضاءة   •

7400 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا�صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

5000 مللي أمبير 

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

2,0 ميجابكسل

يدعم بصمة ا�صبع 

+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

TAGTech

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

واي فاي AC، بلوتوث 

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب



اجهزة محمولة

(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   

حقيبة البتوب

4290 مللي أمبير   FHD – 14 إنش

مزود
 بكاميرا

AC واي فاي
 بلوتوث 4.2

حقيبة البتوب  |  ماوس  USB  |  غطاء مطاطي

+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

TAGTech

i3  انتل
(1005 G 1)  الجيل العاشر

4 جيجا بايت
 DDR4  نوع

  SSD 128 جيجا بايت UHD إنتل

7000 مللي أمبير 
FHD – 14.1 إنش

مزود بكاميراشاشة لمس يدعم بصمة ا�صبع  واي فاي AC، بلوتوث 4.2
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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


