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والسياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  من  العويوي  سهيلة  الطالبة  حصلت 
العلمية في مجال  المركز األول في األبحاث  الخليل على  في جامعة 
في  األول  المؤتمر  في  مشاركتها  خالل  وذلك  اإلنسانية،  العلوم 
جامعة  في  عقد  الذي  البكالوريوس،  لطلبة  العلمية  لألبحاث  فلسطين 

أبو ديس، كلية بارد.  القدس - 

بعنوان  اإلنجليزية  باللغة  بحثية  بورقة  العويوي  وشاركت 
»العمالة   »Palestinian Labor in Israeli Settlements«
األستاذة  إشراف  تحت  اإلسرائيلية«،  المستوطنات  في  الفلسطينية 
الحقوق  كلية  في  ومحاضرة  الدولي  القانون  في  أستاذة  خليف،  ديانا 

الخليل. جامعة  في  السياسية  والعلوم 

والسياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  وحصلت 
األولى  المراكز  على  الخليل  جامعة  في 
والمناظرات  المسابقات  من  العديد  في 
الجامعات  أمام  الصورية  والمحاكمات 
الطالب  بمشاركة  األخرى  الوطنية 
عمادة  من  بدعم  وذلك  فيها،  المتميزين 
رئيس  وخاصة  الجامعة  وإدارة  الكلية 

الجعبري. نبيل  الدكتور  األمناء،  مجلس 

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
آيار  )مايو( ٢01٨،  اإلصدار : ٢٧

الطالبة سهيلة العويوي تحصل على المركز األول في 
مؤتمر األبحاث العلمية

صفحة

في هذا االصدار:

الطالبة سهيلة العويوي تحصل على 
المركز األول في مؤتمر األبحاث العلمية

مؤسسة »انجاز فلسطين« تحتفل باختتام 
مسابقة الّشركة الطالبية للعام 2018 

»Inspire« بفوز شركة

البروفيسور عبد الناصر قدومي يفوز 
بجائزة البحث العلمي الرياضي

فيلم »واجب« الفلسطيني يحصد 3 جوائز 
ضمن »النقاد السنوية« في »كان«

إبداع المعلم واالئتالف التربوي الفلسطيني 
ينفذ أنشطة »تعلم وارسم«
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نظّمت مؤسسة إنجاز فلسطين بتمويل وشراكة مع منظمة 
 2018 لعام  الطالبية  الّشركة  مسابقة  حفل  اليونيسف 
بهدف  هللا،  رام  في  الفلسطيني  األحمر  الهالل  مسرح  في 
وإدارة  تأسيس  فن  في  المدارس  طلبة  قدرات  استنهاض 

الشركات، وشارك فيها سبع شركات طالبية.

الوزراء  رئيس  وحضور  رعاية  تحت  الحفل  وجاء 
التربية  وزير  وبحضور  هللا  الحمد  رامي  الفلسطيني 
مؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  صيدم  صبري  والتعليم 
لمنظمة  الخاصة  والممثلة  ولويل  بسام  فلسطين  إنجاز 

بوتين.  جنيف  فلسطين  في  )اليونيسف( 

الثانوية  الصناعية  المدرسة  من   Inspire شركة  وحازت 
شركة  أفضل  جائزة  على  الخليل  محافظة  في  المختلطة 
تعزيز  على  الشركة  عملت  بحيث   ،2018 للعام  طالبية 
الكهربائية في  االبتكار من خالل تطوير قطاع الصناعات 
وتطوير  اختراع  عبر  الحديثة  التكنولوجيا  ونشر  فلسطين 
الجهد  متغير  طاقة  مزود  وهو   Power Supply جهاز 
الفائزة  الشركة  smart tracker. وستمثل  وتسويق جهاز 
فلسطين في المسابقة اإلقليمية على مستوى الوطن العربي.

المصري  رشدة  الحاجة  مدرسة  من  نرد  شركة  وحازت 
الثانوية للبنات في نابلس على جائزة أفضل منتج وشركة 
في  الثانوية  العدوية  بنات  مدرسة  من   Remempal

أفضل مسؤولية مجتمعية. طولكرم على جائزة 

خالل  له  كلمة  في  هللا  الحمد  رامي  الوزراء  رئيس  وقال 
ألف   100 لتدريب  جاهزون  الحكومة  في  »نحن  الحفل 

»انجاز  برامج  إلى  اهتمام  بكل  ننظر  كوننا  طالب، 
لعملنا  مكملة  ونعتبرها  بل  والتعليم،  اإللهام  في  فلسطين« 
وتهيئة  والجامعات،  المدارس  إلى  الوصول  في  الحكومي 
المعارف  بين  الهوة  وجسر  العمل،  سوق  لدخول  طلبتها 
ومهارات  ومبادئ  الدراسة  مقاعد  على  اكتسبوها  التي 

تأسيس وإدارة األعمال. 

وقدم الحمد هللا شكره لمؤسسة إنجاز فلسطين على تميزها 
البرامج  تنفيذ  في  تأسيسها،  على  عقد  من  أكثر  طوال 
والتطوع،  والتعاون  الشراكة  قوة  تكرس  التي  النوعية 
أبناء  يحملها  التي  الكبيرة  والطموحات  الطاقات  وترعى 

فلسطين. وبنات 

صيدم،  د.صبري  العالي  والتعليم  التربية  وزير  وأعلن 
مدارسها  ستفتح  الوزارة  أن  الحفل،  خالل  له  كلمة  في 
الريادة  على  طلبتها  من  ألف   100 لتدريب  المقبل؛  العام 
رئيس  مباركة  ومثمناً  شاكراً  والقدس،  وغزة  الضفة  في 

الوزراء أ.د. رامي الحمد هللا هذه الخطوة.

 2018 للعام  الطالبية  الّشركة  مسابقة  باختتام  تحتفل  فلسطين«  »انجاز  مؤسسة 
»Inspire« شركة  بفوز 
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ألول مرة، تفوز دولة فلسطين ممثلة برئيس جامعة االستقالل 
حمد  بن  »ناصر  بجائزة  قدومي  الناصر  عبد  البروفيسور 
اللجنة  أقامته  والذي  الرياضي،  المجال  في  العلمي  للبحث 
األولمبية البحرينية في العاصمة المنامة، تحت رعاية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب،  وشؤون  الخيرية 
بحضور  البحرينية،  األولمبية  اللجنة  ورئيس  والرياضة، 
نخبة من الباحثين في الوطن العربي وعدد من سفراء الدول 
المعتمدة لدى المملكة ومستشار أول في السفارة الفلسطينية 

لدى البحرين محمد الترك.

وأهدى أ. د. قدومي فوزه بالجائزة إلى سيادة الرئيس محمود 
الرياضية على  اإلدارة  فئة  الجائزة عن  تأتي  عباس، حيث 
»مساهمة  بـ  المعنون  البحث  في  العربي،  الوطن  مستوى 
والروح  اإليجابية  الشخصية  ومؤشر  الرياضية  الهوية 
باألنماط  التنبؤ  في  للفريق  االجتماعي  والتماسك  الرياضية 

القيادية المفضلة لمدربي األلعاب الرياضية الجماعية«.

الرياضية  الهوية  أهمها:  المحاور  من  عدداً  البحث  وتناول 
مؤشر  الرياضية،  وروحه  بنفسه  الرياضي  وإعتزاز 
من  المشرق  الجانب  على  يركز  الذي  اإليجابية  الشخصية 
باإلضافة  الحياة،  وجودة  والتفاؤل  السعادة  مثل  الشخصية 
الى التماسك الجماعي للفريق الرياضي، وكيف من الممكن 
أن تساهم هذه المتغيرات في التنبؤ باألنماط الرياضية لدى 

مدربي األلعاب الجماعية.

وأفاد أ. د. عبد الناصر قدومي، أن البحث خلص بمجموعة 
من التوصيات الهامة والمفيدة للعاملين في المجال الرياضي 
المواضيع  كون  والباحثين،  واإلداريين  المدربين  خاصة 
مثل  العربية،  الدراسات  تتضمنها  لم  الدراسة  شملتها  التي 

روح  عندك  »خلي  يومياً  المستخدمة  الرياضية  العبارة 
نجد  العلمية  الناحية  من  لها  العودة  تم  اذا  ولكن  رياضية«، 
العربي.  الوطن  مستوى  على  كافية  بدرجة  تدرس  لم  انها 
في  والنوعية  المعمقة  الدراسة  »هذه  قدومي:  د.  أ.  وقال 
يبنى  فارقة  نقطة  تشكل  وتوصياتها،  ونتائجها  فرضياتها 

عليها في البحوث المستقبلية في عالمنا العربي«.

وأضاف رئيس جامعة االستقالل، أن شعبنا الفلسطيني مبدع 
والبحث  اآلخرين،  وقدرات  خبرات  ويحترم  مقلد  وليس 
الجيد هو البحث الذي يعد في ظروف صعبة وتحت ضغط 
البشرية  تطور  في  به مساهمة  ويوجد  وبإمكانات محدودة، 

خاصة إذا ما كان الموضوع يتعلق باإلدارة الرياضية.

الى  رسالة  قدومي،  الناصر  عبد  د.  أ.  وجه  الختام  وفي 
أن  يجب  التي  والعناصر  والعرب  الفلسطينيين  الباحثين 
الدقيق،  التخصص  كاآلتي:  وهي  المميز،  الباحث  يملكها 
الحاسوب  اإلحصاء،  العلمي،  البحث  والتقويم،  القياس 
الصبر  للبحث،  الدافعية  اإلنجليزية،  اللغة  واستخداماته، 
واإلمكانيات المادية، وبدون هذه العناصر مجتمعة لم يتحقق 

شرط التميز في البحث العلمي.

البروفيسور عبد الناصر قدومي يفوز بجائزة البحث العلمي الرياضي
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آن  الفلسطينية  المخرجة  فيلم  حصد 
جوائز  ثالث  )واجب(  جاسر  ماري 
التي  السنوية  النقاد  جوائز  ضمن 

يمنحها مركز السينما العربي.

 13 في  الفائزة  القائمة  عن  وأعلن 
الـ  الدورة  هامش  على  مايو  أيار،  من 
وقد  السينمائي،  كان  مهرجان  من   71
بنسخته  العربية  السينما  مركز  أعلن 
الثانية، والتي شارك في اختيارها عبر 
 28 إلى  ينتمون  ناقد   62 التصويت 
العالم، شاهدوا  أنحاء  دولة في مختلف 
األفالم العربية الروائية والوثائقية التي 
موقع  عبر   2017 خالل  إنتاجها  تم 
أحد  يُعد  الذي   Festival Scope

شركاء مركز السينما العربية.

كركوتي  عالء  السينمائي  المحلل 
السينما  مركز  في  المؤسس  الشريك 
شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  العربية 
تعليق  في  بين    MAD Solutions
أن  كبير  »إنجاز  انه،  الفائزين  على 
السنوية  النقاد  جوائز  من   4 تكون 
وهما  لمخرجتين  فيلمين  نصيب  من 
جاسر  ماري  آن  للفلسطينية  »واجب« 
كوثر  للتونسية  عفريت«  كف  و«على 
مؤشر  النسائي  التواجد  هذا  هنية،  بن 
واضح على التنوع الذي تشهده صناعة 
السينما في العالم العربي. ويقول ماهر 
المؤسس  والشريك  الفني  المدير  دياب 

وشركة  العربية  السينما  مركز  في 
نقدم 3 من  بينما   MAD Solutions
آلن  واجب  لفيلم  السنوية  النقاد  جوائز 
حاليا  المخرجة  تشارك  جاسر،  ماري 
ما  نظرة  قسم  في  تحكيم  لجنة  كعضو 
كان  مهرجان  من  الحالية  بالدورة 
ُصنَّاع  أن  على  يدل  وهذا  السينمائي، 
السينما العرب يقودون السينما العربية 

إلى واقع ومستقبل واعدين«.

شوقي  أحمد  المصري  الناقد  ويقول 
مدير جوائز النقاد السنوية سعيد بنتائج 
التي  الترشيحات  قبلها  ومن  الجوائز 
اإليجابي  الحراك  حالة  تنوعها  يعكس 
الذي تعيشه السينما العربية في األعوام 
األخيرة. جوائز النقاد ستستمر في ضم 
عالم  في  الالمعة  األسماء  من  المزيد 
السينما  العالم من أجل دعم  النقد حول 
العربية وضمان وصولها ألهم األقالم 
القائمة  وضمت  العالم.  في  النقدية 

النهائية الفائزة بجوائز النقاد السنوية:
بكري 	  محمد  ممثل:  أفضل  جائزة 

»واجب«/ فلسطين
جائزة أفضل ممثلة: مريم الفرجاني 	 

»على كف عفريت«/ تونس
»واجب«/ 	  سيناريو:  أفضل  جائزة 

آن ماري جاسر/ فلسطين
جائزة أفضل مخرج: زياد دويري 	 

»قضية رقم 23«/ لبنان
طعم 	  وثائقي:  فيلم  أفضل  جائزة 

لبنان،  كلثوم«/  »زياد  اإلسمنت 
سورية.

آن 	  »واجب«  فيلم:  أفضل  جائزة 
ماري جاسر/ فلسطين

النهائية  القائمة  على  االختيار  وقع  وقد 
المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت 
أن تكون األفالم قد ُعرضت ألول مرة 
دولية  سينمائية  مهرجانات  في  دولياً 
خارج العالم العربي خالل عام 2017، 
وأن تكون إحدى جهات اإلنتاج عربية 
)أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم(، 
طويلة  األفالم  تكون  أن  إلى  باإلضافة 
)روائية أو وثائقية(. وشكلت قائمة النقاد 
جوائز  واختيار  ترشيح  في  المشاركين 
النقاد  من  كبيرا  عددا  السنوية  النقاد 
والخبراء السينمائيين من مختلف الدول 

العربية والعالمية من العرب.

فيلم »واجب« الفلسطيني يحصد 3 جوائز ضمن »النقاد السنوية« في »كان«
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في  وتعلم«  »ارسم  فعالية  غزة  غرب  مديرية  مع  بالشراكة  الفلسطيني  التربوي  واالئتالف  المعلم  إبداع  مركز  نفذ 
العالمي  العمل  أسبوع  فعاليات  ضمن  وذلك  للبنين،  أ  األساسية  باهلل  والمعتصم  للبنات  ب  األساسية  الفارابي  مدرستي 

للتعليم 2018 تحت شعار »أوفوا بوعودكم« .

في  للتعليم   ورؤيتهم  احتياجاتهم  هي  وما  التعليم  قطاع  في  األطفال  حقوق  على  الضوء  لتسليط  الفعالية  هذه  وتأتي 
الدولي  والمجتمع  الحكومات  بإيفاء  والمناداة  يكونوا،  أن  يتمنون  وكيف  التعليمية  حياتهم  والتعبير عن طريقة  المستقبل 
يهدف  والذي  المواطنين  ومشاركة   )SDG4( بالكامل  المستدامة  التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف  لتحقيق  بوعودهم 
)ضمان التعليم الجيد المنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة من خالل التركيز على التمويل المحلي 

لقطاع التعليم في قطاع غزة وذلك من خالل نشاط رسم حر وتفريغي للطلبة(.

مطالب  أهم  بأن  التلباني  مجدولين  بغزة  للتعليم  العالمي  العمل  وأسبوع  الفلسطيني  التربوي  االئتالف  منسقة  وأفادت 
التنمية  أهداف  من  الرابع  للهدف  الكامل  التنفيذ  في  المناسب  الوقت  في  الشاملة  المدني  المجتمع  مشاركة  دعم  الحملة 
والتعليم  والشمول  المساواة  لتعزيز  اإلنفاق  زيادة  الي  إضافة  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  المستويات  على  المستدامة 
والضفة  غزة  بين  ما  وينطلق  أسبوع،  لمدة  سنوياً  يقام  للتعليم  العالمي  العمل  أسبوع  أن  إلى  للمتعلمين.يشار  النوعي 
الدول »األردن ومصر واليمن والصومال  الشعار ومن هذه  الوقت وينفذ في مائة دولة وتحمل نفس  الغربية في نفس 

والسودان والمغرب وتونس والعراق ولبنان«.

إبداع المعلم واالئتالف التربوي الفلسطيني ينفذ أنشطة »تعلم وارسم«
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )6 -962+(

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 
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