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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
آب )أغسطس( 2020،  اإلصدار : ٥٤

إنجاز جديد لنجمة الشطرنج الفلسطينية جنى عثمان
في هذا االصدار:

تهاني أبو صالح.. أصغر حائزة 
دكتوراه فلسطينية في اللغة العربية

تعيين الدكتور محمد أبو عمر 
)سفيرا ً دوليا ً للنوايـا الحسنة(

طفل فلسطيني سوري يترفع للصف 
األول ابتدائي في إحدى مدارس 

ألمانيا

طالب فلسطيني يحصل على 
المركز األول في مسابقة حول 

العنف المجتمعي
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رام هللا - حققت العبة الشطرنج الفلسطينية جنى أحمد عثمان، إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل والمرصع بالبطوالت 
واأللقاب، حيث احتلت المركز السادس، في البطولة التي جرى تنظيمها عند بعد، وعبر شبكة اإلنترنت، طبقاً لما فرضته 

جائحة كورونا.

وتكمن أهمية اإلنجاز الجديد بالنسبة لجنى، بأنه أتاح لها فرصة تمثيل فلسطين بدورة األولمبياد العالمية في روسيا، التي 
نظمت بالطريقة ذاتها، وخاللها احتل المنتخب الوطني الفلسطيني، المركز الرابع من بين عشرة منتخبات عالمية، بعد أن 

جمع ثماني نقاط.

وكانت جنى حققت فوزاً الفتاً في الجولة األخيرة على بطلة أنغوال، التي تحمل لقب بطولة )WFM( العالمية، لتمنح مع 
زميالتها، فلسطين الترتيب الرابع بين المنتخبات المشاركة.

وجدير بالذكر، أن جنى سبق لها نيل لقب كأس فلسطين بلعبة الشطرنج لفئة الناشئات والسيدات، كما سبق أن مثلت فلسطين 
في العديد من البطوالت العربية والدولية، وحصدت عدة جوائز.

- FMالمصدر: نساء
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تسعى الفلسطينية تهاني أبو صالح، من مدينة 
خان يونس، إلى إثراء اللغة العربية عبر كتب 
ودراسات بعد حصولها على درجة الدكتوراه 
من الجامعة اإلسالمية في غزة، لتكون أصغر 

حائزة على الدكتوراه في فلسطين.

بدأ مشوار تهاني أبو صالح، التي لم تتجاوز 
بدء  عند  عمرها،  من  والعشرين  السابعة 
دراستها الجامعية، إذ كانت الطالبة األصغر 
سنًا بين زمالئها، إلى أن حصلت على أربع 
شهادات، آخرها الدكتوراه في اللغة العربية، 
تهدف  أربعة كتب، حيث  تأليف  ذلك  وتخلل 
في  والمعنيين  للطلبة  مرجًعا  تصبح  أن  إلى 

مختلف المجاالت.

التأهيل  درست  ثم  سنوات ونصف،  ثالث  العربية خالل  اللغة  في  اآلداب  بكالوريوس  تخصص  دراسة  أبو صالح  أتمت 
التربوي، وحصلت على الماجستير بعد عام ونصف، وكانت رسالتها للماجستير عن »الشعر الفلسطيني المقاوم في القرن 
الواحد والعشرين«، وتناولت فيها نحو 89 شاعًرا من شعراء فلسطين، وكانت الدراسة األولى من نوعها التي تتناول شعراء 

شباباً غير مشهورين لتسليط الضوء على إبداعاتهم.

في عام 2018، حصلت تهاني على لقب أصغر طالبة دكتوراه في جامعات فلسطين، إذ كانت وقتها في الخامسة والعشرين، 
وتناولت في رسالة الدكتوراه موضوع »أسماء هللا الحسنى في القرآن الكريم – دراسة تداولية«، وتعتبر الدراسة األولى على 

مستوى فلسطين، والثالثة على مستوى الوطن العربي.
 

في كتبها المنشورة، حاولت أبو صالح ترجمة مناهج النقد واألفكار الجامعية، وتطبيقها على القصائد والروايات، وتناولت 
في كتاب »تطبيقات نقدية« المنهج السيميائي في قصيدة »قرناي« لعمرو بهاء الدين األميري، وقصيدة »ال تغازلوا األشجار 
المناصرة، إلى جانب ومضات نقدية في قصيدة شهداء االنتفاضة للشاعرة فدوى طوقان،  الدين  حتى نعود« للشاعر عز 

عالوة على التطرق إلى مناهج النقد اللغوية في ديوان »حين يرتجف الهواء« للشاعرة آالء القطراوي.

وشجعت ردة الفعل اإليجابية العشرينية أبو صالح على تأليف الكتاب الثاني بعنوان »إشراقات لغوية ونحوية«، وتناولت فيه 
القراءات القرآنية، ومصدرها في الدرس اللغوي، وبعض القضايا النحوية التي اختلف فيها العلماء، وثمار الخالف النحوي 

على اللغة العربية، إلى جانب نبذة عن مواقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة.

تهاني أبو صالح.. أصغر حائزة دكتوراه فلسطينية في اللغة العربية



3

وكالة قدس نت لألنباء - رام هللا - حظي الدكتور المهندس 
محمد أبو عمر، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في 
جامعة القدس المفتوحة على لقب: )ســـفير دولــي للنـــوايـا 
النوايا  لسفراء  العالمية  المنظمة  قبل  الحســـــنة(، وذلك من 
الحسنة في الواليات المتحدة االمريكية، والتي تمنح هذا اللقب 
اختصاصها  مجال  في  البارزة  العالمية  للشخصيات  الرفيع 
تخدم  التي  واإلنسانية  التطوعية  باألعمال  تهتم  والتي 

المجتمعات البشرية.

وتعمل على تطويرها نحو غٍد أفضل. وبهذا سينضم الدكتور 
واألكاديميين  الخبراء  من  واسعة  دولية  شبكة  إلى  عمر  أبو 
العمل  وفي  اختصتصهم  مجال  في  البارزين  والمختصين 

اإلنساني في مختلف دول العالم.

ًللدكتور محمد أبو عمر إلنجازاته  وجاء هذا التعيين تكريما 
وأنشطته األكاديمية العلمية والبحثية التطوعية المميزة تجاه 
 ً ودوليا   ً ًوعربيا  محليا  ينفذها   والتي  البشرية  المجتمعات 

تعيين األكاديمي الفلسطيني الدكتور محمد أبو عمر )سفيرا ً دوليا ً للنوايـا الحسنة(

بلسانه،  يتحدث  للمجتمع، وأن  الفن  يكون  أن  أهمية  التأكيد على  أبو صالح،  للمجتمع«، حاولت  الفن  كتاب »نظرية  وفي 
ويعكس همومه ومشاكله وآماله وتطلعاته اليومية، وأال يقتصر على أن يكون الفن للفن، فيما تناول كتاب »فنون األدب من 

منظور نقدي« مصطلحات النقد العربي، وتطور المصطلح في اللغة العربية.

وتستهدف أبو صالح عبر كتاباتها، التي اتخذت طابع التطبيقات اللغوية وتتيح االستفادة العملية، شريحة الطلبة في مختلف 
المراحل الجامعية، وممتهني الكتابة اإلبداعية، ومن يرغب في اإلبحار في اللغة العربية وتطبيقاتها، وهي ترى أن »الدول 
ال تتقدم من دون تطور لغتها، وأن العرب اآلن في واجهة الدفاع عن اللغة العربية، وجعلها لغة العصر، ولغة الحضارة »، 

في حين تطمح إلى أن تصبح اللغة العربية الفصيحة لسان العامة والمتعلمين.

المصدر: العربي الجديد
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ومن  والعلمي،  اإلنساني  المجتمع  تطوير  في  تساهم  والتي 
أبرزها:

التمنية 	  أهداف  لتدريس  الدولية  الشهادة  عل  الحصول 
في  والمشاركة  المتحـدة،  باألمـم  الخاصة  المستدامة 
نحو  العالم  حول  الدولية  العلمية  الورشات  من  العديد 

كوكب مستدام وأخضر وخاٍل من التلوث.
العلمية 	  واللجان  التحرير  هيئات  في  الفاعلة  المشاركة 

للكثير من المؤتمرات والمجالت الدولية المحكمة حول 
قطاع  وتطوير  المعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق  بما  العالم، 

التعليم العالي.
الذكية(، 	  للتكنولوجيا  آمن  استخدام  )نحو  مبادرة  قيادة 

لحماية المجتمع اإلنساني من األخطار الناجمة عن هذه 
التكنولوجيا، والتكريم بميدالية التميز الذهبية على مستوى 
للمسؤولية  العربية  المنظمة  قبل  من  العربي  الوطن 

االجتماعية في دبي.
أنظمة 	  وتصميم  لبناء  جديدة  علمية  نطرية  تطوير 

المعلومات اإلدارية ونشرها حول العالم من خالل كتاب 
العالمية،   )  Amazon( مكتبة  في  متوفر  دولي محكم، 
العلمي  التصنيف  ذات  المرموقة   )ACM( ومكتبة 

المرتفع.
األكاديمي 	  االتحاد  قبل  من  )عالم(  لقب  على  الحصول 

البريطاني OXFORD ، في المملكة المتحدة.
المنظمات 	  من  العديد  في  فاعل  كعضو  المشاركة 

واالتحادات الدولية العلمية والبحثية، ومنها:

هونغ 	    – الحاسوب  وعلماء  للمهندسين  الدولي  االتحاد 
كونغ – الصين

منظمة اإلنترنت الدولية – الواليات المتحدة األمريكية	 
 	 – الالسلكية  واالتصاالت  الرقمية  المعلومات  منظمة 

بولندا
االتحاد الدولي اآلسيوي األوربي للبحوث – الهند	 
االتحاد الدولي للتعليم المدمج – بولندا	 
جمعية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – سنغافورة	 
من 	  الكثير  في  رئيس  كمتحدث  الفاعلة  المشاركة 

والبرامج  الدولية  والورشات  العلمية  المؤتمرات 
هامة  قضايا  بما يخص  التطوعية  واإلذاعية  التلفزيونية 
ومستجدة تخدم المجتمعات البشرية بما يتعلق بتكنولوجيا 

المعلومات، والتعليم العالي.

التعيين وبحصوله  بهذا  افتخاره  أبوعمر عن  الدكتور  وعبر 
رئاسة  رؤية  مع   يتماشى  والذي  الرفيع،  اللقب  هذا  على 
في  عمرو،  يونس  الدكتور  االستاذ  برئيسها  ممثلة  الجامعة 
البشرية  المجتمعات  تخدم  التي  اإلنسانسة  األعمال  أهمية 
وتعمل على تطوير المجتمع العلمي والمعرفي في العالم ونقله 
إلى مكان أفضل، مشيرا إلى أن هذا اإلنجاز يؤكد على رؤية 
الجامعة في التوجه نحو العالمية، لتستمر قدماً في مسيرتها 

نحو بناء الوطن ورفعته.

المصدر: وكالة قدس نت لألنباء - رام هللا

الطالب  ترفيع  على  األلمانية  ميونخ  لمدينة  التابعة  االبتدائية  بيرغ  بارس  مدرسة  إدارة  وافقت   – اإلخبارية  العودة  شبكة 
الفلسطيني السوري ابن مخيم اليرموك طارق محمد عبد المعطي )5 سنوات( للصف األول االبتدائي مباشرة وإعفائه من 

دخوله المرحة الثالثة من الروضة، وذلك بعد أن أجري له امتحان ذكاء وامتحان معلومات لدخول الصف األول.

وقد بدأت عالمات الذكاء والتميز تظهر عند طارق وهو ابن أربع سنوات عندما كان يجالس أخته وهي في الصف األول، 
ويساعدها في حل بعض التمارين ويتحدث معها بمصطلحات يعرف كل من درس اللغة األلمانية صعوبة نطقها على طفل 

طفل فلسطيني سوري يترفع للصف األول ابتدائي في إحدى مدارس ألمانيا
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عربي يتعلم اللغة حديثاً. كما أنه تميز بإتقان قراءة األحرف المركبة 
من الكتب، األمر الذي دفع بوالديه للحديث مع إدارة الروضة التي 
واعتبرته  طارق  بتميز  إقرارها  رغم  األهل  طلب  بدايةً  رفضت 
أمراً يخالف القوانين الدراسية، لكن مع إصرار األهل قررت إدارة 
له،  اختبار  إجراء  فعالً  وتم  المختصة،  الجهات  سؤال  الروضة 

ووافقوا على دخوله الصف األول مباشرة. 

تقول الخبيرة التربوية كنا نتفاجأ به عندما يتحدث مع أصدقائه في 
الروضة وكأنه من أٍب وأٍم ولدا بألمانيا، كما وصفته مديرة المدرسة 
بقولها: الحجم صغير لكن المفعول كبير، وقالت ذكي وواثق جداً من 
نفسه من أول لقاء سلم عليها بجدية وسألها عن االختبار دون تردد 

أو خوف.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

الطالب صقر سعيد من مدرسة ذكور مخيم شعفاط األولى 
التابعة لألونروا، لم تمنعه الجائحة التي ضربت مخيمه 
من حصد المركز األول في مسابقة شملت نحو عشرين 
العنف  الشرقية حول مسائل  القدس  مدرسة من مدارس 

المجتمعي والنوع االجتماعي.

ينفذه صندوق األمم  تأتي كجزء من مشروع  والمسابقة 
المتحدة للسكان بهدف تمكين الشباب وتوعيتهم.

وتمحورت المسابقة حول دراستين تم الحصول عليهما 
من المركز الفلسطيني لإلحصاء، وطُلب من المشاركين 
دراستهما قبل المشاركة في المنافسة التي تثبت َمن ِمن 
الواردة  واألرقام  المعلومات  من  تمكناً  أكثر  المشاركين 
في البحثين، وقد كانت للطالب صقر كلمة الفصل فحققت 

مدارس األونروا من خالله الصدارة.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

طالب فلسطيني يحصل على المركز األول في مسابقة حول العنف المجتمعي
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله العالمية، 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

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( 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 
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

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

