نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
تشرين الثاني (نوفمبر)  ،20٢٠اإلصدار ٥٧ :

مهندس فلسطيني يُنافس في مسابق ٍة لشركة
ٌ
« »Red Bullالعالمية ..لتغيير حياة الطالب

في هذا االصدار:

2

معلمة فلسطينية ضمن  60امرأة ملهمة
حول العالم ..في الواليات المتحدة

3

فلسطينية تطور جهاز تعقيم للوقاية
من كورونا

5

المنتجة الفلسطينية «مي عودة» تفوز
بجائزة  varietyبمهرجان الجونة

6

األميركية من أصول فلسطينية
ايمان جودة تفوز بانتخابات
الكونغرس األميركي

ينافس المهندس الميكانيكي الفلسطيني سامي ذوابه ،في مسابق ٍة عالمية أعلنت عنها شركة مشروب الطاقة «»Red Bull
العالمية ،تتضمن أفضل فكرة ابتكارية من أجل تغيير وتسهيل حياة الطالب في الجامعات لألفضل في مختلف أنحاء العالم.
وشارك ذوابه المقيم في السويد ،في المسابقة بفكرة سيارة صغيرة للطالب صديقة للبيئة تعمل على الكهرباء مصنوعة من
مواد مستدامة باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد.
وكان سامي ،الذي تخرّج مهندسا ً ميكانيكيا ً من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية ،قد ابتكر قبل عدة سنوات سيارة كارتينغ
بقاييس عالية( .شبكة العودة اإلخبارية)

المصدر :شبكة العودة اإلخبارية
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معلمة فلسطينية ضمن  60امرأة ملهمة حول العالم ..في الواليات المتحدة

اختارت مؤسسة المرأة العالمية في الواليات المتحدة األمريكية المعلمة الفلسطينية «رنا زيادة» ضمن
 60امرأة ملهمة حول العالم.
ونجحت رنا من قطاع غزة ،في ابتكار العديد من األساليب المدهشة ،خاصةً في تعليم الرياضيات،
التي يجدها بعض الطلبة صعبة ومعقدة .حيث عملت المعلمة رنا على أسلوب الرحالت المعرفية
 web quistفي تعليم الرياضيات لطالبات المرحلة الثانوية.
كذلك ص ّممت موقعا ً إلكترونيا ً تفاعلياً ،مستفيدة من خدمة google sites؛ إذ يتضمن هذا الموقع
ت تحتوي على روابط تعليمية إثرائيّة متنوعة.
صفحا ٍ
وكانت المعلمة رنا قد توجت ضمن قائمة أفضل  50معلما ً في العالم لعام  ،2018كما فازت بلقب
أفضل معلم في فلسطين لعام ( .2017شبكة العودة اإلخبارية)

المصدر :شبكة العودة اإلخبارية
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فلسطينية تطور جهاز تعقيم للوقاية من كورونا

غزة  -يصطف عدد من زبائن مطعم في مدينة غزة أمام وقام الفريق بصناعة عشرة أجهزة تترواح أسعارها بين
“جهاز تعقيم ذكي” صممته امرأة فلسطينية عازمة على  550و 1500دوالر ،بيعت لمحالت سوبرماركت ومطاعم
محاربة فيروس كورونا المستجد ،على الرغم من التحديات كبيرة ومخابز ومستشفيات محلية خاصة.
التي تواجه قطاع غزة حيث تعيش.
وتحمل هبة الهندي شهادة في الرياضيات .وتقول لوكالة
ويزيد ارتفاع الجهاز عن مترين ،وهو مك ّون من صندوق فرانس برس “منذ بدء جائحة كوفيد ،19-استوردت غزة
معدني ومزود بأربع حساسات .يقف الشخص أمامه ويضع أجهزة لقياس درجة الحرارة وأخرى للتعقيم” ،لكن الفريق
يديه في فتحة فيتم تعقيمهما بواسطة مادة معقمة ترش أيضا “نجح بابتكار جهاز التعقيم بأحجام مختلفة ،ويجمع تقنيات
وخدمات متعددة”.
على الوجه والجسم قبل إعطاء إشارة لفتح الباب له.
ويقيس الجهاز درجة حرارة الشخص أيضا ،فإن زادت عن وسجل في قطاع غزة نحو  6000إصابة و 31وفاة بفيروس
كورونا المستجد ،بينما أحصي في الضفة الغربية نحو 45
 39درجة ،يظهر ضوء أحمر ُويمنع من الدخول.
ألف إصابة ووفاة أكثر  400شخص منذ بداية الجائحة في
كما يقوم الجهاز بتعداد األشخاص المتواجدين أمام الباب ،آذار/مارس.
فإذا وصل العدد الى عشرة ،يعطي إشارة تنبيه.
وعلى إثر تسجيل أول إصابة محلية في القطاع ،فرضت
وتقود هبة الهندي ( 37عاما) فريق “صناع االبتكار” وزارة الداخلية في منتصف آب/أغسطس ،حظرا شامال
المحلي في غزة الذي يتكون من ستة فنيين ومهندسين .وقد للتجول وأغلقت المعابر .لكن بعد نحو شهرين ،تم تخفيف
هذه اإلجراءات التي كانت لها “انعكاسات كارثية” ،وفق
نجح الفريق بتطوير آلة التعقيم هذه.
الخبير االقتصادي ماهر الطباع.
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ومع اإلبقاء على اإلغالق الليلي ،سمحت وزارة الداخلية
أخيرا بفتح المقاهي والمطاعم واألسواق ،كما أعيد فتح
المساجد والكنائس أمام المصلين.
– انهيار اقتصادي –
وتقول الهندي “بلدي فقير ومحاصر ،أنا فخورة بأن ابتكاراتنا
تنافس األجهزة المستوردة من دول العالم المختلفة ،نريد رفع
اسم فلسطين”.

وتؤكد وزارة الصحة أن هذا الجهاز “ابتكار يسجل لغزة المحاصرة
التي تواجه أكبر األزمات اإلنسانية ،ويمكن أن يسهم في تخفيف
االزدحامات وبالتالي يقلل من إمكانية تفشي الفيروس”.
ويواجه القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ  2007أزمات
خانقة .فقد أدى اإلغالق الشامل إلى تدهور الوضع االقتصادي
في القطاع الذي يسكنه نحو مليوني شخص يعاني نحو ثلثيهم
من الفقر.

ويقول األربعيني معين عباس ،وهو صاحب محل للمثلجات
وحصل االبتكار على براءة اختراع من وزارة االقتصاد في في غزة“ ،تعبنا من كورونا ،األوضاع االقتصادية
رام هللا .وأجازت صناعته واستخدامه حكومة حماس في غزة .والمعيشية تزداد صعوبة .هي كارثية” ،مضيفا “إجراءات
كورونا ضرورية لحماية الناس ،أنا لم أشتر جهاز التعقيم
وتحظر إسرائيل توريد األجهزة اإللكترونية والكهربائية من بسبب سعره المرتفع ،لكنني أشجع على وضعه في كل محل
ومؤسسة في القطاع”.
القطاع الى الضفة الغربية وإسرائيل أو الى الخارج.
ويعبر مطر مطر ،مسؤول الضيافة في مطعم “الطابون”
في غرب غزة ،عن ارتياحه لزيادة عدد الزبائن في األسبوع وال يستطيع كثيرون من أصحاب المحالت التجارية
والدكاكين الصغيرة شراء الجهاز بسبب سعره ومنهم محمد
األول بعد إعادة فتح المطعم.
الجمالي وهو صاحب دكان صغير في غرب غزة .لكنه
ويقول الشاب البالغ  30عاما“ ،بمجرد أن سمعنا عن هذا ويقول إنه ال يشتري الخبز” إال من مخبز يضع هذا الجهاز
الجهاز عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ،اشتريناه .إنه ألنه يشعرني بالطمأنينة”.
جهاز آمن يعّم الجسم واليدين ويلفت انتباه الزبائن ،يطمئنهم
ويشجعهم للمجيء الى مطعمنا”.
ويقول محمد نطط ( 23عاما) ،وهو فني في الكمبيوتر وأحد
أعضاء فريق االبتكار“ ،أشعر بفخر وأنا أشارك بابتكار
ويضيف “الجهاز في المطعم يساعد على تقليل االزدحام ،هذا الجهاز الذي أصبح يستخدمه الناس .أخيرا لدينا تطور
وهو فعال أكثر وموفر للوقت والجهد والمال”.
تكنولوجي سجل في غزة” .أ ف ب
المصدر :جريدة الغد
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المنتجة الفلسطينية «مي عودة» تفوز بجائزة  varietyبمهرجان الجونة
منحت مجلة  ،varietyجائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق
األوسط ،للمنتجة الفلسطينية «مي عودة» ،وهي الجائزة التي
تقدمها المجلة بشكل سنوي ،وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة
من مهرجان الجونة السينمائي ،وجاء ذلك بحضور ،انتشال
التميمي مدير المهرجان ،والفنانة بشري رئيس العمليات،
والمؤسس المشارك بالمهرجان ،حيث أعلن التميمي عن فوز مي
عودة وسط سعادة كبيرة من قبل الحضور.
ومن جانبها أعربت المنتجة مي عودة عن سعادتها لحصولها
على جائزة مجلة  varietyوقالت« ،اعتبر الجائزة واحدة من أهم
الجوائز في مجال السينما حول العالم ،وسعيدة بتسليمها لي في
مهرجان الجونة السينمائي ،المهرجان الذي احتضن مشروع فيلم ويظهر االلتزام جليا ،داخل األماكن المغلقة من ورش سينمائية
« 200متر» ،عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة أولية» .ومحاضرات ،حيث وضع المهرجان خطة للتباعد االجتماعي،
إضافة إلى إلزام الحضور بالكمامات ،وحرصت وزارة الصحة،
وأضافت عودة« :سعيدة جدا ألني امرأة منتجه وألول مرة أنتج على أن تكون المطهرات والكمامات متاحة للجميع في كل
فيلم طويل ،وفخورة بأن هناك تقدير لدور المنتج ،حيث تجري األماكن ،إضافة إلى أجهزة قياس درجات الحرارة المنتشرة عند
العادة على إعطاء التقدير للمخرج بشكل أكبر ،وإن شاء هللا بالدنا مداخل ومخارج القاعات ،وأماكن التجمعات التي يحتشد أمامها
العربية والفلسطينية تعطي اهتمام أكبر للسينما ،ألنها هي السالح جمهور المهرجان.
الذي سوف يروي قصتنا في ظل الظروف التي نمر بها في عالمنا
العربي ،وأحب أن أقوم بإهداء هذه الجائزة ألهلي الذين مازالوا ال وتشهد قاعات أوديماكس ،التي خصصها المهرجان للمحاضرات
يعرفون ما أفعله في الحياة ،وكل من شاركوني العمل من المنتجين والورش ،التزام كبير ،وهو ما ظهر بشكل واضح في ندوة تمكين
في كل البالد».
المرأة ،التي حضرها العديد من السيدات الرائدات في مجال
صناعة السينما ،ورغم الحضور الكثيف ،إال أن الكمامة كانت
وأشارت عودة إلي انها كانت سعيدة بعرض الفيلم ألول مرة في عنوانا للحضور ،إضافة إلى أجواء المهرجان خارج القاعات،
الوطن العربي بمهرجان الجونة ،خاصة وأن ردود األفعال كانت التي التزم فيها العديد من الضيوف بالكمامات ،رغم أنها في أماكن
قوية جدا ،وهذا كان أفضل جائزة بالنسبة لها.
مفتوحة ،إضافة لتواجد سيارات اإلسعاف والوحدات المتنقلة
المتواجدة بالساحات واألماكن العامة ،لتلبية االحتياجات الصحية
شهدت أجواء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ،التزام ألي شخص.
كبير باإلجراءات االحترازية ضد فيروس كورونا ،حيث أن
وزارة الصحة ،استطاعت أن تجعل الدورة الرابعة من مهرجان
الجونة دورة آمنة ،بعدما تعاونت مع المهرجان في وضع قواعد المصدر :الوطن
صارمة ،للحفاظ على ضيوف المهرجان من الفيروس ،وهو األمر
الذي شهد التزاما ً كبيرا بين ضيوف المهرجان.
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األميركية من أصول فلسطينية ايمان جودة تفوز بانتخابات الكونغرس األميركي

أصول فلسطينية إيمان جودة ،إلى مقاعد مجلس
واشنطن-وفا -انضمت المرشحة الديمقراطية من
ٍ
النواب األميركي (الكونغرس) ،عن والية كولورادو.
ً
احتفال بفوزها عبر حسابها على (تويتر) ،اليوم األربعاء« :لقد فعلناها! عملت بجد
وغردت إيمان
ألجعل الحلم األميركي حقيقة للجميع .أنا فخورة كمسلمة ،فلسطينية أميركية ،وأن أكون قادرة على
تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لوالية كولورادو! اآلن ،لنبدأ العمل».
يذكر أن النائبة األميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب قد فازت بوالية ثانية في مجلس النواب
عن والية ميشيغان.
المصدر :صحيفة الحياة الجديدة
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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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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ١,٦ﺟﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﺪروﻳﺪ ٩,٠
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ١٠,١إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻ ّﻴﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ١٩٢٠ x ١٢٠٠ﺑﻜﺴﻞ.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋ ّﻴﺔ  ٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ .ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ٦٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ.
ﻛﺎﻣﻴﺮا أﻣﺎﻣ ّﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ١٣ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﺑﺸﺮﻳﺤﺘﻲ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).(GPS
ﻣﺰ ّود
ّ
ﻳﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟ ّﺮاﺑﻊ ).(4G ,3G ,2G
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰ ّودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR3
ﻣﻌﺎﻟﺞ 6500U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ٢ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ١ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ  SSDﺑﺴﻌﺔ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¼ﺿﺎءة
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB
ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR4
ﻣﻌﺎﻟﺞ 8550U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  SDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  512ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  SSDﺑﺴﻌﺔ  ١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¼ﺿﺎءة
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
*VAT Included

ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ﻃــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــــــﺔ
info@tagtech.global

+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.tagtech.global :

أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻧﺪروﻳﺪ 9
ﻣﺰود ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﻗﻠﻢ Stylus Pen
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ  A55ﺑﺴﺮﻋﺔ  1.6ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ  1.2 +ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح  HDﺑﺤﺠﻢ  10.1اﻧﺶ وﺑﺪﻗﺔ  1920@ 1200ﺑﻜﺴﻞ
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  64ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  4ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  5ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  13ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺰود ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ )(4G,3G,2G
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  6500ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻗﻠﻢ Stylus Pen

ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ Intel Core i3
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺻﻠﺐ HDDﺑﺴﻌﺔﺗﺨﺰﻳﻦ 500ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖوﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  14إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻞ Type C
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻞ 3.0 USB
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  4000ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¼ﺿﺎءة

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ  Intel Core i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(1065G7
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع DDR4

ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB

ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 512ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ.ﺑﺎ¼ﺿﺎﻓﺔاﻟﻰﻗﺮصﺳﺮﻳﻊ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¼ﺿﺎءة
 SSDﺑﺴﻌﺔ  128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  15.6إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD IPS
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  7400ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
*VAT Included

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻃــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــــــﺔ
info@tagtech.global

+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.tagtech.global :

