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النيزك  تعد  الأ�صل،  ومقد�صية  فل�صطينية  علمية  م�ؤ�ص�صة  هي  النيزك  م�ؤ�ص�صة 
م�ؤ�ص�صة غري ربحية وغري فئ�ية خمت�صة يف التعليم والإر�صاد والبحث يف جمالت 
العل�م والتكن�ل�جيا والهند�صة وغريها، ولقطاعات خمتلفة من املجتمع. تعتمد 
بطريقة  املعرفة  اخل��ض يف  على  املتعلم  ومبتكرة، حتفز  فريدة  و�صائل  النيزك 
�صيقة يك�ن فيها املتعلم �صريكًا ولي�ض متلقيًا ويكت�صف بنف�صه من خالل التفاعل 

العملي اأدق التفا�صيل.
تغر�ض النيزك املهارات العلمية والفكرية يف نف�ض الفرد حتى تتاأ�صل، وحتى تغدو 
منهجية التفكري العلمي عادة ميار�صها ال�صخ�ض يف حياته الي�مية. تعتمد النيزك 
على اأدوات ومنهجية التفكري العلمي يف ت�جيه الفرد لأن اكت�صاب مهارات التفكري 
مل�اجهة  ال�صحيحة  الطريقة  هي  احلقيقية  والتقنية  العلمية  باملعرفة  وربطها 
التحديات يف امل�صرية نح� المتياز، وبذلك ي�صبح الإن�صان نربا�صًا ي�صيء م�صعل 

التقدم يف بيئته ال�صغرية وي�صاهم يف م�صرية بناء املجتمع احلديث.

Al Nayzak is a non-profit, non-partisan, Palestinian Jerusalemite 
organization. Al Nayzak specializes in education, counseling 
and research in various fields of science, technology  
& engineering. Al Nayzak adopts, in its work, unique and innovative 
tools and methods. It motivates the learner in an interesting way so 
he/she becomes a partner in the educational process rather than only 
a receiver. He/she then explores and discovers the smallest details  
on his/her own through practical interaction.

Al Nayzak plants scientific and thinking skills in the individuals until 
the methodology of scientific thinking roots and becomes a habit in 
their daily life. The organization uses scientific thinking methodology 
and tools in directing individuals because linking thinking skills 
to real scientific and technical knowledge is the soundest way 
to face challenges on the path towards excellence. Hence, the 
person becomes a beacon that carries the torch of advancement  
for his/her environment which contributes to the path of constructing 

م�ؤ�س�ســـــــة النيـــــــزك 
 Al Nayzak Organizationللتعليـــــــم امل�ســـــــانـــــــد والإبـــــــداع العلمـــــــي

for Supportive Education and Scientific Innovation

for a modern society.

Al Nayzak works through a number of annual programs that 
are directed to different age groups. Those programs include: 
Made In Palestine Program and Competition, Talented Students 
Incubators, Young Researcher Program, Scientific Summer Camps, 
Scientific Entrepreneurship Program for school students, and other. 
The organization also works through a number of projects that 
complement its annual programs in delivering the message of science  
and knowledge to the entire Palestinian society. Al Nayzak is 
comprised of a team of specialists and experts in various scientific 
fields including applied science, engineering, community work 
and educational and psychological counseling, who get together 
through unique skills and expertise. The organization implements 
its activities and programs all over the country through offices in 
Jerusalem, Ramallah, Gaza and Nablus and through a spread network 
of coordinators in the different Palestinian governorates.

تعتمد م�ؤ�ص�صة النيزك يف عملها على جمم�عة من الربامج التي تطبق يف اإطار 
فل�صطني،  يف  �صنع  برنامج  �صمنها  يندرج  خمتلفة  عمرية  بفئات  وتعنى  �صن�ي 
املخيمات  ال�صغري،  الباحث  برنامج  امل�ه�بني/ات،  الطلبة  حا�صنات  برنامج 
كما  املدار�ض.  لطلبة  والتكن�ل�جية  العلمية  الريادة  برنامج  العلمية،  ال�صيفية 
ر�صالة  اإي�صال  يف  الربامج  عمل  تكَمل  التي  امل�صاريع  من  جمم�عة  على  تعتمد 
امل�ؤ�ص�صة طاقم  ويق�م على عمل  كان.  اأينما  املجتمع  فئات  لكافة  واملعرفة  العلم 
وخربات  مهارات  جتمعهم  خمتلفة  علمية  جمالت  يف  الخت�صا�صيني/ات  من 
فريدة من ن�عها، فهي ت�صمل العل�م التطبيقية والهند�صة باأن�اعها بالإ�صافه اإىل 
اخت�صا�صيني/ات يف العمل املجتمعي والإر�صاد النف�صي والرتب�ي. وتغطي برامج 
وغزة  اهلل  ورام  القد�ض  يف  مكاتبها  خالل  من  املناطق  جميع  النيزك  وم�صاريع 

ونابل�ض، ومن خالل �صبكة املن�صقني املنت�صرين يف جميع حمافظات ال�طن.
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افتتحت م�ؤ�ص�صة النيزك يف العام 2013  اول بيت للعل�م والتكن�ل�جيا يف فل�صطني، وه� ج�صم ديناميكي ي�اكب 
الي�مية،  باحلياة  املرتبطة  والتكن�ل�جية  والهند�صية  العلمية  املجالت  كافة  يف  املتعلقة  والأحداث  التط�رات 
ويعر�صها لالأطفال والكبار بطريقة تفاعلية ت�صمن املتعة والفائدة من خالل معرو�صات علمية اآمنة يق�م بت�صغيلها 

الزائر بنف�صه.
لالأطفال  احلقيقية  املعرفة  اإي�صال  على  الرتب�يني  ت�صاعد  عملية  وو�صيلة  منهجي  ل  تعليم  م�ؤ�ص�صة  البيت  يعترب 
اأعمارًا وم�صت�يات علمية  العطل ل�صتهدافه  لق�صاء  اي�صًا مكانًا عائليًا مميزًا ومفيدًا  وتعد  و�صيق،  ب�صكل عملي 
واأكادميية خمتلفة، كما يعد البيت مق�صدًا للعديد من الرحل املدر�صية العلمية ففي عامه الأول بلغ زوار البيت 

منذ افتتاحه ما يزيد على 11 الف �صخ�ض من طالب ومعلمني ومهتمني وعائالت.
يعد افتتاح بيت العل�م اخلط�ة الوىل يف ان�صاء املتحف ال�طني للعل�م والتكن�ل�جيا والهند�صة.

 ..Science and Technology Houseبيت العل�م والتكن�ل�جيا.. كل العلم
Where Innovation Lives

In 2013 Al Nayzak Organization opened the First Science and Technology House in Palestine as a 
dynamic body that follows the developments and phenomena of the science, engineering and 
technology aspect in our daily lives.  These phenomena are presented to the house’s visitors 
(children and adults) in an interactive manner that guarantees the visitors’ entertainment and 
interest, through scientific exhibits which the visitors can operate by themselves safely. 

The Science house is considered an extracurricular education institution that assist 
educators in channeling true knowledge to children in practical and exiting manner, 
it’s also a distinctive and useful place for families to have fun and spend vacation days 
for its contains various sections that are of interest to all ages and educational levels.  
It is also a destination for several schools scientific trips where more than 11,000 interested 
guests from students, teachers and families visited the Science House during the first year of its 
opening.

Science House is the first step towards establishing National Science and Technology Museum. 
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20142014 The Palestinian Science & Technology Entrepreneurship Programبرنامج الريادة العلمية والتكن�ل�جية الفل�سطينية ال�سابة

امل�صاريع  ودعم  بتط�ير  ُيعنى  ودائم  �صن�ي  برنامج  ه�   « ال�صابة  الفل�صطينية  والتكن�ل�جية  العلمية  »الريادة  برنامج 
الإبداعية لطلبة املدار�ض يف �صف�ف التا�صع وحتى احلادي ع�صر يف جمالت العل�م التطبيقية والهند�صة والتكن�ل�جيا 

باختالف اأن�اعها. 
يق�م الربنامج على ن�صر ثقافة البحث والإبداع العلمي والتكن�ل�جي يف فل�صطني من خالل طاقات ال�صباب الإبداعية 
وقدرات الطلبة على ت�ليد الأفكار وتنفيذ م�صاريع علمية متتاز بالأ�صالة وتعتمد على منهجيات البحث العلمي احلقيقي، 

وذلك لالن�صمام للجه�د واملبادرات العاملية املتقدمة يف هذا املجال.
تعمل م�ؤ�ص�صة النيزك من خالل الربنامج على تدريب الطلبة ذوي الأفكار وامل�صاريع الإبداعية، وتط�ير القدرات التقنية 
لديهم ولدى املعلمني امل�صرفني على امل�صاريع يف املدار�ض، بالإ�صافة اإىل تقدمي الدعم املايل والفني لتط�ير الأبحاث 

والنماذج العملية للم�صاريع.
يق�م الطاقم العلمي يف امل�ؤ�ص�صة بتدريب اأ�صحاب امل�صاريع للم�صاركة يف م�صابقة وطنية �صخمة، ين�صم الفائزون فيها 
للبعثة الفل�صطينية التي �ص�ف ت�صارك يف خميمات علمية خا�صة يف جمال الف�صاء والعل�م والهند�صة يف م�ؤ�ص�صات علمية 

عاملية متخ�ص�صة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية.

The Science and Technology Entrepreneurship Program (STEP) is an annual program which supports 
Palestinian students who have innovative project and research ideas in different fields of applied 
science, engineering, and technology. The program, which targets students in ninth to eleventh 
grades, creates a culture of scientific and technological learning, and research and innovation by 
developing the capacities and capabilities of students to execute unique and original projects in 
keeping with international advancements in science and technology.

Through this program, Al Nayzak provides scientific and technical trainings to students with innovative 
projects and ideas, in addition to offering trainings for the teachers who supervise the development 
of the students’ projects. Further, the organization provides financial and technical support for the 
execution of the projects and research. 

Al Nayzak’s scientific team trains the participating students to engage in a huge national competition 
and exhibition. The winners of this national competition will travel as a delegation to the United 
States, where they will attend trainings in space science and engineering with specialized scientific 
organizations, and will exchange ideas with their American peers.
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مراحل برنامج الريادة العلمية والتكن�ل�جية الفل�سطينية ال�سابة

ياأتي هذا الربنامج ليقدم فر�صة مميزة ومغايرة للطالب املبدعني علميًا وتكن�ل�جيًا للح�ص�ل على دعم لأفكار م�صاريعهم الإبداعية بالإ�صافة اإىل احل�ص�ل على فر�صة 
امل�صاركة يف برامج علمية يف ال�ليات املتحدة المريكية.

Palestinian Science and Technology Entrepreneurship Program’s Phases

This program comes to offer scientifically and technologically talented school students an opportunity like no-other in the country in receiving 
support for their creative project ideas, in addition to a unique training in a specialized international institution.

Program’s Phases: مراحل الربنامج:

إيفاد البعثة 

الفلسطينية للواليات 

المتحدة األمريكية

عقد 

المسابقة الوطنية 

وإعالن النتائج

تدريب ودعم 

المشاريع الفائزة في 

المسابقات الثالث

عقد مسابقات 

ومعارض على صعيد 

المناطق

تقديم دعم 

تقني وفني 

للمشاريع المشاركة تدريب عام 

للطلبة 

والمعلمين/ات

فحص وتقييم 

الطلبات من قبل 

لجنة علمية 

تعبئة 

الطلب والتسجيل
Application and 

Registration 

Assessment of 
applications by 

scientific committee

Technical and 
scientific support 

of the participating 
projects

Training and 
support of winning 
projects in the local 

competitions

Holding the 
national competition 

and announcing 
the winners

Dispatch 
the Palestinian 

delegation 
to the US

Holding 
competitions and 

exhibitions on 
regional/governorates 

level

General trainings 
for teachers 

and students
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S.T.E.P 2014 يف اأرقام 

الزيارات  من  لعدد  بالإ�صافة  تعريفية  ور�صات  بعقد  النيزك  م�ؤ�ص�صة  قامت 
املدر�صية املتخ�ص�صة وذلك للتعريف بالربنامج لأكرب عدد من الطالب والتعريف 
مبراحله واأهدافه وطرق التقدم للم�صاركة به واإعطاء الطلبة مقدمة ح�ل معايري 

امل�صروع العلمي الناجح. 
�صارك هذا العام ما يزيد على 3400 طالب/ة يف ال�ر�صات التي عقدت يف ت�صعة 
حمافظات، وتقدم للم�صاركة يف الربنامج بعدها  494 م�صروعًا  لـ 762 طالبًا/ة.

بعد عقد التدريبات اجلماعية والتقنية مع الطالب والطالبات امل�صاركني/ات يف 
الربنامج، عقدت امل�ؤ�ص�صة ثالث ت�صفيات حملية �صارك بها 138 طالب/ة، وفاز 
يف الت�صفيات املحلية 74 طالب انتقل�ا للمرحلة التالية وهي التدريبات التي ت�صبق 

املعر�ض وامل�صابقة ال�طنية.

S.T.E.P 2014 in Numbers

In order to announce the program to the greatest number of 
Palestinian students, Al Nayzak Organization held open workshops in 
addition to a number of school workshops. 

The workshops covered several subjects including an introduction 
about the program, its objectives, stages, the application process and 
an introduction of the standards to a successful scientific project. 

Over 3400 students attended the open and school workshops in 
the eight cities. After which the number of applications reached 494 
applications by 762 students.

138 students participated in the preliminary judgments that took 
place after the training workshops and technical support of all the 
participants in the program. Of all the participants 74 students 
succeeded in the judgments to move to the next stage that precedes 
the national exhibition and competition.
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The following chart shows the number of winning 
projects in the local competitions in each of the 
eight major governorates: 

امل�صابقات  يف  الفائزة  امل�صاريع  ن�صبة  التايل  ال�صكل  ي��صح 
املحلية، م�زعة ح�صب املحافظات الثماين الرئي�صية:

ذك�ر
اإناث

Male

Female ٪56
٪44

56٪

44٪

القد�س
رام اهلل و�س�احي القد�س

نابل�س وط�با�س
جنني

قلقيلية
ط�لكرم

بيت حلم
اخلليل

9

18

5
3
2
3

7

7
Jerusalem

Ramallah & J’lm districts

Nablus and Toubas

Jenin

Qalqilya

Tulkarem

Bethlehem

Hebron

9

18

5
3

2
3

7

7

وتتقارب الن�صبة بني الطالبات  الفائزات والطالب الذك�ر، وي��صح ال�صكل التايل ن�صبة الإناث 
مقارنة بالذك�ر من الفائزين/ات يف الت�صفيات املحلية:

Female and male students scored relatively close percentages. The following 
chart shows the Female/ male percentages amongst winners of the preliminary 
judgments: 
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 Advanced Training, technical and financial supportالتدريب والتم�يل للم�ساريع الفائزة يف امل�سابقات املحلية

تدريب ومرافقة 

تقنية لتطوير المشاريع 

الفائزة على صعيد 

المحافظات

تمويل وتغطية 

تكاليف تطوير 

النماذج األولية

التقنية والفنية لتط�ير  التدريبات  النهائية على جمم�عة من  للمرحلة  املتاأهل�ن  ح�صل الطلبة 
ال�طنية. وقد متت  وامل�صابقة  املعر�ض  امل�صت�ى يف  اأجل م�صاركة عالية  الريادية من  م�صاريعهم 
التدريبات  وقد مت جزء من  بالربنامج.  واإ�صراف جلنة علمية خا�صة  بتح�صري  التدريبات  هذه 
العامة للم�صاركني يف دار العل�م والتكن�ل�جيا اخلا�صة مب�ؤ�ص�صة النيزك ل�صمان وج�د الطالب يف 
بيئة علمية وتكن�ل�جية منا�صبة وم�صجعة على الإبداع والبتكار، كما وت�صمنت التدريبات لقاءات 
فردية مع الطالب من اأجل �صمان ح�ص�ل الطالب على مالحظات ون�صائح تقنية متخ�ص�صة 

مب�صاريعهم من قبل اللجنة العلمية.
ت�صمل املراحل النهائية من الربنامج تدريبًا مكثفًا للفائزين/ات يف املراتب العليا يف امل�صابقة 
ال�طنية ومت�يل كامل لتنفيذ مقرتحات التط�ير وت�صنيع النم�ذج العملي بج�دة متقدمة، يليها 
امل�صت�ى يف  لتدريب متخ�ص�ض وعايل  للخ�ص�ع  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اإىل  الطالب  اإيفاد 

م�ؤ�ص�صات علمية اأمريكية.

The qualified students for the final stage of the national exhibition and competition 
underwent additional training and technical support to develop more on their 
pioneer projects and be present at a high-level. These trainings were observed 
and supported closely by the scientific committee of the S.T.E.P. program. The 
training and support included general trainings for all the participants in the 
Science and Technology House which ensured an encouraging environment for 
science and technology innovation. It also included one-on-one meetings with 
each project through which the students received specific and personalized 
advice and comments for improvement from the program’s scientific committee. 

The final stages of the program include an intensive training for the top winners in 
the national exhibition and competition and a full funding to develop their ideas 
into practical high quality prototypes. Following comes the high-level training in a 
specialized institution in the United States. 

Training and technical 

support to develop the 

projects’ prototype

Financial support and 

covering the Projects’ 

development costs

ن�صلط ال�ص�ء يف هذا الكتيب على امل�صاريع الريادية العلمية والتكن�ل�جية التي جنحت يف الت�صفيات املحلية وتاأهلت للم�صاركة 
.S.T.E.P. يف املعر�ض وامل�صابقة ال�طنية لربنامج الريادة العلمية والتكن�ل�جية الفل�صطينية ال�صابةWith this booklet, we shed the light on the projects that succeeded through the preliminary judgments of 

the program and went on to compete nationally in the S.T.E.P. national exhibition and competition.
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امل�ســـــــاريع امل�ســـــــاركة 
يف املعـــــــر�س امل�ســـــــابقـــــــة ال�طنيـــــــة

بعد اجتياز امل�صاريع الطالبية مرحلة التقييم يف الت�صفيات املحلية مت تر�صيح 53 
م�صروعًا من ثماين حمافظات خمتلفة للم�صاركة يف امل�صابقة ال�طنية،  تن�عت يف 

عدة جمالت يف العل�م والهند�صة والبيئة وغريها:

The Participating Projects in 
the National Exhibition and Competition

After being nominated in the area competitions, 53 projects from eight 
different governorates compete in the National Competition. The 
projects varied in the area of specialty to include science, engineering, 
environment, and other:
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علـــ�م 
الطـــاقـــة والبيئـــة

Energy and 
Environment 

Sciences



رقم المشروعرقم المشروع Project No.Project No.

Studentsالطالب

بلسم قطاوي والنا صالح

Balsam Qattawi & Lana Saleh

Studentالطالبة

هديل صالح

Hadeel Salah

Schoolالمدرسة

مدرسة بنات بالطة األساسية األولى - نابلس

First Balata Girls School – Nablus

Schoolالمدرسة

مدرسة علي غازي المحتسب – الخليل

Ali Ghazi Al-Muhtaseb School – Hebron

Supervisorالمعلمة  المشرفة

حياة المصري

Hayat Al Masri

wبيت بالستيكي جديد - مصنوع من النفايات البالستيكيةنطبخ بالفرن العربي ونستغل الحرارة في التدفئة

Save it - Arabic Oven for cooking and heating too!New Plastic House – Made of Plastic Waste 548400

ي�صعى امل�صروع اإىل ا�صتغالل الطاقة احلرارية اخلارجية يف الفرن العربي، وذلك عن طريق تزويد الفرن بنظام ت�صخني 
خارجي للمياه التي ت��صل باأجهزة التدفئة املركزية، كما مت تط�ير النظام لي�صبح من املمكن و�صله بال�صخان ال�صم�صي 

يف املنزل، كما اأنه بالإمكان ا�صتخدام النظام �صيفًا يف عمليات التكييف.

اإىل قائمة امل�اد املل�ثة كما هي القناين  للبيئة وي�صاف  النايل�ن يف البيت البال�صتيكي ي�صبح مادة م�صرة  بعد تلف 
ت�صكيلها  واإعادة  وكب�صها  �صغطها  بعد  البال�صتيكية  القناين  ا�صتخدام  اإعادة  على  امل�صروع  فكرة  تق�م  البال�صتيكية، 
بطريقة ميكانيكية ب�صيطة يف بناء البي�ت البال�صتيكية، وتنبع اأهمية امل�صروع يف التخل�ض من هذه القناين التي ي�صعب 

حتللها، بالإ�صافة اإىل بناء بي�ت بال�صتيكية اأكرث مقاومة للظروف الطبيعية.
This project seeks to exploit the external thermal energy of the 

Arabic oven through linking it with an external water heating 

system that would be connected to the central heating.  

The system was developed in a way that it could be 

connected to the homes’ solar system. Additionally, 

it could be used for cooling/ air conditioning during 

the summer.

Nylon becomes a harmful substance to the environment 

after its damage and is added to the list of contaminated 

material like the plastic bottles. The project’s idea 

focuses on recycling the plastic bottles through 

compressing and reshaping them by a simple 

mechanic way, to be used in building the plastic 

houses. This is important since plastic bottles 

aren’t easily dissoluble when we get rid of them. 

Additionally the built plastic houses would be more 

resistant to the natural conditions. 
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Studentالطالبة

ميرا صباغ

Mira Sabbagh

Schoolالمدرسة

الكلية األهلية – رام اهلل

Al-Ahliyeh College – Ramallah

Supervisorالمعلمة  المشرفة

أريج عواد

Areej Awaad

تنقية المياه اوتوماتيكيّا

Automatic Water purification 431

عندما ن�صتخدم فلرت تنقية املياه يف املنزل ، نن�صى بالغالب تنظيفه ليعمل بكفاءة ، تق�م فكرة امل�صروع على حل م�صكلة 
ن�صيان تنظيف فالتر املياه ، حيث يعمل اجلهاز على فح�ض مدى نقاوة املياه يف الفلرت ويعطي اإ�صارة تفيد ب�صالحية 

اأو عدم �صالحية هذه املياه لل�صرب.

When we use the filtering system for homes tap/water we 

usually forget to clean the filter that maintains its working 

efficiency. Hence, the idea of the project is to solve the 

problem of forgetting to clean the water filters. This 

device examines the purity of water in the filter and 

gives a signal stating the validity or non-validity of 

this water for drinking. 

ا�صتخدام م�اد طبيعية يف اإنتاج مبيد ح�صري فعال، فقد اعتمد امل�صروع على خليط من الث�م والب�صل بن�صب 
معينة يف اإنتاج مبيد للعديد من اأن�اع احل�صرات كاملّن والديدان، ومت جتربته على عدة حما�صيل واأبرز نتائج 

فعالة يف مكافحة هذه الآفات، وقد متا ا�صتخدام الفحم كمزيل للرائحة الناجتة بعد عملية ر�ض املبيد.
The idea is to use natural materials in producing an effective 

insecticide. The project is based on a mixture made up of 

certain proportions of garlic and onions to produce an 

insecticide for many types of insects such as aphids 

and worms. It has been tested on a number of crops 

and gave effective results in fighting these pests. 

After the process of spraying the pesticides, coal 

had been used as an odor remover to get rid of any 

smell arising. 

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

آية يوسف

Aya Yousef

Schoolالمدرسة

مدرسة بنات نور شمس- طولكرم

Nour Shams Girls School – Tulkarem

مبيد الحشرات من الطبيعة

Insecticide from the nature449
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Studentالطالبة

تاال ادكيدك

Tala Dkeidek

Schoolالمدرسة

المدرسة النظامية الثانوية – القدس

Al-Nithamiyeh High School - Jerusalem

Supervisorالمعلمة  المشرفة

عبير أبو ارميلة

Abeer Abu Rmileh

مدفأة غاز - دون تسريب

Non-leaking Gas Fireplace 623

يتعر�ض اأفراد املنزل اإىل الكثري من املخاطر نتيجة ت�صرب غاز املدفاأة، ي�صت�صعر النظام اللكرتوين اجلديد ت�صرب 
الغاز وير�صل اأوامر لل�صمام باإيقاف الت�صرب مهما كان �صببه، اأن النظام مزود مبج�ض يفح�ض ن�صبة غاز اأول اأك�صيد 

الكرب�ن يف املنزل واإن زادت عن احلد الطبيعي يق�م النظام بفتح الن�افذ وته�ية املنزل ملنع حالت التفحم.

Families face a lot of risk as a result of leaking gas from the 

fireplace. This new electronic system detects the leaked 

gas and sends signals to the valve to stop any leaking 

whatever the reason is. The system is connected 

to a plumb that checks the proportion of carbon 

monoxide at home so that when it exceeds the 

normal limit the system immediately opens the 

windows and ventilates the home preventing any 

carbonization.  

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

لورا هريش

Laura Hreish

Schoolالمدرسة

مدرسة راهبات ماريوسف - رام اهلل

St. Joseph Sisters School – Ramallah

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Dalal Kasabri

دالل كسبري

نصعد على الدرج.. ننتج الكهرباء

Go upstairs.. Produce Electricity434

تدور فكرة امل�صروع ح�ل ا�صتغالل حركة الإن�صان اأثناء ال�صع�د والنزول على الدرج يف ت�ليد الكهرباء، وذلك عن طريق 
اإ�صافة نظام ميكانيكي للدرج، مك�ن من زنربكات لل�صطح ال�صفلي من الدرجة والتي بدورها تعمل عند ال�صغط عليها 
على ال�صغط على قطعة معدنية حترك م�صننات تق�م بتحريك ملف مغناطي�صي الذي ي�لد تيار كهربائي والذي ميكن 

ا�صتخدامه يف اإنارة الدرج.

The project’s idea revolves around exploiting/ making use 

of the human-being movement as s/he goes upstairs 

and downstairs to generate electricity. This would 

be achieved through adding a mechanic system to 

the stairs made up of springs at the bottom of each 

stair-step, so that when someone takes the stairs 

her/his step presses on a piece of metal that moves 

gears which consequently moves a magnetic file 

and generates an electrical current that could be 

used in lighting up the stairs.  
2425



.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

عالء حسومة وعمر درس

Alaa’ Hassoumeh and Omar Dars

Schoolالمدرسة

مدرسة خليل الرحمن األساسية – رام اهلل

Khalil Al-Rahman School – Ramallah

حاوية القمامة.. أوتوماتيكية الكبس

Garbage Container.. Automatic compaction 425

جاءت فكرة امل�صروع من اجل التقليل من تراكم النفايات والتخل�ض منها بعيدًا عن طريقة احلرق ال�صائدة والتي تل�ث 
البيئة ول تتخل�ض متاما من النفايات، تق�م ال�صلة اجلديدة ب�صغط القمامة اوت�ماتيكيا عند تراكمها داخلها مما يتيح 
مكان ل�صتقبال كمية اكرب، وعند امتالئها بالكامل يعمل النظام باإر�صال ر�صالة للجهة امل�ص�ؤولة والتي يظهر عندها 

مكان احلاوية.
The idea of the project aims at reducing the accumulation 

of garbage and disposing it away from the trash burning 

method which pollutes the environment and doesn’t 

completely get rid of waste. This new container 

automatically presses the garbage accumulated 

inside, thus providing more space to receive larger 

amounts. When it’s entirely full the system sends 

signals to the responsible body/service indicating 

the location of the container.

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

أحمد مبسلط وسليمان دراغمة

Ahmad Mubaslat & Sulaiman Daraghmeh

Schoolالمدرسة

مدرسة ذكور طوباس الثانوية - طوباس

Toubas Boys High School – Toubas

يد الطاقة

Energy Hand476

بع�ض  ت�صغيل  كافية يف  ت�ليد طاقة كهربائية  الأ�صطح يف  الفرق يف درجات احلرارة بني  ا�صتغالل  الفكرة على  تق�م 
الأجهزة ال�صغرية، وهذه الظاهرة ت�صمى التاأثري الكهروحراري والتي تفيد باإمكانية  ت�ليد طاقة كهربائية نتيجة الفرق 

يف درجات احلرارة.

The idea is to exploit the difference in temperatures between the 

surfaces in generating electrical energy sufficient enough 

to run some small appliances. This phenomenon is 

called thermoelectric effect useful in converting 

temperature differences to generate electrical 

power.
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Studentالطالب

إيليا منصور

Elia Mansour

Schoolالمدرسة

ثانوية الساليزيان الصناعية - بيت لحم

Salesian Industrial High School – Bethlehem

محرك.. مولد لطاقة دائمة

Engine.. Permanent Energy Generator 416

ي�صعى امل�صروع اإىل اإيجاد م�صدر طاقة متجدد للم�لدات التي تعمل بال�ق�د وتق�م فكرة امل�صروع على حت�يل 
حمركات الفاز ال�احد والثالثة فاز اإىل م�لدات يحرك احدهم الآخر، ويتك�ن النظام من حمرك فاز واحد 
يق�م بتحريك م�لد كهربائي ثالثي الفازات الذي بدوره يق�م باإرجاع تيار لت�صغيل املحرك الأول وال�صتفادة 

من فائ�ض التيار يف ت�صغيل اأجهزة اأخرى.
The project seeks to find a renewable source of energy for 

the fueled generators. The idea is to convert the single-

phase and three-phase engines into generators that 

move one another. 

The system is made up of 1 phase generator that 

moves a three-phase one, which in turn returns 

the current to start the first generator and take 

advantage of the surplus power to operate other 

devices.   

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

رغد ادعيس

Raghad Ed’eis

Schoolالمدرسة

مدرسة أسماء بنت أبي بكر الصديق للبنات – الخليل

Asmaa’ Bint Abu Baker Al-Siddeeq Girls School

السماد الخارق

The Supernatural Manure607

ي�صعى امل�صروع اإىل حل امل�صاكل الناجتة عن ا�صتخدام الأ�صمدة الف�صف�رية يف ت�صميد النباتات واملتمثلة بتل�ث الرتبة، 
وم�صاعفة كميات املياه الالزمة للري، وذلك من خالل اإنتاج �صماد هرم�ن النم� يف الإن�صان بعد اإ�صافته بكميات قليلة 

للنبات، وقد مت جتربته على عدة اأن�اع من املحا�صيل واأظهر نتائج ايجابية  ب�قت قيا�صي.

The project seeks to solve the problems resulting from the use of 

phosphorus fertilizers in plants, mainly the contamination 

of soil and the use of doubled amounts of the needed 

water for irrigation. This would be achieved through 

the production of the growth hormone in humans’ 

fertilizer and adding it in small quantities to the 

plants. It has been tested on several types of crops 

and showed positive results in record time. 
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Studentsالطالب

غيث األشقر وإبراهيم الظاهر

Geith Al-Ashqar and Ibrahim Al-Thaher

Schoolالمدرسة

مدرسة الفاضلية الثانوية للذكور- طولكرم

Al-Fadiliyeh High School for Boys – Tulkarem

الطاقة الكهروبيولوجية

Electro-biological energy 517

تق�م فكرة البحث على ا�صتغالل الطاقة الناجتة عن حرارة ج�صم الإن�صان يف اإنتاج طاقة كهربائية با�صتخدام 
تقنية النان� تكن�ل�جي.

The project’s idea is to exploit the energy coming out from the 

temperature of the human body in producing electrical power 

through using the nanotechnology technique. 

Supervisorالمعلم  المشرف

صادق القاروط

Sadeq Al Qarout

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

العنود عاشور

Al-Anoud Ashour

Schoolالمدرسة

مدرسة بنات الشارقة األساسية – قلقيلية

Sharjah Girls School – Qalqilya

سجادة الكهرباء

Electrical Carpet574

ن�صغط ي�ميا باأرجلنا على ال�صجاد، فلماذا ل ننتج الكهرباء منها؟ تتك�ن هذه ال�صجادة  من م�اد بيزواإلكترييك وهي 
خليط من الت�رمالني والك�ارتز، ت�باز وال�صكر ميكنها عند تعر�صها لل�صغط ت�ليد طاقة كهربائية ميكن ا�صتخدامها 

مبا�صرة، كما ميكن تخزينها ل�صتخدامها يف وقت اآخر.

Since we daily step (press) on the carpets with our feet, then 

why don’t we use this to produce electricity? This carpet 

is made up from piezoelectric materials (a mixture of 

tourmaline, quartz, toupaz and sugar) that would 

generate electric power when it’s exposed to 

pressure, and is either used directly or saved for 

another time. 
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Studentالطالب

موسى طواشة

Mousa Tawwasheh

Schoolالمدرسة

المدرسة اإلنجيلية المهنية – رام اهلل

Anglicans Vocational School – Ramallah

كهرباء دون اسالك!

Wireless Electricity! 584

الطاقة؟  على  للح�ص�ل  البطاريات  اأو  بالأ�صالك  و�صلت  اإن  فقط  الكهربائية  الأجهزة  تعمل  اأن  يجب  ملاذا 
امل�صروع ه� نظام مك�ن من ق�صمني، مر�صل وم�صتقبل،  ي��صع املر�صل يف اأي مكان وي��صل مب�صدر دائم للطاقة 

الكهربائية، اأما امل�صتقبل فيثبت على اأي جهاز ن�د ت�صغيله ل�صلكيا.
Why the electrical appliances only operate by connecting them 

to wires or batteries for power? The project is a system 

consisting of two part, sender/ transmitter and receiver. 

The sender is placed anywhere and is connected to 

a permanent source of electric power, while the 

receiver is fixed on any device that we would like 

to run wirelessly.

Supervisorالمعلم  المشرف

ربيع جرارعة

Rabee’ Jarar’a

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

سامي عودة وأحمد حجير 

Sami Odeh and Ahmad Hjeir

Schoolالمدرسة

مدرسة الرجاء االنجيلية اللوثرية – رام اهلل

Al-Raja’ Evangelical Lutheran School – Ramallah

Supervisorالمعلمة  المشرفة

رجاء بصير

Raja’ Basir

جاكيت 5 في 1

5-in-1 Jacket475

بعمل  تق�م  برجاجات  مزود  اجلاكيت  اأن  كما  الظهر،  تق��ض  حالت  يف  ي�صتخدم  مب�صد  مزود  جاكيت  ه� 
م�صاجات للظهر والأيدي وت�صعر لب�ض اجلاكيت براحة ط�ال الي�م، ويعترب اجلاكيت حاًل للم�ظفني خا�صة 
الذين يق�ص�ن �صاعات ط�يلة يف العمل وهم جال�صني الأمر الذي ي�صبب حالة من الإعياء يف ع�صالت الظهر.

It’s a jacket provided by a corset used in cases of curvature of 

the back, and by shakes that massage the back and arms. It 

leaves the person who’s wearing it feeling comfortable all 

day long. The jacket is very convenient for employees 

especially those who spend long working hours 

sitting, which causes fatigue to the back muscles.  
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Studentالطالبة

مرح عابدين

Marah Abdeen

Schoolالمدرسة

مدرسة راهبات الوردية – القدس

Rosary Sisters School – Jerusalem

أينما يوجد جاذبية يوجد طاقة

Wherever there’s gravity there’s energy 439

امل�صروع ه� ت�صميم لنظام ميكانيكي مبتكر يعمل على ا�صتغالل اجلاذبية الأر�صية يف حت�يل الطاقة احلركية التلقائية 
اإىل حركة دائمة وم�صتمرة تاأخذ بعني العتبار ح�صابات ال�زن ومقاومة اله�اء، ميكن ا�صتغالل هذه احلركة الدائمة 

واملجانية يف ت�ليد الطاقة الكهربائية وت�صغيل اأجهزة ب�صيطة اأو تخزينها يف بطاريات خا�صة. 

The project is a designing for an innovative mechanic system 

that works on exploiting the earth’s gravity by converting 

the spontaneous kinetic energy to a continuous and 

permanent one, while taking into account the weight 

and air resistance measures. We can take advantage 

of such free and perpetual movement in generating 

electric power, operating simple devices or storing 

it in special batteries. المعلمة  المشرفةSupervisor

نورا كمال

Nora Kamal

المدرسة

Don’t Throw Away

يهدف امل�صروع اإىل الت�صجيع على التخل�ض من النفايات ب�صكل ح�صاري، من خالل تزويد �صالت املهمالت مبج�صات 
�ص�ئية ت�صت�صعر رمي النفايات داخل �صالت املهمالت، وعندها تق�م ال�صلة باإ�صدار اأ�ص�ات دعائية ورواية الق�ص�ض 

والنكت املحبذة لالأطفال وت�صجع قيمة النظافة لديهم.
The project aims to encourage disposing wastes in a civilized 

manner, by providing the waste baskets with light sensors 

that detect the throw of waste into them and then starts 

playing jocular sounds and telling jokes and stories of 

interest for children, encouraging in them the value 

of cleanliness.

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

لطفي األطرش

Lutfi Al-Atrash

School

المدرسة اإلنجيلية اللوثرية - بيت ساحور

Evangelical Lutheran School – Bet Sahour

523

Supervisorالمعلم  المشرف

وليم عودة

William Oudeh 3637
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Studentsالطالب

محمد حصارمة وليث عيسة

Mohammad Hasarma and Laith Eisseh

Schoolالمدرسة

مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم – رام اهلل

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum - Ramallah

حزام األمان.. يزيد االمان عند الحوادث

Seatbelts.. more safety during accidents 530

حلزام الأمان دور كبري يف اإنقاذ حياتنا عند تعر�صنا حل�ادث ال�صري ولكن يف بع�ض احلالت ي�صكل عائق اأمام ط�اقم 
الإنقاذ عند اإخراج امل�صابني من ال�صيارات بعد ح�ص�ل حادث ما ب�صبب نظام اإغالقه امليكانيكي الذي ميكن اأن يعلق.  
تعتمد فكرة امل�صروع  على ت�صميم حزام اأمان ذو نظام اإغالق مرتبط مبغناطي�ض كهربائي يعمل على اإفالت حزام 

الأمان بعد و�ص�ل ال�صيارة اإىل حالة ال�صتقرار.

Seatbelts play a major role in saving our lives when we face 

traffic accidents. However, in some cases, they get stuck 

and become an obstacle for the first aid teams as they 

get out the injured persons because of the belts’ 

mechanic closing system. Hence, the project’s idea 

is to design a seatbelt with a closing system that is 

connected to an electric magnet that releases the 

belt once the car/ vehicle reaches a state of stability. 
Supervisorالمعلمة  المشرفة

دانية سامر

Dania Samer

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

بيسان متولي ولينا القطو

Bisan Mitwali and Lina Al-Qatto

Schoolالمدرسة

مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم  - رام اهلل

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum – Ramallah

Supervisorالمعلمة  المشرفة

دانية سامر

Dania Samer

جهاز إنذار لالحتراق غير المكتمل

Alarm System for incomplete combustion 531

الكرب�ن يف اجل�، ويق�م ب�صخ كمية من  اأك�صيد  اأول  ن�صبة  ارتفاع  اإنذار �ص�تي عند  باإعطاء  ، يق�م  عبارة عن جهاز 
باإطفاء  التحذير  ال�صتجابة لذلك  الكرب�ن، ويف حال عدم  اأك�صيد  اأول  ن�صبة  الزيادة احلا�صلة يف  لتعديل  الأك�صجني 

اجلهاز اأو بانخفا�ض ن�صبة اأول اأك�صيد الكرب�ن فاإن الذراع امليكانيكية تق�م بفتح نافذة املنزل حلل امل�صكلة بالكامل.

It is a device that gives audible alarm when the carbon 

monoxide increases in the air, and pumps a certain 

amount of oxygen to modify that increase in the 

proportion of carbon monoxide. In case of failure to 

respond to that warning, through noticing that the 

device is not turned off or the carbon monoxide 

isn’t reduced, then a mechanic arm opens the home 

window to completely solve the problem. 
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Studentالطالبة

دينا جبر

Dina Jabr

Schoolالمدرسة

مدرسة شعفاط اإلعدادية للبنات – القدس

Shu’fat Secondary School for Girls – Jerusalem

الصحن الالقط.. مزيل التجمد

Satellite dishes.. Freezing removers 455

ي�صعى امل�صروع حلل م�صكلة الرتاكم الثلجي على �صح�ن ا�صتقبال البث للقن�ات الف�صائية، لأن تراكم الثل�ج واجلليد 
على ال�صحن املثبت على �صطح املنزل ي�صبب انقطاع ال�صتقبال للمحطات، ي�صتخدم اجلهاز مقاومة حرارية تعمل على 

جهد منخف�ض تق�م باإذابة الثلج عن الطبق وبالتايل احل�ص�ل على بث ف�صائي بج�دة جيدة.

The project seeks to solve the problem of the snow and ice 

that accumulates on the dishes that receive the satellite 

channels, which interrupts and disconnects receiving 

the different TV stations/ channels. The system uses a 

thermal resistance that works at low voltage which 

dissolves the accumulating snow and the quality of 

satellite transmission becomes better. 

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

منى سليمان

Muna Sulaiman

Schoolالمدرسة

المدرسة النظامية الثانوية للبنات - القدس

Al-Nithamiyeh High School for Girls – Jerusalem

مستشعر بكاء األطفال

Sensor for crying children415

يق�م   معهم،  يح�صل  ماذا  بال�صرورة  يدرون  ول  ما،  لفرتة  املنزل  يف  ال�صغار  اأبناءها  لرتك  الأمهات  بع�ض  ت�صطر 
امل�صروع بتح�صني كفاءة الأجهزة امل�ج�دة بال�ص�ق والتي تراقب حالة الأطفال، ذلك من خالل تزويد اجلهاز بنظام 

ات�صال مع الأم، ويق�م باإنذارها يف حالة حدوث اأي خلل يف حالة طفلها. 

Some mothers are obliged to leave their kids at home 

for a certain period and have no idea necessarily 

of what happens to them. The project works on 

improving the efficiency of available monitoring 

devices in the market for such cases by adding a 

contact system with the mother to warn her in case 

her child faces any problem. 
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Studentsالطالب

علي صالح وعدي أبو طير

Ali Salah and Oday Abu Teir

Schoolالمدرسة

مدرسة المعهد العربي- أبو ديس

Arab Institute School – Abu Dees

المنقذ الشامل

The Comprehensive Savior 436

تق�م فكرة امل�صروع على حماولة اإنقاذ حالت الغرق يف الث�اين الأوىل من خالل نظام يزود لربكة ال�صباحة يتك�ن من 
حمركات منت�صرة يف زوايا الربكة تق�م هذه املحركات برفع �صبكة م�ج�دة يف قاع الربكة بعد حت�ص�صها ل�ج�د �صخ�ض 

يقرتب من القاع.

The idea of the project is to try to save the drowning cases in 

their first seconds through providing the swimming pool 

with a system consisting of engines that are deployed 

in its corners, which lifts a net found at the bottom 

of the pool once someone is detected to reach the 

bottom. 

Supervisorالمعلم  المشرف

راتب الدهور، أحمد العموري

Rateb Al Dahour, Ahmad Al Ammouri

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

رشيد يوسف وساري فالحين

Rashid Yousef and Sari Fallaheen

Schoolالمدرسة

مدرسة  ذكور كوبر الثانوية -  رام اهلل

Koubar Boys High School – Ramallah

كهرباء دون عناء

Electricity without effort468

الطاقة  ا�صتخدام  الكهربائية، من خالل  الأدراج  لت�صغيل  الالزمة  الكهربائية  الطاقة  تقليل  امل�صروع على  تق�م فكرة 
اأكرب حد من  احلركية للدرج يف حالة ال�صع�د يف ت�ليد الطاقة الكهربائية الالزمة للدرج يف حالة النزول، ولت�فري 

الطاقة فقد مت اإ�صافة جم�صات �ص�ئية على الدرج التي ل ت�صمح للدرج اأن يعمل طاملا ل ي�جد اأ�صخا�ض ي�صتخدم�نه.

The project’s idea is to reduce the electrical power needed to 

operate the electric steps by making use of the kinetic 

energy while going upstairs to generate the power 

needed for getting downstairs. For a larger saving of 

this energy optical sensors would be added on the 

stair that stops the stairs from running on as long as 

no one is using them. 
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Studentالطالبة

أسار جردات 

Asar Jaradat

Schoolالمدرسة

مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك – رام اهلل

The Greek Catholic School of Our Lady 
Annunciation – Ramallah

شاحن من االصوات

Voices charger 573

عبارة عن �صندوق �صغري بحجم املحفظة ال�صخ�صية ميكن حفظه بطريقة عملية و�صهلة، يحت�ي ال�صندوق على جهاز 
يق�م بتجميع اأكرب قدر من الأ�ص�ات يف ال��صط املحيط، ومن ثم ي�صقط ال�ص�ت على و�صادة خا�صة من الباري�م تيتانيد 
التي بدورها تهتز م�ؤدية اإىل اهتزاز اأ�صالك نان� اأك�صيد الزنك امل��ص�لة بني الأقطاب الكهربائية مما ي�ؤدي اإىل ت�ليد 

تيار  ينتج  وهذا  املح�ل  ب��صاطة  ثابت  اإىل فرق جهد  يح�ل  متناوب  فرق جهد 
كهربائي يتم تعديله ب�ا�صطة تقنية الكرتونية خا�صة.

It is a small box in the size of a personal wallet 

that could be easily and practically saved.  

It contains a device that collects the maximum 

amount of surrounding voices and drops them on 

a piece of barium-titanate that would vibrate and 

cause the zinc oxide nanowires connected between 

the electrodes to vibrate too, thus generating an 

altering voltage that is converted into a fixed voltage 

by a transformer. This produces an electric current 

adjusted by a special electronic technique. 

Supervisorالمعلم  المشرف

أحمد صالح

Ahmad Salah

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

خالد زيدان ولما أبو فارس

Khaled Zeidan and Lama Abu Fares

Schoolالمدرسة

مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك – رام اهلل

The Greek Catholic School of Our Lady 
Annunciation – Ramallah

إعادة التدوير.. لدورة حياتية أفضل

Recycling.. for a better life cycle478

ي�صعى امل�صروع اإىل و�صع حد فعال للكثري من �صحايا الختناق بغاز اأول اأك�صيد الكرب�ن، ولكنه يختلف عن التطبيقات 
املقدمة يف هذا املجال فه� ل ينذر ب�ج�د هذا الغاز ال�صام فح�صب بل يق�م اأي�صَا بالتخفيف من حدة هذه امل�صكلة ف�رَا 

عن طريق تنقية اله�اء املل�ث ومتريره يف فلرت خا�ض يق�م بعملية حتليل للغاز منتجًا غاز الأك�صجني.

The project seeks to bring a definitive end to the victims of 

choking by the carbon monoxide. Unlike other relevant 

applications in this domain, it doesn’t only warn about 

this poisonous gas but also alleviates the problem 

immediately by purifying the polluted air and 

passing it into a special filter that processes the gas 

into oxygen. 

4445



.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

هالة جابر

Hala Jaber

Schoolالمدرسة

مدرسة راهبات الوردية الثانوية- القدس

Rosary Sisters School – Jerusalem

محاربة القاتل الصامت

Fighting the silent killer 396

تق�م فكرة امل�صروع على ا�صت�صعار ن�صبة اأول اأك�صيد الكرب�ن وثاين اأك�صيد الكرب�ن يف ال�صيارة وعند زيادتها عن احلد 
الطبيعي يق�م  النظام بفتح �صبابيك ال�صيارة وذلك لل�صماح بدخ�ل كمية كافية من الأك�صجني لتع�ي�ض النق�ض ول 

يعمل النظام اإل يف حالة وج�د اأ�صخا�ض داخل ال�صيارة.

The project’s idea is to sense the ratio of carbon monoxide and 

carbon dioxide in the car, and once the normal limit is 

exceeded the system opens the car’s windows to allow 

and compensate a sufficient amount of oxygen. This 

system doesn’t work unless there are persons inside 

the car.

Supervisorالمعلم  المشرف

أكرم عوض

Akram Awad

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

ضحى أبو هالل وروال أبو هالل

Duha Abu Hilal and Rula Abu Hilal

Schoolالمدرسة

مدرسة العيزرية األرثوذكسية - العيزرية

Bethany Orthodox School – Bethany

تكنولوجيا اإلنارة

Lighting Technology496

تعد اإنارة ال�ص�ارع الفرعية والنائية مع�صلة حقيقية، ب�صبب اإهدار الطاقة باإنارتها بالرغم من عدم ا�صتغاللها ، ي�صعى 
امل�صروع اإىل تقليل الطاقة ال�صائعة يف ال�ص�ارع التي ل متر بها ال�صيارات ب�صكل كبري، بحيث يعمل النظام على اإنارة 

امل�صابيح عند احلاجة فقط فامل�صابيح تعمل عند ا�صت�صعار النظام لقدوم �صيارات وتنطفئ بعد مرورها.

Lighting of sub and remote roads is one serious problem 

because of the wasted lights energy which is not exploited. 

Therefore, the project seeks to reduce such energy 

which is lost in streets where cars don’t often pass, by 

a lighting system that functions only when needed. 

Hence, the light lamps turn on upon detecting 

arriving vehicles and turns off after they pass. 
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Studentالطالبة

احمد قبها

Ahmad Qabaha

Schoolالمدرسة

مدرسة جنين الثانوية الصناعية- جنين

Jenin Industrial High School – Jenin

حماية األطفال من نسيانهم داخل السيارة

Protecting Children from being forgotten inside the car 403

يهدف امل�صروع اإىل منع ن�صيان الأطفال داخل ال�صيارة ، يف حالة اإطفاء املحرك يتم تفعيل نظامنا اجلديد اوت�ماتيكيا 
حيث يعمل على ر�صد الأج�صام احلرارية داخل ال�صيارة ويف حال وج�دها يق�م النظام بتح�ص�ض وج�د حركة ويف حال 
وج�دها فاإن النظام يق�م بفتح ال�صبابيك واإر�صال ر�صالة ن�صية ل�صاحب ال�صيارة تفيد ب�ج�د اأ�صخا�ض داخل ال�صيارة.

The project aims to prevent forgetting children inside the car. 

Once the motor is turned off our new automatic system is 

activated, where it monitors the heat objects and any 

occurring movement inside the car, and if present 

opens the windows and sends a text message to the 

car owner informing that there are persons inside 

the car.

Supervisorالمعلم  المشرف

أشرف قبها

Ashraf Qabha

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

محمد جمال نصر اهلل

Mohammad Jamal Nasrallah

Schoolالمدرسة

مدرسة المعهد العربي – أبو ديس

Arab Institute School – Abu Dees

Supervisorالمعلم  المشرف

هشام الطحان، أحمد العموري

Hisham Tahhan, Ahmad Al Ammouri

E-Lock القفل الرقمي

 Digital E-Lock615

اإمكانية قفل البيت وفتحه بنف�ض الطريقة، وي�صاعد النظام  اأوت�ماتيكي لأب�اب البيت، ي�فر  امل�صروع عبارة عن قفل 
الأ�صخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�صة ب�صكل خا�ض وبقية النا�ض ب�صكل عام حيث اأ�صبح باإمكان ال�صخ�ض ذو الحتياجات 

اخلا�صة التحكم فتح واإغالق اأب�اب املنزل وه� على كر�صيه.

The project is an innovative automatic lock for the house doors 

that enables locking and opening the houses in the same 

way. The system is useful for all the people generally, 

and for the ones with special needs/ disabilities 

specifically because it enables them to control the 

opening and locking of their home doors as they 

are on their wheelchairs. 
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Studentالطالبة

روان واصل غانم

Rawan Wasel Ghanem

Schoolالمدرسة

المدرسة اإلسبانية الثانوية للبنات – رام اهلل

Spanish High School for Girls – Ramallah

البيت األوتوماتيكي

Automated House 512

يهدف امل�صروع اإىل اأمتتة كافة اأجهزة املنزل من خالل وحدة معاجلة واحدة مرتبطة بنظام متكامل من املج�صات والتي 
ميكن من خاللها التحكم بكافة الأجهزة يف املنزل بطريقة اأوت�ماتيكية و�صهلة.

The project aims to automate all of the house appliances through a one 

processing unit connected to an integrated system of sensors 

through which one can control all of the devices at home 

in an automated and easy manner. 

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

ليلى أبو خلف

Laila Abu Khalaf

Schoolالمدرسة

مدرسة راهبات الوردية الثانوية- القدس

Rosary Sisters School – Jerusalem

Supervisorالمعلم  المشرف

أكرم عوض

Akram Awad

W.SMS490

جهاز ي��صع داخل ال�صيارة ب�صكل اإلزامي يرتبط مع ح�ا�صيب دائرة ال�صري و هاتف �صاحب ال�صيارة وعندما تتجاوز 
ال�صيارة ال�صرعة املقررة يظهر ذلك من خالل اإظهار مت��صط بياين لل�صرعة على ط�ل امل�صافة املقط�عة في�صيء �ص�ء 
اأحمر وميهل ال�صائق مدة 15 ثانية واإذا مل ي�صتجب ال�صائق بتخفيف ال�صرعة ير�صل ر�صالة خمالفة على هاتفه، وقد 
مت تط�ير امل�صروع باإ�صافة العديد من املخالفات املرورية التي من املمكن حدوثها 

كال�صياقة بعك�ض حركة ال�صري، وال�ق�ف يف اأماكن ممن�عة وغريها.

A compulsive device inside the car which is connected to 

both, the computers of the License Authority and the 

mobile of the car’s owner, whereas if the car exceeds 

the speed limit an average graph of speed is shown 

along the mileage while lighting in red and giving 

the driver 15 seconds to slow down or else a fine 

is texted to his mobile. This project was developed 

to include other possible traffic violations such as 

driving opposite the traffic lane, illegal parking etc.
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Studentsالطالب

أسامة عبد العزيز ومحمد عزموطي

Ousama Abdelaziz & Mohammad Azmouti

Schoolالمدرسة

مدرسة جنين الثانوية الصناعية – جنين

Jenin Industrial High School – Jenin

طابعة تطبع على كل شيء

“On All” Printer.. prints on everything 526

هي طابعة متكن م�صتخدميها من الطباعة على الكثري من امل�اد غري ال�رق كاخل�صب والزجاج واملالب�ض، وبدقة عالية 
كما هي على ال�رق، وقد مت تط�ير الطابعة من طابعة اعتيادية بعد اإ�صفاء العديد من التعديالت يف تركيب املج�صات 

ومعايرة �صبابات احلرب ومالئمة انت�صاره ح�صب ن�ع ال�صطح الداخل للطابعة.

It’s a printer that enables users to print on several materials 

such as wood, glass and clothes, with a very high quality 

just like paper. It was developed from a standard printer 

by adding many modifications including installation 

of sensors, calibration of ink valves and adjustment 

for its appropriate spread according to the surface 

type that has been inserted in the printer.

Supervisorالمعلم  المشرف

رائد الجمال

Ra’ed Al Jammal

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

فرح غندور

Farah Ghandour

Schoolالمدرسة

مدرسة بنات العائشية الثانوية - نابلس

Al-Aeshiya Girls High School – Nablus

My Hatchery373

من  التفريخ  ظروف  بكافة  للتحكم  ومتكامل  متط�ر  اأوت�ماتيكي  بنظام  مزودة  دواجن  تفريخ  فقا�صة  عن  عبارة  ه� 
احلرارة والإ�صاءة والرط�بة واحلركة وتربمج ح�صب املادة الالزمة لكل ن�ع من البي�ض املراد تفريخه، كما اأن الفقا�صة 

تق�م بعمليات تقليب البي�ض ح�صب برنامج م�صبق بطريقة اأوت�ماتيكية.

It’s a poultry hatchery equipped with a developed and integrated 

automatic system that controls all of the circumstances 

related to spawning including temperature, lighting, 

humidity and movement. The machine is programmed 

according to the needed material for each type of 

eggs one wants to spawn. The hatchery also flips 

the eggs in an automated manner according to a 

preset program. 
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Studentsالطالب

حمزة أبو عصبة ومأمون أبو خلف

Hamza Abu Esba & Ma’moun Abu Khalaf

Schoolالمدرسة

مدرسة الخليل الثانوية الصناعية- الخليل

Hebron Industrial High School – Hebron

مكنسة كهربائية.. تكنس وحدها

Vacuum Cleaner that sweeps alone / Self-automated 470

تعاين ربات املنزل من اأوجاع الظهر عند ا�صتخدام املكن�صة الكهربائية التقليدية، لذا قمنا بتط�ير مكن�صة كهربائية 
يتم التحكم بها عن بعد عن طريق جهاز التحكم عن بعد، حيث مت بناء دائرة اإر�صال ودائرة ا�صتقبال خا�صة للتحكم 
باملكن�صة عن بعد وت�صاعد املكن�صة الأ�صخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�صة يف ممار�صة بع�ض الأعمال املنزلية ب�صه�لة 

اأي�صا.
Housewives suffer from back pains after using the standard/ 

traditional vacuum cleaner. Therefore, we’ve developed 

a remotely controlled vacuum cleaner, where special 

send and receive units were set to control it distantly. 

It would be helpful as well for people with special 

needs who will be able to do some of the house.

Supervisorالمعلم  المشرف

عثمان ارفاعية

Othman Erfa’eih

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

فادي التميمي

Fadi Tamimi

Schoolالمدرسة

مدرسة الحاجة نظيرة أبو ارميلة – الخليل

Hajja Nathira Abu Rmeileh School – Hebron

Supervisorالمعلم  المشرف

محمد الزعارير

Mohammad Al Za›areer

Stop Leak473

ه� جهاز يك�صف عن ت�صرب الغاز الطبيعي يف املنزل ويعطي اأوامر اإىل �صمام اإلكرتوين لإيقاف الت�صرب بالغاز عن 
طريق اإغالق م�صدر الغاز وعدم تعري�ض الأ�صخا�ض املت�اجدين اإىل الأخطار.

It’s a devise that reveals the leak of natural gas inside the house and sends 

orders to an electronic valve to stop it through closing the 

source of gas supply without exposing the persons around 

to danger.
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Studentالطالب

بيتر عبده

Peter Abdo

Schoolالمدرسة

ثانوية الساليزيان الصناعية- بيت لحم

Salesian Industrial High School – Bethlehem

المصابيح الذكية في السيارات

Smart bulbs for cars 477

يعاين ال�صائقني من م�صكلة مفاجئتهم باأ�ص�اء عالية من ال�صيارات املقابلة والتي ت�ص��ض الروؤية اأثناء القيادة ليال، امل�صروع 
ه� عبارة عن نظام اأوت�ماتيكي يتحكم ب�صدة اإ�صاءة اأ�ص�اء ال�صيارات ح�صب الإ�صاءة املحيطة والأ�ص�اء القادمة من 
ال�صيارات املقابلة عن طريق ل�حة حتكم مزودة بخلية �ص�ئية ت�صت�صعر �صدة الإ�صاءة وبناء  عليه تر�صل اإ�صارة اإىل نظامني 

لالإنارة )عايل، ومنخف�ض( ويتم تفعيل اأحدهما بناء على �صدة الإنارة املحيطة.

Drivers experience problems when the opposite cars 

show up with striking high lights which blur the vision 

while driving at night. Therefore, the project seeks 

to have an automatic system that controls the 

lighting intensity in cars according to the lights of 

the surroundings and the cars at the opposite side, 

through a control panel equipped with a light cell 

that detects the lighting intensity and sends signals 

to two systems for lighting (high and low), thus 

activating one of them as needed. 

Supervisorالمعلم  المشرف

يوسف محيسن

Yousef Moheisen

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

وليم زهران

William Zahran

Schoolالمدرسة

ثانوية الساليزيان الصناعية- بيت لحم

Salesian Industrial High School – Bethlehem

Supervisorالمعلم  المشرف

يوسف حميدة

Yousef Hmeideh

اجهزة تحكم عن بعد للسيارات

Remote control devices for cars508

ت�صميمه  ب�ا�صطة جهاز حتكم خا�ض مت  بعد  ال�صيارات عن  و�صبابيك  اأب�اب  واإغالق  بفتح  التحكم  ي�صاعد يف  نظام 
خ�صي�صا، ويتميز النظام مبالئمته لكافة اأن�اع ال�صيارات القدمية واحلديثة وا�صتخدام تقنيات رخي�صة يف تنفيذه.

A system that helps to remotely control the opening and closing of 

the cars’ windows and doors through a particular specifically 

designed remote control.  The system is distinctive as it’s 

made up of cheap techniques and is suitable for all 

types of cars whether old or new.

5657



.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

جيدا غنيم ونيكول صابات

Jida Ghunaim and Nicole Sabat

Schoolالمدرسة

مدرسة راهبات ماريوسف- بيت لحم

St. Joseph Sisters School – Bethlehem

أمن أوالدك على الطريق

Secure your sons on the road 417

ه� عبارة عن نظام اأوت�ماتيكي ي�صاعد يف احلد من م�صكلة ال�صياقة حتت ال�صن القان�ين حيث يزود النظام ال�صيارات 
اأقل من ال�زن لل�صائق القان�ين كما ي�صتغل  بجهاز حت�ص�ض وزن الذي مينع ت�صغيل ال�صيارة يف حال كان وزن اجل�صم 

النظام تقنية كلمة املرور كمرحلة ثانية يف النظام لتاليف الأخطاء الناجتة عن زيادة وزن بع�ض الأطفال.
It’s an automatic system that helps in limiting under age driving 

by providing the cars with weight-sensing device which 

prevents switching on the car should the body weight 

be less than that of a legal driver. The system is also 

equipped with a password as a second stage to 

avoid errors resulting from the over weight of some 

children. 

Supervisorالمعلمة  المشرفة

تينا حزبون

Tina Hazboun

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالبات

غفران الوحش ودعاء الزبون

Ghufran Al-Wahsh and Du’aa Al-Zboun

Schoolالمدرسة

مدرسة اإلخاء اإلسالمية -  بيت لحم

Al-Ikha’ Islamic School – Bethlehem

Supervisorالمعلمة  المشرفة

آالء الورديان

Alaa’ Al Wardyan

نافذة تنقذ الحياة

Life-saving Window589

يهدف امل�صروع اإىل تقليل الأخطار الناجتة عن وج�د اأ�صخا�ض ب�صكل عف�ي يف �صيارة مغلقة، ويتك�ن النظام من العديد 
من املراحل التي تبداأ بتح�ص�ض وج�د حركة من عده داخل ال�صيارة ويف حالة وج�د احلركة يفتح �صباك ويتجه النظام 
لفح�ض وج�د وزن على الكر�صي اأم ل ويف حالة وج�د وزن فاإنه يفتح �صباكًا وي�صدر �ص�تًا ثم يق�م النظام بتح�ص�ض 
الإن�صان ويف حال  لدرجة حرارة  الطبيعي  املعدل  درجة احلرارة وهل هي �صمن 

كانت كذلك فاإن النظام يق�م بالت�صال ب�صاحب ال�صيارة.

The project aims to alleviate dangers that result 

from the spontaneous presence of persons in  

a closed car. The System consists of several stages 

that begin with detecting movement inside the 

car, which if occurs it then opens a window. Next it 

checks if there’s any weight on the seats and if so it 

opens a window and beeps. The system afterwards 

senses if the temperature is within the normal range 

for human beings and if so it calls the owner of the car. 
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.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

نزار مرزوقة

Nizar Marzouqa

Schoolالمدرسة

مدرسة الفرير الثانوية - بيت لحم

Freres High School - Bethlehem

تطبيق »أعرف جيناتك«

Know Your Genes ”Application” 554

"اأعرف جيناتك" ه� تطبيق للهاتف الذكي ي�صتخدم نظام الندرويد وي�صعى لن�صر ال�عي بطريقة جديدة وتفاعلية 
لتقليل انت�صار الأمرا�ض ال�راثية ال�صائعة، وذلك عن طريق طرح جمم�عة من الأ�صئلة يتم من خاللها معرفة ن�صبة 
احتمالية حدوث ن�ع من ال�صفات املندلية وغري املندلية )كالإ�صابة بالأمرا�ض ال�راثية املرتبطة باجلن�ض(  بطريقة 

وا�صحة م�صتعيًنا بالر�ص�مات البيانية يف بع�ض اأق�صام التطبيق.
“Know Your Genes” is a smartphone application for Android 

system that seeks to raise awareness in a new and 

interactive way on the issue of minimizing the spread 

of common genetic diseases. Through answering a 

number of questions it enables the user to know the 

probability of occurrence of a type of Mendelian and 

non-Mendelian qualities (such as being infected by 

sexually related genetic diseases), and to clearly 

get an answer on the likelihood that the born would 

carry such quality, while providing graphic designs in 

some sections of the application. 

Supervisorالمعلمة  المشرفة

إخالص بنورة

Ikhlas Banourah

.Project Noرقم المشروع

Studentsالطالب

راني شويكي وسامر أبو عويضة

Rani Shweiki and Samer Abu Aweidah

Schoolالمدرسة

مدرسة الخليل الثانوية الصناعية - الخليل

Hebron Industrial High School – Hebron

Fog »تطبيق »ضباب 

“Fog” Application569

بتعدد الأجهزة، حيث يعطي  العمل بها والذي يق�صي  الت�صغيل املرغ�ب  اأنظمة  اإىل حل م�صكلة تعدد  التطبيق  يهدف 
امل�ص�ع امكانية ا�صتخدام اأكرث من نظام ت�صغيل على جهاز واحد وذلك من خالل برنامج يتم تن�صيبه على اجلهاز.

The application seeks to solve the problem of needing multiple operating 

systems which requires having multiple devices. Thus, this project 

enables the person to use multiple operating systems on a 

single device through installing this application. 

6263
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Studentالطالب

إيهاب طهبوب

Ihab Tahboub

Schoolالمدرسة

مدرسة ابن رشد األساسية - الخليل

Ibn Rushd School

القميص المتكلم للصم والبكم

Speaking Shirt for deaf and dump 515

لغة  فهم  العاديني مهارة  النا�ض  ولالأ�صف ل ميلك معظم  به،  املحيط  املجتمع  الت�ا�صل مع  والأبكم يف  الأ�صم  يعاين 
الإ�صارة ، وهنا تكمن اأهمية هذا التطبيق الذي يلتقط الكالم ب�ا�صطة الهاتف الذكي ويح�له اإىل ن�ض يظهر على �صا�صة 

خا�صة مثبتة على قمي�ض املتكلم  حيث متكن الأ�صم من قراءة الكالم املحكي والت�ا�صل بنجاعة.

Unfortunately deaf and dump persons suffer from lack of 

communication with their society, especially that most of 

the people don’t have the skill of signs language. Hence, 

this application is important because it captures the 

speech via smartphones and converts it into texts 

that appear on a screen hanged on the speaker’s 

shirt, which enables the deaf to read the spoken 

words and to communicate effectively. 

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

خالد جالد

Khaled Jallad

Schoolالمدرسة

مدرسة الفاضلية الثانوية للبنين - طولكرم

Fadilyeh High School for Boys – Tulkarem

المحفظة االلكترونية الوفية

Electronic Loyal Wallet472

تطبيق حم��صب للهاتف الذكي لتنظيم التعامل مع النق�د ال�رقية ويحت�ي على ن�صختني، واحدة للمكف�فني و�صعاف 
الب�صر للتعرف على فئات النق�د وجمم�عها عن طريق خمرجات �ص�تية، والثانية للمب�صرين لإدارة امليزانيات، حيث 
واإعطاء  التاريخ  مع  وال�صحب  الإ�صافة  عمليات  واإجراء  بن�د،  اإىل  وت�صنيفها  امل�صاريف  معرفة  يف  التطبيق  ي�صاعد 
تقارير، وه� مزود مبالحظات وتنبيهات ي�صجل فيها ال�صخ�ض احتياجاته املتعلقة 

بالنق�د حتى يتمكن من اإدارة ميزانيته بال�صكل الأمثل.

It’s a computerized application for Smartphone that 

regulates dealing with banknotes. The application is in 

two versions; one for the blind and visually impaired 

persons which enables them to identify the money 

categories and its total via an output sound. The 

second is for sighted people, which enables them 

to optimally manage their budgets; know their 

expenses, classify them, note the operations dates 

for deposit and withdraw of money and issue reports, 

and set alerts where one can record his financial needs.

Supervisorالمعلم  المشرف

عبد المجيد الجبشة

Abelmajed Al Jabsheh 6465



.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

عمر البشتاوي

Omar Bashtawi

Schoolالمدرسة

مدرسة أكاديمية القرآن الكريم – نابلس

Holy Qur’an School Academy – Nablus

Exactly! 394

تطبيق حم��صب م�ج�د على م�قع اإلكرتوين  وتطبيق للهاتف الذكي ويحت�ي على حمرك بحث خا�ض مل�صاعدة الأ�صخا�ض 
على ال�صتعداد جلميع منا�صبات ون�صاطات حياتهم مثل التح�صري للرحالت املختلفة واأن�صطة احلياة الي�مية وذلك عن 

طريق اإعطاء امل�صتخدم جميع املتطلبات الالزمة لن�صاط واأماكن مقرتحة ونبذة علمية عن اأي ن�صاط اإن لزم. 

A computerized application found on the website and 

smartphone application with a special search engine to 

help people prepare for different events including 

planning trips and daily activities by providing the 

user with a profile, necessary requirements and 

suggested places for a certain activity.

Supervisorالمعلم  المشرف

فادي الزمر

Fadi Al Zomor

.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

وديع أبو عيسى

Wadie Abu Issa

Schoolالمدرسة

مدرسة الفرير باب الجديد - القدس

Freres School New Gate – Jerusalem

تعلم العلوم بالهاتف

Learning Science by phones411

اأو  فردية  لأ�صباب  احل�ص�ض  ح�ص�ر  ا�صتطاعتهم  عدم  حالة  يف  املدر�صة  لطالب  العل�م  مادة  يعلم   iPhone تطبيق 
ال�ص�ر  با�صتخدام  املعلم  املادة من قبل  التطبيق �صرح  IOS، حيث يعر�ض  الت�صغيل  الربنامج نظام  جماعية، ويدعم 
وال��صائل، ومن ثم يقّيم الطالب عن طريق جمم�عة من الأ�صئلة بعدة م�صت�يات ويح�صب الربنامج نتيجة الطالب عن 
طريق ر�صيد مرتاكم لي�صتطيع من خالله متابعة تعلم م�اد اأخرى يف مادة العل�م 

اأو يعيده الربنامج اإىل ال�صرح مرة اأخرى.

An iPhone application supporting the IOS operating 

system, which teaches science to students in case they 

were not able to attend. The application displays the 

teacher’s explanation using the needed images 

and tools, and afterwards evaluates the student 

through a series of questions at different levels, 

and calculates the result based on an accumulative 

balance. Based on his/her results he/she can either 

move forward or return to the explanation once more.
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Studentالطالبة

أحالم نجم

Ahlam Nijem

Schoolالمدرسة

مدرسة بنات التركية الثانوية - رام اهلل

Al-Turkiyeh Girls High School – Ramallah

611

جهاز ناطق ي�صاعد الكفيف على تعلم احلروف دون م�اجهة اأي �صع�بات، حيث يق�م اجلهاز بالنطق با�صم احلرف 
العربية والإجنليزية وقد مت تط�يره لي�صبح ل�حة  اللغتني  اأن اجلهاز يدعم  بلغة بريل، كما  عند ال�صغط على �صكله 

مفاتيح للحا�ص�ب.

A talking device that helps the blind to learn the alphabetic 

letters without facing any difficulties, through 

pronouncing the letter once there’s press on its form 

in Braille language. The device supports both Arabic 

and English languages and has been developed to 

become a keyboard for a computer.

Supervisorالمعلمة  المشرفة

أماني الخطيب

Amani Al Khatib

جهاز تعليم الحروف للكفيف

Teaching alphabetic letters for blind
.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

وسيم وصايا

Waseem Wassaya

Schoolالمدرسة

مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك - رام اهلل

The Greek Catholic School of Our Lady 
Annunciation – Ramallah

صانع البرامج

Software Maker521

ما  برجمة.  لغات  لدرا�صة  دون احلاجة  احلا�ص�بية  التطبيقات  �صناعة  �صخ�ض من  اأي  برنامج ميّكن  عبارة عن  ه� 
مييز امل�صروع عن غريه ه� اأنه يجعل امل�صتخدم يق�م ب�صناعة الربامج دون ا�صتخدام اأو تعلم اأي لغات  برجمة بحيث 
يق�م باإ�صافة حمت�يات التطبيق من �صندوق الأدوات و يق�م باختيار وظيفة كل عن�صر، اأما كتابة ال�صيفرة اخلا�صة 

بالربجمة فاإن الربنامج اجلديد يكتبها ب�صكل اأوت�ماتيكي.

It’s a program that enables anyone to make computer 

applications without the need to study programming. 

What distinguishes this project is that it enables 

the user to add the contents of the application 

from the toolbox and selects a function for each 

component. As for the needed programming code 

the application writes it automatically.
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.Project Noرقم المشروع

Studentالطالب

معاذ عامر

Muath Amer

Schoolالمدرسة

مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم - رام اهلل

Mohammad BenRashed Al Maktoum – Ramallah

559

�ص�ار يلب�صه الطفل يف يده فيتيح ل�الديه تتبع مكانه عن طريق تطبيق على اله�اتف الذكية ، بحيث يتمكن امل�ص�ؤول من 
و�صع م�صافة حمددة  ل يبتعد الطفل اأكرث منها، وو�صع اأماكن حمددة )كاملنزل( كي يبقى الطفل �صمنها، ويتم اإنذار 
اأوت�ماتيكيا عند  اأو ويل الأمر يف حال خرج الطفل عن النطاقات التي مت و�صعها، يق�م ال�ص�ار باإنذار الأهل  ال�الد 

اإدراكه حلالة خطر، كما ي�صتطيع الطفل ال�صتغاثة عند احلاجة.

A bracelet that the child wears on his wrest that allows his 

parents to follow his place via a smartphone application 

which sets a certain distance and locations that the 

child shouldn’t cross beyond. Hence, if the child 

goes away from these specifics and faces danger 

the bracelet automatically alerts the parents. The 

child can use it as well to ask for help. المعلمة  المشرفةSupervisor

دانية سامر

Dania Samer

سوار اآلمان للطفل

Safety bracelet for children
.Project Noرقم المشروع

Studentالطالبة

رند باكير

Rand Bakeer

Schoolالمدرسة

مدرسة بنات الحاجة رشدة المصري - نابلس

Hajja Rushda Al-Masri Girls School – Nablus

الكأس العجيب

The Wondrous Cup370

ه� ك�ب بال�صتيكي بيد مطاطية تتنا�صب مع حجم اليد معدة لالأ�صخا�ض الذين فقدوا اأيديهم اأو واحدة منها ،بحيث 
ميكنهم اإدخال اأيديهم داخل اليد املطاطية وال�صرب من الكاأ�ض دون م�صاعدة اأي اأحد وقد �صممت عدة اأ�صكال لهذه 

الكا�صات، ويجري العمل على تطبيق الفكرة على خمتلف الأدوات املنزلية.

It’s a plastic cup with a rubber hand that matches the hand’s 

size. It’s specially designed for persons who have lost their 

hands or one of them where they can insert their arm 

inside the rubber and drink from the cup without the 

help of anyone. These cups were designed in several 

forms, and the idea is now being applied on various 

household items. 
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Studentsالطالب

طارق عمرو والنا عمرو

Tareq Amro and Lana Amro

Schoolالمدرسة

مدرسة الحاجة نظيرة أبو ارميلة- الخليل

Hajja Nathira Abu Rmeileh School – Hebron

629

يحاول امل�صروع التغلب على م�صكلة تق�صر طلء اجلدران الناجت عن اإل�صاق اللوحات التعليمية يف املدار�س عليها، وتقوم 
فكرة امل�صروع على و�صع قطعة حديدية ب�صمك خفيف يف اجلدار قبل عملية الطلء ليتم اإل�صاق هذه اللوحات بوا�صطة 

�صريط مغناطي�صي يتم اإل�صاقه اأ�صفل اللوحة.

The project tries to overcome the problem of the flaking wall 

paint as a result of sticking educational boards on them. 

The idea is to develop a lightly thick piece of metal 

inside the wall prior to the painting process, in order 

to be able to stick these boards from the bottom by 

a magnetic tape. 

الجدار المغناطيسي

Magnetic Wall
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