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“The universe at large is full of questions that we 
still don’t know anything about, and there will be 
always young people, brilliant, who are going to 
make new discoveries”

Ahmad Zewail

عنها  نعرف  ل  التي  بالأ�صئلة  مليء  باأ�صرة  »الكون 

خللق  مبدعني  �صباب  هناك  دائمًا  و�صيكون  بعد،  �صيء 

اكت�صافات جديدة«

اأحمد زويل



النيزك هي موؤ�ص�صة فل�صطينية، غري ربحية وغري فئوية مقد�صية الأ�صل، وهي دائمة البحث 

اإىل  النيزك  ت�صعى  والريا�صيات.  والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت  يف  املواهب  عن 

تطوير وجتذير وتعزيز ثقافة جديدة ُتقّدر العلوم التطبيقية والهند�صية وتروجها بني فئات 

ال�صباب وتوفر لهم فر�س اقت�صادية متميزة تعد مب�صتقبل مزدهر.

الفل�صطيني  الفرد  حياة  يف  متاأ�صًل  جزءًا  العلمي  التفكري  جعل  على  النيزك  نهج  يقوم 

مل�صاعدة  الناقد  التفكري  ومنهجية  واأدوات  و�صائل  با�صتخدام  تقوم  ذلك  ولتحقق  اليومية. 

الأفراد يف تنمية املهارات اللزمة لربط املعرفة بالتقنية ملواجهة التحديات نحو طريقهم 

اإىل الإبداع والتميز.

التي  ال�صنوية  الربامج  من  عدد  وتنفيذ  بتطوير   ،2003 عام  تاأ�صي�صها  منذ  النيزك  قامت 

ت�صتهدف فئات عمرية خمتلفة منها: حا�صنات الطلبة املوهوبني للفئة العمرية ما بني 10-

14 عام، وبرنامج الباحث ال�صغري وبادر- الطلئع قادة التغيري الإيجابي ملن هم بني 14-

عام،   17-14 بني  املدار�س  لطلبة  ال�صابة  والتكنولوجية  العلمية  الريادة  وبرنامج  عام،   17

وبرنامج وحا�صنة »�صنع يف فل�صطني« لطلبة اجلامعات واملهنني من خمتلف الأعمار. اإ�صافة 

اإىل برنامج »تفكري-تكنولوجيا« وهو برنامج وطني يخت�س يف دمج التكنولوجيا بالتعليم. 

للعلوم والتكنولوجيا يف فل�صطني والذي يعد  اأول بيت   2013 العام  اأوا�صط  النيزك  افتتحت 

احلجر الأ�صا�س يف بناء املتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا، يزور بيت العلوم قرابة اخلم�صة 

ع�صر األف زائرًا �صنويًا. 

الفل�صطيني من خلل �صبكة فروعها املنت�صرة يف القد�س ورام اهلل  النيزك املجتمع  تخدم 

بلدة  يف  القدمية  البلدة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  بيت  اإىل  بالإ�صافة  وغزة  ونابل�س  واخلليل 

بريزيت. 

النيزك.. حيث ي�سكن الإبداع
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Al Nayzak is Palestinian non-profit, non- partisan, Jerusalemite and unique 

organization that looks for young talents in science, technology, engineering 

entrepreneurship, and math (STEEM), and plants an ambitious vision in the hearts 

of our community: “To develop, root, and reinforce a new culture that embraces 

science, and to announce this culture among Palestinian youth so that their 

competence in productive applied sciences could provide them with better 

economic opportunities that would lead to their future prosperity.”

Al Nayzak’s approach is to make scientific-thinking skills become an inherent part 

of the lives of Palestinian people. In order to do this, it applies empirical tools 

to help individuals acquire thinking skills and relate them to genuine savoir-faire 

and technology. 

In order to achieve its mission, the organization has adopted a series of chronically 

conducted annual programs that target various age groups to incubate talented 

people from an early age. There are also a number of complementary projects to 

convey a message of science and knowledge to all segments of the society.

The organization inaugurated in 2013 the first Science and Technology House 

in Palestine, where visitors enjoy hands on activities all dedicated to create a 

culture of scientific thinking and as a nuclear to establishing the National Science 

and Technology Museum in Palestine. The Science House receives around 15 

thousand visitors annually. 

Al Nayzak serves all Palestinian areas through its network of offices in Jerusalem, 

Ramallah, Hebron, Gaza, and Nablus, as well as in the Science and Technology 

House in the Old City of Birzeit.

Al Nayzak.. Where Innovation Lives
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Palestinian Science & Technology Entrepreneurship Program
برنامـــج الريـــــادة العلميـــة والتكنولوجيـــة الفلسطينيـــة الشابـــة
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School Students
طلبــة المـــدارس

7



2016

برنامج “الريادة العلمية والتكنولوجية الفل�صطينية ال�صابة” هو برنامج �صنوي ودائم ُيعنى بتطوير 

ودعم امل�صاريع الإبداعية لطلبة املدار�س يف �صفوف التا�صع وحتى احلادي ع�صر يف جمالت العلوم 

التطبيقية والهند�صة والتكنولوجيا مبختلف اأنواعها.

يقوم الربنامج على ن�صر ثقافة البحث والإبداع العلمي والتكنولوجي يف فل�صطني من خلل طاقات 

ال�صباب الإبداعية وقدرات الطلبة على توليد الأفكار وتنفيذ م�صاريع علمية متتاز بالأ�صالة وتعتمد 

على منهجيات البحث العلمي احلقيقي، وذلك للن�صمام للجهود واملبادرات العاملية املتقدمة يف هذا 

املجال.

الإبداعية،  وامل�صاريع  الأفكار  ذوي  الطلبة  تدريب  على  الربنامج  خلل  من  النيزك  موؤ�ص�صة  تعمل 

اإىل  بالإ�صافة  املدار�س،  امل�صاريع يف  على  امل�صرفني  املعلمني  ولدى  لديهم  التقنية  القدرات  وتطوير 

تقدمي الدعم املايل والفني لتطوير الأبحاث والنماذج العملية للم�صاريع.

�صخمة،  وطنية  م�صابقة  يف  للم�صاركة  امل�صاريع  اأ�صحاب  بتدريب  املوؤ�ص�صة  يف  العلمي  الطاقم  يقوم 

جمال  يف  خا�صة  علمية  خميمات  يف  ت�صارك  �صوف  التي  الفل�صطينية  للبعثة  فيها  الفائزون  ين�صم 

الف�صاء والعلوم والهند�صة يف موؤ�ص�صات علمية عاملية متخ�ص�صة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

برنـــــــامج الريـــــــادة 

العلميـــــــة والتكنولوجيـــــــة 

الفل�شطينيـــــــة ال�شـــــــابة 
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2016

The Science and Technology Entrepreneurship Program (S.T.E.P) is an annual program 

which supports Palestinian students who have innovative projects 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, 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 students to participate in a huge national competition 

and exhibition. The winners will participate in the Palestinian delegation to the United 

States, where they attend trainings in space science and engineering with specialized 

scientific organizations, and will exchange ideas with their international peers.

The Palestinian Science 
and Technology 
Entrepreneurship Program
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اإىل  بالإ�صافة  الإعلم  و�صائل  جميع  يف  الربنامج  عن  الإعلن 

ور�صات تعريفية وزيارات مدر�صية للتعريف بالربنامج وحث الطلبة 

على امل�صاركة.

9332 طالب/ة  و 386 معلم/ة م�صرف/ة من 195 
مدر�صة يف 9 حمافظات فل�صطينية

تقدمي طلبات امل�صاركة والت�صجيل.

معلم/ة   345 و  طالب/ة،   879 لـ  م�صروع   879
م�صرف/ة

فح�س وتقييم الطلبات من قبل اللجنة العلمية والهند�صية.

معلم/ة   345 و  طالب/ة   785 لـ  م�صروع   785
م�صرف/ة، 12 ع�صو جلنة حتكيم

ور�صات تدريبية وبناء قدرات الطلبة واملعلمني/ات امل�صرفني/ات.

615 طالب/ة و 285 معلم/ة م�صرف/ة

1

نابل�سبيت حلماخلليلرام اهللالقد�س

غزةقلقيليةطولكرمجنني

2

3

4

مــراحــل بــرنامــج الــريــادة العلميــة 

والتكنــولوجيــة الفل�شطينيــة ال�شــابــة

ياأتي هذا الربنامج ليقدم فر�صة مميزة ومغايرة للطلبة املبدعني علميًا وتكنولوجيًا للح�صول على 

دعم لأفكار م�صاريعهم الإبداعية بالإ�صافة اإىل احل�صول على فر�صة امل�صاركة يف برامج علمية عاملية 

متخ�ص�صة.
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دعم تقني ومايل للم�صاريع امل�صاركة.

278 م�صروع لـ 278 طالب/ة و 149 معلم/ة م�صرف/ة

ت�صفيات حملية

191 م�صروع لـ 191 طالب/ة و 76 معلم/ة م�صرف/ة، 
42 ع�صو جلنة حتكيم

اإختيار امل�صاريع املتاأهلة للمرحلة النهائية.

62 م�صروع ل 62 طالب/ة و 31 معلم/ة م�صرف/ة

تدريب ودعم تقني ومايل متقدم للطلبة واملعلمني/ات امل�صرفني/ات.

62 م�صروع ل 62 طالب/ة و 31 معلم/ة م�صرف/ة

املعر�س وامل�صابقة الوطنية وحفل اعلن الطلبة الفائزين.

م�صرف/ة،  معلم/ة   28 و  طالب/ة   53 ل  م�صروع   53
16 ع�صو جلنة حتكيم.

اإيفاد البعثة الفل�صطينية اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

11 طالب/ة 

والهند�صة  العلوم  يف  الرياديني  واملعلمني  للطلبة  الوطني  املوؤمتر 

والتكنولوجيا.

160 طالب/ة و 40 معلم/ة
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Technical and financial support

278 Projects, 278 Students, and 149 

supervising teachers.

Local Fairs

191 Projects, 191 Students, 76 supervising 

teachers, and 42 jury members.

Selection of qualified projects for the final phase.

62 Projects, 62 Students, and 31 supervising teachers.

Advanced trainings, technical and financial support for 

students and supervising teachers.

62 Projects, 62 Students, and 31 supervising teachers.

National competition, exhibition and grand ceremony.

53 Projects, 53 Students, 31 supervising teachers, 

and 16 jury members.

Delegation of Palestinian winners to international institutions.

11 Students

National Conference for Palestinian Youth Entrepreneur.

160 Students, and 40 teachers
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Launching the program, media campaign, introductory 

workshops, and school visits.

9332 Students and 386 supervising teachers 

from 9 Palestinian Governorates

Application and Registration.

879 Projects, 879 Students, and 345 

supervising teachers.

Assessment of applications by the scientific committee.

785 Projects, 785 Students, 345 supervising 

teachers, and 12 jury member.

Training workshops and capacity building of students and 

supervising teachers.

615 Students, and 285 supervising teachers.

1

Jerusalem Ramallah Hebron Bethlehem Nablus

Jenin Tulkarem Qalqilya Gaza Strip

2

3

4

Palestinian Science and Technology 
Entrepreneurship Program’s Phases

This program offers scientifically and technologically talented school students an 

opportunity like no-other in the country in receiving support for their creative projects 

ideas, in addition to a unique training in a specialized international institutions.

13



القد�س

رام اهلل

نابل�س

جنني

طولكرم

قلقيلية

بيت حلم

اخلليل

غزة

عدد الطلبة وامل�شاريع امل�شاركة من كل حمافظة

ن�شبة الطالبات امل�شاركات مقابل الطالب امل�شاركني من الذكور

امل�شـــــــــــاريع الطـــــــــالبية امل�شــــــــــاركة يف املعــــــــــر�س وامل�شـــــــــــابقة الوطنيــــــــــة

بعد اجتياز امل�صاريع الطلبية مرحلة التقييم يف الت�صفيات املحلية مت اإختيار 53 م�صروعًا من ت�صع 

العلوم  يف  جمالت  عدة  يف  تنوعت  الوطنية،   وامل�صابقة  املعر�س  يف  للم�صاركة  خمتلفة  حمافظات 

والهند�صة والبيئة.

يو�صح ال�صكل التايل امل�صاريع امل�صاركة موزعة ح�صب املحافظات الرئي�صية:

الإناث  ن�صبة  التايل  ال�صكل  ويو�صح  الذكور،  والطلب  امل�صاركات  الطالبات  بني  الن�صبة  وتتقارب 

مقارنة بالذكور من امل�صاركني يف املعر�س وامل�صابقة الوطنية يف املناطق املختلفة من ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة:

4

2

7

3

10
7

14

4
2

ذكور

اإناث

15

10

5

0

اجلنوبال�شمال غزةالو�شط

8

4

7

14

3

77

3
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املدار�س امل�شاركة يف املعر�س وامل�شابقة الوطنية

القطاعات العلمية والهند�شية للم�شاريع املتاأهلة

مدر�شة حكومية

مدر�شة خا�شة

مدر�شة وكالة

الهند�شة الكهربائية وامليكانيكية

تكنولوجيا املعلومات واحلا�شوب

علوم الطاقة والبيئة

العلوم التطبيقية وهند�شة املواد

ا�صتهدف الربنامج طلبة ال�صفوف من التا�صع وحتى احلادي ع�صر من املدار�س املختلفة، احلكومية، 

الطلبة  توزيع  وجاء  الأونروا.   – الفل�صطينيني  اللجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  ومدار�س  اخلا�صة، 

املتاأهلني للمرحلة النهائية على الأنواع املختلفة من املدار�س كما يلي:

اأما بالن�صبة للقطاعات العلمية والهند�صية للم�صاريع امل�صاركة فاإنها تتوزع بني الهند�صة الكهربائية 

وهند�صة  التطبيقية  والعلوم  والبيئة،  الطاقة  علوم  واحلا�صوب،  املعلومات  تكنولوجيا  وامليكانيكية، 

املواد، كما يو�صح الر�صم البياين التايل:

19

7

27

22

20

5

6
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Participating Schools’ Distribution

Finalist Projects’ Field of Specialty

Public School

Private School

UNRWA School

19

7

27

22

20

5

6 Electrical & Mechanical 
Engineering

Information Technology 
& Computer

Energy & Environmental 
Sciences

Applied Sciences & 
Material Engineering

The program has targeted students in 9th-11th grades from different types of schools; 

Public, Private, and UNRWA schools. The following chart shows the students’ distribution 

on different types of schools:

The finalist projects vary in the area of specialty to include Electrical and Mechanical 

Engineering, Information Technology and Computer Science, Energy, Environment, 

Applied Sciences, and Material Engineering, as this chart illustrates:
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Female and male students scored relatively close percentages. The following chart shows 

gender disaggregation amongst participants in the National Fair in different areas of 

West Bank and Gaza Strip:

Jerusalem

Ramallah

Nablus

Jenin

Tulkarem

Qalqilya

Bethlehem

Hebron

Gaza Strip
4

2

7

3

10 7

14

42

The Number of Participating projects in each Governorate

The percentage of Participant Females/Males

Male

Female

15

10

5

0
North WB South WBNorth WB Gaza Strip

8

4

7

14

3

7 7

3

The Participating Projects in the National 
Exhibition and Competition

After being selected in the local fairs, 53 projects from nine different governorates 

compete in the National Competition. The projects varied in the area of specialty to 

include science, engineering, environment, and other scientific and engineering fields.

The following chart shows the number of participating projects in the National 

competition and Exhibition in each governorate: 

17



ن�صلط ال�صوء يف هذا الكتيب على امل�صاريع الريادية العلمية والتكنولوجية التي تاأهلت للم�صاركة يف 

املعر�س وامل�صابقة الوطنية لربنامج الريادة العلمية والتكنولوجية الفل�صطينية ال�صابة S.T.E.P للعام 

.2016

In this booklet, we highlight the students’ scientific and technological entrepreneurial 

projects, which were qualified to participate in the national exhibition and competition 

of the Palestinian Science and Technology Entrepreneurship program S.T.E.P 2016.
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Computer & Information Technology
الحاســوب وتكنولــوجيــا المعلومــات
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

مرح عنبتاوي

مدرسة بنات عنبتا الثانوية

تهاني أمين أبو ريا

طولكرم

Marah Anabtawi

Anabta Girls High School

Tahani Amin Abu Raya

Tulkarem

تطبيق اإلكرتوين باللغة العربية يقوم على اإي�سال املعلومات بطريقة ب�سيطة و�سهلة للم�ستخدم حتاكي اإمياءات اجل�سد.
ميكن للم�ستخدم حتميل التطبيق على الأجهزة الذكية، واحل�سول على املعلومة باللعب والتعلم. 

«Simu-Body» is an Arabic language electronic application based on conveying the 
information to the user in an easy and simple manner that mimics the body gestures. The 
user can download the application on smartphones, and get the information by playing 
and learning.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

30
 Simu-Body” App“تطبيق »حاكي جسدك«
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

شيماء أبو قمر 

مدرسة شادية ابو غزالة

شمال غزة

Shaima’ Abu Qamar

Shadia Abu Ghazaleh School

North Gaza

تطبيق اندرويد يعمل على تعزيز تعلم مادة العلوم بطريقة تفاعلية، وتطوير قدرات الطلبة العلمية وم�ساعدتهم على 
فهم وحفظ املعلومات والنظريات بطريقة ممتعة باإ�ستخدام املو�سيقى.

An Android application that promotes science learning in an interactive way, and develops 
the students’ scientific capacity that would help them understand and memorize the 
information and theories in a fun way using music.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Governorate

39
The Science Saxophoneساكسفون العلوم
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

بتول الصليبي

مدرسة بيت امر الثانوية للبنات

الخليل

Batool Al Sleibi

Beit Ommar Girls High School

Hebron

جاءت فكرة امل�سروع لتقدمي حل فعال ملعاجلة ال�سعف املوجود لدى �سريحة كبرية من الطلبة يف اللغة الإجنليزية.
يعمل النظام من خالل تقنيات تفاعلية ت�ساعد الطلبة على ال�ستماع والقراءة والكتابة والتحدث ب�سكل تفاعلي مع 

النظام واإعطاء تغذية راجعة. 

This project provides an effective solution to overcoming difficulties of learning the 
English language. The system works through interactive techniques that help students 
listen, read, write, and talk interactively with the system and provide them with a feedback.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Governorate

45
   Interactive Educational Systemنظام التعليم التفاعلي 
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

رزان أبو الفي      

مدرسة راهبات الوردية الثانوية

سالي إسحاق

القدس 

Razan Abu Lafi

Rosary Sisters› High School

Sally Isaaq

Jerusalem

يف ع�سر يواكب التكنولوجيا وال�سرعة اأ�سبح من املعتاد اأن يحدث الكثري من احلوادث ب�سكل يومي. »�ساعدين« هو 
عبارة عن تطبيق للهواتف املحمولة الذكية،  ي�ساعد على اإنقاذ حياة الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون اإىل حوادث ال�سري، 

حيث ي�ستخدم التطبيق نظام حتديد املواقع للك�سف عن مكان وجود حالت اخلطر.

Accidents are prone to happen on a daily basis. “Help me” is an application for smart 
phones, that aims to save the lives of people who are exposed to traffic accidents, where 
the application uses GPS to detect the whereabouts of situations of risk.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

89
Help Me” App“تطبيق »ساعدني«

23



الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

خالد شحادة

مدرسة التقوى الثانوية للبنين

غزة

Khaled Shehadeh

Al Taqwa High School

Gaza

لعبة اإلكرتونية تهتم بتنفيذ عملية تعليمية تفاعلية تخدم املحتوى الدرا�سي بطريقية ترفيهية تهدف اإىل تغيري ا�سلوب 
التلقني ال�سائد يف التعليم. ي�سعى التطبيق اإىل تعليم وحدات الروبوت املطروحة يف منهاج التكنولوجيا باأ�سلوب تفاعلي 

وممتع للطلبة واملعلمني.

An electronic game interested in the implementation of an interactive learning process that 
serves the educational content in an entertaining way aimed at changing the prevailing 
dictating and memorizing methods of education. The application seeks to teach the robot 
units presented in the technology curriculum in an entertaining and interactive manner 
for both the students and teachers.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Governorate

373
“Build a Robot” تطبيق“Build a Robot” App
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

حاتم سعد اهلل

مدرسة التقوى الثانوية للبنين

غزة

Hatem Saadallah

Al Taqwa High School for Boys

Gaza

»مربجمو امل�ستقبل« هو من�سة تعليمية متطورة متوفرة على ال�سبكة العنكبوتية بواجهة تفاعلية ب�سيطة وجذابة ، ُتقدم 
مادة ب�سيطة لالأطفال حتفزهم على تعلم الربجمة، وتنمي مهاراتهم يف التفكري املحو�سب، وحل امل�سكالت، واإيجاد 
اأ�ساليب علمية متطورة مبنية على نظام التعلم بالألعاب وتب�سيط املعلومات مما يجعلها  حلول. املن�سة تعتمد على 

قريبة لعقلية الطفل.

«Future programmers» is an advanced educational platform available on the Internet in a 
simple and attractive interactive interface that provides motivating material for children 
to learn programming and develop their skills in computerized thinking, and Problem 
solving. The platform relies on advanced scientific methods based on a learning system by 
games and simplifying the information, making it close to the mentality of a child.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 397
Future Programmersمبرمجو المستقبل
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.Project Noرقم المشروع 404
E-Electionاإلنتخابات اإللكترونية

الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

جمال عواد

مدرسة المعهد العربي 

عبدالرحمن عويسات

ضواحي القدس- أبوديس

Jamal Awwad

Arab Institute School

Abdulrahman Eweisat

Abu Dis - Jerusalem suburbs

من  ودقيقة  �سحيحة  نتائج  على  للح�سول  عادل  ب�سكل  وتطبيقها  النتخابات  عملية  ت�سهيل  اإىل  امل�سروع  يهدف 
اإلكرتوين يحتوي على ما�سح الب�سمات وتعريف بالبطاقة ال�سخ�سية اخلا�سة بال�سخ�ص الذي �سيقوم  خالل نظام 

بالت�سويت.

The project aims to facilitate and implement the elections process in a just manner in 
order to get accurate results. This is done through an electronic system that contains a 
fingerprint scanner and a verification of the identity card of the person who will vote.

Student

School

Supervisor

Governorate
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

اسراء العناتي 

مدرسة بنات التركية الثانوية 

هيفاء الماضي

رام اهلل والبيرة 

Esraa’ Anati

Turkish Girls High School

Haifa Madi

Ramallah and Al Bireh

ي�سعى امل�سروع لتوفري اآليه لعر�ص فكرة ما اأو معلومة معينة يف اأي وقت ويف اأي مكان. وذلك من خالل جهاز عر�ص 
وكامريا تقوم بعر�ص املعلومات والتحكم بال�سرائح والر�سم من خالل حركة اليدين عن ُبعد.

The project provides a mechanism for presenting a certain idea or specific information 
anytime and anywhere through a projector and a camera, which display the information 
and control the slides and drawing by distant movement of the hands.

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

459
Sixth Senseالحاسة السادسة 
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.Project Noرقم المشروع 609
Electronic Shoppingالتسوق اإللكتروني

الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

محمد شقليه

مدرسة سليمان سلطان الثانوية للبنين )ب(

غزة

Mohammed Shaqalih

Sulaiman Sultan School (B)

Gaza

تطبيق حمو�سب يعمل على عر�ص املنتجات بتفا�سيلها واأ�سعارها على امل�ستخدم وامكانية �سراءها وتو�سيلها بطريقة 
اأمنة وتوفر الوقت واجلهد. ميتاز التطبيق باأنه يخدم املناطق الفل�سطينية، خا�سة غزة، ويوفر قاعدة بيانات حملية 

باللغة العربية مالئمة للم�ستخدم الفل�سطيني واحتياجاته.

A computerized application that displays products for the user, including their details, 
prices, and offers the possibility of purchasing and efficient delivery.
The application serves the Palestinian areas, especially Gaza, and provides a local database 
in Arabic that is convenient for the Palestinian user and his needs.

Student

School

Governorate
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

يحيى القاروط

مدرسة الفاضلية الثانوية للبنين

صادق سميح القاروط

طولكرم

Yehya Al-Qarout

Al-Fadlya Boys High School

Sadeq Samih Al-Qarout

Tulkarm

املري�ص  مع  التعامل  يف  الزهامير  مر�سى  وبالتحديد  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  اأهل  م�ساعدة  اإىل  امل�سروع  يهدف 
والتخفيف من حالته، واحل�سول على الإر�سادات ال�سحية ب�سرعة وذك للتخفيف عنهم يف رعاية املري�ص وتنظيم 

مواعيد مراجعة الأطباء اأو تناول الأدوية. 

The project aims to help families of persons with special needs and specifically Alzheimer’s 
patients, in dealing with the patient and alleviating his suffering. This includes quick 
access to health guidelines as means of mitigating them in the patient’s care, as well as 
scheduling the doctors’ medical reviews and medication intake.

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

661
!Remind Meذكرني!
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.Project Noرقم المشروع 668
 3D Sensingإستشعار ثالثي االبعاد

الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

وديع أبو عيسى

مدرسة الفرير الثانوية

توفيق سعيد

القدس

Wadei Abu Issa

Collège des Frères 

Tawfiq Saeed

Jerusalem

جهاز مُيكن امل�ستخدم من اإح�سا�ص اأبعاد الأ�سكال ثالثية الأبعاد املعرو�سة على اأي �سا�سة اإلكرتونية، من خالل هاتف 
حممول اأو لوح ذكي. 

ال�سا�سة، ويعطيه الإح�سا�ص بالأ�سياء الغري موجودة  باأي �سكل يعر�ص على  ال�سعور  اأي م�ستخدم  مُيكن هذا اجلهاز 
اأ�ساًل. 

A device that enables the user to sense the dimensions of 3D shapes displayed on any 
electronic screen, via a mobile phone or a smart tablet. It can make anyone sense any form 
displayed on the screen, and give him/her a sense of non-existent things.

Student

School

Supervisor

Governorate
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

يارا المصري 

مدرسة بنات فاطمة الزهراء الثانوية 

نيفين الخطيب 

ضواحي القدس - الجيب

Yara Al-Masri

Fatima Al Zahraa Girls High School

Niveen Khatib

Al-Jib – Jerusalem Suburbs 

ي�شعى امل�شروع حلل م�شكلة  تنظيم الوقت والدرا�شة ب�شكل فعال لدى الطلبة. يعمل هذا التطبيق الإلكرتوين اخلا�ص 
بالهواتف الذكية على بث األوان ومو�شيقى ت�شجع الطلبة على العمل وت�شاعد على تنظيم طاقة اجل�شم اليجابية.

The project focuses on time management skills to provide students with tools for efficient 
studying. This application utilizes colors and music that encourage students to work and 
help them to regulate the body’s positive energy.

.Project Noرقم المشروع
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709
Positive Energy” App“تطبيق »الطاقة االيجابية«
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

رنين مصلح

المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، بيت ساحور

لينا جرايسة

بيت لحم

Raneen Musleh

Greek Catholic Patriarchate School - Beit Sahour

Lina Jarayseh

Bethlehem

يقوم امل�سروع على م�ساعدة الأ�سخا�ص النائمني و بالأخ�ص الطلبة على تنظيم وقتهم و ت�سهيل عملية الإ�ستيقاظ مع 
ا�ستخدام خا�سية التحكم اأوتوماتيكيًا بالإنارة داخل الغرفة بح�سب الرغبة و الن�ساط.

The project offers time management solutions for people who have problem waking up 
on time by using the feature of automatic lighting control inside the room as desired or 
active. 

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

774
 Time Regulatorمنظم وقتي
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.Project Noرقم المشروع 760
Smart Screenالشاشة الذكية 

الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

رغد أبو سمور

مدرسة بنات بيت اوال األساسية الثانية

معتز غطاشة 

الخليل 

Raghd Abu Samoor

Beit Oola Girls Primary Second School 

Mutaz Ghatasheh

Hebron 

تعمل ال�سا�سة الذكية على حل م�سكلة ا�ستخدام الهواتف املحمولة الذكية لفرتات طويلة مما ي�سبب م�ساكل �سحية 
للم�ستخدم. يعمل التطبيق على اإغالق ال�سا�سة بعد مرور فرتة معينة من الإ�ستخدام وظهور تذكري للم�ستخدم ب�سرورة 

التحرك والقيام بتمارين ريا�سية. تعمل ال�سا�سة ثانية يف حال حترك امل�ستخدم عدد خطوات حمددة.

“Smart Screen” works on resolving the problem of using smart phones for long periods, 
causing health problems for the user. The application works on locking the screen after a 
certain period of time and displaying an alert reminder for the user on the need to move 
and exercise. The screen operates again if the user does a specific number of steps.

Student

School

Supervisor

Governorate
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.Project Noرقم المشروع 885
Emergency Assistantمساعد الطوارئ

الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

تاال أرناؤوط

مدرسة راهبات الوردية الثانوية

نورا كمال

القدس

Tala Arna’ot

Rosary Sisters’ High School

Nura kamal

Jerusalem

»م�ساعد الطوارئ” هو تطبيق للهواتف املحمولة الذكية، ُم�س�ص لتعليم اأ�سا�سيات الإ�سعاف الأويل وكيفية الوقاية 
من احلالت اخلطرة دون احلاجة لدورات متخ�س�سة. التطبيق متوفر باللغتني العربية والإجنليزية، ويتميز باإحتوائه 
على ق�سم خا�ص لالأطفال، يوفر لهم اإجراءات خا�سة بلغة �سهلة مفهومة، وي�سهل عليهم التوا�سل مع الأهل والأقارب 

عند حالت الطوارئ. 

«Emergency Assistant» is an application that is specialized in teaching the basics of the 
First Aid and how to prevent dangerous situations without needing specialized courses. 
The application is available in both Arabic and English, and features a special section 
for children providing them with special procedures in and easy and understandable 
language where they can communicate with families and relatives during emergencies.

Student

School

Supervisor

Governorate
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.Project Noرقم المشروع 899

الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

لينا الحاج

مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة

رام اهلل والبيرة 

Lina Alhaj

Mohammad Bin Rashed Al Maktum Private School

Ramallah and Al Bireh

تتمحور فكرة  امل�سروع  حول اإيجاد حل للم�سكالت ال�سحية الناجمة عن اجللو�ص لفرتات زمنية طويلة اأمام �سا�سات 
احلا�سوب. يقوم هذا التطبيق اللكرتوين بتنبيه امل�ستخدم باأن جل�سته غري �سحيحة اأو ا�ستمر بالعمل اأمام ال�سا�سة 
الهواتف،  املوجودة يف  الكامريا  التطبيق  ي�ستخدم  م�سبقًا.  تعريفها  وقيا�سات مت  على ح�سابات  بناًء  لفرتات طويلة 

ويو�سع بجانب �سا�سة احلا�سوب.

«Future programmers» is an advanced educational platform available on the Internet in a 
simple and attractive interactive interface that provides motivating material for children 
to learn programming and develop their skills in computerized thinking, and Problem 
solving. The platform relies on advanced scientific methods based on a learning system by 
games and simplifying the information, making it close to the mentality of a child.

Student

School

Governorate

The Healthy Officeالمكتب الصحي
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.Project Noرقم المشروع 911

الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

ديما نعيم 

مدرسة بيت حانون األساسية للبنات

شمال غزة

Deema Naim

Bait Hanoun Secondary School

North Gaza

اأداة على �سكل لوح ياأتي كجزء من غطاء اللوح الذكي. تعمل هذه الأداة بتقنية معينة مل�ساعدة امل�ستخدم على روؤية 
اللوازم  للتطريز واخلياطة. كما ت�ستخدم كحقيبة حلفظ  اأو�سح ت�ساهم يف فهم الأ�سكال املختلفة  ال�سا�سة ب�سورة 

اخلا�سة بامل�ستخدم من اأقالم واأدوات اأخرى، وميكن اأي�سًا ا�ستخدامها للكتابة والر�سم فوقها يف اي مكان.

A plate-shaped tool that comes as a part of the smart tablet cover and works via a certain 
technique to help the user see the screen more clearly, which helps in understanding 
the various forms of embroidery and sewing. It is also used as a bag to save user-specific 
supplies such as pencils and other tools, as well as for writing and drawing on it anywhere.

Student

School

Governorate

The Luminous Paperالورقة المضيئة
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

بكر شخشير

مدرسة راهبات مار يوسف الثانوية

دينا دواني

نابلس

Baker Shakhshir

St. Joseph’s Sisters High School

Dina Diwani

Nablus

اإيجاد طريقة منتظمة ت�ساعدهم على  التدخني من عدم  الذين يرغبون بالإقالع عن  الأ�سخا�ص  العديد من  يعاين 
ذلك. »وداعا للتدخني« هو تطبيق اإندرويد يقوم بتزويد امل�ستخدم مبجموعة من الن�سائح والتعليمات اليومية التي 

ت�ساعده على حتقيق هدفه.

Many people who want to quit smoking fail to find a helping systematic way. “Goodbye 
Smoking” is an Android application that provides the user with a set of daily tips and 
instructions that would help him/her achieve his/her goal.

.Project Noرقم المشروع
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Supervisor

Governorate

939
Goodbye Smokingوداعًا للتدخين
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.Project Noرقم المشروع 947
!Count on meإعتمد علي!

الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

لورين عبد النبي

مدرسة راهبات مار يوسف الثانوية

سامية األعمى

بيت لحم 

Laureen Abdulnabi

St. Joseph’s Sisters High School

Samia Al A’ama

Bethlehem

»اإعتمد علي« هو تطبيق ُمطّور للهواتف الذكية التي تعمل على الإندرويد. ي�ستخدم التطبيق اللغة العربية والإجنليزية 
لإدخال �سوت امل�ستخدمني ويهدف اإىل ت�سهيل اإجراء املكاملات الهاتفية، وار�سال الر�سائل الن�سية، وت�سفح مواقع 

الإنرتنت، والعديد من الإ�ستخدامات اليومية.

«Count on me!» is an android application that uses the Arabic and English languages to 
enter voice commands in order to facilitate making phone calls, sending text messages, 
surfing the Web, and many other everyday functions.
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Supervisor

Governorate
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

بهاء الهبيل

مدرسة ذكور الرمال االعدادية )ب( لالجئين

جهاد أبو حليمة

غزة 

Bahaa Al-Habeel

Al Remal Elementary School ( B )

Jihad Abu Halima

Gaza

يهدف امل�سروع اإىل بناء �سبكة انرتنت ل�سلكية من هوائيات التلفاز لنقل البيانات وال�سوت من خالل بروتوكولت 
باإعتماده على  امل�سروع  وا�ستقبال ال�سارة عرب وحدات الت�سال الال�سلكية . ميتاز  التي تعمل على نقل  الت�سالت 

هوائيات التلفاز القدمية. 

The project aims to build a wireless Internet network from TV antennas in order to transfer 
the data and voice through communication protocols, which transfers and receives the 
signal via the wireless units. The project is distinguished by using old TV antennas.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

965
The New Communications Planetكوكب االتصاالت الجديد
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علـــــــوم الطاقــــــــة والبيئـــــــــة
Energy & Environment Sciences
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

زكريا أبو غطاس

مدرسة الفرير الثانوية

إخالص بنورة

بيت لحم

Zakria Abu Ghatas

Collège des Frères

Ekhlas Banoora

Bethlehem

يعمل امل�سروع على حماية الألواح ال�سم�سية من و�سول الغبار اإليها، وا�ستغالل اأكرب قدر من الطاقة ال�سم�سية املنبعثة 
من ال�سم�ص، وذلك من خالل اإ�سافة غطاء وما�سح غبار الكرتوين على اخللية ال�سم�سية لزيادة فعاليته.

The project works on protecting the solar panels from dust, as well as exploiting the 
maximum solar energy emitted from the sun by adding an electronic cover and dust wiper 
on the solar cell to increase its effectiveness.

.Project Noرقم المشروع

Student
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Supervisor

Governorate

742
Effective Solar Panelsألواح الطاقة الشمسية الفعالة
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.Project Noرقم المشروع 837

الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

مرح نمر

مدرسة راهبات مار يوسف الثانوية

رام اهلل والبيرة 

Marah Nimer

St. Joseph Sisters High School

Ramallah and Al Bireh

ي�سعى امل�سروع حلل م�سكلة التلوث الناجت من ا�ستخدام الأغلفة البال�ستيكية، والتي توؤثر �سلبًا على البيئة. من خالل 
هذا امل�سروع يتم ا�ستبدل الأغلفة البال�ستيكية باأغلفة م�سنوعة من مواد ع�سوية قابلة للتحلل يف الرتبة. 

The project seeks to solve the problem of pollution resulting from the use of plastic 
covers that affect the environment negatively. Through this project, the plastic casings 
are replaced by ones made of organic biodegradable substances that dissolve in the soil.

Student

School

Governorate

Organic Coversاغلفة عضوية
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.Project Noرقم المشروع 886

الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

سجى أبو شمة 

مدرسة النجاح الثانوية للبنات 

رام اهلل والبيرة 

Saja Abu Shama

Alnajah Girls High School

Ramallah and Al Bireh

يقّدم م�سروع »النفايات الإلكرتونية« حاّلً مبتكرًا لإعادة تدوير النفايات الإلكرتونية بكاّفة اأ�سكالها وذلك للتقليل من 
م�ساكل البيئة الناجتة من عدم وجود حلول لإعادة تدوير النفايات الإلكرتونية.

«E-waste» project provides an innovative solution for all forms of electronic waste recycling, 
in order to reduce the environmental problems resulting from the lack of solutions for 
such recycling.

Student

School

Governorate

E-wasteالنفايات اإللكترونية 
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.Project Noرقم المشروع 427
 Electro- Environmental Automobileالسيارة االلكتروبيئية

الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

جوني ابراهيم

المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك – بيت ساحور

روجيس قمصية

بيت لحم 

Johnny Ibrahim

Greek Catholic Patriarchate School – Bet Sahour

Rojeis Qumsieh 

Bethlehem

يهدف امل�سروع اإىل جعل ال�سيارة الكهربائية ت�سري مل�سافات طويلة دون توقف لإعادة �سحن بطاريتها وا�ستغالل الطاقة 
ال�سم�سية لت�سبح �سيارة اقت�سادية و�سديقة للبيئة.

The project aims to make the electric car travel for long distances without needing to 
stop and recharge its battery, rather use the solar power to become an economical and 
environmentally friendly car

Student

School

Supervisor

Governorate
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.Project Noرقم المشروع 69

الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

فراس مهنا

مدرسة ذكور صالح الدين االعدادية )أ( لالجئين

غزة

Feras Mohana

Salah Al Din Elementary School (A)

Gaza

يهدف امل�سروع اإىل حل م�سكلة تراكم الغبار على �سطح اخلاليا ال�سم�سية والتي توؤدي اإىل �سعف قدرة اخللية ال�سم�سية 
على ال�سحن. ويتكون امل�سروع من م�ّساحة مرتبطة بقطع ميكانيكية ودارة كهربائية تعمل على م�سح اخللية ال�سم�سية 

عن طريق مفتاح حتكم.

The project aims to solve the problem of dust accumulation on the surface of the solar 
cells which reduces its charging capacity. The project consists of an area associated with 
mechanical parts and an electric circuit that works on wiping the solar cell via a control 
key.

Student

School

Governorate

Integrated Solar Cellsالخلية الشمسية المتكاملة
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الهندسة الكهربائية والميكانيكية
Electrical & Mechanical Engineering
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

لبنى الزرو

الكلية اإلبراهيمية بالقدس

القدس 

Lubna Zaro

Ibrahimieh College Jerusalem  

Jerusalem

تقوم »�سماعة CN« مبعاجلة م�سكلة التلوث ال�سو�سائي ب�سكل خا�ص للعمال الذين يتعاملون مع الآلت التي ت�سدر 
عنها اأ�سوات عالية ومزعجة جدًا.

تتميز ال�سماعة بخا�سية ت�سفية الأ�سوات امل�سموعة، واإدخال الأ�سوات املرغوبة اإىل الأُذن بالرتدد املنا�سب وحجب 
اأ�سوات الآلت املزعجة. 

«CN Headphone» deals with the problem of noise pollution particularly for workers dealing 
with machines that produce loud and very disturbing sounds. The headset features an 
audio sounds filter property, where it allows hearing the desired sounds according to 
appropriate frequency while blocking the instruments annoying sounds.

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

42
CN سّماعةCN Headphone
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

خالد مرتجى 

مدرسة بطريريكية الروم االورثوذكس

غزة 

Khaled Mortaja

The Greek Orthodox School

Gaza

او املطر  الغبار  للزجاج من  بتنظيف اجلزء اخلارجي  او املطاعم حيث تقوم  ال�سركات  او  البيوت  لنوافذ  م�ساحات 
وذلك بتوفري الوقت واجلهد والتقليل من احلوادث كك�سر الزجاج او �سقوط عمال النظافة.

Wipers for the windows of homes, businesses, or restaurants which cleans the outside of 
the glass from dust or rain, thus saving time and effort, as well as reducing accidents such 
as the breaking of glass or the falling of cleaning men.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 412
 Robotic Wiperالمّساحة اآللية
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

أسيل صالح

مدرسة بنات دير ابو مشعل الثانوية 

رام اهلل والبيرة

Asil Saleh 

Der Abu Meshaal Girls High School

Ramallah and Al Bireh 

ل�سبط  ال�سرير  بجانب  نتيجة و�سعها  النقالة  الهواتف  املنبعثة من  ال�سارة  ال�سعاعات  للتقليل من  امل�سروع   ي�سعى 
املنبه، حيث مت ربط املنبه بامل�سباح الكهربائي واأي�سًا اإطالق عبارات ت�سجيعية لال�ستيقاظ من النوم.

The project seeks to reduce the harmful radiation emitted from mobile phones while 
being placed beside the bed to set the alarm this is done through connecting the alarm to 
the electric light. The application also offers motivational lines that help sleepers wake up.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Governorate

434
 No to Lazinessال للكسل!
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

ليث اسبيتان

مدرسة األوائل النموذجية

رام اهلل والبيرة

Laith Sbeitan

Al-Awael School

Ramallah and Al Bireh

خالل  من  الأبعاد،  ثالثية  لنظارة  احلاجة  دون  ومتحرك  جم�ّسم  ب�سكل  الأبعاد  ثالثية  �سور  بعر�ص  تقوم  �سا�سة 
ال�ستفادة من ظاهرة اخلداع الب�سري والنعكا�ص على ج�سم �سفاف با�ستخدام هرم رباعي، حيث تظهر ال�سورة 

من خاللها ب�سكل جم�سم.

A screen displaying 3D images in the form of animated figures without the need for 
3D glasses, taking advantage of the optical illusion phenomena and the reflection on 
transparent body using a quadrant pyramid, through which the image appears as a spatial.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 480
My HTV
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

جهاد مالعبي

الكلية اإلبراهيمية بالقدس

القدس

Jihad Malabi

Ibrahimieh College Jerusalem  

Jerusalem

تعددت اأنظمة ال�سالمة يف ال�سيارات والتي ت�ساعد يف ا�ستقرار ال�سيارة وثباتها، هذه الأنظمة مل متنع حوادث التدهور 
ب�سكل كامل. نظام مانع التدهور يف ال�سيارات )A.D.S( يقوم مبنع ح�سول حوادث التدهور �سواء كان احلادث نتيجة 

عوامل خارجية اأو نتيجة خطاأ من ال�سائق.

In spite of the numerous safety systems in the cars that help in the vehicle’s stability and 
consistency, still these systems didn’t prevent deteriorating accidents completely. The 
A.D.S )Anti-Deterioration-System( in the cars prevents the deterioration accidents whether 
it’s a result of external factors or due to the driver’s fault. 

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Governorate

501
A.D.S. (Anti-Deterioration-System)مانع التدهور في السيارات  
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

عيسى غطاس

مدرسة الفرير الثانوية

ايما قمصية

بيت لحم

Issa Ghattas

Collège des Frères

Emma Qumsiyeh

Bethlehem

نظام حماية جديد يعمل على حماية املباين العامة وال�سكنية من ال�سرقة وميتاز ب�سهولة ت�سميمه، و�سعره املنخف�ص.

New protection system to protect public and residential buildings from being robbed. It is 
distinguish with easy designing and cheap price.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

582
Laser Security Systemنظام الحماية بالليزر
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

حنين الدجاني

مدرسة اإليمان الثانوية للبنات

وسام أبو هدوان

القدس 

Haneen Dajani

Al Eman Girls High School

Wisam Abu Hidwan

Jerusalem

من  امل�سروع  يتكون  واجلهد.  الوقت  لتوفري  ال�سيقة  املناطق  يف  ال�سيارات  ركن  عملية  ت�سهيل  على  امل�سروع  ي�ساعد 
الهاتف  على  برنامج  مع  ربطها  يتم  بها،  الركن  ي�سعب  التي  العمومية  ال�سوارع  يف  موجودة  تكون  معدنية  �سفيحة 

املحمول با�ستعمال ال�سبكة العنكبوتية لت�سهيل عملية الركن.

The project facilitates parking the cars in tight narrow areas which will save time and 
energy. It consists of a metal plate found in public streets where it’s difficult to park, 
associated with a program on your mobile phone that will use the Internet to facilitate 
the parking.

.Project Noرقم المشروع
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Supervisor

Governorate

631
Express Parkingمصف المركبات السريع
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

إبراهيم سعد الدين 

مدرسة طولكرم الثانوية الصناعية 

طولكرم

Ibrahim Sa’ad Al Deen

Tulkarm Industrial High School 

Tulkarm

اإىل  املعلومات  واإر�سال  اخلزان  يف  املياه  م�ستوى  بح�ساب  يقوم  م�سمم  جهاز  مع  مو�سول  املحمول  للهاتف  تطبيق 
اإنذار  باإ�سدار  التطبيق  ال�سخ�ص املهتم. يف حال وجود نق�ص يف من�سوب املياه يف اخلزان يقوم اجلهاز من خالل 

للبدء برت�سيد ا�ستهالك املاء. ميكن ا�ستخدام امل�سروع اأي�سًا يف لإغرا�ص بيتية متعددة. 

A Mobile phone application that is connected to a designed device which calculates the 
water level in the tank and sends information to the interested person. In case of lack of 
water in the tank the device sends an alarm to start water rationing. The project can also 
be used for several home applications.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 644
My Excellent Water Tank َخزاني بحالة ممتازة 
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

عبد الفتاح شحادة

مدرسة ذكور عوريف الثانوية

نابلس

Abdulfattah Shehadeh

Ourif Boys High School

Nablus 

ي�ساعد امل�سروع الأطفال من عمر ثمانية اأ�سهر حتى عامني ممن يعانون من عدم وجود حمفز على امل�سي اأو الزحف. 
يقوم اجلهاز بجمع عدة  م�ساكل يعاين منها الأطفال يف الطفولة املبكرة وحلها يف اآن واحد. 

The project helps toddlers of ages between eight months to two years who suffer from the 
lack of an incentive to walk or crawl. The device collects several problems which children 
suffer from in the early childhood and solve them at once.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 646
Baby Helper ُمساعد الطفل
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

أبرار أبو الريش

مدرسة دار الطفل العربي 

بسمة جفال

القدس

Abrar Aburish

Dar Al Tifel Al Arabi School

Basma Jaffal

Jerusalem

املتعلقة  ال�سليمة  الو�سعية  من  التاأكد  قبل  التحرك  من  املركبة  مبنع  يقوم  ميكانيكي  نظام  هو  الذكي  الأمان  نظام 
امل�سروع رفع م�ستوى  يتم من خالل  املركبة.  ت�سغيل  بدء  قبل  الأبواب  اإغالق  النظام  الأبواب، حيث ي�سمن  باإغالق 

الأمان بال�سيارة مع مراعاة عدم جعل النظام مقيدًا وم�سببًا لالأ�سرار يف حالت الطوارئ.

The Smart Safety System )S.S.S( is a mechanic system that prevents the vehicle from 
moving before ensuring all doors are properly locked. Although the car’s security in this 
project will be upgraded, it still takes into consideration flexibility to the system in case of 
emergencies.

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

669
Smart Safety System (S.S.S.)نظام األمان الذكي 
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

ماسة سبوبة

مدرسة بنات عنبتا الثانوية

تهاني أمين ابوريا

طولكرم

Masa Sabouba

Anabta Girls High School

Tahani Ameen Aburiya

Tulkarem

يقدم م�سروع »منبه �سحتك« حاًل ملتابعة ا�ستخدام املري�ص لالأجهزة الطبية املنزلية، وما ي�ساحب املري�ص من توتر 
وخوف دائم من حدوث نوبات قد تودي بحياته.

يعمل اجلهاز تلقائيًا يف فرتات منتظمة يتم حتديدها ح�سب حاجة املري�ص ليتم فح�سه ومتابعة حالته ب�سكل م�ستمر. 

«Your health alarm» project offers a solution for patients’ use of home medical devices. The 
patients might usually experience tension and fear of attacks that might risk their health.  
The device therefore is programmed to conduct regular check-ups to ensure health of 
patients. 

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

685
Your Health Alarmمنبه صحتك 
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

راما الشيوخي

مدرسة رابطة الجامعيين النموذجية

ميساء بنات

الخليل

Rama Alshayokhi

U.G.U Model High School

Maysa’ Banat

Hebron

�سيارة األية يتم التحكم بها عن بعد، تهدف اىل نقل الب�سائع من مكان اىل مكان اأخر، بحيث يتم برجمتها لتقوم بنقل 
الب�سائع �سمن م�سار معني، ت�ستخدم يف امل�سانع الكبريةـ، املوانئ، واملطارات. 

A remotely controlled robotic car, designed to transport goods from one place to another, 
where it is programmed to move the cargo within a specific path. It is used in big factories, 
ports, and airports

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

706
 AGC - Active Genius Carالسيارة العبقرية الفعالة
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

سالي سويلم

مدرسة فاطمة سرور الثانوية للبنات

آمنه عدوان

قلقيلية

Saly Sweilem

Fatima Sroor Girls High School

Amnah Adwan

Qalqilya

يواجه الكثري من الطهاة وحمبي الطبخ وربات املنزل م�سكله يف اأدوات الطبخ التقليدية والتي حتتاج اإىل وقت وجهد 
كبريين يف اإعداد الطعام. 

اآلية عمل “الطنجرة املريحة” تعتمد على ت�سميم دارات م�س�سة لتحريك الطعام والتحكم ب�سرعة التحريك ونوع 
الأداة الالزمة ح�سب الرغبة واحلاجة.

Many of the chefs and cooking enthusiasts face problems in using the traditional cooking 
equipment that require a lot of time and effort in preparing food. The mechanism of 
«Practical Pot» depends on designing customized circuits to stir the food, control the 
stirring speed and the type of instrument required as desired and needed.

.Project Noرقم المشروع

Student
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Governorate

889
Practical Potالطنجرة المريحة
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

أسامة خنفة

أكاديمية القرآن الكريم

فادي الزمر

نابلس

Osama Khanfa

Holy Quran Academy

Fadi Alzumr

Nablus 

كثريًا ما ن�سمع عن احلوادث املتعلقة باملكبح اليدوي. يقدم امل�سروع حاًل مل�سكلة املكبح اليدوي بطريقة ب�سيطة وغري 
مكلفة وميكن اإدراجها على ال�سيارات امل�سنعة واملنت�سرة. يعمل امل�سروع على التقليل من احلوادث وحماية ال�سيارات 

من التحرك اأثناء الوقوف التام.

We often hear about accidents because of the car’s handbrake. The project provides a 
simple and inexpensive solution to the handbrake problem, which can be inserted on 
manufactured and available cars. The project works on reducing accidents and protecting 
the vehicle from moving during full stand.

.Project Noرقم المشروع
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Governorate

919
Safe Handbrakeالمكبح اليدوي اآلمن
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

محمد حامد

مدرسة خليل الرحمن األساسية

مريهان ربيع

رام اهلل والبيرة

Mohammad Hamed

Khaleel Al Rahman Elementary School

Marihan Rabii

Ramallah and Al Bireh

تقوم املنظومة باحلد من عدد اخل�سائر الب�سرية الناجتة عن احلوادث بعد حتديد اكرث �سخ�ص يحتاج  اإىل ال�سعاف 
الفوري و تقوم بعمل ح�سابات ريا�سية للتاأكد اذا كانت كمية الوقود يف املركبة كافية للو�سول لوجهتها.

A Security System that aims to reduce the number of casualties resulting from accidents 
after identifying the most person in need of immediate aid, and at the same time does 
mathematical calculations to make sure if the amount of fuel in the vehicle is enough to 
reach its destination.

.Project Noرقم المشروع
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921
Security systemمنظومة األمان
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

عصام حموده

مدرسة مغتربي بيرنباال الثانوية

ضواحي القدس - بيرنباال

Issam Hamooda

Bir Nabala Expatriates High School

Bir Nabala – Jerusalem Suburbs 

تقوم فكرة امل�سروع على الوقاية من احلوادث التي تكون م�سبباتها النوم او التعر�ص جللطة اأثناء القيادة عن طريق 
وجود العديد من املج�سات التي تعمل على اإر�سال ا�سارات للقيام بخطوات ت�ساعد على منع وقوع احلوادث.

The idea of the project is to prevent the accidents which are caused by sleeping or having 
a stroke while driving, through multiple sensors that send signals to take steps that help 
prevent accidents.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 923
Safe Driving القيادة االمنة
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

رنين بيدس

مدرسة العيزرية االرثوذكسية

سناء جبر 

ضواحي القدس – العيزرية 

Raneen Beidas 

Bethany Orthodox School  

Sanaa Jabr

Bethany – Jerusalem Suburbs 

يقدم امل�سروع حاًل مل�سكلة اإغالق اأبواب ال�سيارات  اأو املنازل على اأطراف العديد من الأ�سخا�ص خا�سة الأطفال، من 
خالل ا�ستخدام  تقنية كهروميكانيكية توقف حركة الباب ومتنعه من الإغالق ب�سكل كامل.

The project provides a solution to the problem of closing the doors of cars or homes on 
the individuals body parts and especially children, by using electromechanical technology 
that stops the door’s movement and prevents it from closing completely.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

925
Friendly Doorالباب الصديق
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

حال عليات

مدرسة بنات دير ابو ضعيف الثانوية 

سمر زكارنه

جنين

Hala Allayat 

Der Abu Dieff Girls High School

Samar Zakarneh

Jenin

يعالج اجلهاز بطريقة ميكانيكية م�سكلة انتهاء ا�سطوانة الغاز يف وقت مفاجئ ومعرفة موعد اقرتاب انتهائها.

The device notifies people on the status of gas, so they would not run out of gas. The 
device offers them an estimate of the time remaining for the gas to run out.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

946
Hook Monitoring Baseقاعدة هوك الراصدة
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

رؤى جفال 

مدرسة العيزرية االرثوذكسية

سناء جبر 

ضواحي القدس – العيزرية 

Rou’a Jaffal 

Bethany Orthodox School  

Sanaa Jabr

Bethany – Jerusalem Suburbs 

ي�سعى »ال�سرير الآمن«  اإىل حل م�سكلة ا�سطدام �سرير اأو عربة املري�ص باجلدران اأو اأي معيقات اثناء نقله اإىل ق�سم 
الطوارئ يف امل�ست�سفيات، و يتم من خالل امل�سروع تقليل ال�سطدام لتوفري الأمان للمري�ص.

The «Safe bed» seeks to solve the problem of the collision of the patients’ bed or trolley 
on walls or any other obstructions while being transferred to the hospital’s emergency. It 
minimizes colliding to provide safety for the patient.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

949
 Safe Bedالسرير اآلمن 
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

عمرو عبد السالم

اكادمية القران الكريم

نابلس

Amro Abdulsalam

Holy Quran Academy 

Nablus 

ي�سعى امل�سروع اإىل توفري كهرباء لإنارة التجمعات ال�سكنية التي تفتقر للكهرباء مثل جتمعات البدو والقرى النائية 
وذلك من خالل الإ�ستفادة من الطاقة احلركية الناجتة عن األعاب ترفيهية ب�سيطة لالأطفال.

The project aims to provide power for lighting those residential communities that lack 
electricity such as the Bedouin communities and remote villages, through the utilization 
of the kinetic energy resulting from simple fun games for children.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 958
Swing
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

يوسف طافش

مدرسة ذكور الرمال اإلعدادية )ب( لالجئين

جهاد ابو حليمة

غزة

Yousef Tafesh 

Al Remal Boys School for Refugees (B)

Jehad Abu Halemeh

Gaza 

ي�سعى امل�سروع اإىل ت�سنيع ماكينة حلام متطورة من خالل مكّونات ملف امليكرويف امل�ستعمل وا�سافة تقنية البالزما 
للح�سول على ماكينة قادرة على حلام وق�ص القطع املعدنية ال�سلبة.

The project seeks to manufacture an advanced welder from used microwave components 
adding to it the plasma technique in order to have a machine that is able to weld and cut 
the solid metal pieces.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

979
Advanced welding machineماكينة اللحام المتطورة
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

أمير عبادي

مدرسة حطين األساسية للبنين

جعفر جرادات

جنين

Amir Abbadi

Hiteen Boys Primary School 

Jaafar Jaradat

Jenin

»املروحة الذكية« م�سروع مرتبط بتطبيق للهواتف املحمولة يتم التحكم باملروحة من خالل ال�سوت وذلك ملعاجلة 
العديد من امل�ساكل املتعلقة بوجود اأطفال غري مدركني خطر الإقرتاب منها.

Smart fan allows smart phones to control fans using voice commands. Kids are often 
unaware of dangers of approaching fans and therefore others can control it via voice 
command to minimize risk.   

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

981
S.H.A.Fالمروحة الذكية
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العلـــوم التطبيقيـــة وهندســـة المـــواد
Applied Sciences & Materials Engineering
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

لطفي أبو خميس 

المدرسة الصناعية الثانوية 

قلقيلية

Lutfi Abu Khamis

Industrial High School

Qalqilia

ي�ساهم امل�سروع يف املحافظة على البيئة، من خالل اإعادة  تدوير النفايات الورقية  والإلكرتونية، وال�ستفادة منها. 
كما ُيقدم امل�سروع جمالت جديدة لإ�ستخدام النفايات الورقية والإلكرتونية املدورة، مثل البناء والأثاث املنزيل واأثاث 

املركبات. 

The project contributes in protecting the environment by recycling the paper and 
electronic wastes and making advantage of them. It also suggests new options for the 
recycled paper and electronic wastes such as construction, home and vehicles furniture.  

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 325
Recycling waste paperإعادة تدوير النفايات الورقية 
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

أمل شوابكه

مدرسة بنات الفوار االساسية االولى

منى رصرص

الخليل

Amal Shawbkeh 

Alfwar Girls First Primary School

Muna Rasras

Hebron

يعمل امل�سروع  على احلد من انزلق املركبات على الطرقات من خالل اإ�سافة خليط من مواد معينة اإىل الإ�سفلت. 
متتاز هذه املواد بعدم جتّمدها وت�ساهم باحلد من انزلق املركبات على الطرقات.

The project aims to reduce the skidding of vehicles on the roads by adding a mixture of 
certain materials to asphalt, featured by being antifreeze and therefore contributes to the 
reduction of vehicles skidding on the roads.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

643
 Prevent Skidding on Roadsال إنزالق على الطرقات
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

دينا العكلوك

مدرسة المغراقة اإلعدادية المشتركة لآلجئين

الوسطى – قطاع غزة

Dina Al Aklook

Al-Moghraqa preparatory School

The Middle – Gaza Strip

تطبيق اأندرويد يعمل على م�ساعدة مري�ص ال�سكري من خالل ح�ساب ن�سبة ال�سكر يف الفواكة واخل�سار واملاأكولت 
املراد اأكلها. عن طريق قائمة بيانات حت�سب ن�سبة ال�سكريات يف قائمة املاأكولت مبا يتنا�سب مع �سن مري�ص ال�سكر.

An Android application assists diabetic patient to check the percentage of sugar in his/
her food.
The application uses list of database that calculate the suger percentage that fits the age 
of the diabetic patient.

Student

School

Governorate

715
Suger Scale Appميزان الُسَكر
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

أبرار بعلوشة

مدرسة بنات رام اهلل الثانوية

عبير نزال

رام اهلل والبيرة

Abrar Baloosheh

Ramallah Girls High School 

Abeer Nazal

Ramallah and Al Bireh

يهدف امل�سروع اإىل م�ساعدة مر�سى ال�سكري املعتمدين على الأن�سولني وذلك من خالل جهاز  يقوم على ا�ستخدام 
التكنولوجيا الرقمية يف العالج لتنظيم م�ستوى ال�سكر بالدم.

The project aims to help diabetes patients who are dependent on insulin through a device 
based on the use of digital technology for treatment, in order to regulate the blood’s sugar 
levels. 

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

752
Artificial Pancreasالبنكرياس اإلصطناعي
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الطالب/ة

المدرسة

المعلم/ة  المشرف/ة

المحافظة

عالء حسن ابو سالمة

مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة

دانية سامر

رام اهلل والبيرة

Alaa Hasan Abu Salameh

Mohammad Ben Rashed Aal Maktum Private School

Dania Samer

Ramallah and Al Bireh

يعترب اجلهاز مترب متنقل لفح�ص بع�ص اخل�سائ�ص الفيزيائية والكيميائية للعديد من املواد املنفذة لل�سوء، يتاألف 
امل�سروع من عدة اأق�سام متكاملة تتاألف من قاعدة بيانات وجهاز م�سّنع وتطبيق على الإندرويد ملعاجلة املدخالت 

واإعطاء النتائج.

The Device is a mobile laboratory that examines some of the physical and chemical 
properties of many of the light transparent materials. The project consists of several 
integrated sections consisting of a database, a device manufacturer, and an Android 
application for input processing and showing results.

.Project Noرقم المشروع

Student

School

Supervisor

Governorate

848
جهاز فحص المواد متعدد 
اإلستخدامات

Multi Purposes 
Laser Checker
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الطالب/ة

المدرسة

المحافظة

أميمة صبيح 

مدرسة بنات الخضر الثانوية 

بيت لحم 

Omaima Sbeih 

Al Khader Girls High School 

Bethlehem

ي�ساهم م�سروع »اك�سري احلياة« يف حتديد طريقة للتخل�ص من الإعاقة اجل�سدية الناجتة عن برت اأحد اأطراف ج�سم 
الإن�سان. اعتمادًا على الأبحاث العاملية يف املو�سوع يقوم امل�سروع بربجمة اخلاليا البالغة يف الطرف املبتور با�ستخدام 

تقنية اخلاليا اجلذعية اجلنينية.

“Elixir of Life” contributes in finding a way to get rid of any physical disability resulting 
from the amputation of one the human body parts. Depending on global research on the 
subject the project programs the mature cells in limb using embryonic stem cells.

Student

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 980
“Elixir of Life“إكسير الحياة 
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برنامج التميز المهني في تعليم العلوم والتكنولوجيا
STEM Teachers  Exce l lence in  Prac t ice
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Teachers
معلميــن
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برنــــــامج التميــــــز املهنــــــي 2016

يف تعليــــــم العلــــــوم والتكنولوجيــــــا

ُتطلق  والريا�ضيات،  والتكنولوجيا  العلوم  معلمي/ات  ت�ضتهدف  فل�ضطينية  وطنية  وم�ضابقة  برنامج 

للعام الأول �ضمن برنامج الريادة العلمية والتكنولوجية الفل�ضطينية ال�ضابة. ُيعنى الربنامج بتطوير 

الفل�ضطينية من خالل  املدار�س  العلمية يف  املجالت  تعليم  املتبعة يف  والأ�ضاليب  والأدوات  امل�ضاريع 

اإحت�ضان الأفكار الإبداعية للمعلمني/ات وتطويرها وتنفيذها، ومن ثم توثيقها وتعميمها لالإ�ضتفادة 

منها يف حت�ضني اأ�ضاليب تعليم العلوم والتكنولوجيا والريا�ضيات والهند�ضة يف املدار�س الفل�ضطينية 

والقاء ال�ضوء على اإبداعات املعلمني/ات املتميزين/ات.

تعليم  املختارين/ات يف جمالت  للمعلمني/ات  التدريبية  الور�ضات  �ضل�ضلة من  الربنامج من  يتكون 

املتنوعة  التعليمية  والو�ضائل  العلمية،  امل�ضاريع  وتنفيذ  وت�ضميم  التفاعلي  العلمي  والتوا�ضل  العلوم 

والأبحاث العلمية. كما ي�ضمل لقاءات فردية مع املعلمني/ات لتطوير اأفكارهم بالإ�ضافة اإىل تقدمي 

الدعم الفني واملايل لهم لتنفيذ اأفكارهم.

 يف نهاية الربنامج ي�ضارك املعلمني املتميزين يف معر�س وم�ضابقة وطنية �ضخمة لتكرميهم واإلقاء 

الكرتوين  وتطبيق  كتاب  ون�ضر  املعلمني  جتارب  توثيق  يتم  كما  الإبداعية.  م�ضاريعهم  على  ال�ضوء 

يحتوي على امل�ضاريع والو�ضائل املُنجزة لتعميم التجربة والإ�ضتفادة منها من قبل كافة معلمني العلوم 

والتكنولوجيا والريا�ضيات يف فل�ضطني.



2016 STEM Teachers Excellence 
in Practice Program

The “STEM Teachers Excellence in Practice” Program is a national program and competition 

that targets science, technology, engineering and math (STEM) teachers, launched for the 

first time within the Science and Technology Entrepreneurship Program. 

The program aims to develop projects, tools, and methods used in teaching scientific fields 

in Palestinian schools by incubating teachers’ innovative ideas. The ideas are developed 

and implemented, and communicated to the larger public to be used in the enhancement 

of teaching methods in science, technology, engineering and mathematics (STEM) fields 

in Palestinian schools, as well as emphasizing the innovation and excellence of Palestinian 

teachers.

The program includes a series of training workshops for selected teachers in the fields of 

science education, interactive scientific communication, design and implementation of 

scientific projects, teaching methods and scientific research. The program also includes 

individual sessions with teachers to develop their innovative ideas and to provide them 

with technical and financial support for implementation.

By the end of the program, creative teachers participate in a national exhibition and grand 

ceremony to honor their work and highlight their innovative projects, in addition to the 

documentation of experience and publicity of the projects, research and tools developed.



اإىل  بالإ�ضافة  الإعالم  و�ضائل  جميع  يف  الربنامج  عن  الإعالن 

ور�ضات تعريفية وزيارات مدر�ضية للتعريف بالربنامج وحث املعلمني 

على امل�ضاركة.

حمافظات   10 يف  مدر�ضة   102 من  معلم/ة   818
فل�ضطينية

تقدمي طلبات امل�ضاركة والت�ضجيل.

254 م�ضروع ل 254 معلم/ة 

فح�س وتقييم الطلبات من قبل اللجنة العلمية والهند�ضية.

136 م�ضروع ل 136 معلم/ة، 12 ع�ضو جلنة حتكيم

1

نابل�سبيت حلماخلليلرام اهللالقد�س

غزة�سلفيتقلقيليةطولكرمجنني

2

3

مراحـــل برنــــــامج التميــــــز املهنــــي 

يف تعليــــــم العلــــــوم والتكنولوجيــــــا

العلوم  جمالت  يف  والرياديني/ات  املبدعني/ات  املعلمني/ات  اإحت�ضان  يتم  الربنامج  خالل  من 

والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات، وتطوير اأفكارهم الإبداعية التي ت�ضاهم يف تطوير التعليم يف 

املجالت املذكورة، وتقدمي مناذج تفاعلية حتاكي املناهج الفل�ضطينية. كما يتم تكرمي املعلمني/ات 

وتعميم جتربتهم لالإ�ضتفادة منها يف كافة املدار�س الفل�ضطينية.
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4

5

6

7

8

9

ور�ضات تدريبية وبناء قدرات املعلمني/ات.

125 معلم/ة

الت�ضفيات القبل نهائية لإختيار امل�ضاريع املتميزة.

88 م�ضروع ل 88 معلم/ة، 12 ع�ضو جلنة حتكيم

تدريب ودعم تقني ومايل متقدم للمعلمني/ات.

39 م�ضروع ل 39 معلم/ة

املعر�س الوطني وحفل التكرمي.

39 م�ضروع ل 39 معلم/ة

توثيق جتارب املعلمني ون�ضر كتاب وتطبيق الكرتوين حول امل�ضاريع.

39 م�ضروع ل 39 معلم/ة

والهند�ضة  العلوم  يف  الرياديني  واملعلمني  للطلبة  الوطني  املوؤمتر 

والتكنولوجيا.

160 طالب/ة و 40 معلم/ة
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Training workshops and building the capacity of teachers.

125 teachers.

Pre-Final Assessment of projects.

88 Projects by 88 teachers, assessed 

by 12 jury members.

Advanced trainings, technical and financial support 

for teachers.

39 Projects by 39 teachers.

National competition and exhibition and grand ceremony.

39 Projects by 39 teachers.

Documentation and publication of teachers’ best practices, 

through a booklet and Electronic App

39 Projects by 39 teachers.

National Conference for Palestinian Youth Entrepreneurs.

160 Students, and 40 teachers

4

5

6

7

8

9
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Launching the program, media campaign, introductory 

workshops, and school visits.

818 teachers from 102 schools 

in 10 Palestinian Governorates

Application and Registration.

254 Projects by 254 teachers.

Assessment of applications by the scientific committee.

136 Projects by 136 teachers, 

assessed by 12 jury members.

The STEM Teachers Excellence 
in Practice Program’s Phases

The program incubates entrepreneur teachers who have ideas in science, technology, 

engineering and math (STEM), in order to develop their initiatives and contribute to 

the enhancement of teaching methods in Palestinian schools. Creative teachers will be 

honored in the national event, and their innovative projects will be documented and 

publicized.

1

Jerusalem Ramallah Hebron Bethlehem Nablus

Jenin Tulkarem Qalqilya Salfit Gaza Strip

2

3
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القد�س

رام اهلل

نابل�س

جنني

طولكرم

قلقيلية

بيت حلم

اخلليل

غزة

�سلفيت

1

1

9

3

5
5

7

3

3
2

عدد املعلمني وامل�ساريع امل�ساركة من كل حمافظة

ن�سبة املعلمات امل�ساركات مقابل املعلمني امل�ساركني من الذكور

م�ســــــــــــاريع ومبــــــــــــادرات املعلمــــــني امل�ســــــــــــاركــــــة يف املعــــــــــــر�س الوطنــــــي

ع�ضر  م�ضروعًا من   39 اإختيار  النهائية، مت  التقييم  مرحلة  املعلمني  ومبادرات  م�ضاريع  اجتياز  بعد 

حمافظات خمتلفة للم�ضاركة يف املعر�س الوطني وحفل التكرمي، تنوعت امل�ضاريع يف عدة جمالت يف 

العلوم والهند�ضة والتكنولوجيا والريا�ضيات.

يو�ضح ال�ضكل التايل امل�ضاريع امل�ضاركة موزعة ح�ضب املحافظات الرئي�ضية:

ويو�ضح  الذكور،  امل�ضاركني  املعلمني  عدد  الربنامج  يف  امل�ضاركات  املعلمات  عدد  فاق  العام  هذا  يف 

ال�ضكل التايل ن�ضبة الإناث مقارنة بالذكور من امل�ضاركني يف املعر�س وامل�ضابقة الوطنية يف املناطق 

املختلفة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة:
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املدار�س امل�ساركة يف املعر�س وامل�سابقة الوطنية - فئة املعلمني

قطاعات م�ساريع املعلمني/ات املتميزة

مدر�سة حكومية

مدر�سة خا�سة

مدر�سة وكالة
25

9

5

م�ساريع هند�سية

تكنولوجيا

علوم تطبيقية

ريا�سيات

12

11

12

4

�ضارك/ت يف الربنامج معلمني/ات من مدار�س خمتلفة تنوعت بني املدار�س احلكومية، اخلا�ضة، 

املعلمني/ات  توزيع  وجاء  الأونروا.   – الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل  غوث  وكالة  ومدار�س 

املتميزين/ات يف املرحلة النهائية كما يلي:

العلمية والهند�ضية مل�ضاريع املعلمني/ات امل�ضاركة فاإنها تتوزع بني امل�ضاريع  بالن�ضبة للقطاعات  اأما 

الهند�ضية، التكنولوجيا، العلوم التطبيقية، والريا�ضيات، كما يو�ضح الر�ضم البياين التايل:
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Teachers from different schools have participated in the program, their schools varied 

between Public, Private, and UNRWA schools. The following chart shows the finalist 

teachers’ distribution on different classifications of schools:

Teachers’ projects are classified according to the main areas of specialty which includes 

Science, Technology, Engineering, and Math, as this chart is showing:

Participating Schools’ Classifications - Teachers Category

Finalist Teachers’ Projects’ Field of Specialty

Public School

Private School

UNRWA School25

9

5

Engineering

Technology

Applied Sciences

Mathematics

12

11

12

4
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Teachers’ Projects and Initiatives 
participating in the National Exhibition

After the scientific committee assessment, 39 projects and initiatives from nine different 

governorates were selected to participate in the national exhibition. 

The following chart shows the number of finalist teachers’ projects in each governorate: 

This year, the number of participating female teachers was double the number of 

participating male teachers. The following chart shows gender disaggregation amongst 

finalist teachers in the National Exhibition in different areas of West Bank and Gaza Strip:
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ن�ضلط ال�ضوء يف هذا الكتيب على م�ضاريع ومبادرات املعلمني/ات الريادية التي متيزت على �ضعيد 

والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  يف  املهني  التميز  لربنامج  الوطني  واحلفل  املعر�س  يف  و�ضاركت  الوطن 

S.T.E.P للعام 2016.

In this booklet, we highlight the teachers’ entrepreneurial projects in STEM fields, which 

were qualified to participate in the national exhibition and ceremony of the Palestinian 

STEM Teachers Excellence in Practice program S.T.E.P 2016.
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Applied Sciencesعلوم تطبيقية
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

مروة عطاهلل ابراهيم حسونة

بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية

رام اهلل والبيرة

Marwa Atallah Ibrahim Hassouneh

Sheikha Fatma Bint Mubarak Girls High School

Ramallah and Al-Bireh

الدرو�س  الو�شول اىل �شرح  للطلبة  يتيح  ال�شابع  لل�شف  العامة  العلوم  الكثافة يف مادة  تعليمي خا�س  بوحدة  موقع 
واحل�شول على امل�شادر التعليمية اخلا�شة بها. 

ّكن املعلمني/ات والطالب من امل�شاهدة وامل�شاركة، وتعلم تقنيات جديدة مل�شاعدة  يهدف امل�شروع اإىل اإيجاد بيئة تمُ
كل طالب/ة على التطور والنمو.

An educational website specialized in the science subject of the 7th graders on the density 
chapter, which provides students with explanations of the lessons and offers relevant 
educational resources.
The project aims to create an environment that enables both teachers and students to 
view, participate, and learn new techniques that would help each student develop and 
grow. 

Teacher

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 41
Distance Learningالتعُلم عن بعد
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

أيمن محمود عبد اهلل العصا 

مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية 

بيت لحم 

Ayman Mahmoud Abdallah Al-Assa

Bethlehem Boys High School

Bethlehem

التعليمي من خالل  للمحتوى  العلوم احلياتية بل هو داعم ومب�َشط  لي�س بدياًل عن كتاب  البيوانفوغرافيك  م�شروع 
الربط الذهني بني املعلومة وال�شورة واخلريطة املفاهيمية واملخطط ال�شهمي مع اإ�شافة املتعة وامل�شاركة التفاعلية 

�شواء اثناء الدر�س او يف البيت ويكون فيه املعلم موجهًا.  

The Bio Infographic project is not a substitute for the biology textbook. Rather it plays a 
supportive role that simplifies the educational content by mentally linking between the 
information, the image, the conceptual map and the sagittal, through fun and interactive 
participation both at the classroom and home, where the teacher would be a mentor.  

Teacher

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 61
Bio Infographicالبيو انفوغرافيك
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

عفاف ذيب عبد الرحمن الكفارنة

مدرسة بنات غزة اإلعدادية )ب(

غزة

Afaf Theeb Abdulrahman Al-Kafarna

Gaza Girls Secondary School “B”

Gaza

يعانى قطاع غزة من نق�س يف موارد الطاقة واالنقطاع امل�شتمر للكهرباء، ولكن من جانب اآخر يعترب من اأكرث املناطق 
يف  بكرثة  املتوافرة  ال�شليلوزية  املواد  ا�شتغالل  يف  امل�شروع  فكرة  ترتكز  الثمن.  رخي�شة  الزراعية  باملخلفات  الغنية 

املخلفات الزراعية. 
نظام متكامل من �شل�شلة عمليات متتالية للح�شول على كحول رخي�س الثمن من مواد بيئية متاحة مما يحقق فائدة 

مزدوجة، ويواكب العامل يف اإيجاد بدائل للوقود االأحفوري.
Gaza Strip suffers from shortage of energy sources and continuous power cuts. However, 
at another level, it is considered one of the richest areas in cheap agricultural residues. 
Therefore, the project’s vision focuses on exploiting the cellulosic materials that are 
abundantly available in the agricultural wastes. 
An integrated system of consecutive processes to get cheap alcohol out of available 
environmental materials, which would achieve double benefits in addition to contributing 
to international alternatives to fossil fuels.

Teacher

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 66
إنتاج الكحول الحيوي
من المخلفات الزراعية

Producing bio-alcohol 
from agricultural wastes
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

نهى احمد محمد طاهر

مدرسة بنت األزور الثانوية للبنات

رام اهلل والبيرة

Nuha Ahmad Mohammad Taher

Bint Al-Azwar Girls High School

Ramallah and Al-Bireh

تطبيق اإلكرتوين يقوم على زيادة القدرة على التعلم والتفاعل مع ال�شريان الدموي يف ج�شم االإن�شان ب�شكل خمتلف 
وذلك من خالل اللعب واملرور برحلة داخل ال�شريان.

ي�شتطيع معلمو العلوم يف املدار�س الفل�شطينية ا�شتخدام التطبيق يف �شرح فكرة مكونات الدم وال�شمامات بطريقة 
تفاعلية ممتعة.

An electronic application that works on enhancing the ability to learn and interact with 
the blood artery of the human body differently through a game that takes one in a journey 
inside the blood artery. 
Science teachers at the Palestinian schools can use the application to convey the concept 
of the blood components and valves. 

Teacher

School

Governorate

Vein of lifeنبض الحياة
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.Project Noرقم المشروع 119

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

حنان خالد صالح ابو خيران

مدرسة بنات الوفاء األساسية

بيت لحم

Hanan Khaled Saleh Abu Khaizaran

Al-Wafa’ Girls Primary School

Bethlehem

جم�شم ميّثل �شرايني اجل�شم والقلب ويبنّي خطوات عملية الق�شطرة ب�شكل يحاكي الواقع  ومبكونات ب�شيطة ميكن 
ال�شابع االأ�شا�شي يف املنهاج  التكنولوجيا لل�شف  العلوم مادة  تطبيقها من قبل الطلبة. يفيد امل�شروع باالإ�شافة اىل 

الفل�شطيني. 

A model that exemplifies the body’s and heart’s arteries, showing steps of the catheter 
angiography operation while simulating reality via simple materials that the students can 
apply.
The project is useful for the technology subject which is taught for the 7th Graders in the 
Palestinian curriculum. 

Teacher

School

Governorate

 Catheter Angiography Simulationمحاكاة عمليه القسطرة
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

صابرين خطيب

مدارس نور القدس الخاصة النموذجية 

القدس

Sabreen Khatib

Noor Al-Quds Private Schools

Jerusalem

تطبيق على الهاتف املحمول يتناول اآلية عمل اخللية الع�شبية، حيث يقوم الطلبة من خالل اللعبة بالتحكم باخللية 
الع�شبية لنقل ال�شياالت و�شخ االأيونات �شمن اآليات معينة.

A smartphone game application which deals with the nerve cell mechanism of action, 
where the students control the nerve cell to transmit impulses and pump ions with certain 
mechanisms. 

Teacher

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 134
Play on your nervesإلعب بأعصابك
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.Project Noرقم المشروع 149

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

أسماء طه ابراهيم أبو سرور

مدرسة بنات الجرمق االساسية

بيت لحم

Asma’ Taha Ibrahim Abu Srour

Jarmaq Girls Primary School

Bethlehem

احل�شة  خارج  تقليدية  غري  بطريقة  و�شحنتها  العنا�شر  رموز  حفظ  على  الطلبة  م�شاعدة  اىل  تهدف  تربوية  لعبة 
ال�شفية، يتم اللعب اإّما ب�شكل فردي اأو من خالل جمموعات.

ت�شاعد اللعبة املنهاج الفل�شطيني للمرحلة اال�شا�شية الو�شطى يف مادة العلوم العامة.

 “Play and learn with Elements” is an educational game that aims to help students learn the 
elements’ symbols and signs in a nontraditional manner outside the classroom. It could be 
played either individually or within groups.
The game supports the science subject in the Palestinian curriculum of the intermediate 
elementary grades.

Teacher

School

Governorate

Play and learn with Elementsإمرح وتعلم مع العناصر
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

هالة علي أحمد أبو بدر

مدرسة بنات نحالين الثانوية

بيت لحم

Halla Ali Ahmad Abu Bader

Bait Nahaleen High School

Bethlehem

»اأحالم والعلوم« �شل�شة ق�ش�شية ق�شرية ، بطلتها فتاة �شغرية تدعى اأحالم، تع�شق العلوم لدرجة اأنها حتلم مبو�شوع 
لم، يحتوي امل�شروع على جمموعة  الدر�س لتج�شده يف �شخ�شيات افرتا�شية، تتحاور معها لت�شتيقظ وتكت�شف اأنه حمُ

ق�ش�شية ملادة العلوم تبداأ بق�شة »مكونات الدم«.

“Ahlam & Science” is a short stories series whose main character is a young girl called Ahlam 
(dreams). She loves science to the extent of dreaming about the lesson and embodying it 
into virtual characters whom she talks with until waking up to find out that it was merely 
a dream.  The project includes a series of stories on the science subject the first of which is 
“blood components”.

Teacher

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 153
Ahlam” & Science“ أحالم والعلوم
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.Project Noرقم المشروع 173

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

سهير تيسير حسن أبو العال

مدرسة بنات البيرة الثانوية

رام اهلل والبيرة

Suheir Taysir Hasan Abu Al-Ola

Al-Bireh Girls High School

Ramallah and Al-Bireh

يعترب امل�شروع م�شدرا تعليميًا مفيدًا وممتعًا لدعم وتطوير فهم الطلبة للمفاهيم املجردة  يف الفيزياء والتي ي�شعب 
عليهم ا�شتيعابها بالطرق التقليدية، كما يتعذر على املعلم اجراوؤها يف املختربات.

يقوم الطلبة بالتفاعل مع الربنامج وربط املتغريات والو�شول اىل النتائج بطريقة تثري الف�شول العلمي لديهم. وجلعل 
املو�شوع اأكرث جاذبية وجدية للطلبة فان كل فعالية ترتافق معها ورقة عمل الكرتونية. 

The project is considered a useful and exciting educational source which supports and 
develops students’ understandings about the abstract concepts in physics, which are 
difficult to understand by the traditional methods, and at the same time the teacher can’t 
implement in the laboratories.  
The student interacts with the program and links between the variables until getting 
the results in a manner that inspires his/her scientific curiosity. To be more attractive and 
serious for the students each activity is associated with an electronic worksheet.

Teacher

School

Governorate

Physics with interactive simulationsالفيزياء بالمحاكاة التفاعلية
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.Project Noرقم المشروع 174

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

سمر قاسم احمد زكارنه

مدرسة بنات دير ابو ضعيف الثانوية

 جنين

Samar Qasem Ahmad Zakarneh

Deir Abu D’ief Girls High School

Jenin

و�شيلة تعليمية تعمل ب�شورة رئي�شية على تو�شيح كيفية ا�شتخدام جهاز املانوميرت يف ح�شاب �شغط الهواء املح�شور 
يف الرئتني. كما وي�شاهم يف حتديد مدى كفاءة عمل الرئتني من خالل عالقة ريا�شية فيزيائية تندرج حتت وحدة 

�شغط املوائع ال�شاكنة.
ت�شاعد هذه الو�شيلة اأي�شًا معلمي مادة ال�شحة والبيئة يف املنهاج الفل�شطيني لل�شف الثامن.

An educational method that focuses on clarifying the use of the manometer device to 
calculate the air pressure contained in the lungs. It also contributes to determining the 
efficiency of lungs through a mathematical-physical relationship classified within the unit 
of static fluid pressure.
Also, this method is an aid tool for the teachers of health and environment subject taught 
for the 8th graders in the Palestinian curriculum. 

Teacher

School

Governorate

The Developed Manometerالمانوميتر المطّور
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.Project Noرقم المشروع 180
الكاريكاتير في العلوم 
والتكنولوجيا

Caricature in Science and 
Technology

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

مي إبراهيم حسان اخليل/ درابيع

مدرسة بنات الفوار األساسية االولى

الخليل

Mai Ibrahim Hasan Ikhleel/ Darabee’

Al-Fawwar Girls First Primary School 

Hebron

من خالل الر�شومات الكاريكاتريية يتم فهم املدلوالت العلمية بطريقة الفكاهة واملتعة بعيدًا عن الطرق التقليدية 
ال�شائعة يف التعليم و حماولة جت�شيد الر�شومات وجعلها مرجع اأ�شا�شي يوظف ب�شكل دائم يف مبحث العلوم.

يعمل امل�شروع على اإدخال الكاريكاتري يف بع�س الدرو�س اخلا�شة يف مبحث العلوم والتكنولوجيا للمنهاج الفل�شطيني.

 “Play and learn with Elements” is an educational game that aims to help students learn the 
elements’ symbols and signs in a nontraditional manner outside the classroom. It could be 
played either individually or within groups.
The game supports the science subject in the Palestinian curriculum of the intermediate 
elementary grades.

Teacher

School

Governorate
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Technologyتكنولوجيــا
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

تهاني أمين محمد أبوريا

مدرسة بنات عنبتا الثانوية

طولكرم

Tahani Amin Mohammad Abu Rayya

Anabta Girls High School

Tulkarem

اآفاق جديدة للطلبة وذلك من خالل الدخول اإىل عامل برجمة املتحكمات الدقيقة  اآندرويد يهدف اإىل فتح  تطبيق 
و�شناعة الروبوت. من خالل التطبيق ي�شتطيع امل�شتخدم �شنع روبوت متكامل من البداية وحتى النهاية.

يعتمد امل�شروع منهجية التعلم التفاعلي وا�شتخدام الو�شائط املتعددة لتو�شيح اأجزاء االأردوينو وكيفية حتميل برامج 
عديدة.

 An Android application that aims to open new horizons for students through access to the 
micro-controllers programing world and the robot industry. Through this application the 
user can make an integrated robot from A to Z.
The project is based on the interactive learning methodology and the use of multimedia 
to illustrate the Arduino parts and how to download many programs.

Teacher

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 27
 The Robot Club Applicationتطبيق نادي الروبوت
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.Project Noرقم المشروع 51

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

يعقوب معزوز يعقوب حسان

مدرسة فرعتا األساسية المختلطة

قلقيلية

Yaqoub Mazouz Yaqoub Hassan

Far’ata Primary Mixed School

Qalqilia

و�شيلة تعليمية خم�ش�شة ملادة التكنولوجيا لل�شف ال�شابع يف املنهاج الفل�شطيني، حتاكي م�شار البيانات على �شكل 
�شوء ي�شري بني املكونات، حيث ت�شري البيانات بني هذه املكونات عمليًا داخل احلا�شوب على �شكل نب�شات كهربائية 

بني مكونات احلا�شوب اإىل اأن يتم معاجلتها واإظهارها على ال�شا�شة.

An educational tool specialized for the technology subject which is taught for the 7th 
graders in the Palestinian Curriculum. It stimulates the data path in the form of a light 
moving among the components, where the data moves between them practically within 
the computer components, in the form of electrical impulses, until it’s processed and 
shown on the screen. 
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Life by Computerالحياة بالحاسوب 

103



.Project Noرقم المشروع 53

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

سهيل عزمي محمد تميمي

المدرسة النظامية الثانوية للبنات 

القدس

Suheil Azmi Mohammad Tamimi

Al-Nethamiya Girls High School

Jerusalem

تطبيق تعليمي يتم حتميله على االأجهزة الذكية، ي�شتطيع الطلبة من خالله اأن يكت�شبوا معلومات عن االإلكرتونيات 
والتكنولوجيا الرقمية يف منهاج التكنولوجيا الفل�شطيني. يكون فيها الطالب حمورًا للعملية التعليمية فيفكر، ويحلل 

ويركب.

DigiTech is a tutorial application uploaded on the smartphones through which the 
students can acquire information about the electronics and digital technology found in 
the Palestinian Technology Curriculum, where the students is the center of the educational 
process, so she/he can think, analyze and compose. 
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DigiTech
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

عمر عبد اهلل عبد الحفيظ مصلح 

مدرسة ذكور دير قديس الثانوية 

رام اهلل والبيرة 

Omar Abdullah Abdulhafith Misleh

Deir Qidees Boys High School

Ramallah and Al-Bireh

كتاب تفاعلي يحتوي على جمموعة من اأمناط االإثارة كاالأ�شوات وال�شور الثابتة واملتحركة بحيث يتم عر�شها بعدة 
طرق، باالإ�شافة اإىل وجود جمموعة من الفيديوهات التي تتعلق ب�شكل مبا�شر مبحتوى الكتاب واملادة املعرو�شة.

ميتاز امل�شروع باحتوائه على جمموعة من االألعاب التفاعلية ملا لها من االأثر الكبري يف جذب وتو�شيل الفكرة ب�شهولة 
اإىل الطلبة ووجود فال�شات تعليمية ومواقع على ال�شبكة العنكبوتية تربط املنهاج الفل�شطيني مع م�شادر تعّلم خمتلفة.

An interactive book containing a collection of excitement patterns such as sounds, and 
still and animated images that are displayed in many ways, as well as a collection of videos 
related directly to the book and the presented material. 
The project features a collection of interactive games which have a significant impact in 
attracting and delivering the idea easily for the students. Also there are the educational 
flashes and websites that connect the Palestinian curriculum with the different learning 
sources. 

Teacher
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Governorate

Interactive E-Booksكتب الكترونية تفاعلية 
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

رنا عيسى جريس خير

مدرسة بنات العودة األساسية

بيت لحم

Rana Issa Jeries Kheir

Al-Awda Girls Elementary School

Bethlehem

»ابني روبوتًا« برنامج على احلا�شوب ي�شاعد الطالب على فهم اآلية تركيب القطع االإلكرتونية ب�شورة  اأكرث و�شوحًا 
وب�شاطة.

تعترب هذه الطريقة حجر االأ�شا�س يف تعلم بناء الروبوتات، وذلك من خالل عملية بنائه على اأر�س الواقع حيث ي�شعب 
على الطلبة جميعهم القيام بعملية بناء الروبوت على لوحة التجارب مبا�شرة.

“Build a Robot” is a computer program that helps students better understand the 
mechanism of installing the electronic parts in a clearer and simpler manner. 
This method is the beginning step to learn about building robots, which facilitates making 
them in reality, especially that it’s difficult for all the students to be able to build the robot 
on the direct experiments board.  
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Build a Robotابني روبوتًا

106



.Project Noرقم المشروع 94

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

أحمد عطية حسين طيطي

مدرسة ذكور جعفر األساسية - السموع

الخليل

Ahmad Attiya Hussein Titi

Ja’far Primary Boys School – Al-Sammou’

Hebron

يعترب الطالب حمور العملية التعليمية وله دور رئي�شي يف م�شرية تلّقي املعلومة، باملقابل يكون دور املعلم االأن�شب مي�شرًا 
الرتبوية  االألعاب  ا�شتخدام  بتثبيت  املحو�شبة«  الرتبوية  »االألعاب  م�شروع  يقوم  حيث  واالأن�شطة  وللفعاليات  للنقا�س 

واالإلكرتونية كعن�شر من عنا�شر املنهج املدر�شي احلديث لطلبة �شفوف املراحل االأ�شا�شية.

The student is the essence of the educational process and plays a key role in the process 
of obtaining the information. On the other hand, the teacher’s most suited role is to 
be a facilitator for the discussions, activities and events. Therefore the Computerized 
Educational Games project sets up using the educational and electronic games as one of 
the elements in the modern school curriculum for the elementary grades students. 

Teacher

School
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Computerized Educational Gamesاأللعاب التربوية المحوسبة
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TMIS – APPتطبيق »لنجعلها تستشعر« 

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

كفاح ابراهيم اسماعيل عساف

مدرسة بنات العودة األساسية 

بيت لحم

Kifah Ibrahim Ismaiel Assaf

Al-Awda Girls Primary School

Bethlehem

تطبيق حمو�شب ميكن حتميله من »متجر جوجل« ، يقوم بتطوير قدرات الطلبة يف وحدة اال�شت�شعار عن بمُعد وذلك 
لل�شف الثامن االأ�شا�شي يف املنهاج الفل�شطيني.

وتركيب  مكوناتها  على  والتعرف  العملية  التجارب  ال�شتعرا�س  للطلبة  و�شل�س  مريح  عر�س  اأ�شلوب  التطبيق  يوفر 
الدارات والقيام بالتجارب.

A computerized application that could be downloaded from “Google Store”, which 
develops the student’s skills in the remote sensing unit. It targets the 8th Graders in the 
Palestinian curriculum.
The application provides a smooth and comfortable manner for the students to review 
the practical experiments and learn about their components, installing circuits and doing 
experiments. 

Teacher

School

Governorate
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

ليال عبد الرؤوف عبد الرحمن جودة

مدرسة بنات الشوكة اإلعدادية لالجئات

رفح - غزة

Layal Abdulraouf Abdulrahman Jouda

Al-Shawka Secondary School for Refugee Girls

Rafah – Gaza

ّكن الطلبة من ت�شكيل وتو�شيل الدوائر الكهربائية واالإلكرتونية املختلفة ب�شكل �شهل وممتع  حقيبة تعليمية �شاملة تمُ
حيث يقوم الطلبة باتباع االإر�شادات يف الكتاب املرفق للحقيبة وم�شاهدة النتائج ب�شكل مبا�شر.

يفتح هذا امل�شروع اآفاق االإبداع لدى الطلبة وفقًا ل�شيكولوجية اللعب واالكت�شاف العلمي.

 A comprehensive educational kit that enables students to build and connect the various 
electrical and electronic circuits in an easy and entertaining way, where the students 
follow the instructions in the kit’s manual booklet and get the results directly.
This project widens the students’ creativity horizon based on the scientific playing and 
discovery psychology. 
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Interactive Electronics Kit (IntEK)حقيبة اإللكترونيات التفاعلية
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Binary Learning Systemنظام التعلم الثنائي

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

ايما ممدوح جريس قمصية

مدرسة الفرير الثانوية

بيت لحم

Ema Mamdouh Jeries Qumsieh

College Des Freres

Bethlehem

ّكن الطلبة من فهم لغة احلا�شوب (Machine language) وكيفية تثيل  امل�شروع عبارة عن منوذج تعليمي ميمُ
البيانات داخل احلا�شوب ومعاجلتها ونقلها وتخزينها.

يهدف اإىل م�شاعدة الطلبة على ا�شتيعاب كيفية تعامل احلا�شوب مع البيانات.

The Binary Learning System project is an educational model which enables students to 
understand the computer’s (Machine Language) and how to represent, process, move and 
store the data inside the computer.
It aims to help students understand how the computer deals with the data.

Teacher
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

ديانا جميل صبح القيق

مدرسة أسما اإلعدادية للبنات

غزة

Diana Jamil Sbeih Al-Qiq

Asma’ Girls Secondary School

Gaza

يعالج امل�شروع م�شكلة ت�شتت الطلبة و�شعورهم بامللل من عملية التعلم بالطرق التقليدية، حيث يقوم على اإنتاج األعاب 
فهم  على  وت�شاعده  واحلركة  وال�شوت  اجلذابة  االألوان  خالل  من  الطالب  انتباه  جتذب  حمو�شبة  تفاعلية  تعليمية 

املعلومات ب�شهولة و تخلق بيئة �شيقة من املناف�شة بينه وبني زمالئه.

The project addresses the problems of students’ distraction and boredom because of the 
traditional education methods, where it creates alternative educational and interactive 
computerized games that attract the students’ attention by attractive colors, sound, and 
movements. This helps them to understand the information easily, and in a suspenseful 
and competitive environment between classmates. 

Teacher
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سلسلة ألعاب تعليمية 
تفاعلية محوسبة

Educational and Interactive 
Computerized Games Series
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Integrative Educationالتعليم التكاملي

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

جهاد أحمد السبع أبوحليمة

ذكور الرمال اإلعدادية )ب( لالجئين

غزة

Jihad Ahmad Al-Sabe’ Abu Halima

Al-Rimal Secondary Boys School for Refugees “B”

Gaza

يهدف امل�شروع اإىل توفري خدمات تعليمية اإلكرتونية يف بيئة تفاعلية بني الطلبة واملعلمني واأولياء االأمور وحل 
م�شكلة الفروق الفردية بني الطلبة م�شتخدمًا خدمة االختبارات االإلكرتونية يف بيئة التدري�س للطالب لتحديد 
م�شتواه، ومدى حتقيق الهدف، وتقدمي تغذية راجعة لالأهداف التي مل يتم حتقيقها وذلك من خالل و�شائل 

م�شاندة مرتبطة بالهدف.

The project aims to provide electronic educational services within an interactive environment 
between the students, teachers and parents, in order to overcome the individual differences 
between students. It will use the electronic testing service in the teaching environment in 
order to determine the student’s level and the degree of achieving the desired goal, as well 
as receiving feedback about the unattained goals through linked supportive means. 
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المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

إيمان رياض ياسين مصطفى

مدرسة الفتاة الالجئة األساسية )أ(

القدس

Iman Riyad Yasin Mustafa

Al-Fatah Al-Laji’a Primary School “A”

Jerusalem

تقوم فكرة امل�شروع على عر�س مادة الريا�شيات لل�شف ال�شابع يف املنهاج الفل�شطيني وذلك من خالل حو�شبة درو�س 
ا�شتخدام  مراعاة  مع  اأكرب  ب�شكل  املتعلم  انتباه  جتذب  بحيث  وال�شورة  بال�شوت  �شيقة  بطريقة  الذكي  اللوح  على 

االأ�شلوب املنا�شب لعر�س الدر�س ح�شب حمتواه وبا�شتخدام اأ�شاليب التدري�س املختلفة. 

The project’s idea is to compute the mathematics subject of the 7th graders in the 
Palestinian curriculum on the smart board, in an interesting manner using audio and 
video, which would more attract the learner while taking into consideration the use of 
appropriate viewing methods of the lesson, according to its content, and by using the 
different teaching methods.
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The Smart Effective Boardاللوح الذكي الفّعال 
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المدرسة

المحافظة

أيسر محمد شريف الحاج منصور

مدرسة ذكور عز الدين األساسية

جنين

Aysar Mohammad Sharif Al-Haj Mansour

Izzaldeen Primary Boys School

Jenin

ت�شميم  خالل  من  الهواء  مكّيف  لت�شغيل  امل�شتهلكة  الكهربائية  الطاقة  من  الق�شوى  االإ�شتفادة  يف  اجلهاز  ي�شاهم 
ثالجة موفرة للطاقة.

ي�شعى امل�شروع اإىل توفري اأفكار تعلمية يف منهاج العلوم الفل�شطيني، منها تيارات املاء البارد وال�شاخن و�شذوذ املاء 
باالإ�شافة اإىل توفري الطاقة الكهربائية املهدورة.

The device contributes to making the utmost usage out of the electrical energy 
consumed in running the air conditioner through designing an Energy-Saver Fridge.   
It aims to offer several teaching concepts in the Palestinian scientific curriculum such as 
cold and hot water currents, anomalous properties of water, as well as saving the wasted 
electrical energy. 

School

Governorate

.Project Noرقم المشروع 103
The Energy-Saver Fridgeالبّراد الموّفر للطاقة

Teacherالمعلم/ة
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 The warm and safe baby bathtubبانيو الطفل الدافئ واآلمن

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

نائلة رشاد عثمان مطر

مدرسة بنات عسكر األساسية الثالثة

نابلس

Na’ela Rashad Othman Matar

Askar Girls Third Primary School 

Nablus

ما اأن تتغري درجة حرارة ماء االإ�شتحمام للطفل الر�شيع حتى توؤثر �شلبًا عليه وعلى �شحته اجل�شدية. ومن 
تطوير حو�س  بد من  ال  كان  للماء  ثابتة  درجة حرارة   على  املحافظة  ال�شعوبة يف  م�شكلة  خالل مالحظة 
ا�شتحمام اإلكرتوين اآمن ودافئ لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم من يوم واحد وحتى العامني تكون فيه درجة 

حرارة املاء ثابتة.
مبداأ عمل البانيو يكون من خالل اإ�شافة نظام اإلكرتوميكانيكي اإىل بانيو الطفل ليقوم بحل امل�شكلة.

Change in the temperature of bathing water for infants affects their health negatively. 
Therefore, having noticed the difficulty in maintaining a constant water temperature, it’s 
deemed a necessity to develop a safe and warm electronic bathtub for kids under 2 years of 
age, in which the water’s temperature remains stable. 
In principle, the kids’ bathtub would depend on adding an electro-mechanic system that 
solves the problem.
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المدرسة

المحافظة

بالل احمد محمد العصا

مدرسة الفاروق عمر بن الخطاب المختلطة

بيت لحم

Bilal Ahmad Mohammad Al-Assa

Al-Farouq Omar Ben Al-Khattab Mixed School

Bethlehem

الكبرية يف  االأعداد  االأن�شطة مع  للطلبة وتنفيذ  االإلكرتونية  الدارات  بناء  املعلمني من �شعوبة يف �شرح  يعاين بع�س 
ال�شفوف الدرا�شية.

“لوحة التجارب املكرّبة” يف بناء الدارات املوجودة يف منهاج التكنولوجيا اجلديد، كنموذج مكرب للوحة  تمُ�شتخدم 
التجارب ال�شغرية.

Some teachers face difficulties in explaining the electronic circuits or applying related 
activities for large number of students at classrooms.
The Magnifying Experiments Unit is used in building the circuits according to the new 
Technology curriculum, as a magnifying model for the simple experiments board.
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.Project Noرقم المشروع 146
Magnifying Experiments Unitوحدة التجارب المكّبرة

Teacherالمعلم/ة
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!Air Condition your car for freeكيِّف  سيارتك  مجانًا

المعلم/ة

المدرسة

المحافظة

عيد أحمد عيسى الطوباسي

مدرسة مغتربي بيرنباال الثانوية   

ضواحي القدس - بيرنباال

Eid Ahmad Eissa Toubassi

Bir Nabala’s Expatriates High School 

Jerusalem Suburbs - Bir Nabala

عند قيادة ال�شيارة �شيفًا يعاين ال�شائق من ارتفاع درجة احلرارة، و كذلك �شتاًء تكون املعاناة من انخفا�س 
درجة احلرارة داخلها، وعند ت�شغيل املكيف، فاإن حمرك ال�شيارة ي�شعف بن�شبة  %25.

يعمل امل�شروع على تقليل اإ�شاعة طاقة الرياح وطاقة ال�شم�س دون فائدة، حيث ميكن اال�شتفادة منها كطاقة 
نظيفة غري م�شرة للبيئة، يتم ذلك با�شتغالل تلك الطاقات يف احل�شول على طاقة كهربائية وا�شتخدامها 

يف ت�شغيل املكيف يف ال�شيارة. 

The car’s temperature raises in the summer and declines in the winter, which requires the 
driver to turn on the air conditioner to overcome the heat or coldness, however this weakens 
the vehicles engine by 25%.
The project works on reducing the wasted energy of the wind or sun and turning it into 
a clean and environmentally friendly one, by exploiting and turning them into electrical 
energy that could be used in turning the air condition on!
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المدرسة

المحافظة

انتصار عبد القادر محمد ربايعة

مدرسة العصاعصة الثانوية المختلطة

جنين -قباطية 

Intisar Abdulqader Mohammad Rabay’a

Al-Asaasa Mixed High School

Jenin - Qabatya

م�شروع » كتاب املج�شمات » هو جانب تطبيقي لوحدة الهند�شة اخلا�شة باالأ�شكال الهند�شية ثالثية االأبعاد »املج�شمات 
الهند�شية« �شمن منهاج الريا�شيات الفل�شطيني ل�شفوف ال�شاد�س وال�شابع والثامن االأ�شا�شية.

يقوم الكتاب بتو�شيح خ�شائ�س كل جم�شم من املج�شمات الثمانية وربطها بنماذج من احلياة باالإ�شافة اإىل اإيجاد 
قوانني امل�شاحة واحلجم وجت�شيمها من خالل اإ�شتخدام فن البطاقات املتحركة املج�شمة.

The project of “Geometric Models Book” is a practical section of the Engineering Unit 
about the three-dimensional engineering figures “Geometric Models” in the Mathematics 
subject of the Palestinian curriculum for the 6th, 7th and 8th graders.
The book specifies the characteristics of each of the eight models and links them to 
examples in real life, in addition to finding laws about area and volume, and embodying 
them, through using the art of three-dimensional animated arts. 
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.Project Noرقم المشروع 34
Geometric Models Bookكتاب المجسمات

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

بسمة عثمان عبد المحسن العزة

مدرسة بنات طولكرم األساسية الثانية

طولكرم

Basma Othman Abdulmuhsen Al-Azza

Tulkarem Second Primary Girls School

Tulkarem

َك�ّشور« باالإ�شافة اإىل وجود �شخ�شيات رقمية وعددية وهند�شية متحركة  م�شل�شل كرتوين بطله طفل �شغري يدعى« 
ناطقة لتعليم الطلبة مادة الريا�شيات باللغة العربية ب�شورة حمببة و�شيقة، وب�شكل خم�ش�س مادة الك�شور واالأعداد 

الن�شبية.
ي�شعى” مغامرات ك�ّشور” اإىل توفري طرق اأف�شل لتعليم مادة الريا�شيات كما اأنه يعزز قدرة التالميذ على التفكري 

الناقد واالإبداعي حلل امل�شكالت يف اإطار التعّلم اجلديد.

A cartoon series whose hero is a toddler called “Kasour” (mini fractures) in addition to 
other digital, numeric, and geometrical animated speaking characters to teach students 
mathematics in Arabic in a desirable and interesting manner, specifically on fractures and 
the relative numbers. 
Kassour’s Adventures seeks to provide better ways for teaching mathematics. It also 
enhances students’ skills towards creative and critical thinking to solve problems within a 
new learning framework. 
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.Project Noرقم المشروع 36
Kassour” the Mini-fractures Adventures“مغامرات كّسور

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

سليمان دياب

مدرسة المعري األساسية للبنين

نابلس 

Suleiman Diab 

Al-Am’aari Boys Primary School

Nablus

نقاط  لتقليل  الربنامج  مم  �صُ حيث  اليد،  خالل  من  احل�صابية  العمليات  نواجت  اإيجاد  على  يعتمد  فل�صطيني  ابتكار 
ال�صعف يف برامج احل�صاب الذهني الأخرى.

يخدم امل�صروع الأعداد الطبيعية، ال�صحيحة  واأجزاء من الأعداد الن�صبية ومهارات اأخرى يف علم الريا�صيات حيث 
�صممت �صمن قواعد حمددة.

A Palestinian innovation that depends on finding out the results of mathematics 
calculations by hand. The program was designed to minimize the weaknesses in the other 
mental arithmetic programs.
The project works on the correct natural numbers, and some of the relative numbers, as 
well as other skills in mathematics, which were designed within specific rules.
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.Project Noرقم المشروع 46
Mental Arithmetic by fingersالحساب الذهني من خالل األصابع

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

نجاح مصطفى أيوب أيوب

مدرسة بنات بروقين الثانوية

سلفيت

Najah Mustafa Ayyoub Ayyoub

Bruqin Girls High School  

Salfit

وحتليل  والتطبيق  الفهم  مبهارات  مرورًا  العليا،  االإدراك  م�شتويات  اإىل  الطلبة  نقل  بهدف  امل�شروع  فكرة  جاءت 
امل�شكالت واحلكم على االأ�شياء.

البحث  يف  وفعااًل  مميزًا  دورًا  للطالب  تعطي  والتي  البنائية  النظرية  من  م�شتمدة  تعلم  طريقة  امل�شروع  يعتمد 
واال�شتق�شاء  وفق مراحل االكت�شاف وتقدمي املفهوم وتطبيق. 

The idea of the project came to shift the students’ perception to upper levels, including the 
skills of understanding, applying, analyzing the problems and judging on things. 
The project depends on a learning method derived from the constructive theory which 
gives the student a distinctive and effective role in research and investigation, according 
to the discovery stages and providing the concept and application.
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Play with Mathematicsإلعب مع الرياضيات

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

بديع أحمد محمد حمدان

مدرسة شهداء الزيتون الثانوية )ب(

غزة

Badee’ Ahmad Mohammad Hamdan

Al-Zaytoun Martyrs High School - B

Gaza – East of Gaza Directorate

اأنواع  لكل  البياين  التمثيل  يف  الربنامج  ا�شتخدام  واملعلمني  الطلبة  من  كل  ّكن  تمُ تفاعلية  اإلكرتونية  تعليمية  و�شيلة 
االإقرتانات واإجراء التحويالت الهند�شية املختلفة والعديد من املميزات املتعلقة مبادة الريا�شيات.

ي�شتهدف الربنامج مادة الريا�شيات يف املنهاج الفل�شطيني لطلبة ال�شف العا�شر.

An interactive e-learning educational tool which enables both students and teachers to 
use it in the graphical representations of all types of functions as well as to do various 
geometric transformations and many other mathematics features.
The program targets the mathematics subject in the Palestinian curriculum for the 10th 
graders. 
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التحويالت الهندسية 
على اإلقترانات

Geometric Transformations 
and Functions

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

آالء عليان

مدارس ورياض نور القدس الخاصة النموذجية

القدس

Alaa’ Elayyan

Noor Al-Quds Private Schools and Kinder Gartens

Jerusalem

اأ�شكال تثل رموز املجموعات. تقوم بالت�شهيل على الطلبة ا�شتيعاب  »اإلعب مع املجموعات« لوحة فنية حتتوي على 
املفهوم احلقيقي للمجموعات. تتميز الو�شيلة ب�شال�شتها، حيث مت دمج بع�س العمليات وممكن تطويرها لت�شمل جميع 

تفا�شيل وحدة املجموعات املوجودة يف �شفوف ال�شابع والثامن االأ�شا�شيني يف املنهاج الفل�شطيني.

“Play with the Groups” is a painting that contains shapes representing groups symbols, 
making it easier for the students to understand the actual concept of groups. This method 
features could be used in an extremely smooth manner, where some of the processes were 
merged and could be developed to include all the details of the Groups Unit for the 7th 
and 8th basic graders in the Palestinian curriculum. 
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Play with the Groupsإلعب مع المجموعات

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

ابتهال فايز رشاد ابو هيكل

مدرسة بنات الخليل االساسية 

الخليل 

Ibtihal Fayez Rashad Abu Haykal

Hebron Girls Primary School

Hebron

ظهرت فكرة امل�شروع لوجود اأهمية ودور فّعال يف بناء مفاهيم الريا�شيات، حيث تقوم بتج�شيد املادة التعليمية لت�شبح 
جاذبة وممتعة ولي�س جمرد رموز جمردة.

 تخدم الو�شائل التي يحتويها امل�شروع الكثري من درو�س الريا�شيات للمرحلة االبتدائية وقد مت ترتيبها داخل حقيبة 
ي�شهل حفظ الو�شائل فيها كما ي�شهل حملها وا�شتخدامها يف اأي وقت.

The idea of the project derives from the important and effective role of constructing the 
mathematics concepts, where it embodies the educational material to become enjoyable 
and attractive and not abstract symbols merely.
The project contains methods that assist in a lot of mathematics lessons for the elementary 
level of education, which were arranged in a handy kit where they could be easily saved 
and carried at any time. 
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Mathematics by Manualsالرياضيات باليدويات

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

مدرسة الفرير الثانوية

بيت لحم

Collège des Frères

Jerusalem

تهدف لعبة البينجو)Bingo(  اإىل تقوية قدرات ومفاهيم الطلبة يف مبحث الريا�ضيات يف جميع املراحل الأكادميية 
اإبتداءًا من املرحلة الإبتدائية وحتى املرحلة الثانوية.

عند  متعددة  �ضعوبات  ت�ضكل  والتي  الن�ضبية  الأعداد  جمموعة  من  الطالب  وخوف  رهبة  اإزالة  على  اللعبة  تتمحور 
الطالب يف حل �ضتى التمارين الريا�ضية يف خمتلف املوا�ضيع التعليمية املتعلقة يف هذه املجموعة من الأعداد الن�ضبية.

Bingo game aims to strengthen the students’ capabilities and understandings of 
mathematics at all the academic levels from the primary to the secondary levels. 
The game revolves around eliminating students fear from the relevant numbers especially 
that they are usually multi-difficult for the students to solve in the various mathematics 
exercises in many educational topics related to this group of relative numbers. 
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Bingoالبينجو 

Teacherالمعلم/ة

Rami Sami Warwarرامي سامي ورور 
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المدرسة

المحافظة

مي سليمان

مدرسة بنات خربثا المصباح الثانوية          

رام اهلل والبيرة

Mai Sulaiman

Khirbetha Al-Misbah Girls High School  

Ramallah and Al Bireh

يقوم امل�شروع بتو�شيح عدة انعكا�شات لالقرتان واالأ�شكال، تنفيذ الدوران يف االأرباع، حتديد زاوية الدوران بدقة، 
اإزاحة االقرتانات افقيًا وعموديًا، امل�شافات بني النقاط ومنت�شفها احداثيًا، ر�شد  النقاط وغريها وكل ما يرقى اإليه 

اخليال لر�شم وهند�شة االأ�شكال واالقرتانات باالإحداثيني ال�شيني وال�شادي.

Applying the engineering transfers quickly and accurately; explaining the reflections 
pairing and shapes; implementing rotation in the quarters; determining the rotation angle 
accurately; shifting the pairings horizontally and vertically; the distances between the 
points and the middle coordinates; monitoring points; and whatever mounts up to your 
imagination for drawing and designing shapes and pairings with the x and y coordinators. 
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التحويالت الهندسية في 
المستوى الديكارتي       

Engineering transfers in the 
Cartesian level

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

سهيال محمد عبد زنادة

مدرسة سلوان االبتدائية للبنات

القدس

Suhaila Mohammad Abed Zinada

Silwan Girls Elementary School 

Jerusalem

اإىل الطفولة املبكرة. يتم من خالل امل�شروع حتويل كلمات خم�شني  تعترب االأنا�شيد من االأ�شاليب التعليمية القريبة 
اأغنية �شعبية وزغرودة اإىل مفاهيم ونظريات وعبارات للريا�شيات ت�شتخدم يف عملية التدري�س يف ريا�س االأطفال 

واملدار�س.
Songs are one of the educational methods close to early childhood. In this project, about 
fifty popular song and zaghruda ululations will be transformed into mathematics concepts, 
theories and phrases that would be used in the teaching process at kindergartens and 
schools.
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األناشيد الشعبية في 
الرياضيات 

Popular songs in 
mathematics

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

رجاء محمد عوض نصار

مدرسة بنات الرام الثانوية

ضواحي القدس - الرام

Raja’ Mohammad Awad Nassar

Al-Ram Girls High School

Jerusalem suburbs – Al Ram

تقوم فكرة امل�شروع على ا�شتخدام اللعب كو�شيلة من و�شائل التقييم بعيدًا عن الو�شائل التقليدية و ما يرتتب عليها من 
تبعات نف�شية و حت�شيلية لدى الطلبة.

اإجراء  بع�س التغريات و التح�شينات التي تن�شجم مع  “ مونوبويل” العاملية،  مع  فكرة امل�شروع م�شتوحاه من لعبة 
الغاية من امل�شروع القائمة على حتويل اللعبة من ترفيهية اىل تعليمية ترفيهية.

The project uses playing as one of the assessment tools away from the traditional means 
and their consequent psychological and achievement implications among students.
The project’s idea is inspired from the worldwide “Monopoly” game with some changes 
and improvements that are consistent with the project’s purpose, which is based on 
transforming the game from an entertaining to an educational one as well. 
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 Math poly

Teacherالمعلم/ة
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المدرسة

المحافظة

سندس حسني محمد سوالمة 

بنات عسكر األساسية الثالثة 

نابلس

Sundos Husni Mohammad Sawalma

Askar Girls Third Primary School  

Nablus

و�شيلة تعليمية تتعلق بالك�شور العادية ملاده الريا�شيات، تخدم ال�شفوف من االأول حتى ال�شابع االأ�شا�شيني.
بالك�شور وذلك من  املتعلقة  العمليات  الك�شور ملمو�شًا بحيث يجد من خالله الطلبة نواجت  اإىل جعل مو�شوع  تهدف 

خالل حتريك قطع من على لوحة خم�ش�شة وتركيبها فوق بع�شها البع�س.
An educational tool about the regular fractions in mathematics, for the 1st till 7th graders.
It is designed to make the fractions subject tangible where students can find out the 
results of fractions processes by moving pieces off a special board and placing them on 
top of each other. 
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Mysteries of Regular Fractionsخفايا الكسور العادية

Teacherالمعلم/ة
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“Learning and innovation go hand in hand. 
The arrogance of success is to think that 
what you did yesterday will be sufficient for 
tomorrow.”

William Pollard

»�لتعلم و�البتكار ي�سري�ن جنبا �إىل جنب، 

غطر�سة �لنجاح تكمن يف �العتقاد باأن ما فعلته 

باالأم�س �سيكون كافيا للغد.«

وليام بوالرد
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