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Al Nayzak.. Sky is the limitالنيزك.. ال�سماء هي احلدود

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

والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم  املواهب يف جمالت  البحث عن  وهي دائمة 

والريا�صيات.ت�صعى النيزك اإىل تطوير وجتذير وتعزيز ثقافة جديدة تقّدر 

العلوم التطبيقية والهند�صية و تروجها بني فئات ال�صباب وتوفر لهم فر�ص 

اقت�صادية متميزة تعد مب�صتقبل مزدهر.

الفرد  متاأ�صال يف حياة  العلمي جزءا  التفكري  النيزك على جعل  نهج  يقوم 

الفل�صطيني اليومية. ولتحقق ذلك تقوم با�صتخدام و�صائل واأدوات ومنهجية 

املعرفة  لربط  الالزمة  املهارات  تنمية  يف  الأفراد  مل�صاعدة  الناقد  التفكري 

بالتقنية ملواجهة التحديات نحو طريقهم اإىل الإبداع والتميز.

عدد  وتنفيذ  بتطوير  الأخرية  الع�صر  ال�صنوات  مدار  على  النيزك  قامت 

منها: حا�صنات  فئات عمرية خمتلفة  ت�صتهدف  التي  ال�صنوية  الربامج  من 

املوهوبني لالأطفال والطالئع بني عمر 10-14 عام، وبرنامج الباحث ال�صغري 

والطالئع – قادة التغيري اليجابي  ملن هم بني 14-17 عام وبرنامج الريادة 

وبرنامج »�صنع يف  14-17 عام  املدار�ص بني  والتكنولوجية لطالب  العلمية 

فل�صطني« ملن هم 18 فما فوق. اإ�صافة اإىل برنامج »تفكري« وهو برنامج وطني 

يخت�ص يف دمج التكنولوجيا بالتعليم. 

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

والتكنولوجيا،   للعلوم  الوطني  املتحف  بناء  يف  الأ�صا�ص  احلجر  يعد  والذي 

يزور بيت العلوم قرابة اخلم�صة ع�صر زائر �صنويا. 

املنت�صرة  مكاتبها  �صبكة  خالل  من  الفل�صطيني  املجتمع  النيزك  تخدم 

العلوم  بيت  اإىل  بالإ�صافة  وغزة  ونابل�ص  واخلليل  اهلل  ورام  القد�ص  يف 

والتكنولوجيا يف البلدة القدمية يف بلدة بريزيت.

Al Nayzak is Palestinian non-profit, non- partisan, Jerusalemite 

and unique initiative that looks for young talents in science, 

technology, engineering, and math(STEM), 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.

Crowning its series of achievements and a 10 years parade 

for innovation, 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 thousands visitor a year. 

Al Nayzak serves all Palestinian areas through its network of 

offices in Jerusalem, Ramallah, Gaza, and Nablus, as well as in the 

Science and Technology House in the Old City of Birzeit.

3 2



والتكنولوجيا  للعلوم  بيت  اول    2013 العام  يف  النيزك  موؤ�ص�صة  افتتحت 

يف  املتعلقة  والأحداث  التطورات  يواكب  ديناميكي  ج�صم  وهو  فل�صطني،  يف 

اليومية،  باحلياة  املرتبطة  والتكنولوجية  والهند�صية  العلمية  املجالت  كافة 

ويعر�صها لالأطفال والكبار بطريقة تفاعلية ت�صمن املتعة والفائدة من خالل 

معرو�صات علمية اآمنة يقوم بت�صغيلها الزائر بنف�صه.

يعترب البيت موؤ�ص�صة تعليم ل منهجي وو�صيلة عملية ت�صاعد الرتبويني على 

مكانًا  اي�صًا  وتعد  و�صيق،  عملي  ب�صكل  لالأطفال  احلقيقية  املعرفة  اإي�صال 

علمية  وم�صتويات  اأعمارًا  ل�صتهدافه  العطل  لق�صاء  ومفيدًا  مميزًا  عائليًا 

املدر�صية  الرحل  من  للعديد  مق�صدًا  البيت  يعد  كما  خمتلفة،  واأكادميية 

العلمية ففي عامه الأول بلغ زوار البيت منذ افتتاحه ما يزيد على 11 الف 

�صخ�ص من طالب ومعلمني ومهتمني وعائالت.

للعلوم  الوطني  املتحف  ان�صاء  يف  الوىل  اخلطوة  العلوم  بيت  افتتاح  يعد 

والتكنولوجيا والهند�صة.

In 2013 Al Nayzak Organization opened the First Science and 

Technology House in Palestine as a dynamic body that follows 

the developments and phenomena of the science, engineering 

and technology aspect in our daily lives.  These phenomena 

are presented to the house’s visitors (children and adults) in an 

interactive manner that guarantees the visitors’ entertainment 

and interest, through scientific exhibits which the visitors can 

operate by themselves safely. 

The Science house is considered an extracurricular 

education institution that assist educators in channeling 

true knowledge to children in practical and exiting manner, 

it’s also a distinctive and useful place for families to have fun 

and spend vacation days for its contains various sections 

that are of interest to all ages and educational levels.  

It is also a destination for several schools scientific trips where 

more than 11,000 interested guests from students, teachers 

and families visited the Science House during the first year of its 

opening.

Science House is the first step towards establishing National 

Science and Technology Museum. 

بيت العلـــــــوم والتكنولوجيـــــــا.. 

كـــــــل العلـــــــم

Science and Technology House.. 
Where Innovation Lives
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برنـــــــامج الريـــــــادة العلميـــــــة 

والتكنولوجيـــــــة الفل�سطينيـــــــة ال�ســـــــابة 

The Palestinian Science and 
Technology Entrepreneurship Program

برنامج  هو  ال�صابة«  الفل�صطينية  والتكنولوجية  العلمية  »الريادة  برنامج 

يف  املدار�ص  لطلبة  الإبداعية  امل�صاريع  ودعم  بتطوير  ُيعنى  ودائم  �صنوي 

�صفوف التا�صع وحتى احلادي ع�صر يف جمالت العلوم التطبيقية والهند�صة 

والتكنولوجيا مبختلف اأنواعها.

يف  والتكنولوجي  العلمي  والإبداع  البحث  ثقافة  ن�صر  على  الربنامج  يقوم 

توليد  على  الطلبة  وقدرات  الإبداعية  ال�صباب  طاقات  خالل  من  فل�صطني 

الأفكار وتنفيذ م�صاريع علمية متتاز بالأ�صالة وتعتمد على منهجيات البحث 

املتقدمة يف  العاملية  واملبادرات  للجهود  العلمي احلقيقي، وذلك لالن�صمام 

هذا املجال.

تعمل موؤ�ص�صة النيزك من خالل الربنامج على تدريب الطلبة ذوي الأفكار 

وامل�صاريع الإبداعية، وتطوير القدرات التقنية لديهم ولدى املعلمني امل�صرفني 

على امل�صاريع يف املدار�ص، بالإ�صافة اإىل تقدمي الدعم املايل والفني لتطوير 

الأبحاث والنماذج العملية للم�صاريع.

يف  للم�صاركة  امل�صاريع  اأ�صحاب  بتدريب  املوؤ�ص�صة  يف  العلمي  الطاقم  يقوم 

م�صابقة وطنية �صخمة، ين�صم الفائزون فيها للبعثة الفل�صطينية التي �صوف 

والهند�صة يف  والعلوم  الف�صاء  ت�صارك يف خميمات علمية خا�صة يف جمال 

الأمريكية وغريها  املتحدة  الوليات  موؤ�ص�صات علمية عاملية متخ�ص�صة يف 

من الدول الرائدة يف هذه املجالت.

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 participating students to 
engage in a huge national competition and exhibition. The winners 
of this national competition will travel as a delegation to the United 
States and other countries, where they attend trainings in space 
science and engineering with specialized scientific organizations, 
and will exchange ideas with their international peers.
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مراحل برنامج الريادة العلمية 

والتكنولوجية الفل�سطينية ال�سابة

علميًا  املبدعني  للطلبة  ومغايرة  مميزة  فر�صة  ليقدم  الربنامج  هذا  ياأتي 

اإىل  بالإ�صافة  الإبداعية  لأفكار م�صاريعهم  للح�صول على دعم  وتكنولوجيًا 

احل�صول على فر�صة امل�صاركة يف برامج علمية عاملية متخ�ص�صة.

Palestinian Science and Technology 
Entrepreneurship Program’s Phases

This program comes to offer scientifically and technologically 

talented school students an opportunity like no-other in the country 

in receiving support for their creative project ideas, in addition to a 

unique training in a specialized international institutions.
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مراحل البرنامج: 

تعبئة الطلب والتسجيل 

فحص وتقييم الطلبات من قبل اللجنة العلمية 

تدريب عام للطلبة والمعلمين/ات 

دعم تقني ومالي للمشاريع المشاركة 

عرض المشاريع أمام اللجنة العلمية واختيار المشاريع المتأهلة  

تدريب متقدم للطلبة والمعلمين/ات 

دعم تقني ومالي متقدم للمشاريع المتأهلة  

المعرض والمسابقة الوطنية 

إيفاد البعثة الفلسطينية للخارج

Program’s Phases:

Application and Registration

Assessment of applications by the scientific committee

General trainings for teachers and students

Technical and financial support of the participating projects

Projects presentations and selecting projects for the next phase

Advanced trainings for teachers and students

Advanced technical and financial support 

National competition & exhibition and announcing the winners

Dispatch the Palestinian delegation to international institutions
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S.T.E.P 2015 يف اأرقام

الزيارات  بالإ�صافة لعدد من  النيزك بعقد ور�صات تعريفية  قامت موؤ�ص�صة 

الطالب  من  عدد  لأكرب  بالربنامج  للتعريف  وذلك  املتخ�ص�صة  املدر�صية 

الطلبة  واإعطاء  به  للم�صاركة  التقدم  وطرق  واأهدافه  مبراحله  والتعريف 

مقدمة حول معايري امل�صروع العلمي الناجح. 

�صارك هذا العام ما يزيد على 5200 طالب/ة يف الور�صات التي عقدت يف 

16 مديرية، وتقدم للم�صاركة يف الربنامج بعدها  460 م�صروعًا  لـ 732 

طالبًا/ة.

قامت اللجنة العلمية بفح�ص طلبات امل�صاركة ومت اإختيار 250 م�صروع ل 

303 طالبًا/ة للم�صاركة يف املرحلة الأولية. ح�صل اأ�صحاب هذه امل�صاريع 

بعدها  امل�صاريع، مت  وت�صميم  العلمي  البحث  تدريبات عامة يف جمال  على 

حتكيم اأفكار امل�صاريع واختيار 110 م�صاريع ل 163 طالب/ة.

ح�صلت هذه امل�صاريع على الدعم التقني واملايل كما ح�صر اأ�صحاب امل�صاريع 

اأمام  وعر�صها  م�صاريعهم  تطوير  من  يتمكنوا  لكي  علمية  تدريبية  ور�صات 

طالب/ة   64 ل  م�صروع   41 باإختيار  بدورها  قامت  علمية،  حتكيم  جلان 

انتقلوا للمرحلة التالية وهي التدريبات املتقدمة التي ت�صبق املعر�ص وامل�صابقة 

الوطنية.

 16 اأ�صماء  عن  والإعالن  امل�صاريع  حتكيم  �صيتم  النهائية  امل�صابقة  خالل 

طالب/ة فائز/ة على �صعيد الوطن، والذين �صي�صاركون بدورهم يف البعثة 

الفل�صطينية اإىل اخلارج.

S.T.E.P 2015 in Numbers

In order to announce the program to the greatest number 

of Palestinian students, Al Nayzak Organization held open 

workshops in addition to a number of school workshops.  

The workshops covered several subjects including an introduction 

about the program, its objectives, stages, the application process 

and an introduction about the criteria of a successful scientific 

project. 

Over 5200 students attended the workshops 16 directorates. 

After which the number of applications reached 460 

applications by 732 students. The scientific committee reviewed 

the applications and chose 250 projects by 303 students to 

participate in the initial training workshops in the field of scientific 

methodology and designing successful projects.

Afterwards the projects’ ideas were reviewed to select the best 

110 projects by 163 students for advanced trainings and 

technical and financial support. Of all the participants 64 

students, the owners of 41 projects, succeeded in the judgments 

to move to the next stage that precedes the national exhibition 

and competition. 

During the final competition, these finalists will be judged and 

16 winners will be announced to participate in the Palestinian 

delegation to international institutions.
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يو�صح ال�صكل التايل ن�صبة امل�صاريع امل�صاركة يف املعر�ص وامل�صابقة الوطنية، 

موزعة ح�صب املحافظات الثماين الرئي�صية:

The following chart shows the number of participating projects 

in the National competition and Exhibition in each of the eight 

major governorates: 

وتتقارب الن�صبة بني الطالبات امل�صاركات والطالب الذكور، ويو�صح ال�صكل 

وامل�صابقة  املعر�ص  يف  امل�صاركني  من  بالذكور  مقارنة  الإناث  ن�صبة  التايل 

الوطنية:

Female and male students scored relatively close percentages. 

The following chart shows the Female/ male percentages 

amongst participants in the National Fair: 

القد�ص

�صواحي القد�ص

رام اهلل

نابل�ص

جنني

طولكرم

بيت حلم

اخلليل

Jerusalem

Jerusalem Suburbs

Ramallah

Nablus

Jenin

Tulkarem

Bethlehem

Hebron

ذكور

اإناث

Male

Female

7

6

6

10

2

1

7

2

٪4444٪
٪5656٪

7

6

6
10

2
1

7
2
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التـــدريب والتمـــويـــل للم�ســـاريع املتـــاأهلـــة 

للم�ســـاركـــة يف املعـــر�ض وامل�ســـابقـــة الـــوطنيـــة  

التدريبات  من  جمموعة  على  النهائية  للمرحلة  املتاأهلني  الطلبة  ح�صل 

التقنية والفنية لتطوير م�صاريعهم الريادية من اأجل م�صاركة عالية امل�صتوى 

يف املعر�ص وامل�صابقة الوطنية. وقد متت هذه التدريبات بتح�صري واإ�صراف 

جلنة علمية خا�صة بالربنامج. وقد مت جزء من التدريبات العامة للم�صاركني 

الطلبة  وجود  ل�صمان  النيزك  ملوؤ�ص�صة  التابع  والتكنولوجيا  العلوم  بيت  يف 

كما  والبتكار،  الإبداع  على  وم�صجعة  منا�صبة  وتكنولوجية  علمية  بيئة  يف 

ت�صمنت التدريبات لقاءات فردية مع الطلبة من اأجل �صمان ح�صولهم على 

مالحظات ون�صائح تقنية متخ�ص�صة مب�صاريعهم من قبل اللجنة العلمية.

ت�صمل املراحل النهائية من الربنامج تدريبًا مكثفًا للفائزين/ات يف املراتب 

العليا يف امل�صابقة الوطنية ومتويل كامل لتنفيذ مقرتحات التطوير وت�صنيع 

عاملية  موؤ�ص�صات  اإىل  الطلبة  اإيفاد  يليها  متقدمة،  بجودة  العلمي  النموذج 

للخ�صوع لتدريب متخ�ص�ص وعايل امل�صتوى يف املجالت العلمية والهند�صية.

والتكنولوجية  العلمية  الريادية  امل�صاريع  على  الكتيب  هذا  ال�صوء يف  ن�صلط 

التي تاأهلت للم�صاركة يف املعر�ص وامل�صابقة الوطنية لربنامج الريادة العلمية 

.S.T.E.P. والتكنولوجية الفل�صطينية ال�صابة

Advanced training, 
technical and financial support
 

The qualified students for the final stage of the national exhibition 

and competition underwent additional training and technical 

support to develop more on their entrepreneurial projects and 

be present at a high-level. These trainings were observed and 

supported closely by the scientific committee of the S.T.E.P. 

program. The training and support included general trainings 

for all the participants at Al Nayzak’s Science and Technology 

House to ensure an encouraging environment for science and 

technology innovation. It also included one-on-one meetings 

with each project through which the students received specific 

and personalized advice and comments for improvement from 

the program’s scientific committee. 

The final stages of the program include an intensive training for 

the top winners in the national exhibition and competition and a 

full funding to develop their projects into practical models with 

advanced quality. Following comes the high-level training in a 

specialized international institutions abroad. 

In this booklet, we shed the light on the projects that succeeded 

through the preliminary judgments of the program and went 

on to compete nationally in the S.T.E.P. national exhibition and 

competition. 

تدريب ومرافقة 

تقنية لتطوير المشاريع 

الفائزة على صعيد 

المحافظات

تمويل وتغطية 

تكاليف تطوير 

النماذج األولية

Training and 

technical support to 

develop the projects’ 

prototype 

Financial support 

and covering the 

Projects’ development 

costs
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امل�ســـاريـــع امل�ســـاركـــة 

يف امل�ســـابقـــة الـــوطنيـــة

بعد اجتياز امل�صاريع الطالبية مرحلة التقييم يف الت�صفيات الأولية مت تر�صيح 

الوطنية،   امل�صابقة  للم�صاركة يف  �صبعة حمافظات خمتلفة  41 م�صروعًا من 

تنوعت يف عدة جمالت يف العلوم والهند�صة والبيئة وغريها:

The Participating Projects 
in the National Competition

After being nominated in the Preliminary fairs, 41 projects 

from seven different governorates compete in the National 

Competition. The projects varied in the area of specialty to 

include science, engineering, environment, and other:
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الحاسوب وتكنولوجيا 
المعلومات

Computer and 
Information Technology

الطالب

Wadie Abu Issaوديع ابو عيسى

Freres Boys High School – Jerusalemالفرير الثانوية للبنين - القدس

المعلم  المشرف

Tawfiq Sa’eedتوفيق سعيد

تطبيق للهاتف املحمول ي�صاعد الأ�صم للتعرف على م�صتوى ال�صجيج الذي حوله وينبهه 

يف حال وجود اأخطار. كما ويقوم بتنبيه ال�صم من خالل الهتزاز حني �صماع اأي �صوت 

خارج عن م�صتوى الغرفة.

A mobile application that helps the deaf identify the level of noise 
surrounding and warns him in case of danger, as well as vibrates to 
alert him when any sound is heard beyond the room. 

ُمساعد األصم
Deaf Assistant
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Student

Schoolالمدرسة

Supervisor
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الطالبة

Mayar Abu Hilalميار أبو هالل

بنات أبو ديس الثانوية 
ضواحي القدس

Abu Dees Girls High School 
Jerusalem suburbs

المعلمة  المشرفة

Lamya Hdeidunلمياء حديدون

يهدف امل�صروع اإىل التخفيف من اأزمات ال�صري التي تنتج من البحث امل�صتمر عن اأماكن 

وقوف، وذلك مب�صاعدة ال�صائق على حجز مكان منا�صب له وبيان رقم امل�صف عن طريق 

اإر�صال ال�صائق ر�صالة ن�صية من هاتفه املحمول اإىل املكان الذي يق�صده ويقوم النظام 

بالرد بر�صالة اآلية تو�صح توفر اأماكن �صاغرة وحجز م�صف لل�صائق حال توفره.

The project aims to alleviate traffic jams resulting from constant 
search for parking lots by helping the driver to book a suitable space. 
The driver sends a text message SMS via his mobile to the desired 
parking and the system sends autoreply indicating the available free 
spaces, with reserving a parking if available. 

تكنولوجيا ركن السيارات
IT Parking
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Student

Schoolالمدرسة

Supervisor

Studentالطالبة

Karmel Khalilكرمل خليل

Schoolالمدرسة

الرجاء اإلنجيلية اللوثرية 
رام اهلل

Al-Raja’ Evangelical Lutheran School 
Ramallah

Supervisorالمعلم  المشرف

Ahmad Abu Khalilأحمد أبو خليل

يحتاج املكفوفني اىل و�صيلة فعالة للتعرف اىل الوراق النقدية دون م�صاعدة احد، ي�صعى 

الهواتف  جميع  على  يعمل  حمو�صب  تطبيق  خالل  من  الو�صيلة  هذه  توفري  اإىل  امل�صروع 

املحمولة ي�صتطيع متييز الأوراق النقدية وقراءتها ب�صوت اآيل يدل الكفيف على نوع وقيمة 

الورقة النقدية.

Blind people need an efficient way to identify the banknotes without 
anyone’s help. This project aims to provide such facility through a 
computerized application for the different smartphones that can 
differentiate the banknotes and tell the blind its type and value via 
automated voice. 

  تطبيق قارئ النقود الورقية
Paper money reader
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Studentsالطالبتان

Lina Al-Haj & Khaldiya Mansourلينا الحاج - خالدية منصور

Schoolالمدرسة

محمد بن راشد آل مكتوم 
البيرة

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum 
Al-Bireh

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Dania Samerدانية سامر

يهدف امل�صروع اإىل توفري احلماية املالية مل�صتخدمي بطاقات الدفع الآيل وذلك من خالل 

ت�صميم جهاز وبرجمية متخ�ص�صة له تقوم بتغري الرقم ال�صري للبطاقة بعد ال�صتخدام 

ب�صكل دوري، وتظهره على �صا�صة رقمية للعميل. ترتبط هذه الربجمية بالنظام اللكرتوين 

البنكي ليتم اعتماد الرقم ال�صري اجلديد يف البنك بناًء على الرقم الت�صل�صلي للبطاقة. 

The project aims to provide financial safety for users of automated 
payment cards, by designing a devise with specific software that 
regularly renews the card’s secret code /PIN, and shows it for the 
client on a digital screen. Such software would be associated with 
the electronic banking system in order to adopt the new PIN based 
on the card’s serial number. 

الدفع اإللكتروني اآلمن 
Safety e-pay

Studentsالطالبتان

آالء الخطيب 
مرجان أبو زياد

Ala’ Al-Khatib and 
Murjan Abu Zayyad

Schoolالمدرسة

العيزرية األرثوذوكسية 
ضواحي القدس

Bethany Orthodox School 
Jerusalem suburbs

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Sana’ Jabrسناء جبر

اأمامه  العوائق  وجود  ا�صت�صعار  على  فتعمل  الكفيف  يرتديها  خا�صة  قفازات  عن  عبارة 

ور�صد حركة اأي �صخ�ص اآخر يف الغرفة، وحتذيره بعدد حمدد من الّرّجات. بالإ�صافة 

اىل ذلك تقوم القفازات باإ�صت�صعار الألوان الأ�صا�صية ومتييزها والنطق بها.

Special gloves the blind person wears that helps him in sensing 
obstacles in front of him, people’s movement around, and warning 
him through specific number of vibrations. Additionally, the gloves 
sense, distinguish and pronounce the basic colours. 

القفازات الحساسة
Sensitive gloves
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Studentsالطالبتان

أفنان حميدان 
سوار أبو هندي

Afnan Hmeidan 
and Siwar Abu Hindi

Schoolالمدرسة

First Balata Girls School – Nablusبنات بالطة األساسية األولى - نابلس

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Hayat Al-Masriحياة المصري

النظام  يعيد  وبدوره  مفرتقات،  اىل  الطوارئ  �صيارة  اقرتاب  ك�صف  من  النظام  يتمكن 

�صبط اإ�صارات املرور لت�صمح ل�صيارة الطوارئ )ا�صعاف، �صرطة، اطفائية( باملرور ومن 

ثم اإعادة الو�صع اإىل ما كان عليه بعد التاأكد من عبور ال�صيارة.

The system detects an emergency vehicle approaching to junctions, 
and automatically readjusts the traffic lights, allowing the vehicles 
(ambulance, police, fire rescue) to pass, then returns the lights to 
their previous status after making sure that the emergency vehicle 
passed.   

نظام التحكم باالشارة الضوئية في حاالت الطوارئ

Controlling Traffic Lights During Emergencies
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Studentالطالب

Omar Harbعمر حرب

Schoolالمدرسة

محمد بن راشد آل مكتوم 
البيرة

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum 
Al-Bireh

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Dania Samerدانية سامر

تطبيق مربمج على نظام الأندرويد يعمل على متابعة احلالة ال�صحية للم�صتخدم، حيث 

اإ�صابة الأفراد باأمرا�ص الذبحات ال�صدرية وان�صداد ال�صرايني  يقوم بح�صاب احتمالية 

التي  التحاليل املخربية  لك�صوفات  بناًء على حتليل دائم  ال�صائعة  الأمرا�ص  وغريها من 

يتم ادخالها يف النظام.

A smartphone application for Android system that monitors the 
user’s health condition. The application predicts the individuals’ 
probability of having a common disease such as Angina and clogged 
arteries, by permanently analysing the results of laboratory tests 
inserted in the application.  

المستشار الصحي
Health Adviser
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Studentsالطالبتان

نتالي عتيق 
ميار دنادنة

Natalie Ateeq 
and Mayar Danadneh

Schoolالمدرسة

St. Joseph Sisters School – Bethlehemراهبات مار يوسف - بيت لحم

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Tina Hazbounتينا حزبون

من  وقتهم  وا�صتغالل  الدرا�صة  على  ي�صجعهم  املدرا�ص  لطلبة  م�صاعد  الكرتوين  تطبيق 

خالل ادخال معلومات عن طبيعة املادة املراد درا�صتها وعدد �صفحاتها ليقوم التطبيق 

على  التطبيق  احتواء  اإىل  بالإ�صافة  الفرتة.  هذه  خالل  الطالب  عن  املوبايل  بحجب 

عبارات يومية م�صجعة ون�صائح عن طرق الدرا�صة الأف�صل.

An electronic application that helps and encourages students to 
learn and make use of their time by inserting information related to 
the subject they want to study and its number of pages. Accordingly 
the application withholds the mobile from the student during the 
studying time. Additionally, it contains daily encouraging phrases 
and tips for better studying.  

التعلم اإللكتروني
E-Study
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الطالبتان

Ranin Beidas and Ru’a Jaffalرنين بيدس - رؤى جفال

العيزرية األرثوذوكسية 
ضواحي القدس

Bethany Orthodox School 
Jerusalem suburbs

المعلمة  المشرفة

Sana’ Jabrسناء جبر

ي�صعى هذا امل�صروع اىل م�صاعدة الأ�صخا�ص البكم للتوا�صل بطريقة اأف�صل مع من حولهم 

 ،(Android) من خالل تطبيق الكرتوين خا�ص يتم حتميله على الألواح الذكية من نوع

حيث ميكن ال�صخ�ص الأبكم من انتقاء الإ�صارات اخلا�صة لكتابة اأحرف وكلمات باللغتني 

العربية والجنليزية. بالإ�صافة اىل ذلك يحتوي التطبيق على قامو�ص لالإ�صارات الدالة 

على بع�ص الكلمات واجلمل امل�صتخدمة ب�صكل كبري بلغة ال�صارة، والنطق بها.

The project aims to help dumb people better communicate with 
those around using a special electronic application that could be 
installed on Android smart pads, enabling the dumb to choose 
special signs to write letters and words in Arabic and English. 
Also the application includes a signs dictionary for certain words 
and phrases that are significantly used in the signs language, and 
pronounces them. 

تطبيق لغة اإلشارة
Signs language application
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Students

Schoolالمدرسة

Supervisor
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الطالبتان

إيمان خديش 
سجود بدرساوي

Iman Khadish and 
Sujud Badrasawi

First Balata Girls School – Nablusبنات بالطة األساسية األولى - نابلس

المعلمة  المشرفة

Sabrin Sarhanصابرين سرحان

نظام الإمتحانات املتنقل (M-learning) التكنولوجي متخ�ص�ص يف امتحان الطلبة حني 

وجود حالت الطارئة متنعهم من الو�صول اىل املدار�ص، ميتاز النظام بخا�صية الو�صول 

اإليه من اأي مكان بوا�صطة �صبكة النرتنت ويحقق التبادل الفوري بني كل من ي�صتخدم 

نف�ص املحتوى.

The Mobile exams technology system (M-learning) is designated 
for students’ exams during certain emergencies that hinders them 
from reaching schools. The system is characterized by an accessible 
feature once it’s connected to the internet and allows immediate 
exchange for those using the same content. 

نظام اإلمتحانات المتنقل
Mobile exams system
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Students

Schoolالمدرسة

Supervisor

Studentالطالبة

Nour Hallaqنور الحالق

Schoolالمدرسة

Rosary Sisters School – Jerusalemراهبات الوردية - القدس

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Noura Kamalنورا كمال

تطبيق هاتف يقوم مب�صاعدة ال�صم والبكم على التوا�صل مع البيئة املحيطة بهم �صمن 

اأن�صطتهم اليومية دون احلاجة اىل القلق حول لغة ال�صارة اأو وجود مرتجم. حيث يحول 

التطبيق ال�صارات اىل ا�صوات مفهومة لل�صامع.

A mobile application that helps the deaf and dumb to communicate 
with their surrounding environment during their daily activities 
without worrying about the signs language or needing an interpreter, 
since the application converts the signals to understandable voices 
to the listener. 

I can communicate
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الطالبتان

ندين مسّلم  
حال جوابرة

Nadine Musallam 
and Hala Jawabreh

St. Joseph Sisters School – Bethlehemراهبات مار يوسف - بيت لحم

المعلمة  المشرفة

Tina Hazbounتينا حزبون

املحمول  الهاتف  �صا�صة  تلقائيا  ُتغلق  10كم/�صاعة  عن  ال�صيارة  �صرعة  تزداد  عندما 

على  الرد  ال�صائق  ي�صتطيع  ل  وهكذا  الكرتوين،   تطبيق  بوا�صطة  بال�صائق  اخلا�ص 

الت�صالت الواردة اأو ا�صتخدام الهاتف خالل القيادة مما يوفر له احلماية من الت�صتت 

وعدم الرتكيز.

An electronic application that automatically locks the driver’s mobile 
screen once the car speed exceeds 10km/h, so he can’t answer 
incoming calls or use his mobile while driving, which protects him 
from distraction and inattention. 

القيادة اآلمنة
Drive safely
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Students

Schoolالمدرسة

Supervisor

Studentالطالبة

Razan Abu Swayرزان أبو صوي

Schoolالمدرسة

Ibrahimieh College – Jerusalemالكلية اإلبراهيمية - القدس

يعاين الكثري من الطالب من �صعوبة بدرجات متفاوتة يف قواعد اللغة العربية وخا�صة 

العربية  للجمل  الآيل  الإعراب  خدمة  بتوفري  اجلديد  التطبيق  يقوم  اجلمل،  اإعراب 

اأو  الإعراب.  قواعد  و�صرح  الذكي،  هاتفه  يف  امل�صتخدم  يدخلها  التي  اأو  �صابقًا  املخزنة 

وجود مرتجم. حيث يحول التطبيق ال�صارات اىل ا�صوات مفهومة لل�صامع.

Many students face various degrees of difficulty learning the 
Arabic language grammar rules, especially parsing sentences. This 
new application provides automated parsing and explanation 
of grammatical rules of certain Arabic sentences that are either 
previously stored or the user inserts in his smartphone. 

ُمعِرب اللغة العربية
Grammatical rules for Arabic language
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Studentالطالب[

Tala Rabiتاال الرابي

Schoolالمدرسة

Rosary Sisters School – Jerusalemراهبات الوردية - القدس

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Noura Kamalنورا كمال

تطبيق للهاتف الذكي يقوم بتنظيم اأوقات وكميات تناول الأدوية لكبار ال�صن، بحيث تتم 

برجمة التطبيق باإدخال ا�صم الدواء والكمية املو�صى بها من قبل الطبيب وعدد مرات 

الإ�صتخدام اليومية ويقوم التطبيق بدوره بتنبيه املري�ص مبواعيد وكمية الدواء.

A smartphone application that organizes times and quantities of 
medication for the elderly. Upon inserting the medicine’s name, 
quantity recommended by doctor and times of daily use, the 
programmed application starts reminding the patient of the date 
and amount. 

الصيدلية الذكية
Smart Medicine Machine
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الطالبة

Ranin Idreesرنين إدريس

الروضة الحديثة اإلسالمية
القدس

Ar Rawda Modern Islamic School 
Jerusalem

المعلم  المشرف

Suheil Tamimiسهيل تميمي

يحل امل�صروع م�صكلة الأ�صخا�ص الذين يعانون من �صعف النظر او العمى وي�صعى لتوفري 

الكالم  بتحويل  يقوم  املحمولة  للهواتف  تطبيق  توا�صل جديدة من خالل  و�صيلة  ليجاد 

امل�صموع اىل ن�صو�ص مكتوبة وبالعك�ص.

The project seeks to solve the problem of persons who suffer from 
visual impairment and blindness, by providing a new communication 
way through an application for smartphones, which converts audio 
speech to written texts and vice versa. 

Speak
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Supervisor
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الطالبان

إبراهيم سعد الدين 
حلمي حنون

Ibrahim Saa’deddin 
and Helmi Hannoun

Fadiliya Boys High School – Tulkaremالفاضلية الثانوية للبنين - طولكرم

المعلم  المشرف

Abdulmajeed Jabshehعبد المجيد جبشة

ما ان ميرر الراكب البطاقة اجلديدة التي بحوزته حتى تظهر على ال�صا�صة عند ال�صائق 

الأجرة  �صيارات  مبكاتب  اي�صا  مرتبط  النظام  وهذا  الجرة،  دفع  قد  الراكب  هذا  ان 

ويح�صب عدد الركاب الذين مت حتميلهم خالل اليوم من قبل ال�صائق، وفرتة جلو�ص كل 

راكب على امل�صعد.

Once the passenger passes the new card he possess, a sign appears 
on the driver’s screen confirming the payment. Such system is 
connected as well to the taxi services offices enabling them to count 
the number of passengers the driver has carried during the course of 
the day and calculate the duration each passenger stayed. 

الدفع اآللي في سيارات االجرة
Automatic Payment in Shuttle Services
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Students

Schoolالمدرسة

Supervisorعلوم الطاقة والبيئة
Energy and 

Environment Science
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OMW Reuse
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Studentالطالبة

Asar Jaradatأسار جرادات

Schoolالمدرسة

Friends Boys School - Ramallahالفرندز للصبيان - رام اهلل

Supervisorالمعلم  المشرف

Nidal Qur’anنضال قرعان

)الزيبار(  العادمة  املياة  من  كبرية  كميات  بانتاج  الزيتون  زيت  ا�صتخراج  يرتبط 

والنفايات ال�صبة )اجلفت( التي يتم التخل�ص منها عادة  يف نظام ال�صرف ال�صحي 

اىل  امل�صروع   يهدف  البيئة.  على  ي�صكل خطر  الزيتون مما  ملعا�صر  املجاورة  والأرا�صي 

معاجلة املخلفات الناجتة عن ع�صر الزيتون والتي حتتوي على مادة البوليفينول ال�صامة 

الرخي�صة  ال�صيليكا جيل  مادة  تعمل  ال�صيليكا جيل.  مادة  باإ�صتخدام  من خالل ف�صلها 

ليتم  ال�صامة  املواد  وف�صل  البوليفينول،  يف  الهيدروجينية  الروابط  جذب  على  الثمن 

ا�صتخدام املواد الع�صوية املتبقية ك�صماد للنباتات.

Olive oil extraction is associated with producing large quantities of 
wastewater (known in Arabic as Zibar) and solid wastes (peat), which 
are usually disposed in the sewer system and the nearby olive oil 
presses dangerously affecting the environment. The project aims 
to apply a treatment on the wastes resulting from pressing olives 
and separate the toxic polyphenol they contain. By using the cheap 
silica gel this method attracts the hydrogen bonds in the polyphenol 
and separates the toxic materials. Hence, the remaining organic 
materials will be reused as fertilizers for plants. 

الشاحن الضوئي
Light Charger
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Studentsالطالبتان

Marah Al-Atrash & Zara Rabbaaمرح األطرش – زارا رّباع

Schoolالمدرسة

Freres High School - Bethlehemمدرسة الفرير الثانوية - بيت لحم

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Ikhlas Bannourahإخالص بنورة

يعمل امل�صروع على توفري مولد طاقة كهربائية ل�صاحن الهاتف املحمول، من خالل خاليا 

�صم�صية �صهلة الفك والرتكيب واحلمل.

The project provides electric power generator for the mobiles 
chargers through simple attachable, detachable and portable solar 
cells. 
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الهندسة 
الكهربائية والميكانيكية

Electrical and 
Mechanical Engineering

الطالب

فيرونا خير 
جون أبو فرحة

Verona Kheir 
and John Abu Farha

البطريركية للروم الكاثوليك 
بيت ساحور

Greek Catholic Patriarchate School 
Beit Sahour

المعلمة  المشرفة

Rojees Qumsiehروجيس قمصية

ي�صاعد امل�صروع يف احلفاظ على حمركات ال�صيارات من خالل تنبيه ال�صائق مبنبه �صوتي 

يف حال ارتفاع درجة احلرارة داخل املحرك قبل ان يظهر ذلك على اللوحة التي امامه.

The project helps in preserving the vehicles engines by warning the 
driver via an audio alarm in case of any temperature increase inside 
the engine before this appears on the screen in front of him. 

األمان على الطرق
Roads Safety
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Schoolالمدرسة

Supervisor

39



Studentالطالب

Firas Masalmehفراس مسالمة

Schoolالمدرسة

Sinjil Boys High School – Ramallahذكور سنجل الثانوية – رام اهلل

Supervisorالمعلم  المشرفة

Kifah Awadallahكفاح عوض اهلل

ننتظر بالعادة امل�صعد حتى ياأتي ويف بع�ص الحيان يتوقف يف طبقات فارغة ب�صبب طلبه 

من قبل النا�ص وعدم انتظاره، يقوم النظام اجلديد بتوفري الوقت املهدر الناجت عن توقف 

امل�صعد دون وجود ركاب امامه.

Usually we spend our time waiting for the elevator to arrive while it’s 
actually stopping at empty floors because it was ordered by people 
who didn’t wait eventually. The new system saves this wasted time 
which results from the lift’s stopping without passengers in front of 
it. 

المصعد مصعدك.. وفر وقتك! 
The elevator is yours... Save your time!

.Project Noرقم المشروع 20

Studentsالطالبان

إياس شيوخي 
محمد مشعل

Eyas Shyoukhi 
and Mohammad Mashaal

Schoolالمدرسة

محمد بن راشد آل مكتوم
البيرة

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum 
Al-Bireh

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Dania Samerدانية سامر

يف  ال�صدمات  ممت�صات  من  الناجتة  احلركية  الطاقة  ا�صتغالل  اإىل  امل�صروع  يهدف 

الفرتا�صي  العمر  اإطالة  اإىل  يوؤدي  مما  الكهربائية،  الطاقة  على  للح�صول  ال�صيارة 

ملمت�صات ال�صدمات وتقليل ال�صغط على العجالت بالإ�صافة اىل توليد الطاقة.

The project aims to exploit the kinetic energy generated by the shock 
absorbers in the car to get electric power, which will accordingly 
prolong the life span of these absorbers, reduce pressure on the 
wheels and generate power. 

ممتص الصدمات الحديث في السيارة
Elastic & effective damper shock absorber 

with Hydraulic system
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الطالبتان

صبا أبورميلة 
نعمتي جابر

Saba Abu Rmeileh 
and Nimaty Jaber

Rosary Sisters School – Jerusalemراهبات الوردية - القدس

المعلم  المشرف

Ali Sirajعلي سراج

يقدم امل�صروع و�صيلة حماية جديدة خلطر التكهرب، تو�صع على املفتاح الكهربائي املت�صل 

باإبريز الكهرباء، حيث تقوم بف�صل التيار الكهربائي عندما حدوث مالم�صة ومتا�ص بني 

ج�صم الن�صان والكهرباء.

The project offers a new way for avoiding the risk of electrocuting, 
by placing it on the electric key, which is connected to the power 
outlet, thus allowing a power disconnection when contact occurs 
between the human body and electricity. 

صدمة كهربائية
E-shock

.Project Noرقم المشروع 172

Students

Schoolالمدرسة

Supervisor

الطالبة

Marah Nimerمرح نمر

St. Joseph Sisters School – Ramallahراهبات مار يوسف – رام اهلل

المعلم  المشرف

Anas Al-Hidmiأنس الهدمي

تقليل  امل�صتهلكني، كما وي�صاعد يف  الكهرباء وتخفي�ص فواتري  اإىل توفري  امل�صروع  ي�صعى 

لإنتاج  الوقود  حرق  من  املنبعثة  الغازات  ب�صبب  الهواء  وخ�صو�صًا  البيئة  تلوث  ن�صبة 

من  الكهرباء  بتوليد  ويقوم  باب  اي  على  �صغري  كهرباء  مولد  باإ�صافة  وذلك  الكهرباء، 

حركة الفتح والغالق.

The project aims to save power, reduce consumers’ bills, and reduce 
the proportion of environmental pollution especially air because of 
the emissions resulting from burning fuel to produce power. This is 
achieved by adding a small generator on any door, a matter that will 
generate electricity by its opening and closing. 

كهرباء من األبواب!
Electricity from doors!
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Student

Schoolالمدرسة

Supervisor

4243



الطالب

Ala’ Sami Hassounehعالء سامي حسونة

محمد بن راشد آل مكتوم 
البيرة

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum 
Al-Bireh

المعلمة  المشرف

Dania Samerدانية سامر

يهدف امل�صروع اإىل ت�صميم جهاز يقوم بالفح�ص الدقيق لالإطارات املطاطية لعجالت 

اأدائها اليومي، وتقليل احلوادث الناجمة عن انفجار عجالت  ال�صيارات وذلك لتح�صني 

ال�صيارة عن طريق عدة فحو�صات يقوم بها اجلهاز، يتعلق بفح�ص اهرتاءات العجالت 

وبفح�ص ال�صغط  داخلها وير�صد درجة حرارة الإطار املطاطي بدقة.

The project aims to design a device that carefully examines the 
rubber wheels of vehicles in order to improve its daily performance 
and reduce accidents caused by the explosion of the cars tyres. The 
device would do several tests to check the wheels wearing out and 
their inside pressure, as well as monitor accurately the temperature 
of the rubber tyre. 

متابعة وتقييم وضع االطارات
Modifying Car Wheels Performance
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Student

Schoolالمدرسة

Supervisor

Studentsالطالبان

عبداهلل عابد 
محمد الشلمة

Abdallah Abed 
and Mohammad Al-Shalmeh

Schoolالمدرسة

خليل الرحمن األساسية 
رام اهلل

Khalil Al-Rahman School 
Ramallah

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Marihan Rabeeماريهان ربيع

تطوير مل�صاحة اللوح اليدوية بحيث يوفر الوقت واجلهد ويوفر جو نظيف خال من الغبار 

التيار  انقطاع  حال  يف  يدويا  بها  التحكم  وميكن  العملية.  لإنهاء  واحدة  دقيقة  خالل 

الكهربائي وتقوم بانتاج الطبا�صري من الغبار.

Develop the blackboard’s wiper to save time and effort as well as 
provide a clean dustless atmosphere within one minute. It produces 
chalk out of the dust and could be controlled manually during 
power cuts. 

المساّحة اآللية
The electronic wiper
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الطالبان

Ibrahim Al-Sirkhi – Ali Salahإبراهيم السرخي - علي صالح

Arab Institute – Jerusalem suburbsالمعهد العربي - ضواحي القدس

المعلم  المشرف

Ahmad Al-Ammouriأحمد العموري

يهدف امل�صروع اإىل اإنتاج طاقة كهربائية �صديقة للبيئة من امل�صادر املتجددة بحيث يتم 

ا�صتغالل جريان املياه داخل اأنابيب ال�صوارع حيث تكون حتت �صغط عال، وذلك برتكيب 

مولد داخل اأنابيب املياه الرئي�صية.

The project aims to produce an environmentally friendly electrical 
energy from renewable resources, by installing a generator inside 
the main water pipes in the streets that would exploit the high 
pressure resulting from the running water in these pipes.  

كهرباء مبتلة
Wet electricity
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Students

Schoolالمدرسة

Supervisor

الطالبتان

تقوى يعاقبة 
نجاح ملحم

Touqa Yaaqba 
and Najah Milhem

Kufur Raii Girls High School – Jeninبنات كفر راعي الثانوية- جنين

المعلمة  المشرفة

Huda Maraabahهدى مراعبة

والدفن  واحلفر  ال�صتلة  وزراعة  باحلراثة  يقوم  اآلة  عن  عبارة  هي  الأ�صتال  زراعة  اآلة 

وال�صقي يف نف�ص الوقت حيث يوفر الراحة للمزارعني.

Seedlings planting machine is a multifunction robot engine that 
plows, plants a seedling, digs, buries and waters at the same time, 
providing farmers with comfort. 

آلة زراعة األشتال
Seedlings Planting Machine
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Supervisor
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Studentsالطالب

Aseel Obeidاسيل عبيد

Schoolالمدرسة

Kufur Raii Girls High School – Jeninبنات كفر راعي الثانوية - جنين

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Huda Maraabahهدى مراعبة

يتكون النظام اجلديد من اأعمدة م�صابيح كهربائية ت�صئ عند مرور املركبات يف ال�صوارع 

فقط، مما يقلل من تكلفة النارة الدائمة ويحد من التلف امل�صتمر مل�صابيح النارة ب�صبب 

طول �صاعات ال�صتخدام.

The new system is based on electric lighting poles that turn on 
only when vehicles pass by in the street, which reduces the costs 
of permanent lighting and limits the lights damage resulting from 
over usage. 

إنارة الشوارع
Streets Lighting
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Studentsالطالبان

علي صالح 
محمد عليان

Ali Salah 
and Mohammad Elayyan

Schoolالمدرسة

Arab Institute – Jerusalem suburbsالمعهد العربي- ضواحي القدس

Supervisorالمعلم  المشرف

Mohammad Al-Shawamrehمحمد الشوامرة

التيار  انقطاع  م�صكلة  ويحل  الكهربائية  للم�صاعد  جديد  ت�صميم  بو�صع  امل�صروع  يقوم 

الكهربائي عن امل�صعد واأي�صا حل م�صكلة انقطاع الكوابل.

The project presents a new design for the electric elevators / lifts 
that handles the problems of power and cables cuts out. 

منقذ حياتي
My life Savior
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Studentالطالب

George Khalilyehجورج خليلية

Schoolالمدرسة

Freres High School – Bethlehemالفرير الثانوية - بيت لحم

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Ikhlas Bannouraاخالص بنورة

نظام جديد يقوم بفتح واإغالق ال�صباك ب�صكل الكرتوين مع اإ�صافة خا�صية فتح ال�صباك 

اوتوماتيكيًا يف حال ت�صرب غاز يف املكان مما ي�صاهم يف احلفاظ على اأرواح الأ�صخا�ص 

املتواجدين فيه.

A new system that opens and closes the window electronically with 
additional feature of automatic opening in case of a gas leaking in 
the place, which saves the lives of people present there. 

الشباك الذكي
Smart Window
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الطالبان

علي الحنبلي 
محيي الدين دروزة

Ali Al-Hanbali 
and Muhyeeddin Darwazeh

Holy Qur’an Academyأكاديمية القرآن الكريم

المعلم  المشرف

Mu’men Oweisمؤمن عويس

بع�صها  مع  ت�صابكها  وتفادي  الكهربائية  الأ�صالك  ا�صتخدام  تقليل  اإىل  امل�صروع  يهدف 

البع�ص، حيث يتم بث التيار الكهربائي ل�صلكيا اىل الجهزة القريبة من امل�صدر الباعث.

The project aims to reduce using the electric wires and avoid their 
tangling with each other by broadcasting wireless power supply to 
the devices nearby to the emitter. 

كهرباء السلكية
Wireless electricity
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Schoolالمدرسة

Supervisor
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Studentالطالبة

Haneen Oweidahحنين عويضة

Schoolالمدرسة

Beita Girls High Schoolبيتا الثانوية للبنات

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Futna Darwishفتنة درويش

ال�صم�صية على فتحات من الأعلى ومو�صوع مكانها م�صتطيالت بال�صتيكية تعمل  حتتوي 

كمبداأ ال�صمام، متنع هذه ال�صمامات تقو�ص ال�صم�صية وانقالبها عند وجود رياح قوية، 

تقوم  ال�صم�صية  الطاقة  على  تعمل  مروحة  على  حتتوي  ال�صم�صية  فاإن  ال�صيف  يف  اما 

بتلطيف اجلو داخل ال�صم�صية.

The umbrella contains holes at the top replaced by plastic rectangles 
that function according to the valve principle. When there are strong 
winds these valves prevent the umbrella from curving or upturning, 
and during summer, the umbrella contains a fan that operates on 
the solar energy, smoothing the air inside it. 

مظلتي بحلة جديدة
My Umbrella’s New Look
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الطالبان

مصطفى شاهين 
زكريا عمرو

Mustafa Shaheen 
and Zakariya Amro

Ibn Rushd Boys High Schoolابن رشد الثانوية للبنين

يعمل امل�صروع على ا�صت�صعار �صقوط المطار على املالب�ص اأثناء ن�صرها على احلبل بحيث 

مل  وان  املنزل  ل�صاحب  اإ�صارة  واإعطاء  الأمطار  ت�صاقط  ك�صف  على  م�صت�صعرات  تعمل 

ي�صتجب �صتقوم بفتح مظلة الكرتونية بعد وقت حمدد حلماية الغ�صيل من البلل.

The project is based on sensing the falling rain on the laundry 
hanged on a rope through sensors that detect the falling rain and 
send a signal to the house owner. If there was no response after a 
specific period of time an electronic umbrella opens to protect the 
laundry from becoming wet. 

حبل الغسيل الذكي
Smart Laundry Rope
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الطالب

Mo’men Hamdanمؤمن حمدان

السيليزيان الصناعية 
بيت لحم

Salesian Industrial High School 
Bethlehem

ي�صعى امل�صروع لتطوير نظام جديد يو�صع يف كرا�صي ال�صيارات ونوعي ي�صهل �صعود ونزول 

املقعدين وذوي الحتياجات اخلا�صة )حركيًا( اىل املركبات العامة واخلا�صة.

The project aims to develop a new qualitative system that would be 
placed on the cars seats easing the ascending and descending of 
physically disabled persons to the public and private cars. 

نظام مساعدة ذوي اإلعاقة حركيًا في ركوب السيارة

Helping physically disabled persons 
to ride the car
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Student

Schoolالمدرسة

Studentsالطالبان

جريس مصلح 
جورج إبراهيم

Jeries Misleh 
and George Ibrahim

Schoolالمدرسة

البطريركية للروم الكاثوليك 
بيت ساحور

Greek Catholic Patriarchate School 
Beit Sahour

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Rojees Qumsiehروجيس قمصية

ي�صعى امل�صروع لإنتاج كهرباء من خالل ا�صتغالل حركة امل�صاعد امل�صتمرة يف العمارات 

وتوليد الكهرباء منها، وا�صتغاللها يف ت�صغيل امل�صعد واي�صا يف امور اخرى تخدم العمارة 

مثل انارة الدرج مثال.

The project aims to exploit the continuous movement of the 
elevators in the buildings to generate electricity, which will be used 
in the various services of the buildings such as running the lifts and 
lighting the stairs. 

كهرباء على مدار الساعة
24/7 Electricity
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الطالب

Awwab Abu Heitاواب ابو حيط

Islamic Boys High School – Nablusاإلسالمية الثانوية للبنين- نابلس

المعلم  المشرف

Mohammad Ameen Eilewiمحمد أمين عليوي

اآلة التقاط الثمار تقوم بقطف الثمار البعيدة التي ل ي�صتطيع الإن�صان الو�صول لها، دون 

ك�صر الأغ�صان وتعمل بطريقة ب�صيطة وعملية.

The Fruits picking machine picks in a simple and practical manner the 
far away fruits that one can’t reach without breaking the branches. 

ذراع التقاط الثمار
Fruits Picking Arm
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Supervisor

Studentsالطالبان

عبداهلل صالح 
بكر الشخشير

Abdallah Saleh 
and Baker Al-Shakhsheer

Schoolالمدرسة

Islamic Boys High School – Nablusاإلسالمية الثانوية للبنين- نابلس

Supervisorالمعلم  المشرف

Hani Sawalhaهاني صوالحة

الو�صادة  تقوم  ومن حوله،  للنائم  املزعج  ال�صخري  مل�صكلة  الذكية هي حل ذكي  الو�صادة 

بتغيري و�صعية راأ�ص من ي�صخر عندما يلتقط املج�ص ال�صوتي املت�صل مع املحرك تردد 

�صوت ال�صخري، تتم احلركة بطريقة �صل�صة ل تزعج ال�صخ�ص اأو توقظه بل توقف �صخريه 

فقط.

The smart pillow is a smart solution to the snoring problem that 
disturbs the sleeping person and the ones around. Once the audio 
sensor connected to the engine detects the frequency of the snoring 
sound the pillow smoothly changes the position of the snoring 
person’s head, managing to stop the snoring without disturbing him 
or waking him up.  

الوسادة الذكية
Smart Pillow
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Studentالطالبة

Lina Al-Qawasmehلينة القواسمة

Schoolالمدرسة

Fawwar First Girls School - Hebronبنات الفوار األولى - الخليل

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Hanadi Al-Sarahnehهنادي السراحنة

لت�صهل على  بداخلها  ال�صنان  ا�صنان حتتوي على معجون  امل�صروع لنتاج فر�صاة  يهدف 

امل�صتخدم عملية تنظيف ال�صنان دون احلاجة لوجود املعجون يف عبوة منف�صلة.

The project aims to produce a toothbrush containing toothpaste 
inside it to make it easier for the user to clean his teeth without the 
need of a separate tooth paste tube.  

فرشاة األسنان الذكية
Smart Toothbrush
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Studentsالطالبان

ليث حمارشة 
بالل حامد

Laith Hamarsheh 
and Bilal Hamed

Schoolالمدرسة

محمد بن راشد آل مكتوم
البيرة

Mohammad Ben Rashed Al Maktoum 
Al-Bireh

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Dania Samerدانية سامر

يقوم امل�صروع بحل جزء من م�صكلة املحركات التي تعمل بوقود الديزل والتي تتعر�ص لها 

يف ال�صتاء ب�صبب انخفا�ص درجة احلرارة. لذا مت البحث باإ�صافات كيميائية يخلط بها 

الديزل وت�صميم الفالتر التي متنع الت�صاق املادة الهالمية وانتقالها اإىل غرفة الحرتاق 

باأي حال من الأحوال. كما متت اإ�صافة ملفات حرارية تعمل على تقليل ال�صغط الواقع 

على حجرة الإحرتاق.

The project partially solves a problem of the diesel-powered motors 
which it faces during winter because of the low temperatures. 
Therefore, search was conducted on mixing the diesel with some 
chemical additions and designing the filters in a manner that 
prevents the gel’s adhesion or transition to the combustion chamber 
in any way. Also thermal files were added that reduce that pressure 
laid on the combustion chamber. 

المحرك مانع تجمد الديزل
Non-Freezing Diesel Engines
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العلوم التطبيقية 
وهندسة المواد

Applied Sciences and 
Materials Engineering
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Studentsالطالبتان

لينا علون 
هيلين شماس

Lina Alloun 
and Helene Shammas

Schoolالمدرسة

Rosary Sisters School – Jerusalemراهبات الوردية الثانوية - القدس

Supervisorالمعلمة  المشرفة

Niveen Salehنيفين صالح

امل�صروع هو موؤ�صر ذكي لل�صداأ يك�صف عن وجود بكترييا �صارة او اإفرازات بكتريية داخل 

تنتج  التي  بالمرا�ص اخلطرية  وال�صابة  الغذائي  الت�صمم  من  للحد  الغذائية،  املعلبات 

نتيجة ا�صتهالك املواطن لهذه املعلبات الفا�صدة دون علمه.

The project is a smart indicator of the rust / corrosion that reveals the 
presence of harmful bacteria or bacterial secretions inside the food 
cans, in order to reduce the incidents of food poisoning or serious 
illness resulting from one’s consumption of rotten food without 
knowing. 

الحد من المعلبات الفاسدة
IndicCan to stop life threatening canned food
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الطالبتان

آمنة علقم 
نداء عبد الحليم

Amneh Alqam 
and Nida’ Abdulhaleem

بنات قلنديا األساسية 
ضواحي القدس

Qalandia Girls School 
Jerusalem suburbs

المعلمة  المشرفة

Khitam Assiختام عاصي

الكهربائي  ال�صخان  ا�صتخدام  نتيجة  الباهظة  التكاليف  م�صكلة  حلل  امل�صروع  ي�صعى 

)البويلر( ويكمن احلل با�صتخدام ال�صرائح الكربونية بحيث اأنها ت�صخن املاء باأقل طاقة 

كهربائية ممكن.

The project aims to alleviate the expensive costs of using the electric 
heater (boiler) through using carbon strips since it heats the water 
with the minimal electrical energy. 

تسخين الماء باستخدام شرائح كربونية
Heating water by carbon strips
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Smithsonian National 
Air and Space Museum

حتت رعاية املجلس� الأعلى للإبداع والتميز وبالش�راكة مع القنص�لية الأمريكية العامة يف القدس�

Under the Patronage of the Higher Council of Innovation and Excellence
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