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فلسط�

3 طلبة من "القدس
المفتوحة" يبنون نظامًا يحدد
مالبسات حادث السير لحظة

وقوعه



فلسط�

هآرتس: إسرائيل تمنع طالبتين
ألمانيتين من دخول البالد إلخفاء

نيتهن زيارة رام هللا

فلسط�

يديعوت: موقع خاص بالجنود
اإلسرائيليين عرضة لالختراق

اإللكتروني

فلسط�

إصابات بتصدي أهالي اللبن
للمستوطنين ومحاوالت منع

الطلبة الوصول لمدارسهم

فلسط�

غزة: استهداف إسرائيلي لصيادين
ومزارعين

فلسط�

في ختام مؤتمر "اإلعالميات
يتحدثن": مطالبات بدعم الصحفيات

نفسًيا وقانونًيا ولوجستًيا

اقتصاد فلسط�

أسعار العمالت: األحد

فلسط�

ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض
جوي األربعاء

فلسط�

خرق أمني.. مخططات بناء مقر
إقامة رئيس الوزراء اإلسرائيلي

منشورة على االنترنت

فلسط�

الجيش اإلسرائيلي ينفي نيّته
تشكيل فرق خاصة لمواجهة عنف

المستوطنين

فلسط�

وسط تظاهرات لليسار.. هرتسوغ
يستعد اليوم القتحام المسجد

اإلبراهيمي

فلسط�

"كابنيت الكورونا" اإلسرائيلي
يصادق على سلسلة إجراءات

للتصدي للمتحور الجديد

فلسط�

شاكيد بصدد تقديم مشروع قانون
لتقديم التوقيت الصيفي

فلسط�

3 طلبة من “القدس المفتوحة”

يبنون نظامًا يحدد مالبسات حادث
السير لحظة وقوعه

فلسطين

بيت لحم- “القدس” دوت كوم- تمكن ثالثة طلبة من فرع جامعة القدس املفتوحة � بيت لحم، من بناء نظام محوسب يحدد

موقع الحادث لحظة وقوعه.

والنظام املستحدث يحمل عنوان “نظام أراد لتأم� املركبات”، وجاء ضمن مشروع تخرج للطلبة: دعاء بطاح، وحمزة أبو

محاميد، ويوسف حميدة، من تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بإشراف عضو هيئة التدريس د. محمد إخليل.

وتمحورت فكرة املشروع ع� بناء نظام مزود بفيديوهات لداخل السيارة وخارجها لتبيان األضرار والخسائر واإلصابات ومعرفه

كيفية حدوث الحادث ومن املسؤول عنه، حيث يمكن استقبال هذه املعلومات من خالل تطبيق ع� الهاتف الذ� لسهولة

التنقل به من قبل شرطي املرور أو املسعف أو رجل الدفاع املد� أو رجل التأم�، باإلضافة إ� موقع إلك�و� يستقبل هذه

املعلومات ويخزنها � قاعدة بيانات تمكن من يعمل � املجال املكتبي التابع للخدمات العامة أو شركات التأم� من متابعة

السيارات املؤمن عليها عندهم، ومعرفة كيفية وقوع الحادث ومكانه وزمانه، ومعلومات صاحب السيارة، وفيديو مصور يب�

كيف حدث الحادث، وما نوع الحادث؛ أهو اصطدام أم انقالب أم حريق.

 � مؤتمر علمي عاملي برعاية املعهد
ً
 مميزا

ً
واستطاع الطلبة نشر بحث حول نتائج املشروع الذي تم تطبيقه، ونجح نجاحا

الهند� للكهرباء واإللك�ونيات (IEEE ) وسوف ينشر � (IEEE Explore) وكذلك � قاعدة بيانات (Scopus)باللغة

اإلنجليزية.

         

وفياتمنوعاتأقالم وأراءاقتصادرياضةفيديوكاريكات�عربي ودو�فلسط�الرئيسية
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