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نجحت مجموعة طلبة من فرع جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم في تطوير سرير
لمساعدة المرضى الذين يعانون من صعوبة الحركة، خصوًصا بعد العمليات الجراحية، أو

أولئك المرضى الذين يعانون حاالت فقدان حركة كامل ومتواصل.

وقام الطلبة: إبراهيم عوض هللا، وأروى أبو غياضة، وغدير حمامرة، بتطوير هذا السرير في
فرع الجامعة ببيت لحم، بإشراف الدكتور عبد الرحيم عطاونة.

وقال الطالب إبراهيم عوض هللا، إنه عمل لمدة سنة دراسية على إعداد هذا السرير من أجل
تقديم خدمة للمجتمع، وبعد عمل دؤوب ومتواصل خرج السرير إلى النور.

وبين الطالب عوض هللا أنه يطمح إلى تبني المشروع من قبل الجهات المختصة لتطوير
عمله وتقديم الخدمة المثلى التي يحتاجها المرضى في فلسطين، فهذا المشروع هو نموذج

نأمل أن يصبح حقيقة ويقدم الخدمة الفعلية للمرضى.

وأوضح الطالب عوض هللا أن كل تكاليف إنتاج السرير هي من فريق العمل، بتوجيهات من
مدير فرع الجامعة في بيت لحم د. علي صالح، الذي دعم الفكرة وكان على اطالع دائم

بتطوراتها وأسهم في نجاحها.

وأشار عوض هللا إلى أن المشروع شارك في أكثر من معرض ومنتدى، منها منتدى في
اإلمارات العربية المتحدة، وعرضان داخل فلسطين، واليوم يشارك في المنتدى الوطني

الثالث لمنظمة اإلبداع والريادة في فلسطين.

ويطمح الطالب عوض هللا بأن يصبح مشروعه عالمًيا، ويتحول من مجرد نموذج إلى سرير
حقيقي يحتل المشافي والبيوت ويخدم المرضى، وهذا يحتاج إلى دعم وتبن لهذه الفكرة.

من جانبه، قال د. عبد الرحيم عطاونة، وهو عضو غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة في
بيت لحم، والمشرف على مشروع السرير الذكي: "إن الحاجة لتطوير هذ السرير الذكي
جاءت من احتياجات المرضى داخل المستشفيات، حيث تم التواصل مع مستشفى بيت
جاال الحكومي والجمعية العربية للـتأهيل في بيت لحم والبحث عن حاجات المرضى، وبناء
على توصيات األطباء واحتياج المرضى لسرير يحركهم لمنع اإلصابة بتقرحات بعد
العمليات، فقد تم تطوير هذا السرير الذي يحرك جسم المريض بشكل متواصل على مدار

الساعة بناء على توصيات الطبيب وحاجة المريض للحركة".

وأضاف د. عطاونة أن إعداد هذا السرير استغرق سنة دراسية، ويهدف إلى تحريك المريض
الذي يحتاج إلى حركة، ألنه في حال قيام عائلة المريض بتحريكه فهذا قد يعّرضه إلى أذى.
والسرير الذكي الذي تم اختراعه يحدد مواصفات حركة المريض وطبيعة حركته من قبل
الطبيب، إذ يجري إدخال تلك المواصفات الحركية إلى السرير الطبي بناء على أوامر
الطبيب، ومن بعد ذلك يقوم السرير بتنفيذها أوتوماتيكًيا، أما إذا احتاج إلى حركات أخرى

فثمة ميزة لتحريكه يدوًيا.

وأضاف: "لم يكن بناء السرير بتلك السهولة؛ فقد واجهنا صعوبات في توفير القطع الالزمة
له، وهذا أخذ وقًتا طويًال حتى وصلت إلى فلسطين".
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شارك عبر

وشكر د. عطاونة جامعة القدس المفتوحة، وعلى رأسها رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو،
ومدير فرعها في بيت لحم د. علي صالح، على دعمهما المتواصل للريادة واإلبداع في
الجامعة، ومساعدة الطلبة وتقديم كل ما هو متاح لهم من أجل تطوير مشاريع تخدم الوطن

وتسهم في تطويره تكنولوجًيا.

 
 



22/10/2018 طلبة من القدس المفتوحة یطورون سریًرا ذكًیا لمساعدة المرضى على الحركة أثناء مرضھم

https://www.rb2000.ps/news/200861-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8… 5/9

أخبار ذات صلة
mpi.ps//)  توصیات من

مقاالت ممكن أن تعجبك

إطرح أسئلة طّبية واحصل على
أجوبة من أطّباء مختّصين

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/doctor13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Doctor-PS-RON-
052118-Ad39&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

سجل واحصل على افضل العروض
من افضل الشركات

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-
052118-Ad48&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

سجل واحصل على افضل العروض
من افضل الشركات

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-
052118-Ad35&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

إسئل عن تحليل برجك و العالقة
مع األبراج األخرى

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postquare-Jawabkom-Horoscope-PS-
030818-Ad3&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

https://mpi.ps/
http://www.jawabkom.com/doctor13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Doctor-PS-RON-052118-Ad39&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-052118-Ad48&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-052118-Ad35&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postquare-Jawabkom-Horoscope-PS-030818-Ad3&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]


22/10/2018 طلبة من القدس المفتوحة یطورون سریًرا ذكًیا لمساعدة المرضى على الحركة أثناء مرضھم

https://www.rb2000.ps/news/200861-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8… 6/9

القدس المفتوحة تنظم مؤتمر "القدس في قلب الصراع
العربي اإلسرائيلي"

news/201318-/)
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-

84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-
(%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8

الداخلية وهيئة مكافحة الفساد تعقدان دورة لتأهيل
محاضرين حول تعزيز النزاهة في القطاع األمني

news/201321-/)
4%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-

(%D8%AF%D9%88

جامعة بيرزيت توّقع مذكرة تفاهم مع شركة سما لصناعة
األدوية

news/201322-/)
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-
%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-
%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-

(%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9

اتفاق على التعاون بين دائرة حقوق االنسان
والمجتمع المدني في م.ت.ف والنيابة العامة

news/201323-/)
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%B9%D9%84%D9%89-
7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
(%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3

https://www.rb2000.ps/news/201318-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8
https://www.rb2000.ps/news/201321-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88
https://www.rb2000.ps/news/201322-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.rb2000.ps/news/201323-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://www.rb2000.ps/news/201325-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.rb2000.ps/news/201368-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A


22/10/2018 طلبة من القدس المفتوحة یطورون سریًرا ذكًیا لمساعدة المرضى على الحركة أثناء مرضھم

https://www.rb2000.ps/news/200861-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8… 7/9

اختتام مشروع على ارضنا الذي يهدف لحفظ وحماية
التراث الثقافي لبدو فلسطين

news/201325-/)
%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-
(%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8

االحتفال باختتام مشاريع التوعية البيئية لطلبة
مدارس رام هللا بدعم من بنك فلسطين

news/201368-/)
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
(%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A

اإلعالن عن موعد إطالق سباق اليوم الوردي النسائي
الثالث للعام 2018

news/201434-/)
A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-

%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
(%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF

مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة
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أخبار الرئيسية

األكثر مشاهدة

فيديو- شهيد برصاص االحتالل في الخليل

news/201587-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-/)
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-

(%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

محكمة االحتالل تنظر في االستئناف على توقيف محافظ
القدس

news/201584-/)
%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-

اعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية على يد
مستوطنين بسلفيت

news/201581-/)
%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A8-

االحتالل يعتقل 10 مواطنين من الضفة

news/201575-/)
84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-

أسعار صرف العمالت

news/201574-/)
%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
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Zaina CMS | في مزيان  طور بكل
(https://mezian.co/products/zaina-cms/?

(utm_source=rb2000&utm_medium=FooterLink&utm_campaign=ZainaLanding

العثور على فتاة مذبوحة بعد 9 أيام من زواجها!!

news/201270-/)
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1

الشوملي: نرفض تمسك الحمد هللا بقانون الضمان االجتماعي

news/201279-/)
8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A

محمد المصري يهاجم رئيس الحكومة.. ويقول: ال أستثني
أحدًا !

news/201284-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-/)

تسجيالت تكشف قطع رأس خاشقجي كما تفعل داعش

news/201369-/)
%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
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