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 الرقم اسم المدرسة اسم المديرية اسم المعلم المشرف سؤال البحث

ما مدي فاعلية جوارب الفضة النانونية في عالج 

 القدم السكري؟

 بنات مسقط الثانوية بيت لحم شيرين فتحي علي دعامسة

 

1 

 قراوة بني حسان الشرعية  سلفيت  صهيب رضوان محمد ثابت  ما مدى تأثير الضجيج على ضغط الدم ؟ 

 

2 

أثر السماد العضوي والسماد الكيميائي على 

 نمو نبات البقدونس.

الطيرة/ بيت عور الفوقا الثانوية  رام الله والبيرة أحالم أحمد طليب

 المختلطة

 

3 

هل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه 

المفلترة أفضل من المياه غير المفلترة، وماذا 

 عن خصائص مياه االمطار؟  

 بنات ميثلون الثانوية قباطية ميساء أرتين فرح دعيبس

 

4 

هل يؤثر وجود المتظفات في الماء على النمو 

 الطبيعي للنباتات؟

 درسة بنات دورا الثانويةم مديرية جنوب الخليل أحالم غطاشة 

 

5 

ما مدى تأثير النبتة الشعبية الفلسطيينية ) رجل 

 الحمامة ( على تفتييت حصى الكلى 

 مدرسة بنات دير دبوان الثانوية  رام الله / البيرة  صفية حسين مصطفى حامد

 

6 

 Electrochromic materials are commonly 

used as polycrystalline thin films. 

 مدرسة بنات دورا الثانوية  مديرية جنوب الخليل  عايدة السيد أحمد 

 

7 

ما أثر الترددات الصوتية في زيادة سرعة نمو   8 بنات دار صالح الثانوية  بيت لحم نبأ تعامرة



2 
 

  النباتات 

 الشابات المسلمات الثانوية القدس الشريف مرام شماسنة تأثير الضوء الصناعي على نمو النباتات

 

9 

هل سترتفع درجة حموضة السائل المحتوي 

 على دواء ،،،، اكثر من بقية السوائل ؟ 

 بنات الروضة الحديثة القدس مها مسودة

 

10 

أي أنواع الصابون أكثر فاعلية غي قتل بكتيريا 

 الجلد

مدرسة علي غازي المحتسب الثانوية  الخليل إسراء حسين مطاوع الترتوري

 للبنات

 

11 

انزيم الكاتليز في كبد الخروف اعلى هل نسبة 

 منه في ادجاج والعجل ؟؟

نوره محمد نور الدين عبد الرزاق 

 شويكي 

 الشابات الثانوية الشاملة  القدس

 

12 

 بنات عمر بن الخطاب الثانوية/جنين شيرين العمري لميا جرار على العظام  الكوال أثر

 

13 

هل يمكن للطول ان ينكمش وهل يمكن للزمن 

 يزداد ؟ ان

 بيت فوريك الثانوية للبنات نابلس سجى محمد يوسف سعيد

 

14 

 بنات ابراهيم الخواجا طولكرم يسر هشام كتانة النقطة الحرجة لمخلوط من السوائل

 

15 

 مدرسة الشابات المسلمات الثانوية القدس الشريف مرام شماسنة تأثير الضوضاء على ضغط الدم

 

16 

النانو أن تقوم بتقنية  الى أي مدى يمكن لتنقية

 الماء؟

 مدرسة بنات األموية الثانوية  مديرية ضواحي القدس دينا خالد عمر دار طه 

 

17 

تقليل السمنة من خالل تحول الكربوهيدرات 

 الى غاليكوجين 

 بنات المسيرة الثانوية للبنات  القدس الشريف االء موفق عبد الرحيم حمامي 

 

18 
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نشارة أقالم  كيف يمكن االستفادة من

 الرصاص في حديقة المدرسة؟

 مدرسة المدية الثانوية المختلطة  رام الله والبيرة فاطمة سرور

 

19 

 الشابات المسلمات الثانوية  القدس سمية زياد محفوظ ابو سنينة  كيف يؤثر الضوء الصناعي على النبات؟

 

20 

 الثانويةذكور ام طوبا  القدس نور عطون كيف يشحن بالطاقة الشمسية

 

21 

ما أثر المبيدات الحشريه على التنوع الحيوي في 

 فلسطين.   

 بنات كفر اللبد الثانوية طولكرم اسيل عناية

 

22 

 مدرسة بنات عوريف الثانوية  جنوب نابلس هبة نصار عزت نصار اثر بعض مخلفات الطعام على نمو النباتات 

 

23 

هل ستزداد كتلة المادة الراسبة بالغرام الناتجة 

عن اضافة كمية محددة بالملمتر من الشاي الى 

كمية محددة بالمليتر من محلول كبريتات الحديد 

مقارنة مع باقي المشروبات بنفس الكمية و 

الحجم كوال و سفن اب عصير ليمون  نسكافيه  

 حليب ؟ر  

 ةبنات الروضة الحديث القدس مها مسودة

 

24 

هل يمكن تحويل البالستيك الى وقود 

 للمركبات

 عين البيضاء ث م طوباس عهود فليح عبد سليم

 

25 
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هل كمية البروتين ونوعيته بالمواد الغذائية يؤثر 

 بدرجة لون الكاشف ؟ 

مدرسة الجاروشية االساسية  مديرية طولكرم ازدهار أحمد سعيد حمدان

 المختلطة 

 

26 

البذور بمحاليل مختلف على إنباتها ما أثر معالجة 

 ونموها

 بنات ابو شخيدم الثانوية بيرزيت نادية ابراهيم مسعف

 

27 

ماهي الماده الفعاله في الثوم والتي تساعد 

 بانبات الشعر 

مديرية التربية والتعليم  فاديه احمد سباعنه

 قباطية /

 بنات الجديده الثانويه 

 

28 

مختزنة؟ وما هل تمتلك المجسمات طاقة 

 تاثيرها على االجسام؟

 مدرسة عقربا الثانوية للبنات جنوب نابلس صابرين بني شمسة

 

29 

هل البصاق في الشارع ينقل مسببات امراض 

 بكتيريةوفيروسية؟؟

 بنات كفر قدوم الثانوية  قلقيلية  ليلى ماجد ابو خديجة 

 

30 

كيف يمكننا التخلص من النفايات البالستيكية 

 والورقية لالبد؟

 مدرسة سعير الثانوية للبنات شمال الخليل سمر عزمي القاضي

 

31 

هل سيؤثر تغيير لون الدفيئة على سرعة نمو 

نبات العدس المزروع في تربة كومبوست 

 مل ماء حنفية 300والمروية  ب

 بنات عثمان بن عفان القدس هيفاء بكيرات و جمانه حميدات

 

32 

فوق البنفسجية على هل تؤثر االشعة .1.

واذا خرج   .2 .  الهيموغلوبين لدى البشر؟

الهيموغلوبين من الجسم هل دراسة المؤثرات 

  عليه نفس وهو داخل الجسم؟

مديرية التربية والتعليم  ليلى ماجد عبد الكريم بشير

 _قلقيلية 

 مدرسة بنات كفرقدوم الثانوية 

 

33 

هل يمكن التخلص من صدأ الحديد باستخدام 

electrolysis?? 

 مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية قلقيلية  ليلى ماجد عبد الكريم بشير

 

34 
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كيف يؤثر نوع الغذاء الصباحي على مسار يومنا 

 ؟

 بيت فوريك الثانوية للبنات نابلس سجى محمد يوسف سعيد

 

35 

هل لشرب الماء المستمر عالقة بعالج التهابات 

 المسالك البولية؟

 بنات بيت جاال الثانوية بيت لحم صالح عدوينافرة طه 

 

36 

ما أثر مجموعة من العوامل في تكاثر فطر 

 الخميرة؟

 بنات أبو شخيدم الثانوية بيرزيت نادية مسعف

 

37 

كيف نستطيع ان نحمي انفسنا من االحتقان 

 الحلقي ونزالت البرد بصناعات طبيعيه منزليه 

 بنات الجديده الثانويه  قباطيه فاديه احمد سباعنه 

 

38 

ما أثر الستانلس على الخضروات في درجة 

 حرارة منخفضة 

 مدرسة عقربا الثانوية للبنات  جنوب نابلس  صابرين بني شمسه

 

39 

 بنات نزلة عيسى الثانوية طولكرم سجى الخضر  كيف نحول الطاقة الصوتية الى اشكال اخرى ؟

 

40 

 بنات نزلة عيسى الثانوية طولكرم سجود دحيلية جودة عالية بالحرارة ؟ كيفية انتاج تربة زراعية ذات

 

41 

 دير عمار الثانوية المختلطة رام الله والبيرة هديل سهيل كيف يؤثر المطر الحمضي على نمو النباتات؟

 

42 
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ما اثر الهرمونات النباتية على تجميل البيئة 

 النباتية الحيوية

 ذكور رامين الثانوية  طولكرم  عائشة مشهور حسن ابو ليلى

 

43 

 مدرسة بنات الجديدة الثانوية قباطية ربيعة ناصر احمد ولد علي ما العالقة بين كثافة زيت الزيتون ولونه؟

 

44 

 بنات النهضة الثانوية  القدس الشريف اسراء جعارة  هل تقل جودة زيت الزيتون خالل الوقت؟

 

45 

الذي ينمو على  Aspergillus nigerهل فطر 

 البصل قادر على انتاج االفالتوكسين السام 

 بنات رابا الثانوية قباطية تمام نافز محمد ابوعرة

 

46 

 بنات رابا الثانوية  قباطية  تمام نافز محمد ابو عرة  هل لقشور الموز اثر على نمو نبات الفول 

 

47 

هل سيكون اقل وزن للماء المزاح عند وضع ثقل 

س 100غم في ماء درجة حرارته 100كتلته

بالمقارنة مع ماء بدرجة حرارة الغرفة وماء بدرجة 

بثينة عبد الرحمن حسين دار 

 بدوان

 المدرسة االموية الثانوية للبنات ضواحي القدس

 

48 
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 س4حرارة 

هل فكرت يوما ما السماد االفضل للحصول 

 على نباتات وثمار ذات جودة عالية؟

 مدرسة تراسنطا الثانوية أريحا أريحا مستكلم فيرا سمير جريس

 

49 

كيف يمكن االستفادة من المواد العضوية 

 إلنتاج الغاز؟

 مدرسة الفتاة الالجئة أ القدس علياء عبدو

 

50 

هل يحافظ الحمض على لون الخضار والفواكه 

وكيف يؤثر على ملمس ومذاق الطعام 

 ومظهره

 االساسية للبنينالدوارة  شمال الخليل محمد المطور

 

51 

ما أثر استخدام تراكيز مختلفة من سماد معين 

على نمو السبانخ واي التراكيز تحقق نمو افضل 

 للنبات 

 مدرسة بنات بروقين الثانوية مديرية تربية سلفيت  غدير فتحي بني نمرة

 

52 

هل صحيح أن الفيتامينات تتلف أثناء الطهي أو 

 الخبز

 الدوارة األساسية للبنين الخليلشمال  محمد المطور

 

53 
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 الدوارة االساسية للبنين شمال الخليل محمد المطور ما هو تأثير الحرارة على نمو النباتات؟

 

54 

هل يتساوى المدى األفقي لكرة سلة قطرها 

0.07 m  0.15وكتلتها kg  عندما تقذف بزاويتين

 20درجة بسرعة زاوية مقدارها ) 90مجموعهما 

)m/s  مع إهمال مقاومة الهواء وبتسارع جاذبية

 ؟ m/s2( 9.81أرضية مقداره) 

 نوبا الثانوية للبنات شمال الخليل نداء صالح إبراهيم جبريل

 

55 

هل المايكروبات موجودة في كل مكان فعال 

 وما نوع تلك التي تكثر في المدارس؟

 بنات التعامرة الثانوية بيت لحم ديانا سليمان موسى نصار

 

56 

 بنات التعامرة الثانوية  بيت لحم  ديانا سليمان موسى نصار اي مساحيق الغسيل افضل الزالة البقع

 

57 

 مدرسة بنات باقة الشرقية الثانوية طولكرم أسماء حسين ما أثر تركيز الكلور على نمو النباتات

 

58 

 بنات سلفيت الثانوية التربية والتعليم_سلفيت عال غانم عبد الرحمن شتية كيف تؤثر الحرارة على مرونة النابض ؟

 

59 

 مدرسة بنات ابو قش الثانوية بير زيت رشا نصر محمد زيود هل يتاثر نمو النبتة عند اضافة الشاي والقهوة

 

60 

هل تبقى الحموض  بعد تفاعلها مع الفلزات 

 موصلة للكهرباء؟

 الصداقة الماليزية للبنات  جنين االء وليد

 

61 
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ما أفضل المشروبات التي يستحب أن نتناولها 

 مع أو بعد تناول الطعام المحتوي على الحديد؟ 

 بنات بيت ليد الثانوية طولكرم شروق فتحي عبد الفتاح دريدي

 

62 

ما أفضل المواد العازلة التي يمكن استخدامها 

في صناعة نظام معزول)ثيرموس(، بحيث يتم 

 االحتفاظ بالخرارة فترة أطول؟ 

 بنات بيت ليد الثانوية طولكرم شروق فتحي عبد الفتاح دريدي

 

63 

هل شكل الحاويات والوانها يشجع طالبات 

 المدرسة على عملية فصل النفايات؟

 مدرسة بنات عالر الثانوية طولكرم هبه حلمي ياسين اشقر

 

64 

هل تتأثر قطعة من الرخام عند وضعها ب)الماء . 

بتراكيز مختلفة . حمض الهيدروكلوريك 

 هيدروكسيد الصوديوم(؟

 ة الثانويةيمدرسة االمو ضواحي القدس دينا طه

 

65 

 Cهل تحتوي الجوافة والفلفل الحلو فيتامين 

 بكميات اكبر من البرتقال والليمون

 بنات الجديدة الثانوية قباطية لينا محمد احمد غنام

 

66 

هل بعض المستخلصات النباتية لها تأثير 

 حيوي على نمو بعض انواع البكتيريا كمضاد

 مدرسة بنات بروقين الثانوية مديرية تربية سلفيت غدير فتحي بني نمرة

 

67 

استخدام قشور نباتات برية فلسطينية 

 كمضادات حيوية للبكتريا

 -مديرية التربية والتعليم  أحمد سليلة

 نابلس

 أكاديمية القرآن الكريم الثانوية

 

68 

هل سيكون نمو نبات العدس المزروع في 

غم  600دفيئة تحتوي تربة كومبوست كتلتها

مل ومغطاة  ٤٠٠والمروية بماء حنفيه حجمه 

بغطاء شفاف أكبر مقارنة بنبات عدس مزروع 

بنفس الظروف ومغطى بغطاء ذو لون أصفر 

 أو أخضر 

 بنات عثمان بن عفان القدس هيفاء بكيرات

 

69 
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الطعام في المايكرويف على هل يؤثر تسخين 

 قيمة البروتين في الغذاء؟

كريمان محمد رضا عبد القادر 

 يحيى 

 مدرسة بنات كفرراعي األساسية مديرية قباطية

 

70 

 يتما الثانوية للبنات جنوب نابلس فداء حسين محمد شتية هل تؤثر القرفة على نمو النباتات

 

71 

 


