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 الرقم اسم المديرية اسم المدرسة اسم المعلم وصف الوسيلة

 1 سلفيت  قراوة بني حسان الشرعية  صهيب ثابت  البناء الضوئي 

ايمان ابراهيم حسين  الرابطة التساهمية 

 اسماعيل

 2 بيت لحم بنات الخضر الثانوية

 3 نابلس دير شرف الثانوية المختلطة رشا محمد فالح حجي جدول دوري تفاعلي 

الطيرة/ بيت عور الفوقا  أحالم أحمد طليب دورة الخلية

 الثانوية المختلطة

 4 رام الله والبيرة

 5 جنوب نابلس  جماعين الثانوية للبنات ريمان رضا راضي علي  صفات االخيلة المتكونة في العدسات المحدبة 

مدرسة النهضة األساسية  عمر فضل عامر عصافرة الدورة الدموية الصغرى و الكبرى  

 للبنين 

مديرية التربية 

و التعليم _ 

 الخليل

6 

 7 جنوب الخليل حفصة بنت عمر االساسية مروة محمد عمار ابو زنيد الكهرباء 

 8 مديرية الخليل مدرسة الحاج إبراهيم بركات زينات الزير الجدول الدوري

رقية عمر خليل  الفجر االساسية المختلطة سامية حسن كريم التلحمي التوزيع االلكتروني للذرات 

 ابراهيم

9 

 10 طولكرم بنات حليمة خريشة الثانوية نهاية ربحي سالم ابو سعدة الكهرباء 

 11 بيت لحم بنات بيت ساحور الثانوية سائدة بطرس توفيق قمصية التوزيع االلكتروني 
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رانية تيسير محمد فريد  عضيات الخلية

 العريض

فرخة مدرسة بنات 

 االساسية

 12 سلفيت

مدرسة بنات فيصل  مروة حسونة+اريج عازم التوزيع االلكتروني للذرات

 الحسبني االساسية العليا

 13 رام الله والبيرة

 14 نابلس ياسر عرفات الثانوية للبنات فتحية شقوارة برمجة المكعب المدمج

مدرسه مادما الثانويه  رانيه شتيه الخليه الحيوانيه 

 للبنين

 15 نابلس

إيمان سعيد احمد عابد ، نداء   الجدول  الدوري

 خالد شعبان 

 16 جنين بنات كفردان االساسية

مجموعة معلمات)ربا  الجهاز الهضمي 

عبدالخالق، ربا ذوابه، تهاني، 

 أمل)

 17 طولكرم بنات عنبتا الثانوية 

ندى يوسف عبد الرحمن  الغشاء الخلوي

 حبيب

 18 نابلس االساسية للبناتعادل زعيتر 

 19 قباطيه سيريس الثانوية للبنين معاذ دراغمه الحركة الدورانية و  الحث  الكهرومغناطيسي  

الشيخ اسعد شرف  حنين بليبلة غادة عزريل هرم غذائي

 االساسية للبنات

 20 نابلس

بنات قباطية األساسية  روان كميل وتركيبها الذرة

 الجديدة

 21 قباطية
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االسبانية االساسية العليا  عتاب فريد محمد قبها  العالقة بين القوة والوزن 

 المختلطة 

 22 رام الله والبيرة 

مديرية التربية  بنات بديا االساسية العليا كاملة حسين مصطفى دلو قرص الدوران 

والتعليم 

 سلفيت

23 

شروق عبد الرحيم عبد الفتاح  درس محوسب عن قانون نيوتن االول 

 صالح 

 24 طولكرم بنات بيت ليد الثانوية

جهاز التنظيم   واالتزان في جسم االنسان)الجهاز 

 العصبي والفعل المنعكس (

 

أكاديمية قمم/جمعية  رشا معالي 

 الخنساء النسائية

 25 رام الله

 26 قلقيلية بنات الشيماء الثانوية ليالي حمدان واالنقسام الخلوي الخلية

 27 نابلس  قوصين الثانوية للبنات  هديل عماد نمر هندي  تدوير مواد من البيئة 

 28 قلقيلية  بنات الشيماء الثانوية  رقية  ايمن السده اللون و الشعور الذي يعطيه 

سماح صبحي عبد اللطيف   الخلية 

 بدران

مدرسة ذكور الفاروق 

 االساسية العليا

 29 رام الله والبيرة

فدوى طوقان االساسية  بسمة مصباح محمود حرب الجدول الدوري ومجسم للخلية

 المختلطة

التربية 

والتعليم 

 جنوب الخليل

30 



4 
 

 31 بيت لحم بنات حوسان الثانوية  ختام شواورة مؤثرة  على  المقاومة الكهربائيةالعوامل ال

حفصة بنت عمر مدرسة  مروة ابو زنيد قانون اوم والمقاومة الكهربائية 

 االساسية

 32 جنوب الخليل

رانية تيسير محمد فريد  الجهاز الهضمي 

 العريض

 33 سلفيت بنات فرخة األساسية 

 34 شمال الخليل بني نعيم االساسية للبنات اسراء فايز خضور جدول دوري عملي 

مدرسة الشهيد ياسر  إسالم عطا عبد المجيد ثبتة االنقسام المتساوي

 األساسية للبناتعرفات 

 35 طوباس

ذكور المزرعة القبلية  داود خليل داود شريتح   االنعكاس واالنكسار

 االساسية العليا 

 36 بيرزيت 

 37 اريحا  مدرسة بنات العوجا الثانوية  رقية محمد عارف بني عودة  العناصر ورموزها

 38 سلفيت ب.حارس.ث رماء ريان محركات الثورة الخضراء 

 39 جنوب نابلس قريوت الثانوية المختلطة هبة قواريق التوزيع اإللكتروني 
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موقع تعليمي محوسب خاص بالعلوم  يتضمن 

 مية وفيديوهات تفاعليةالعاب تعلي

 40 نابلس مدرسة بنات صرة الثانوية رشا احمد حامد ابوعيشة

 41 شمال الخليل ياقين االساسية المختلطة  غادة محمد إبراهيم حاليقة  التوزيع االلكتروني

مدرسة السيدة هاجر  نورا اكرم اشمر النتشة خصائص الكائنات الحية

 االساسية للبنات

 42 الخليل

احفاد منيب المصري  اماني طاهر امين حمارشة الصيغة الكيميائية

 االساسية للبنات

مديرية التربية 

 والتعليم جنين

43 

 44 جنين بنات برطعة الثانوية صفاء قاسم محمد قبها الخلية الحيوانية

 دمج بين اللعب والكهرباء

 

اريج باسم مصطفى 

  شمالوي

 بنات حارس الثانويه 

 

 45 سلفيت

مدرسة النهضة األساسية 4 عمر فصل عامر عصافرة مسار الدورة الدموية الصغرى و الكبرى

 للبنين

مديرية التربية 

و التعليم _ 

 الخليل

46 

مجسم  يوضح اجزاء االذن وآليه إنتقال الموجات 

 الصوتية خاللها 

زهرة المدائن االساسية  زهرة رامي احمد ابوزينة 

 للذكور 

 47 أريحا

مدرسة عزبة شوفة  منى فتحي محمود الدروبي  تصنيف المركبات الكيميائية

 األساسية المختلطة 

 48 طولكرم 
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 49 شمال الخليل الدوارة االساسية للبنين المطورمحمد  الجهاز الدوراني ومكوناته

نجوان طه سليمان عبدالله  تكامل بين عمل اجهزة جسم االنسانال

 ابراهيم

 50 بيت لحم بنات جورة الشمعة الثانوية

هناء محيي الدين سعيد  العين 

 فقها

الحاجة نبيهة المصري 

 االساسية للبنات

 51 طوباس

عبد الرحمن ندى يوسف  دورة الدموية ال

 حبيب

 52 نابلس عادل زعيتر االساسية للبنات

مدرسة الفرير الثانوية الباب  احمد محمود محمد نجاجرة تكوين الموجات

 الجديد

مديرية التربية 

والتلعيم 

 القدس 

53 

 54 الخليل  الحاج ابراهيم بركات  زينات الزير  جدول الدوري ال

كريمان محمد رضا عبد القادر  خصائص العناصر الكيميائية والفيزيائية   مدرسة بنات كفرراعي   55 مديرية قباطية
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 األساسية يحيى

 56 رام الله والبيرة بنات ديرجرير الثانوية ايمان ابراهيم هديوة معالي اجزاء الخاليا الحيوانية والنباتية 

بنات الحاج ابراهيم الخليل  علي زيدسهى محمد كمال  تشكل المطر الحمضي 

 االساسيه

 57 جنين

بنات الحاج ابراهيم الخليل  نسرين محمود امين ابو بكر الجهاز التنفسي وتركيبه

 االساسية

 58 جنين

دول الدوري وسيلة تعليمية سمعية بصرية للج

 والتوزيع اإللكتروني

 

 

 

مدرسة دير شرف الثانوية  رشا محمد فالح حجي

 المختلطة

 59 نابلس


