
 

 
 

 2202مسابقة إنتاج وسائل الرياضيات التعليمية  التنفيذ فيالمتأهلين لمرحلة 

 الفرق  االسم الوسيلة المدرسة المحافظة

 1 المعلمة  نفين عمر  النهايات واالتصال  بنات باقة الشرقية الثانوية  طولكرم

  الطالبة اية عمر    

  الطالبة زينة عودة    

 2 المعلمة شرين دويك  ساعة المعادالت االسية واللوغرتمية  وداد ناصر الدين الثانوية للبنات  الخليل 

  الطالبة  وفاء اسكافي    

  الطالبة  ميرا قفيشة    

 3 المعلمة  تهاني خالد نعيرات   Learn Math بنات سيريس الثانوية  جنين 

  الطالبة كندة نضال سمارة    



 

 
 

 4 المعلمة نجاح الرزي  الزوايا المجهولة والمثلثات  آمنة بنت وهب  جنين 

  الطالبة  نسرين عبدالله ابوالهيجا   

  الطالبة لين مقداد نواهضة    

تركيب االقترانات واالقتران العكسي  -1 بنات العبيات الثانوية  بيت لحم   

المصفوفات -2  

 5 المعلمة  هبة الله العبد 

  الطالبة  بتول نايف عبيات    

  الطالبة ساجدة اياد عبيات    

 6 المعلمة  جيانا خير  مفكوك القوس التربيعي والتكعيبي   الفرير الثانوية  بيت لحم 

  الطالب  زين ابوهنطش   

  الطالب احمد رحال    

  الطالبة  ليان جبران    



 

 
 

تعلم الجبر باللعب  -1 بنات اماتين الثانوية  قلقيلية  

للعب مع الجذر التربيعي ا -2  

 7 المعلمة مها صالح غانم 

  الطالبة  ميرا نعيم غانم    

  الطالبة  لين امين    

 8 المعلمة  كوثر عبدالقادر بشارات  العد االيقاعي  زهرة المدائن االساسية  أريحا 

  الطالب  محمد بشارات    

  الطالب محمود براهمة    

  الطالب  رائد عطية    

 9 المعلمة مها مصطفى ذوابة  العالقة بين الزوايا  بنات محمود الهمشري  طولكرم 

  الطالبة     

 10 المعلمة جمانة جمال عبيدية  دائرة مسمارية  جبل المكبر االساسية  القدس 



 

 
 

  الطالب  عمر محمد عويسات    

  الطالب نورالدين مشاهرة   

  الطالب يحيى جعابيص   

  الطالب  علي عويسات    

ايجاد المساحات المظللة في الدوائر -1 الفرير الثانوية  بيت لحم   

جمع االعداد المتتالية -2  

 11 المعلمة عزيزة خير بردويل 

  الطالبة  لمار ابوطه   

  الطالب مصطفى رحال   

  الطالب  ايهم ابودية   

  الطالب ماهر زيدان   

 12 المعلمة  فاطمة كردي  القوانين الهندسية  ذكور حسني االشهب القدس



 

 
 

  الطالب ربحي عسولي    

 13 المعلمة  وفاء حسن  تعيين نقطة في الفراغ الهندسي  قصرة الثانوية للبنات  نابلس

  الطالبة  ساجدة جهاد حسن    

  الطالبة رويدا ثائر فرح    

 مدرسة المعارف للبنات  الخليل 

 االمير قيس للبنات 

 المثلث والرباعي الديناميكي  -1

 تحليل المقادير الجبرية  -2

 14 المعلمة عفاف زغير

   ةالطالب جيهان نعمان    

  الطالبة هيا السعيد    

  الطالبة  فاطمة ذباينة    

  الطالبة  منال طنينة    

 15 المعلم  عودة صالح  قياس االطوال  ذكور قراوة بني حسان  سلفيت 



 

 
 

  الطالب عارف سالمة    

  الطالب عمر ابونبعة    

  الطالب  محمد موقدي    

  الطالب  أيهم اسماعيل    

 16 المعلمة  اريج باسم شمالوي  شبكة المجسمات الهندسية بنات الزاوية االساسية  سلفيت 

موقديكوكب صالح       الطالبة  

 17 المعلمة تهاني خالد عبدالله  اللوحة الجبرية لضرب االعداد الصحيحة  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

   ةالطالب ابرار حسن خاطر   

ةالطالب نور جمال عبدالرحمن      

 18 المعلمة  سجى موسى النابلسي شكل اللوغاريتم  بنات ابوبكر الصديق  القدس

  الطالبة  دينا ابراهيم    



 

 
 

  الطالبة  رؤى غانم    

 19 المعلمة احالم زواهرة  لعبة االقترانات  خلة الحداد الثانوية المختلطة  بيت لحم 

  الطالب محمود عيسى حجاج    

ةالطالب ميار عالء الدين       

ةالطالب شهد حجاج      

ةالطالب مرام رياض حجاج      

 20 المعلمة رنا محمد الربايعة  لوحة الدوائر  بنات دير الغصون  طولكرم

  الطالبة  جنى ابوعيسى   

  الطالبة ملك مراد بدران   

  الطالبة تسنيم قعدان   

  الطالبة سارة ابوسارة    



 

 
 

العب مع اقتران القيمة المطلقة واالقتران  مرج نعجة الثانوية المختلطة أريحا

 الُسَلمي 

ضبابات معزوز   21 المعلم 

   ةالطالب روان زياد مسعود    

  الطالبة  حال كايد مسعود   

مشتقة قاعدة القوى-1 الشرعية الثانوية للبنات الخليل   

مجموع المتسلسالت-2  

 22 المعلمة سوسن الدويك

  الطالبة  اينار الرجبي   

  الطالبة سندس زاهدة    

  الطالبة  دانية زاهدة    

  الطالبة شيماء االطرش   

 23  ةالمعلم هادية ياسر سماعنة  متسلسلة االعداد المكعبة المتداخلة بنات عورتا الثانوية  نابلس



 

 
 

  الطالبة  نور مازن عواد    

  الطالبة  شذى محمد قاضي   

 24 المعلمة وفاء محمد عمرو حجم الهرم الرباعي  د.حافظ عبدالنبي النتشة  الخليل

  الطالب  سمير عماد عمرو   

  الطالب احمد عماد عمرو   

  الطالبة شهد جواد عمرو   

االضافة على التكامل المحدد -1 بنات رامين الثانوية  طولكرم  

االعداد المركبة  -2  

 25  ةالمعلم أمال عبدالحميد راشد 

   ةالطالب بيان فايز سليمان    

  الطالبة  جنان فالح سليمان   

  الطالبة  ديما عوض   



 

 
 

  الطالبة امال محمد فقها   

   ةالطالب سيما سنجق   

 26 المعلمة اماني عبدالرحيم بدر العاب وزوايا  بنات راس كركر الثانوية  رام الله 

  الطالبة  ليان سمحان    

  الطالبة  سيما علي نوفل    

  الطالبة  سوار احمد نوفل   

 27 المعلمة  حليمة ياسر ابوسليم  نقطة ومستقيم في فراغ  سعدات عالن الثانوية رام الله

  الطالبة  ملك يحيى    

  الطالبة روان خالد   

  الطالبة رحمة ابراهيم    

  الطالبة ريم محمد    



 

 
 

 28 المعلمة اريج محمد الخطيب التحويالت الهندسية  كفر القف الثانوية  قلقيلية 

  الطالبة  تاال عساف    

  الطالبة  بسمة جبر   

 29 المعلمة  روان مروان سياج  المستوى الديكارتي االلكتروني  الحاج ابراهيم بركات للبنات  الخليل

  الطالبة  دينا وليد الريماوي    

  الطالبة  سارة جعبري    

  الطالبة  سيما سلمي   

 30 المعلمة  نداء ابراهيم قمصية  دائرة الوحدة والنسب المثلثية بنات العودة الثانوية  بيت لحم 

  الطالبة  جهاد الوحش   

  الطالبة  آية طارق قراقع   

 31 المعلمة حنان جميل القاضي  العبارة التربيعية  بيتا الثانوية للبنات  نابلس



 

 
 

  الطالب نغم ايوب دويكات   

 32 المعلمة  علية صندوقة  الدوالب  ذكور طالئع القدس  القدس 

  الطالب ادم مالعبي    

  الطالب  يوسف الجوالني    

  الطالب  اسحق القصاص   

  الطالب محمد البكري   

 33 المعلمة فوزية شحادة عودة زوايا االسناد  بنات مردة الثانوية  سلفيت 

  الطالبة  جنى محمد خفش   

  الطالبة  لمار خفش   

  الطالبة  فاطمة محمد خفش   

  الطالبة شهد عالء    



 

 
 

 34 المعلمة  تمارا جابر  درج وحدات القياس  بنات اريحا الثانوية  أريحا

  الطالبة  هزار فادي المصري   

  الطالبة  رهف صالحات   

  الطالبة  زينب عادل فرح   

  الطالبة براءة حميدات    

 

 في جامعة القدس عقدالتي ست ورشة العملجميع المعلمين الذين تأهلوا ولديهم وسيلتين سيتم إعتماد وسيلة واحدة خالل *   

 

 مبارك لجميع المتأهلي

 الساعة العاشرة صباحا في جامعة القدس الحرم الرئيسي / ابوديس 15/1/2022ستعقد ورشة العمل يوم السبت القادم 

 كل امنيات التوفيق لمعلمينا وطلبتنا

لقدسجامعة ا                                                                              زارة التربية والتعليم و




