
 الرقم اسم مصمم/ة الوسيلة  المديرية  اسم المدرسة اسم الوسيلة 

الحاج ابراهيم بركات  qrالجدول الدوري باستخدام رمز االستجابة السريعة 
 االساسية للبنات 

 1 زينات الزير الخليل

مدرسة النهضة األساسية  مسار الدم في جسم اإلنسان ) الدورة الدموية الصغرى و الكبرى ( 
 للبنين

 2 عمر فضل عامر عصافرة الخليل

الفرير الثانوية الباب الجديد  تكوين ورسم الموجات 
 القدس

 3 احمد محمود محمد نجاجرة القدس

 4 رقية بني عودة  أريحا بنات العوجا الثانوية   العناصر الكيميائية ورموزها 

مدرسة زهرة المدائن  اعرف أٌذنك
 األساسية .

 5 أحمد أبوزينةزهرة رامي  أريحا

التوزيع االلكتروني لبعض العناصر الشائعة االستخدام على برنامج 
 سكراتش

 6 سائدة بطرس توفيق قمصية  بيت لحم بنات بيت ساحور الثانوية 

 ئيةالعوامل الموثره على المقاومه الكهربا
  

 7 ختام محمد عبد شواوره بيت لحم بنات حوسان الثانويه

 8 إيمان إبراهيم حسين إسماعيل بيت لحم بنات الخضر الثانوية  (Covalent bond)الرابطة التساهمية 

 دومينو العناصر
  

 9 سامية حسن كريم التلحمي بيت لحم الفجر االساسية المختلطة

ذكور المزرعة القبلية  حقيبة الكشف عن الموصلية الكهربائية 
 األساسية العليا 

 10 داود خليل داود شريتح  بيرزيت

ذكور المزرعة القبلية  حقيبة الضوء 
 األساسية العليا 

 11 داود خليل داود شريتح  بيرزيت

مدرسة حفصة بنت عمر  مكتبة الكترونية 
 األساسية

جنوب 
 الخليل

 12 مروة محمد عمار ابو زنيد

بنات الحاج ابراهيم الخليل  الجهاز التنفسي
 االساسية

 13 نسرين محمود أمين أبوبكر جنين

رام هللا  اكاديمية قمم  استخدام برنامج فالش لعرض محتوۍ درس الجهاز العصبي
 والبيرة

 14 رشا خالد احمد معالي

Meet the Elements  بنات فيصل الحسيني
 االساسية العليا

رام هللا 
 والبيرة

 15 مروة حسونة وأريج حواري

 16 فريد العربض رانية تيسير محمد سلفيت بنات فرخه األساسيه  الجهاز الهضمي

 قرص الدوران
  

 17 كاملة حسين مصطفى دلو  سلفيت بنات بديا األساسية العليا

 18 رماء ريان سلفيت بنات حارس الثانوية  محركات الثورة الخضراء

مدرسة قرواة بني حسان  البناء الضوئي 
 الشرعية 

 19 صهيب رضوان ثابت  سلفيت



الخاليا العصبيه واستنتاج  استكشاف انتقال السيالت العصبيه في
 الفرق بين انواع الخاليا العصبيه باستخدام اللعب مع الكهرباء

 20 أريج باسم مصطفى شمالوي سلفيت بنات حارس الثانويه 

شمال  1بني نعيم االساسية للبنات  جدول دوري عملي
 الخليل

 21 اسراء فايز الخضور

شمال  ياقين االساسية المختلطة   التوزيع االلكتروني
 الخليل

 22 غادة محمد ابراهيم حاليقة 

شمال  الدوارة االساسية للبنين  جهاز الدوران  
 الخليل

 23 محمد محمود عبد الحميد المطور

الشهيد ياسر عرفات االساسية  وسيلة محوسبة لالنقسام المتساوي
 للبنات 

 24 اسالم عطا عبد المجيد ثبته  طوباس

بنات الحاجة نبيهة المصري  مجسم للعين لتفسير آلية عملها
 االساسية للبنات

 25 هناء محي الدين سعيد فقها طوباس

تهاني أبوريا و ربا عبدالخالق و ربا  طولكرم بنات عنبتا الثانوية الجهاز الهضمي التفاعلي
 ذوابة و أمل ياسين 

26 

 كشكول محاكاة حول الحركة الدوراتية و الحث الكهرومغناطيسي 
  

 27 معاذ دراغمه قباطية سيريس الثانوية للبنين 

مدرسة بنات قباطية االساسية  حياتنا كيمياء
 الجديدة

 28 روان حسن كميل قباطية

مدرسة بنات كفرراعي  جولة في عالم العناصر الكيميائية
 األساسية

محمد رضا عبد القادر كريمان  قباطية
 يحيى

29 

 30 ندى يوسف عبد الرحمن حبيب نابلس عادل زعيتر االساسية للبنات   لوحة مضيئة لدورة الدموية في جسم االنسان

الشيخ أسعد شرف األساسية  الهرم الغذائي
 للبنات

 31 حنين بليبلة  /   غادة عزريل نابلس

 32 رشا محمد فالح حجي نابلس شرف الثانوية المختلطةدير  الجدول الدوري والتوزيع االلكتروني

 


