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 2023مسابقة إنتاج وسائل الرياضيات التعليمية   –المتأهلين لمرحلة التنفيذ النهائية 

  

 المدرسة المديرية اسم الوسيلة المعلم )المشرف( #

 برقة الثانوية للبنات  نابلس   القسمة الطويلة   إيمان وجيه مخيمر   1

 عادل زعيتر األساسية للبنات   نابلس   لوح اإلحصاء التفاعلي   نداء بسام فهد  2

 ياسر عرفات الثانوية للبنات   نابلس   معادلتي لعبتي   دبوس  فابتسام عبد اللطي 3

 بنات قباطية األساسية الشرقية  قباطية  ضرب وقسمة كثيرات الحدود  والء محمد الخزيمية  4

 عودة سهاد صالح  • 5

 أسمير وجيه غانم  •

  القدس نقطة األصل

 )الجغرافيا والرياضيات( 

 قراوة بني حسان الشرعية   سلفيت  

 بنات الروضة الحديثة   القدس  قضبان الكسور   نسرين عبدالفتاح الشريف  6

 الشابات المسلمات  القدس جيب وجيب التمام   رابعة جفال  7

 رواد العلم الثانوية  القدس االقترانات التربيعية والتكعيبية  سناء عبدهللا   8

 ريم اسعيد  • 9

 هبة الخواجا  •

 الكلية االهلية   رام هللا والبيرة الخطية واالسية  االقترانات

 بنات بيتونيا الثانوية   رام هللا والبيرة  القطوع المخروطية  حليمة سميح شحادة   10

 بنات اماتين الثانوية   قلقيلية  العب وتعلم مع المربعات  مها صالح غانم     11

 ذكور السالم الثانوية  قلقيلية  النسب المثلثية   ضرار مصطفى دلو   12

 بيتا الثانوية للبنات   جنوب نابلس  ميزان حل المعادالت  حنان جميل القاضي   13

 مريم اطبيش  • 14

 محمود ابوعواد •

 –وكالة الغوث  السداسي الخارق  

 جنوب الجليل 

  ةبلي األساسية المختلط

 بنات دير الغصون  طولكرم  مساحات االشكال الهندسية   رنا محمد الربايعة   15

مجموع متسلسلة هندسية  شرين عزمي دويك  16

 النهائية  

 وداد ناصرالدين الثانوية  الخليل  

 محمد علي المحتسب الثانوية   الخليل   مكعبات ذات الحدين  منال مروان سياج   17

 المعارف األساسية  الخليل   ةالديناميكيالدائرة  دينا زياد النجار  18

 الريان الثانوية للبنات  الخليل   الراديان   حنان يحيى ابورميلة  19

 زهرة المدائن   أريحا    2العد االيقاعي  كوثر عبدالقادر وهدان   20
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 بنات اريحا الثانوية  أريحا  MICROBIT تمارا جابر   21

 خلة الحداد الثانوية  بيت لحم   االشكال الهندسية والجبر  أحالم زواهرة   22

 بنات العبيات الثانوية  بيت لحم   العامل المشترك األكبر   هبة هللا العبد  23

 مدرسة الفرير الثانوية  بيت لحم   الرياضيات عالم الجميع  عزيزة خير بردويل   24

والمربع(  االشكال )المثلث  خلود احمد ابوحمد  25

  ةالديناميكي

 بنات تقوع الثانوية   بيت لحم  

 

  

 مبـــــارك للجميع 

 

 

 

 

 

 

 جامعة القدس  -متحف الرياضيات                                                                                     


