
 

 

 2019إنتاج وسائل الرياضيات التعليمية  قة سابن في مواالخوة المشترك

 تحية طيبة ,,,

التي  ئعةااركم الرجهودكم وافكعلى ت التهنئة ااطيب ايمعة القدس انهديكم في ج 

كافة فروع علم الوطن والتي تهتم بمسابقة االولى على مستوى اللها للمشاركة في تقدمتم من خال

 اية شهر كانون الثانيانتهى مع نهائي للمشاركة قد لموعد النهاإن الرياضيات وكما تعلمون ف

مما احتاج من كافة محافظات الوطن العزيز شتراك اب لط 480 وتجاوز عدد طلبات االشتراك

احدا من  من الى مزيد من الجهد لفرز هذا الكم الكبير من الطلبات وقرأة كل كلمة حتى ال نظلم

وارق بسيطة حتى نستطيع فث عن وقد تشابه كثير من الطلبات مما دفعنا للبحالمشاركين 

ة وقد وعدناكم باختيار نه تم اعتماد اعلى مواصفات التقييم لكل طلب على حدبينكم علما باختيارالا

حتى ال نغفل عن اي  38ظرا للتنافسية الكبيرة قمنا بزيادة العدد الى ونوسيلة مشاركة ولكننا  30

والتي ننا نضع بين يديكم القائمة المتأهلة للمرحلة الثانية من المسابقة إافكار ابداعية لكم وعليه ف

جامعة القدس ومتحف الرياضيات وكلية القدس بارد من خاللها سيقوم مجموعة من الخبراء في 

لتكون وسائل فعلية  ات الالزمةرشادمشرفي المجموعات على تنفيذ وسائلهم وتقديم االاعدة بمس

الصحابها  نا نهيب بجميع المشاركات ونتمنىكما ان. للمشاركة ثم التخلص منهافكرة وليس 

 .للمشاركة في االعوام القادمة هاتطوير

     

  اسم المدرسة المحافظة اسم الوسيلة المشرف

العالقة بين الزوايا المماسية  ندين عيسى

 والمحيطة 

 1 بنات الزواهرة االساسية  بيت لحم 

 2 بنات الزواهرة المختلطة بيت لحم  ومربعين  الفرق بين مكعبين حمدان بنازير 

زوايا االرتفاع واالنخفاض  كفاية داوود 

 بالليزر 

 3 قصرة الثانوية للبنات  نابلس 

 4 نية مازالسيبة بنات ن ين نج المكافيءالة القطع  عائدة شواهنة 

 5 بنات قفين الثانوية طولكرم االقتران االسي واللوجارتمي  ثناء ابو صاع

االحداثيات الديكارتية في  هبة هللا خليل

 الفراغ ثالثي االبعاد

 6 بنات العبيات الثانوية  بيت لحم

قياس الزوايا )في النظام  أمال راشد
 (الستيني والنظام الدائري

 7 الثانويةبنات رامين  طولكرم

 8 قصرة الثانوية للبنات نابلس  الرياضيات التأسيسية سندس عواد



 

 9 الثانوية  خولة بنت االزور الظاهرية الدوران  فلسطين 

التطبيقات على االقترانات  الفسفوسأحمد 
 المثلثية 

 10 نويةاذكور كرمة الث الخليل

سيرين 

 الخالدي

 11 الثانوية  الفتاة الالجئة القدس الجذور الصماء

روان جبريل 

 عاصي

 12 نوية االث بنات بيت لقيا رام هللا ميزان االرقام

 13 بنات رام هللا الثانوية  رام هللا القطوع المخروطية عبير راغب

هبة سالمه 

 دريدي

توى ساالنعكاس في الم
 الديكارتي

 14 بنات بيت ليد الثانوية طولكرم

 سمير نعيم عبدالهادي الضاحية ثات شابه المثلت عبير حسن

 الثانوية 

15 

 16 الثانوية  فجاربنات بيت  بيت لحم نظرية االعمدة الثالث زينب ديرية

 17 نويةاالث بنات تقوع بيت لحم مكعبات االعداد الطبيعية خلود أحمد

 18 بنات أريحا الثانوية أريحا الهندسة الفراغية رهام مصلح

عذاري 

 عريقات

ضواحي  مثلث باسكال

 القدس

 19 بنات أبو ديس الثانوية 

 20 مدرسة بيتا الثانوية نابلس تحويالت الطرة سم حنان قاضي

 21 بنات قباطية الثانوية قباطية المتطابقات االساسية رهام مالح 

ماريا القبطية االساسية  الخليل العبارة التربيعيةشجرة  يدي خلود العا

 للبنات

22 

 23 الثانويةعوريف بنات  نابلس النهايات المثلثية أيه زهير

سناء علي أبو 

 السباع

 24 الثانوية يسةبنات كر الخليل النسب المثلثية

 25 بنات رام هللا الثانوية  رام هللا  المتطابقات المثلثية  هدى موسى 

 26 بنات بديا الثانوية رام هللا جيوب التمام فداء دعاس

فاطمة 

 مصطفى

 27 بنات سيلة الظهر  جنين االنشاءات الهندسية 

جنوب  الجمل الشرطية حنين أبو عمر 

 نابلس

 28 بنات جماعين الثانوية

 29 بنات الجلزون الثانوية رام هللا  مدينة الرياضيات نبيلة

 30 بنات تقوع الثانوية بيت لحم التحليل الى العوامل  أسماء منصور

 31 بنت العودة االساسية بيت لحم اقتران الجذر لتربيعي نداء قمصية 

 32 لثانويةابنات رم هلل  رام هللا القطوع المخروطية عبير يوسف

 33 أريحا الثانوية للبنات أريحا دراجة النسب المثلثية تمارا جابر

 34 نوية ابنات ميثلون الث جنين االسقاط العمودي  عبير نظمي

 35 ثانوية مةذكور كر الخليل االقترانات المثلثية احمد رياض 



 

ضواحي  ميزان المعادالت فدوى عواد

 القدس

 36 ثانويةالبنات أبو ديس 

 جهاد 
 عواد ابو

 37 ذكور رافات الثانوية  الخليل مقياس االرتفاعات الحرجة 

 38 بنات ميثلون الثانوية جنين القطع المكافيء عبير ربايعة

 

لاللتحاق بورشة لكافة مشرفي المجموعات دعوة رسمية المتأهلين ونوجه وعليه فإننا نبارك لجميع 
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 واقبلوا فائق االحترام 

 

 متحف الرياضيات مدير

 أ.جهاد ابوالكباش

0598304186 


