الجــــوائـــز المقدمــــــة للمختـرعين المشـــاركين في
معـرض الباسـل
الرابـع عشـر لإلبداع و االختـــراع
جوائز :IFIA
كأس منظمة  IFIAألفضل اختراع :الدكتور احسان بعلبكي :بلوك خفيف وعازل للحرارة )سورية(
جائزة  IFIA ECOألفضل اختراع ايكولوجي :الدكتور رياض صالح و ياسر حورية :جھاز نصف صناعي
لتوليد األوزون باستخدام الجھد العالي والھواء يستخدم في معالجة المياه الملوثة وتعقيم المياه وتطھيرھا -
سوريا
جائزة  IFIA Ladyألفضل اختراع مقدمة من قبل مخترعة :الدكتورة ھبة الرحمن :جھاز لصنع أجھزة
التبريد يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر – مصر
ميدالية  IFIAالعلمية لالختراع ذو القيمة العلمية األعلى : Mateusz Smietana:أجھزة استشعار ذات
ألياف بصرية مغلفة بالنانو و بمادة تشبه الماس – بولندا
الدكتور عادل حرفوش :نتائجه العلمية االبتكارية  -سورية
ميدالية  IFIAاالبداعية ألحسن اختراع ابداعي :الدكتور محمد عماد الدروبي :الموسعات غير الراضة في
زراعة األسنان – سوريا
عبد القادر بدوي  :آلة تلبيس حراري بالضغط الفراغي  - BTCسوريا
ميدالية  IFIAالذھبية الكبرى للداعم األكبر للمخترعين العرب:الدكتور عامر حسني لطفي وزير االقتصاد و
التجارة
جوائز الوايبو:
 أفضل مخترع /صالح العبيدات /جھاز مساعد لفاقد الحركة على االستدعاء و التعبير )األردن( أفضل مخترعة /خالدة عبد الرحمن شاكر  /استخدام لبروينيترنيات الديباج في دباغة الجلود )العراق( أفضل مخترع شاب  /عبد القادر مقصود  /طائرة بدون طيار تعمل على الميتانول )حلب – سورية( جوائز السيد رئيس مجلس الوزراء: أفضل مخترع  /د.يحيى وليد البزرة  /صناعة مصفاة جزيئية ھجينة لفصل البرافينات )دمشق – سورية( أفضل مخترع شاب  /عبد ﷲ سكاف و زينة علي  /ذراع آلي لنقل مواد ذات األسطح الملساء )الالذقية –سورية(
 -جائزة شركة صغرى و المتوسطة  /شركة البعلبكي  /بلوك خفيف و عازل للحرارة )دمشق – سورية(

 جوائز السيد طالل أبو غزالة: جرجس لحدور و كبرئيل شمعون  /آلة زراعية تقوم بأعمال الفالحة )الحسكة – سورية( إحسان عبد العزيز  /مادة اشتعال لزجة من مواد نباتية )ريف دمشق – سورية( إحسان أبو طافش  /السرير الطبي للمعاقين )السويداء – سورية( جوائز السادة سابا و شركاھم: عصام حمدي  /جھاز تسلق درج للمعوقين )دمشق – سورية( أحمد سالمة العكلة  /ستاليت خاص بالمركبات و السيارات )الحسكة – سورية( حسن كلثوم  /جھاز تثبيت األشجار بالتربة الھشة )حماه – سورية( درع المؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا: ناصر الحلبي و محمد عيد قصيباتي  /تصميم و تنفيذ عربة روبوتية تسير في المناطق الوعرة )جامعة دمشق– سورية(
 جوائز بولندا: مؤسسة شومر و الحريري  /مادة الديكوتيك )ريف دمشق – سورية( الجوائز الذھبيةGolden Prizes : أحمد عبد العزيز و عادل عبد العزيز  /جھاز منع نوبات الصرع )مصر( مزكين خليل سليمان  /جھاز بلسم حراري لآلالم )الحسكة – سورية( سميرة تابان و سيد تابان  /خزانة تعقيم لألحذية باألشعة فوق البنفسجية و تحت الحمراء )إيران( أسامة ذاوود حامد عبد الرزاق  /جھاز طبي لفصل خاليا الدم )ليبيا( ماريا راجكيويزك  /مواد طبية تتصلب بالحرارة لتثبيت الكسور )بولندا( سعد عبد الحسين ناجي  /استخدام عملية إزالة الغدة الزمكية )العراق( د .حازم جبار الدراجي  /استخدام اختبار الحيمن للبيضة كتقنية جديدة )العراق( محمد طاھر صادق  /عالج موضعي للشمانيا )العراق( د .عائشة البركي  /مصادر متعددة للسيللوز )ليبيا( -محمد عبد الخالق الحمداني  /ابتكار طريقة سريعة للكشف عن فطر تخطط الشعير )العراق(

 جيزا كوكوشوا  /طريقة تسمح باستخدام الغاز الحيوي كوقود لتوليد الكھرباء )بولندا( د.سالم محمود الدباغ و د.عاھد يونس المالح  /استخدام الكاؤولين في تحضير مادة زيولوتية )العراق( د .فؤاد حسين كامل  /تحضير مادة البولي ستايرين و ربطھا بالبروتينات )العراق( أحمد مرھج و األستاذ رياض صالح  /محسن جريان و مانع تجمد نفطي )حمص – سورية( ماريا رير كيتنرك  /مركبات بوليميرية للتقنيات العظمية )بولندا( عبد المنعم لبابيدي  /آلة صباغ لأللوان الثابتة )حلب – سورية( نزار الحضوة  /طريقة ميكانيكية لمعالجة أغطية الريكارات )السويداء – سورية( منصف السويسي  /السقف المندمج الخفيف )تونس( إيفا فاريا  /جھاز ولوج للمعوقين يستخدم على الدرج )ھنغاريا( استيفان سوبيرت  /جھاز قياس درجات رص التربة )ھنغاريا( عبد ﷲ جبران الشمري  /جھاز فحص مؤشر الضغط و حرارة زيت المحرك للطائرة )السعودية( محمد الحموي  /برنامج مراقبة غالف السيرفر )منظمة طالئع البعث -سورية( ھادي أميدي نسب  /محاكاة الحركة )إيران( سامي عبيد  /آلة نقش فني )تونس( حسام نجيب الشوفي  /بذارة حبوب و سماد )السويداء( أحمد بدران  /سقاية األشجار بالقوارير )محافظة ريف دمشق  -سورية( محمد عماد الدروبي  /شبكة تيتانيوم في زراعة األسنان )حمص – سورية( محمد سھل أحمد  /مصباح دليل الغرقى )مصر( -عبد القادر بدوي  /آلة تلبيس حراري بالضغط الفراغي )دمشق – سورية(

 الجوائز الفضية: بالل محمد المسالمة  /كرسي األسنان المتطور )درعا – سورية( خالد عبد ﷲ ياسين  /جھاز تفتيت حصوات الكلى )مصر( اآلنسة ماھناز سعيدي ديلشيه  /ضبان مغناطيسي لراحة القدم )إيران( -دوجا كوفيك زوران  /المكبس الثابت لتثبيت الكسور )البوسنة و الھرسك(

 قصي ماجد السعدي  /منشار جبصين طبي )حماه -سورية( خلود وھيب السامرائي  /استخالص مركبات فعالة من مادة الصفصاف )العراق( د.نجوى إبراھيم خليل  /ابتكار طريقة جديدة لتكوين العقد المثبتة للنتروجين الجوي في الحنطة )العراق( زينب محمد طاھر  /طريقة تحضير الجبن باستخدام أنزيم )العراق( أحالم أحمد خير ﷲ  /تحضير و تصنيع محضر صيدالني من نبات السندب لعالج القالع )العراق( خلف إبراھيم خلو  /تحضير مركب مضاد ألنواع مختلفة من الخاليا السرطانية )العراق( حامد عنقا  /مصافي سيفون  +غطاء ريكار )ريف دمشق – سورية( محمد مصطفى علي الدين  /تطوير صناعة السفن و نماذج داخل الزجاجات )طرطوس – سورية( جان زيما  /طريقة تسمح باستخدام الغاز الحيوي كوقود لتوليد الكھرباء )بولندا( جان بوركان  /جھاز تحديد توزع القوى المغناطيسية )بولندا( حسين علي حسن المطوع  /الركبي اآللي )قطر( داليا أحمد بله  /استخدام الصمغ العربي ھندسيا ً )السودان( د.صبري محمد حسين المرسومي و رفاقه  /تصنيع مادة عازلة للحرارة و الصوت )العراق( شريف وھبي  /مضاد الكوكسيديا )السويداء – سورية( مسعود تاجبخش  /إنتاج دھان مضاد لالحتراق  +بخاخ مثبت للكسور )إيران( تيبور فاركاس  /تصوير مغناطيسي )ھنغاريا( نعمان جبور  /المروحة المكبسية )الالذقية – سورية( عرفان محمد راشد كركي  /نظام وزن الخقائب )دمشق – سورية( محمد حمندوش  /طريقة جديدة لتبريد مضخة الضغط العالي )حلب – سورية( سميرة تابان و سيد تابان  /جھاز طنين )إيران( نزار عودة الكريم  /حماية األطفال الصم من حوادث السيارات )الحسكة – سورية( أنس الحداد  /آلة تخليص مخلفات غسيل اآلالت الميكانيكية )حماه – سورية( شمس الدين درباس  /آلة غربلة )الحسكة – سورية( -عصام أبو آذان  /منظومة قوالب معيارية مساعدة لتشكيل التيجان والجسور الخزفية )دمشق – سورية(

 -الجوائز البرونزية:

 -نبيل العمري  /جھاز شد للديسك القطني )دمشق – سورية(

 ھبة الرحمن أحمد  /تحسين خواص سبائك التيتانيوم بالمعالجة بالليزر )مصر( -حسين فايزي أشتياني  /دراجة تعمل على اليدين و القدمين للمعوقين )إيران(

 مارك و دالما كونساجي  /جھاز ولوج للمعاقين يستخدم على الدرج )ھنغاريا( -رشيد و ھاني العطاﷲ  /األزميل الجراحي الطبي )دمشق – سورية(

 لطيفة عمر مرغم  /رقائق غشائية تستخدم في التبادل األيوني لفصل العناصر )ليبيا( غنى غزي  /الحفر على المرايا و الرسم على الزجاج )منظمة طالئع البعث – سورية( -ثريا الحموي  /أتمتة مدجنة دجاج )نظمة طالئع البعث – سورية(

 -بشير دقاق  /طاقة شمسية متحركة )منظمة طالئع البعث – سورية(

 -دعاء الھبل  /حوض استحمام لألطفال )منظمة طالئع البعث – سورية(

 -د.مؤيد سالم النوري و د.عبد المطلب سيد محمد  /الرماح منظفات نمو نباتية )العراق(

 شانط ھراد اله بوزنيان  /شامبو بزيت الغار الطبيعي )حلب – سورية( أوكتافيان بليسا و ميرسيا بوب  /أحذية ايكولوجية من الجلود )رومانيا( عبد اللطيف يوسف بورحمة  /معا ً نحو تربة سليمة )الكويت( يونس صالح الشطي  /حياة بال تدخين )الكويت( معاذ النھار و أيمن بلورفان  /برنامج تصميم و حساب محوالت بمختلف االستطاعات )مركز الدراسات والبحوث العلمية – سورية(

 أوكتافيان بليسا و ميرسيا بوب  /طريقة الحصول على إكسسوارات من أحجار نصف كريمة )رومانيا( -عمر محمد بشير الدقاق  /روبوت سيارة متحركة )دمشق – سورية(

 موستاجبيجوفيك روزمير  /قفل بدون مفتاح )البوسنة و الھرسك( باسل المحاميد  /جھاز قص الجبائر )درعا – سورية( -سيد علي أكبر تابان و رفاقه  /كرسي حمام للمعاقين )إيران(

 ابراھيم زمار  /منقل شواء نصف آلي )حلب – سورية( -دينا الخضري و زمالؤھا  /تصميم و تنفيذ شبكة مضمنة محمولة على عربة ذكية )جامعة دمشق – سورية(

 -يوسف قبالوي  /السرير المتموج الھادئ )حلب – سورية(

 جمانة محمود إبراھيم  /لوحات من قش القمح  ،تراثيات وإكسسوارات من القش )طرطوس – سورية( تغريد رمضان بالل  /لوحات فنية من مادة السيراميك و متعددة الخامات )طرطوس – سورية( -عبد الكريم حشيشو  /آلة اللحام التناكبية األتوماتيكية )دمشق – سورية(

 محمود حالق  /منظومة آلية لحماية الطائرات )حلب – سورية( أحمد محمد جرجنازي  /استخدام طريقة زراعة البطاطا العادية بالعروة الخريفية بطريقة التشتيل غيرالمستخدمة )حماه – سورية(

