




:منكًال  بھاوفاز 

وحصل على ) تعلم معنا لتحریك الصور(وذلك عن برنامج : الطفل یزن الخطیب1.

خمس وعشرون ألف لیرة سوریة/ 25000/جائزة نقدیة بقیمة 

الفائزون في المسابقة الوطنیة

جائزة أفضل مخترع صغیر: أوًال

خمس وعشرون ألف لیرة سوریة/ 25000/جائزة نقدیة بقیمة 

و حصل  على جائزة نقدیة ) معلومات غذائیة و صحیة(وذلك عن برنامج : الطفل محمد القضماني2.

.خمس وعشرون ألف لیرة سوریة/ 25000/بقیمة 



جائزة أفضل مخترع شاب : ثانیـًا

:من كًال بھا وفاز

 )لألطفال اآلمنة الدراجة( اختراعھ عن :الحموي عدي1.

 ثالثون و خمس /35000/ بقیمة نقدیة جائزة على وحصل

 شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا

.سیریتل شركة تقدمة عام لمدة

  بقیمة نقدیة جائزة على وحصل )الالسلكیة المحطات إشارات توصیل( اختراعھ عن :الجبان مازن   .2

 لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و خمس /35000/

 /35000/ بقیمة نقدیة جائزة على وحصل )حاسوبي تشغیل نظام( اختراعھ عن :مرتضى حسین محمد3.

  شركة تقدمة عام لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و خمس

.سیریتل

 لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و خمس /35000/

.سیریتل شركة تقدمة عام

  /35000/ بقیمة نقدیة جائزة على حصل و  )الشفرات لینة العنفة( اختراعھ عن :ظاظا خالد تمیم محمد4.

 شركة تقدمة عام لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و خمس

سیریتل



)  تتمة.... (جائزة أفضل مخترع شاب: ثانیـًا

  بقیمة نقدیة جائزة على وحصل ) للسیارت األمان إطارات( اختراعھ عن :رباح مھند6.

 على وحصل )الصحي الكرسي( اختراعھ عن :فواز محمد5.

 ,ألفًا ثالثون و خمس  /35000/ بقیمة نقدیة       جائزة

 لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة  مجاني خط مع 3G ومودیم

   .سیریتل شركة تقدمة عام

 شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و خمس /35000/

.سیریتل شركة تقدمة عام لمدة

  خمس /35000/ بقیمة نقدیة جائزة على وحصل )العوادم لدخان فلتر( اختراعھ عن :الطباع أغید محمد7.

.سیریتل شركة تقدمة عام لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و

   بقیمة نقدیة جائزة على حصل و )التسخین سریع كھربائي میاه سخان( اختراعھ عن :قباني زاھر محمد8.

        تقدمة عام لمدة شھریًا س.ل /1000/ بقیمة مجاني خط مع 3G ومودیم ,ألفًا ثالثون و خمس /35000/

.سیریتل شركة



جائزة أفضل مخترع من طالب الجامعات : ثالثـًا

:منكًال  بھـاوفاز 

التحكم بروبوت عن طریق مقلة (عن اختراعھما : رھف الشریف+ فاطمة مرتضى 1.

خمسون ألف لیرة سوریة/ 50000/و تحصالن على  جائزة نقدیة بقیمة ) العین خمسون ألف لیرة سوریة/ 50000/و تحصالن على  جائزة نقدیة بقیمة ) العین

و حصل )  أشكال صیدالنیة خاصة لعالج أمراض المسنین( عن اختراعھ : محمد أكرم علي اآلغا2.

.خمسون ألف لیرة سوریة/ 50000/على جائزة نقدیة بقیمة 

وحصل على  جائزة نقدیة بقیمة ) أعمدة اإلنارة ذاتیة التغذیة(عن اختراعھ : حبیب خلیل داوود3.

خمسون ألف لیرة سوریة/ 50000/



جائزة افضل مخترعــــة  :  رابعـًا

:وفازت بھا كل من

و حصلت على  جائزة  ) شبكة انذار لحریق الغابات(عن اختراعھا : ھبا قشعور1.

خمسون ألف لیرة سوریة/ 50000/نقدیة بقیمة 

/  50000/و حصلت على جائزة نقدیة بقیمة ) أداة قطاف الثمار الطریة(عن اختراعھا : لونا مخیبر2.

خمسون ألف لیرة سوریة



جائزة المخترعین من جھات القطاع العام: خامسـًا

:وھم ) مجموعة أبحاث(وفاز بھا السادة من ھیئة الطاقة الذریة عن 

عماد نابلسي  . د+ نادیا حیدر . د+ بسام الصفدي . د+ رنا الیاس . د+ رامي جرجورة . د

.مایك ویلكسون. د

مائتا ألف لیرة سوریة و على میدالیة الباسل / 200000/وحصلوا على جائزة نقدیة بقیمة 

.لإلبداع و االختراع



جائزة أفضل اختراع وعمل جماعي: سـادسـًا

تطویر طریقة جدیدة الختبار   (وفاز بھا السادة من جامعة دمشق عن اختراع 

التخلص من ماء الجفت الملوث وتحویلھ إلى + و قیاس الخواص الحفظیة 

)  مبادل أیوني مشترك

: وھم: وھم

وریف الیازجي                                    . د+ ملك الجبة . د+ لبنى المحمود . د+ ولید البزرة . د

.مائتا ألف لیرة سوریة وعلى میدالیة الباسل لإلبداع واالختراع/ 200000/وحصلوا على جائزة نقدیة بقیمة 



جائزة أفضل مخترع بالمرتبة الثانیة: سـابعًا

وحصل ) الزرعة السنیة اھلیلیجیة المقطع ( وفاز بھا الدكتور عماد حیدر عن اختراعھ 

مائتا ألف لیرة سوریة وعلى میدالیة الباسل لإلبداع / 200000/على جائزة نقدیة بقیمة  مائتا ألف لیرة سوریة وعلى میدالیة الباسل لإلبداع / 200000/على جائزة نقدیة بقیمة 

.واالختراع



ولىألجائزة أفضل مخترع في المسابقة بالمرتبة ا: ثامنــًا

الدكتورة نوفا جمعة + وفاز بھا كًال من الدكتور یاسر حوریة 

وحصال على جائزة نقدیة بقیمة ) معالجة میاه معاصر الزیتون(عن اختراعھما  وحصال على جائزة نقدیة بقیمة ) معالجة میاه معاصر الزیتون(عن اختراعھما 

.مئتان وخمسون ألف لیرة سوریة  وعلى میدالیة الباسل لإلبداع واالختراع/ 250000/



:وفاز بھـا كل من السـادة

روجیھ ابراھیم عن إبداعھ لوحات فنیة من شرانق القز وفاز بجائزة نقدیة 1.

. خمسة وعشرون الفًا) 25000(مقدارھا 

جائزة األعمال اإلبداعیـة     :  تاسـعاًًَ

. خمسة وعشرون الفًا) 25000(مقدارھا 

مھا أبو زھرة عن إبداعھا مجموعة من األعمال الیدویة وفازت بجائزة نقدیة مقدارھا 2.

.خمسة وعشرون ألفُا) 25000(

)  25000(ناھدة نواف قرقوط عن تنزیل صور على الحجر وفازت بجائزة نقدیة مقدارھا 3.

.خمسة وعشرون ألفًا

لؤي شكو عن إبداعھ التراث السوري بین عراقة الماضي وتحدیات الحاضر وفاز بجائزة نقدیة مقدارھا 4.

.   خمسة وعشرون ألفًا) 25000(



أداة صنع الحفیرات في عالء الدین االسطواني عن اختراعھ 1.

  اآلغار الصلب

:                          میدالیة الباسل الذھبیة لإلبداع واالختراع: عاشـرًا
: وذلك للمشاریع المتمیزة حسب تسلسل العالمات          

  عن اختراعھم فرن خبز متنقل  رئمة الخضر+ ماھر الكردي+عصام حمدي 2.

للطوارئ

عن اختراعھ نفق ھوائي إلخالء األبنیة في حاالت الطوارئعدي أنور عباس 3. عن اختراعھ نفق ھوائي إلخالء األبنیة في حاالت الطوارئعدي أنور عباس 3.

عن اختراعھ كرسي آلي للمعوقین یصعد األدراجأجود حسن شجاع 4.

وزمالئھ عن اختراعھم جھاز قیاس معامل بواسون للمواد البولیمیریة فتحي غنمھ5.

عن اختراعھ تصمیم منظومة كھروكیمیائیة إلنتاج مواد التعقیمعلي محمد علي 6.

عن اختراعھم المقطع التسلسلي المعدلرائد الشرع + مھند خیر اهللا + غیث ورقوزق 7.

موسى یعقوب  عن اختراعھ استغالل الجاذبیة األرضیة لتولید الطاقة الكھربائیة  8.



میدالیة الباسل الفضیة لإلبداع واالختراع : حادي عشر
وذلك للمشاریع المتمیزة حسب تسلسل العالمات         

عن اختراعھ زیت ثمار البلوط  زوباريھیثم مرھج 1.

رشاد زھیر رباح وزمالئھ عن اختراعھ آلة فرط البازالء 2.

plcغیاث مسلم حبوباتي وزمالئھ عن اختراعھ مخبر تحكم آلي 3.

محمد بسام شحادة عن اختراعھ روبوت یسیر على الجدران 4.4.

عصام سعدي عن اختراعھ لمسة دفا 5.

محمد فایز عجیب عن اختراعھ تولید الطاقة الكھربائیة 6.

ماھر كردي وزمالئھ عن اختراعھ حاضنة األطفال المحمولة 7.

غیث حسین غانم  عن اختراعھ جھاز اختبار الشد 8.

عن اختراعھم محطة تولید الكھرباء تعمل بواسطة  ماوزمالئھزراعي أحمد +  ندافعبد الرحمن ال9.

الھیدرجین 



)تتمـة.... (میدالیة الباسل الفضیة : حادي عشر

عامر مراد عن اختراعھ تولید الكھرباء بخاصیة تسریع الریاح .   10

ثریا الحموي عن اختراعھا الوسادة المانعة للشخیر 11.

یزن عصام غنیم  عن اختراعھ لعبة حاسوبیة عربیة اللغة 12.

أحمد النجار  عن اختراعھ مشروع طاولة كھربائیة والسریر 13.

قدمان مساعدتان لكرسي المعاقین  مامحمد علي تركیة عن اختراعھ+ محمد یاسر كرمول 14.

محمد صالح الرفاعي عن اختراعھ عدسة الكتابة  15.



میدالیة الباسل البرونزیة لإلبداع واالختراع:ثاني عشر
وذلك للمشاریع المتمیزة حسب تسلسل العالمات           

MMLINKمحمد الحموي عن اختراعھما راوتر + معاذ الشبلي 1.

.فارس مھند قطف عن اختراعھ آلة قیاس النسب المثلثیة2. .فارس مھند قطف عن اختراعھ آلة قیاس النسب المثلثیة2.

عالء مھدي وزمالئھ عن اختراعھم أتمتة مرآب سیارات3.

بشار غریب عن اختراعھما منصة اختبار تعب الھیاكل المعدنیة+ جالء الیونس + فتحي غنمھ . د4.

unstable deskأحمد عدنان بارودي عن اختراعھ  5.



.اللجنة التحضیریة للمعرض یقدم للسید وزیر التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك درع 1.

.ھزوان الوز وزیر التربیة. درع المسابقة یقدم للسید د2.

االختراع و لإلبداع الوطنیة المسابقة دروع

.ھزوان الوز وزیر التربیة. درع المسابقة یقدم للسید د2.

مالك علي وزیر التعلیم العالي. درع المسابقة یقدم للسید د3.

.خضر أورفلي وزیر االقتصاد والتجارة الخارجیة . د درع المسابقة یقدم للسید4.

.درع لجمعیة المخترعین السورین5.

مع   3Gدرع لشركة سیریاتیل  التي ساھمت بمبلغ خمسمائة ألف لیرة سوریة وبتقدیم ثمانیة مودیمات 6.

.شھریًا لمدة عام . س. ل/ 1000/ثمانیة خطوط مجانیة وباقة بقیمة 



درع التحاد غرف التجارة السوریة7.

درع لھیئة تنمیة وتشغیل المشروعات8.

درع لمركز البحوث والدراسات العلمیة9.

درع للھیئة العلیا للبحث العلمي.  10

درع للمؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولیة11.

درع لھیئة الطاقة الذریة 12.

درع لالتحاد الوطني لطلبة سوریة13.

درع التحاد شبیبة الثورة 14.

درع لمنظمة طالئع البعث15.






