جوائز معرض الباسل لإلبداع واالختراع
الدورة االستثنائية لعام 8102

1

الرقم

الجائزة

اسم االختراع أو اإلبداع

الفائز

رقم التسمسل
ضمن الدليل

الجوائز النقدية

أ -الجائزة األولى قيمتها مميوني ليرة سورية تقسم إلى أربع اقسام
1

القسم األول بقيمة خمسمائة ألف

 -د .احمد صالح العوض.

-تحسين كفاءة عمميات الصيانة واإلصالح لمصفاة

326

ليرة سورية نالها:
 -د .عمي عمي والدكتورة ميساء

2

 -جياز نقل ىوائي لنقل دقيق القمح.

216

القسم الثاني بقيمة خمسمائة ألف

ليرة سورية نالها مناصفة كل من :

شاش والميندس بشار زيدان.

3

ليرة سورية نالها مناصفة كل من:

4

القسم الرابع بقيمة خمسمائة ألف

ليرة سورية نالها مناصفة كل من:

لمربط مع خمية فوتو فولتية.

 -م .أحمد يوسف صالح و د.

 -ضخ المياه باستخدام المداخن الشمسية.

222

 -حسان اإلمام و رىام ضايع و سارة

 -طرف صناعي متحكم بو بالتفكير و مقاد

141

محمد باكير.

القسم الثالث بقيمة خمسمائة ألف

بانياس باستخدام تقانة الفمترة الكيروكيميائية القابمة

معتوق و عمي العرجة و محمد شفيق

النحاس ونبراس أبو الذىب.

بالعضالت الصناعية.

 -مميحة نعنوع وعبد الحميد جمب.

 -تصميم وتنفيذ آلة ثني مبرمجة (ثالثية األبعاد).

305

 -د .عارف محمد السويداني و م.

 -استخدام تقنية النانو في تطبيقات اليندسة المدنية

391

أيمن المذيب.

 -محمد الحموي وعدي الحموي.

فيما يخص إعادة اإلعمار.

 -واقي ألواح الطاقة الشمسية من التسخين الزائد.

89

ب -الجائزة الثانية وقيمتها مميون ونصف المميون ليرة سورية تقسم إلى ثالثة اقسام
 -تصميم وتحقيق نظام معتمد عمى انترنت األشياء

 -أسامة عمي إبراىيم.

لمراقبة بعض المؤشرات الحيوية لممرضى عن بعد.

القسم األول بقيمة خمسمائة ألف

5

6

7

ليرة سورية نالها مناصفة كل من:

القسم الثاني بقيمة خمسمائة ألف
ليرة سورية نالها مناصفة كل من:

 -عبد الكريم عمي إبراىيم.

 -مخبر عمل وصيانة الموحة االلكترونية لمكيف

340

 -م .أحمد الزعبي.

 -آلية صعود شاقولي لمدرج متعددة األغراض.

215

اليواء المنزلي.

 -غدير خميل عيسى وعمي أكرم

 -ذراع روبوت صناعي متعدد االستخدامات.

 -شادي خطيب.

 -تحضير طالء جمدي بخالصة قشور ثمار

شحود وجعفر يعقوب يوسف.

الفستق الحمبي وصمغ شجرة الفستق الحمبي

القسم الثالث بقيمة خمسمائة ألف

ليرة سورية نالها مناصفة كل من:

16

المساعد في العالج السطحي لمميشمانيا الجمدي.

 -معالجة التموثات الناجمة عن تسرب النفط

 -ىديل منير طباخ.

ومشتقاتو في التربة والمسطحات المائية.

2

72
148
429

جـ -الجائزة الثالثة وقيمتها مميون ليرة سورية وتقسم إلى أربعة أقسام
 د .عماد حيدر.8

القسم األول بقيمة مئتان وخمسون
ألف ليرة سورية نالها مناصفة كل
من:

 -منال طاىر و جود داالتي و ىيا

صايغ.

-عمي رجب سقور و نور أحمد

9

القسم الثاني بقيمة مئتان وخمسون
ألف ليرة سورية نالها مناصفة كل
من:

10

القسم الثالث بقيمة مئتان وخمسون
ألف ليرة سورية نالها مناصفة كل

أحمد.

ألف ليرة سورية نالها مناصفة كل

425

 -الدماغ االلكتروني.

36

403

 -اياد محمد زىران.

الداخمي و االنبعاثات المموثة لمبيئة.

 -د .بيداء سموم.

 -تقنية التخمص من نفايات خبث معمل حديد حماه

408

 -جياز توليد الطاقة الكيروميكانيكية يعمل بطاقة

346

 -آلة حصاد نبات الكمون.

252

 -مبرد يعمل عمى أنصاف النواقل ( )v21بمتر

108

في صناعة اإلسمنت.

 -فائز وجيو عجيب.

الرياح.

 -عمرو المحمود الغازي.

11

 -تنقية المياه باستخدام طاقة األمواج.

 -جياز تنظيف الكربون بمحركات االحتراق

من:

القسم الرابع بقيمة مئتان وخمسون

 -كيف نضع زرعات سنية بدون شق جراحي.

135

 -محمد فاروق العبد اهلل.

ويتم التحكم بو عن طريق أردوينو.

من:

ميداليات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية( الوايبو) WIPO -
12

الميدالية األولى

الدكتور يوسف محمد كمال زيتون

13

الميدالية الثانية

ماجد احمد برو

14

الميدالية األولى

الدكتور عبد الرزاق حمال

15

الميدالية الثانية

الدكتور ماجد مرشد العزاوي و

جياز وطريقة إلجراء تنظير وفتح أنابيب فالوب

208

المختبر االلكتروني المهني التعليمي 2Broosham

82

بالبالون عبر عنق الرحم.

ميداليات االتحاد الدولي لممخترعين (اإليفيا)IFIA -

الدكتور طارق أبو آذان

3

تحضير أغشية سيراميكية انطالقاً من الخامات

436

حافظة طبعات األلجينات.

181

الطبيعية السورية.

الميداليات الذهبية  /16/ميدالية:
بشرى أحمد العقال و منال ثائر

تصميم طرف صناعي عموي الكتروني باستخدام

يونس و آالء محمد وحود.

تقنيات متطورة.
تصميم وتنفيذ مشروع النظارة الذكية لمساعدة

16

الميدالية األولى

17

الميدالية الثانية

باسل نجدت تنبكجي.

137
24

المكفوفين.

18

الميدالية الثالثة

م .منذر بوش.

جياز تعقيم المياه والصرف الصحي.

419

19

الميدالية الرابعة

د .وليد أحمد الجراح من العراق.

مساعد موقف بدون مواد احتكاكية.

514

20

الميدالية الخامسة

محمود إبراىيم رجب و رفيف رياض

الميزر التشاركي المتكامل لالستخدام في عالج تقويم

199

شحرور.

األسنان.

21

الميدالية السادسة

عمي نزار محمد وجعفر نزار محمد.

الروبوت الذكي.

22

الميدالية السابعة

م .محمود اسماعيل أسعد.

آلة لتقشير األرز بطريقة األسطوانات المطاطية.

23

الميدالية الثامنة

أحمد عباس وأحمد زيتوني ومحمد

روبوت لمعمل بالمطاعم.

68
300
13

عمي حمدان.

24

الميدالية التاسعة

محمد بوالد و مميم ويس.

النمذجة و التحكم بطائرة ثالثية المراوح.

25

الميدالية العاشرة

عمر أيوبي.

صناعة مواد أولية (كبريتات الحديدوز المائية

26

الميدالية الحادية عشرة

أسامة الخيرو.

93
375

والالمائية والنشادرية) من إعادة تدوير خبث الحديد
الناتج من فرني صير ودرفمة الحديد.
استخراج الفضة من أفالم التصوير و صور

607

األشعة.

27

الميدالية الثانية عشرة

عبد الرحمن مقمد و محمود رمضان.

الطالء الجديد العازل القابل لمتنظيف بتركيبة جديدة.

456

28

الميدالية الثالثة عشرة

الدكتور رحيم عبد السالم أبو

السيروب الحيوي الميضوم خارجياً لمرضى التغذية

153

الجدايل.

األنبوبية بتفميم المعي الصائم.

29

الميدالية الرابعة عشرة

يونس عمي خضور.

المكنسة الكيروشمسية.

368

30

الميدالية الخامسة عشرة

عصام حمدي و ركاد حميدي.

تدوير األنقاض بطريقة خاليا النحل.

396

31

الميدالية السادسة عشرة

عمي محمد الحسون الباكير.

كف اصطناعي.

169

4

الميداليات الفضية  /15/ميدالية:
32

الميدالية األولى

محمد مييوب.

حفارة أتربة كيربائية.

33

الميدالية الثانية

محمد العزي و ىاني كاخيا و أحمد

دراسة وتنفيذ آلة لفرز البندورة.

112
90

اسجيع.

34

الميدالية الثالثة

محمد النبيان.

وصل أنابيب  upvcبدون تيريب.

35

الميدالية الرابعة

محمد الحاج عثمان وأمين طكو.

الييد ماوس.

88

36

الميدالية الخامسة

سومر عمي أمجد المحاميد وخالد

روبوت تنظيف األلواح الكيروضوئية.

50

37

الميدالية السادسة

حال حسين محمد.

العصا االلكترونية لمساعدة المكفوفين.

36

38

الميدالية السابعة

باسل عطا اهلل و أحمد اليسو و

سيارة تعمل عمى الطاقة الشمسية والكيربائية.

318

39

الميدالية الثامنة

روبيل عمي معروف وفاطر عمي

دوالب صناعي لحل الحرير.

330

40

الميدالية التاسعة

م .لميس محمود و محمد فواز

مصيدة حجمية آنية محمولة لدراسة األجسام الصمبة

420

41

الميدالية العاشرة

حسان جمال نحو و خولة رياض

آلة اختبار اىتراء المعادن بواسطة طبقة من الطين.

433

ناصر الجبر.

الياس الصدير و حيدر عمي.
معروف.
العظمة.

جعبري و ذو الفقار عمي ديوب

المعمقة في اليواء.

445

وعامر سامي أبو أسعد

42

الميدالية الحادية عشرة

ناصر محمد فواز القاضي.

الجياز الذكي لصناعة المنظفات ومستحضرات

381

43

الميدالية الثانية عشرة

بشير الصيطري.

قصاصة إسفمت مع حفارة متطورة مبرمجة.

389

44

الميدالية الثالثة عشرة

د .عبادة زىير غرة.

منصة الفينير.

165

45

الميدالية الرابعة عشرة

محمد معاذ محمد مسالمة.

القبضة السنية ذو الرأس المتحرك آلياً.

192

46

الميدالية الخامسة عشرة

محمد بديع المصري.

جياز تصميم مكنة يستخمص المركبات الدوائية من

184

التجميل بطريقة مؤتمتة وبزمن قصير.

األعشاب والنباتات الطبية.

5

الميداليات البرونزية  /15/ميدالية:
47

الميدالية األولى

فاطمة وياسمين و وسام مصباح

عصا ذكية لممكفوفين.

256

48

الميدالية الثانية

عمر خالد زينو ومحمد إياد سمير

جياز العناية باأللبسة بتقنية التنظيف الجافة.

442

49

الميدالية الثالثة

أحمد عبد الرؤوف سويد.

آلة تصنيع الخبز المفمق.

218

50

الميدالية الرابعة

حسن محمود عفيف.

الجرة الذكية.

409

51

الميدالية الخامسة

محمد أنس صفوة.

موقع أنس صفوة +تطبيق أندرويد.

92

52

الميدالية السادسة

عبد الرحمن ىاشم و يا ار الخضري و

مشير تطبيق الترجمة لمغة اإلشارة.

53

السماعيل.

زاكياني وأحمد حسن ضميرية.

أماني السيد عبيد ومحمد يامن

ضاىر.

53

الميدالية السابعة

محمد أحمد إدريس.

خزان مياه مع مشعر حساس ولوحة ضوئية ممونة.

54

الميدالية الثامنة

د .محمود فائز عجيب.

حساس تشغيل وايقاف مائي لحماية المضخات

361

55

الميدالية التاسعة

د .خالد منى.

األحواض المائية الحديثة.

430

56

الميدالية العاشرة

محمد موسى العبود.

تطوير آلة قادرة عمى تسريع إنتاج مشتقات الحميب.

422

57

الميدالية الحادية عشرة

غدير سميمان وابراىيم طوفان و عبد

تصميم شبكة انعراج من األقراص المضغوطة

مبارك.

التقنيات باىظة الثمن.

الكيربائية وتوفير الطاقة.

العميم النجار و مياس رستم و عمي

الستخداميا في تجارب انعراج الضوء بدال من

86

73

58

الميدالية الثانية عشرة

ناظم عبدو.

نخال كيربائي ونفاخة أكياس دقيق كيربائية.

307

59

الميدالية الثالثة عشرة

زياد محفوض ضومط.

جياز تعقيم.

159

60

الميدالية الرابعة عشرة

عبد الرحمن شاىين.

اإلنعاش القمبي الرئوي لمرضع.

166

61

الميدالية الخامسة عشرة

د .محمد عمي سراج.

مادة سنية تعويضية إكريمية مقواة بتقنية الغزل

190

الكيربائي.

6

جوائز بقيمة  50000خمسون ألف لكل مشارك
62

50000خمسون ألف

صافي أحمد أحمد و ناديا محمود

إبداعات فنية بحب الرز.

455

63

50000خمسون ألف

ميند محمد ديب و يامن يوسف و

الزجاج المعشق.

454

64

50000خمسون ألف

محسن محمد زينة.

لوحة رخامية.

458

65

50000خمسون ألف

ناىدة نواف قرقوط.

رسم عمى حجر البازلت.

461

يوسف.

ربا الجرماني ومسعف عنقا.

الجوائز المقدمة من سيريتيل ( مودم )
66

الجائزة األولى ( مودم )

ثناء ماىر المحام.

جياز صب األوساط الجرثومية و زرعيا.

139

67

الجائزة الثانية ( مودم )

فيد الشيخو.

تصميم نظام الكتروني لمتحكم والمراقبة بعممية الري

347

68

الجائزة الثالثة ( مودم )

حيدر سميمان بدران.

جياز إنذار الباب.

323

69

الجائزة الرابعة ( مودم )

نوار الحاج حسين.

البيت الذكي.

363

70

الجائزة الخامسة ( مودم )

عفراء مصطفى السيد عمر.

تصميم وتنفيذ قدم اصطناعية بدرجتي حرية.

168

71

الجائزة السادسة ( مودم )

ديانا منقار.

األداة المطبقة لمجل المخدر الموضعي.

151

72

الجائزة السابعة ( مودم )

عبد الرحمن محمد مطر.

مكعب مضيء بالميدات مبرمج باألردينو.

335

73

الجائزة الثامنة ( مودم )

غزوان أمين رشيد.

الطابوق الحجري المسبق اإلكساء.

398

الزراعي.

7

