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 2019جدول جوائز معرض الباسل لإلبداع واالختراع 

 
 عنوان المشروع الجهة اسم المشارك قيمة الجائزة تسلسل الجائزة

خمسمئة ألف  الجائزة األولى
 سورية ليرة

 ديوب حسن
 علي مرعي
 علي فيوض
 أحمد الصالح

هيئة تنمية 
المشروعات 

الصغيرة 
 والمتوسطة

 )جامعة تشرين(

Moody موودي 

خمسمئة ألف  الجائزة األولى
 ليرة سورية

 السعيد أحدب
 راما كماشة

طرف صناعي علوي آلي  جامعة دمشق
يستخدم إشارة العضالت 

 الكهربائية
خمسمئة ألف  الجائزة األولى

 ليرة سورية

مشاركة إفرادية  ياسر جاسر
 )حلب(

جهد أتوماتيكية مع مبدلة 
تنظيم التوتر وبدون انقطاع 

فة أثناء الحمل لتنظيم كا
شبكات التوتر العالي 

والمنخفض والمتوسط 
وبطريقة اقتصادية أثناء عمل 

 المبدلة
 
 



خمسمئة ألف  الجائزة األولى
 ليرة سورية

 محمد مصطفى شرفو
 د. مهند طرشة كردي

كرسي مدولب قابل للفتح  جامعة حلب
وتحريك ذوي لنقل 

االحتياجات الخاصة بشكل 
 ذاتي

ثالثمئة ألف  الجائزة الثانية
 ليرة سورية

تصنيع وانتاج ألياف نانو  جامعة دمشق د. إبراهيم الغريبي
بوليميرية طبيعية لمعالجة 
الحروق والجروح المزمنة 

 والصعبة
ثالثمئة ألف  الجائزة الثانية

 ليرة سورية

 همام محمود األحمد
 صفوان السباعيميار 

محمد صالح علي 
 الزعيتر

 المهند المكي د.
 

تصميم وتنفيذ واختبار أصابع  جامعة البعث
ميكانيكية لحاالت بتر 
 سالميات من األصابع

ثالثمئة ألف  الجائزة الثانية
 ليرة سورية

 حسن علي د.
 ميساء علي شاش د.

حمد محمد أ م.
 إسكندر

واستثمار دراسة استرجاع  جامعة طرطوس
الطاقة الحرارية المهدورة من 
 فرن معمل اسمنت طرطوس

مئتا ألف ليرة  الجائزة الثالثة
 سورية

 أحمد كنان غباش
 محمد زاهر جبسة

 سعد حللي

تجسيد ثالثي األبعاد لجامعة  جامعة حلب
 حلب ومحاكاة لعبة 

 حاسب ضمن الجامعة



 جهاد بكري 
 أحمد بشر يازجي
 محمد نور عويرة

مئتا ألف ليرة  الجائزة الثالثة
 سورية

د. سوزان محمود 
 تفاحة

تصنيع منتجات من البيتون  جامعة طرطوس
المسبق الصنع المسلح 

 GRCباأللياف الزجاجية 
أكثر استدامة وبديمومة أعلى 

باستخدام مخلفات هدم 
 السيراميك والقرميد

مئتا ألف ليرة  الجائزة الثالثة
 سورية

 محمد فواز العظمةد. 
 لميس محمودم. 

مصيدة آلية حجميه لحبوب  جامعة دمشق
الطلع واألبواغ الفطرية 

والجسيمات األخرى المحمولة 
 بالهواء

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 عنوان المشروع الجهة اسم المشارك قيمة الجائزة الجائزةسلسل 
جائزة المنظمة العالمية للملكية 

 الفكرية
جهاز إلكتروميكانيكي يتحكم في قبض وبسط  المخترعون  حكمة جبولي ميدالية ذهبية + شهادة

 مفصل الركبة
جائزة المنظمة العالمية للملكية 

 الفكرية
مشاركة إفرادية  الزعبيأحمد  ميدالية ذهبية + شهادة

 )دمشق(
 عربة الطاقة الشمسية الزراعية

جائزة االتحاد الدولي 
 للمخترعين

 النافذة المتطورة اتحاد شبيبة الثورة نوار الحاج حسين ميدالية + شهادة

جائزة االتحاد الدولي 
 للمخترعين

 حراق ابراهيم رامي محمد ميدالية + شهادة
 إبراهيم خليل مصطفى

 البكور محمود د.

 الدين نور عماد د.

 ة كرديطرش الدين خير د.
   بكري  جهاد

 الهيدروجين إنتاج على المؤثرة العوامل دراسة جامعة حلب
 المائي التحليل نتيجة

 بركات  حسام محمد تيسير ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 اسراء محمد زنابيلي 

 فاتن درويش
 مصطفى الرشيد األحمد د.

 تصميم وتنفيذ آلية إلنتاج خيط محاك جامعة حلب



 وسيم بلول ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 محمد سليمان 
 محمد عزيز المرعشلي 

مشاركة إفرادية 
 )دمشق(

 آلة خلط وبيع العطر

 تطوير ميكانيزم جامعة دمشق إبراهيم ديراني ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 علي محمد الحسون الباكير ميدالية ذهبية الميدالياتجائزة 

 هللا أحمد قدور عبد
 سام بسام قره فالح

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 ذراع الكترونية للمبتورين من فوق المرفق

 د. إبراهيم تركماني  ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 م. عمر الجباعي 

إفرادية  ةمشارك
 )دمشق(

 يج عكبر النحل والمسواك والقرنفلمز 
 وبيكربونات الصوديوم

 د. محمد معاذ محمد ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 المسالمة

 منال الصالح م.

 عروب المصري  د.

الجامعة السورية 
 الخاصة

تحفيز الخاليا الجذعية لتعزيز المسار الطبيعي 
 لترميم النسج السنية

مشاركات إفرادية  دريد زينو ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 )دمشق(

 عداد الخبز

 السالم فيصل حمدأ ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 الجاسم دعية مداح محمد

 الحنيش سمير السالم عبد

الجامعة السورية 
 الخاصة

النفطية تصميم وتنفيذ نموذج وحدة حفر لآلبار 
 والغازية

 وردان صالح ابراهيم  ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 محمود خالد رشواني

 كنان شعالن بيرق 

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 رافع سيارة كهربائي



 المتابعة المستمر لمرضىتصميم نظام  جامعة البعث أسامة علي إبراهيم ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
عبر تطبيق أندرويد  الحاالت المزمنة عن بعد

 على الهواتف الذكية وتحقيقه وتقييمه
مركز الدراسات  د. نافع عفاش ميدالية ذهبية جائزة الميداليات

 والبحوث العلمية
تصميم جديد لعضلة صناعية تستخدم كبديل 

 للمحركات الكهربائية
 مشروع أتمتة امتحانات وزارة التربية حمد ماهر كياليأ ميدالية ذهبية الميدالياتجائزة 

 الء اللحامآ ميدالية ذهبية جائزة الميداليات
 رشا موما

 كاتيا الشدايدة
 مرام سرة

 د. بسام العقلة

تصنيع شوكوال مبتكرة خالية من الكاكاو وخالية  جامعة دمشق
 من السكر

 عبق التراث(عمار المكتب الرشيدي )إ عادة إ  جامعة حلب ياسمين أبو دان ميدالية ذهبية الميدالياتجائزة 
 د. رافد معلك حنون الصالح ميدالية ذهبية جائزة الميداليات

 محمد حميد خلف د.

 سلمان هاشم حمادي .د

جمعية المخترعين 
 العراقية

لكهربائية تصنيع نموذج لتبريد المحوالت ا
 رضباستخدام طاقة باطن األ

 عرج  مصطفى محمد ميدالية فضية جائزة الميداليات
 الموات  حسام حمدأ

 طرابلسي فواز حمدأ محمد

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 االحتياجات ذوي  يساعد ذكي متحرك كرسي
 الخاصة

 عجيبمحمود فائز  د. ميدالية فضية جائزة الميداليات
 حمد عيسىأأ. سالفة 

مشاركة إفرادية 
 )الالذقية(

 لتفادي 149 عجيب التقني الطبي السرير
 بالمريض العناية وتسهيل( الناقبة) الفراش قرحة



 التمريض كادر ومعاناة معاناته من والحد
 ومرافقي المريض ذوي  ومعاناة

 د. مـحمود إبراهيـم رجــب ميدالية فضية جائزة الميداليات
 رفـيـف رياض شـحرور د. 

جهاز الليزر واألمواج الكهرومغناطيسية  المخترعون 
 المتكامل لالستخدام في طب وتقويم األسنان

تصميم غربال للمواد الغذائية على مبدا  جامعة حلب يوسف محمد زيدان ميدالية فضية جائزة الميداليات
 االهتزاز باالحتكاك

 حذيفة المعلم ميدالية فضية جائزة الميداليات
 محمد عبد الحي

 مؤيد سرحان

مشاركة إفرادية 
 (دمشق)

 روبوت غرفة العمليات التفاعلي

 تحكم رقمي cncمكنة  (حماةمشاركة إفرادية ) مون أسيمون جهاد  ميدالية فضية جائزة الميداليات
المحاصيل الزراعية من الحارس لحماية  وزارة التربية أحمد ماجد برو ميدالية فضية جائزة الميداليات

 الحيوانات والحشرات
ذكية عاملة بالمنطق غسالة أتوماتيكية  جامعة طرطوس عمار عبد الكريم حسن ميدالية فضية جائزة الميداليات

الضبابي من النمط الثاني باستخدام حاسوب 
Raspberry PI 

 د. علي بديع خضور ميدالية فضية جائزة الميداليات
 يوسفم. محمود يوسف 

 

تصميم نموذج لطباخ شمسي زيتي حراري  جامعة طرطوس
 مستدام



 حسن ديوب  ميدالية فضية جائزة الميداليات
 طارق جردي 
 اليا البشالوي 

 آدم الحسين
 مرام جورية

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 السيارة ذاتية القيادة

 محمد أديب عيسى  ميدالية فضية جائزة الميداليات
 مصطفى ناطور

 أحمد مصطفى الزرقا

 Virtual-Reality جامعة حلب

 حكمت علي صقر   ميدالية فضية جائزة الميداليات
 حمد عليوي مهدي 

 Grandmasterمشروع روبوت الشطرنج  جامعة دمشق
Robot 

 أحمد سويد ميدالية فضية جائزة الميداليات
 م. رانيا غزالن

 م. ربا رشيد
 ماجدة العمارم. 

جامعة دمشق )فرع 
 السويداء(

 الزراعة المائية بنظام األكوابونيك

جمعية المخترعين  إيمان كريم ميدالية فضية جائزة الميداليات
 العراقية

تطوير التصميم الميكانيكي لروبوت برمائي 
 سداسي األرجل

 سلماسناي  المخترعون  حسان محمد أمين ميدالية فضية جائزة الميداليات

د. ابراهيم عمر المصطفى  ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 الشعار

 

تحضير توليفة أحياء دقيقة النتاج بروبيوتيك  المخترعون 
 الكيفير بطريقة مبتكرة في سورية



تصميم ذراع روبوت طرف صناعي علوي  جامعة حلب ناتالي غبرو ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 بعملية الترجمة إلى لغة الصمللقيام 

دواء( -تحضير منظومات )بوليمر تشاركي جامعة دمشق ثائر محمد عيد سنكري  ميدالية برونزية جائزة الميداليات
ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية 

تحسين خصائص بعض المركبات  وتأثيرها في
 الصيدالنية

 بيازيدرزان  ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 رهام حصيرة

 قاسم الجباوي  د.

 خالد اصطيفي د.

من مخلفات  اريا  تصنيع مادة مركبة عازلة حر  جامعة حلب
 السياراتطارات إاالنقاض و 

جهاز تقليل الهدر في المياه الساخنة وتسخين  المخترعون  م. عمران شقير ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 الماء

 م. محمد الحموي  ميدالية برونزية الميدالياتجائزة 
 م. عدي الحموي 

مشاركة إفرادية 
 )دمشق(

 روبوت لفحص المخدمات في مراكز المعطيات
 وتحديد األعطال فيها

 عامر رياض حوا ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 محمد شيخ الجبل
 مجد محمد عبيدو

 ياسر ابراهيم الحمود

المشروعات هيئة تنمية 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 تدفئة مركزية باستخدام الطاقة
 الكهرومغناطيسية

 سامر عبد الحليم بالل ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 لمى تركي سليمان

 عبير يوسف سليمان

للطباعة باستخدام  CNCتصميم وتنفيذ آلة  جامعة طرطوس
 الليزر



 ثائر أحمد ابراهيم د.
 عبد الكريم علي إبراهيم ميدالية برونزية جائزة الميداليات

 مضر العبود
جهاز تدريب وتعليم صيانة الشاشات المسطحة  وزارة التربية

 االلكترونية
 طارق جردي  ميدالية برونزية جائزة الميداليات

 اليا البشالوي 
 آدم الحسين
 مرام جورية

 حسن ديوب

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 السيارة ذاتية القيادة

 وسام الخطيب ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 محمود علي

 عبدالرحمن تليني

 مزرعة ذكية اتحاد شبيبة الثورة

 ابراهيم خالد شيخو  ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 مها العباس

 عمار زقزوق  د.

 تصميم وتنفيذ َيد روبوتية متحكم بها صوتيا   جامعة البعث

هللا عيدان  شروق عبد د. ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 الالمي 

 م. فالح حسن سلمان

جمعية المخترعين 
 العراقية

في  ،الكادميوم، ف عن العناصر الثقيلةالكش
 ماء بواسطة جسيمات الذهب النانوي ال

االستشعار اللوني والمقاومة وباستخدام تقنية 
 الكهربائية

 شيرين عبد القادر إسماعيل ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 قصي بنشي 

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 قيثارة غير وترية



 تركي العليان  ميدالية برونزية جائزة الميداليات
 راما حاج خلف 
 ميساء العبد هللا

 بنودعبد الحكيم  د.
 د. ندى التنجي

 ترشيح المياه باستخدام الزجاج جامعة حلب

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

 حاضنة أطفال إسعافية متنقلة جامعة تشرين سعاد بصيص

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3الدفع سيرف الحق 
 غيغا

 صالح عصام درباس
 ثريا جبران محسنه

 لميس قدسي د.

 غادة سعد د.

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

التحكم بعملية التبول عند مرضى السلس 
 البولي ذي المنشأ العصبي

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

 محمد زاهر خياط
 عبد الهادي الخياط

 نور الخياط

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 (حماة)

 جهاز توفير الوقود وتنظيف الكربون 

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

 عمار عزت صليبي  
 إياد دبورا د.

لتحديد وقياس معامل التوصيل تصميم جهاز  جامعة البعث
الحراري من أجل مواد البناء في األسواق 

 السورية



جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

 م. سوسن فيصل محمود
 د. علي محمد علي

 د. محمد أيهم درويش

تصميم نموذج تطبيقي مؤتمت لمخمر حيوي  جامعة طرطوس
 غذائي

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

حساس جديد لتعقب الشمس الستخدامه في  جامعة حلب صبا كاسر شلو
 أنظمة التتبع الكهروشمسية

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

 مرح شربا 
 رويدة وزة 

 عطايايدرة س
 هال شلبي

 خزنة الكترونية مطورة وزارة التربية

جهاز مودم سيرف +  جوائز سيرتيل
خط جيل رابع + خط 

 3سيرف الحق الدفع 
 غيغا

 غدير محمد اسماعيل 
 عيسى معال معال

 بالل شيحا د. 

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

تطوير سترة ذكية خاصة بالجيش والقوات 
 A smart military jacketالمسلحة 

مشاركة إفرادية  عبد الرحمن محمد مطر موبايل سما تل جوائز سما الشام
 )دمشق(

 gyro boy  المتوازن الروبوت

 عبد القادر ماوردي  موبايل سما تل جوائز سما الشام
  أحمد جاسم محمد ديب 

 األحمدخلف  د.

 كرسي لذوي االحتياجات الخاصة يصعد الدرج جامعة حلب



 م. عمرو المحمود الغازي  موبايل سما تل جوائز سما الشام
 كيرعماد سيد با د.
 وائل السلوم د.
 يحيى الصالح د.

د بعض المحاصيل المزروعة تطوير آلة حصا جامعة حلب
 حمص(–عدس -كمون ة )في سوري

 نذار يعمل بالليزرإجهاز  منظمة طالئع البعث رسيل نظام موبايل سما تل جوائز سما الشام
مشاركة إفرادية  لين أحمد جهاد نجيب موبايل سما تل جوائز سما الشام

 )دمشق(
 القرص الحلزوني المغناطيسي لتوليد الكهرباء

 آالء حسون  موبايل سما تل جوائز سما الشام
 آالن العثمان

 أمير أبو عمار
 الخطيبخضر 

 زينب أحمد
 محمد المرعي

 إطفاء الحرائق باستخدام األمواج الصوتية اتحاد شبيبة الثورة

 حمد محمد قيس البيطارأ موبايل سما تل جوائز سما الشام
 ديب عبد الرزاق الزينأ

 علي مازن النحاس
 صندوق  محمد عدنان عزت

 مازن بشلي

بتمويل من مركز المشاركة فردية  كراج سيارات وزارة التربية
علوم الروبورت )جمعية الرابطة روبوغيت ل

 (دبية االجتماعيةاأل
 

 منصة تقنية تعليمية تربوية اتحاد شبيبة الثورة هبة سليمان موبايل سما تل جوائز سما الشام
للمقعدين باستخدام تصميم وتنفيذ نظام مساعد  شركة سيرتيل اوسكار جورج ضاحي موبايل سما تل جوائز سما الشام

 تقنيات الذكاء الصنعي



 فاطمة مصباح السماعيل موبايل سما تل جوائز سما الشام
 ياسمين مصباح السماعيل 

 وسام مصباح السماعيل

هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 عصا ذكية للمكفوفين

 زهراء عبد الحميد البكور  موبايل سما تل جوائز سما الشام
 رها سعود كحيل 

 شيرين محمد سعيد فرحو

 نظارة ذكية للصم جامعة تشرين

هيئة تنمية المشروعات  د. نبيل محي الدين العمر موبايل سما تل جوائز سما الشام
الصغيرة والمتوسطة 

 )الالذقية(

 جهاز شد قطني مطور لمعالجة الديسك الفقري 

تطوير البيوت البالستيكية المستخدمة في  جامعة دمشق د. مالك الغدير موبايل سما تل جوائز سما الشام
 الزراعة المحمية بمزج أكسيد نانوي معها

محطة لمعالجة الصرف الصحي بأسلوب  منظمة طالئع البعث تيم جمال هنيدي موبايل سما تل جوائز سما الشام
 علمي

 زجاج متغير اللون بال كهرباء المخترعون  عبد الرؤوف سويدأحمد  موبايل سما تل جوائز سما الشام
 الخطيب السالم عبد باور بانك جوائز سما الشام

 االسعد محمود 
 وراق بيان 

 روبوت مزارع آلي جامعة حلب

 عمار ياسر العلبي باور بانك جوائز سما الشام
 ريتا بهزاد الياس

هواء(  –تصميم وتصنيع مبادل حراري )ماء  جامعة دمشق
 عالي الكفاءة

الهيئة العامة للبحوث  أيمن الحسن باور بانك جوائز سما الشام
 العلمية الزراعية

ماكنة فرم مخلفات تقليم األشجار واألغصان 
 واألعالف



 معاذ سالمة باور بانك جوائز سما الشام
 محمد عبادة السمان

 جهاز منزلي لتتبع حالة األسنان جامعة تشرين

 نارة الشوارعإدارة  منظمة طالئع البعث هايل سالمة باور بانك الشامجوائز سما 
 عبد هللا النجرس  باور بانك جوائز سما الشام

 عبد الكريم السالم
 أيمن عرواني

 محمود سويدان

الجامعة الوطنية 
 حماة - الخاصة

 العدادات الكهربائية الذكية

 يزن فتنة باور بانك جوائز سما الشام
 ميريانا داؤد

 بشار وسوف
 العزيز هيا عبد

 حامد محمد

االحتياجات الخاصة صاعدة على  كرسي ذوي  اتحاد شبيبة الثورة
 دراجاأل

 زين الدين يوسف  باور بانك جوائز سما الشام
 عبد هللا داالتي

 محمد مصر
 علي سالمة

 زاهر سليمان

اعتمادا  على معالجة ذراع آلية تقوم بمهام الفرز  وزارة التربية
 الصور

 السيارة الذكية منظمة طالئع البعث محمد رشيد القواص باور بانك جوائز سما الشام
 محمد حسونة  باور بانك جوائز سما الشام

 محمد علي مرضعة
 

 دراسة وتنفيذ قفاز لتعويض حاسة اللمس جامعة حلب



 بتول حامد صالح  باور بانك جوائز سما الشام
 سارة عارف الجندي
 سارة زهير إسماعيل

 الساعة الطبية الذكية جامعة طرطوس

 جالل فندي د. باور بانك جوائز سما الشام
 سارة معروف 
 شذا حمدوش 

 بتول أحمد 
 نور الغازي 

 روان خير بيك

الدولية الجامعة 
الخاصة للعلوم 

 IUSTوالتكنولوجيا 

نبات اللزاب  العطري ألوراقدراسة تأثير الزيت 
Juniperus excelsa L  على خاليا سرطان

 القولون في الزجاج

 عمران ديب المصري  باور بانك جوائز سما الشام
 نس مروان سكافأ

 محمد جمال قدور
 بشار هبا

بعاد متحكم بها عن طريق طابعة ثالثية األ وزارة التربية
 االردوينو

 العزيز الصباغ    عمرو عبد باور بانك جوائز سما الشام
 نايف العبودد. 

 VRطائرة بدون طيار بواقع تصوير افتراضي  جامعة البعث
 GPSوبنظام تحديد الموقع العالم 

 التحكم بالدماغ بالموجات الكهرومغناطيسية وزارة التربية نورس بشار الجوجة باور بانك جوائز سما الشام
العمرية جائزة تشجيعية للفئات 

 شباب( -)صغار 
 عبد الرحمن بياسي  جهاز تابليت

 حنين خليل حسن م.
 k - Foodمشروع تطبيق أندرويد  وزارة التربية

جائزة تشجيعية للفئات العمرية 
 شباب( -)صغار 

 م. أيمن عمر شقيفة جهاز تابليت
 وليد النعسان م.
 عيسى النعسان م.

 الهيدروجينيةالخلية  وزارة التربية



جائزة تشجيعية للفئات العمرية 
 شباب( -)صغار 

 كاشف األلغام والمعادن المطمورة وزارة التربية ماجد أحمد برو جهاز تابليت

جائزة تشجيعية للفئات العمرية 
 شباب( -)صغار 

 القادر أسليم عبد جهاز تابليت
 محمد دياب

 (smart carالسيارة الذكية ) اتحاد شبيبة الثورة

جائزة تشجيعية للفئات العمرية 
 شباب( -)صغار 

 توليد طاقة بديلة من التربة اتحاد شبيبة الثورة فائز السماعيل جهاز تابليت

جائزة تشجيعية للفئات العمرية 
 شباب( -)صغار 

 حساس امتالء الخزان )فواشه كهربائي( منظمة طالئع البعث كنان قطيني جهاز تابليت

تشجيعية للفئات العمرية جائزة 
 شباب( -)صغار 

توليد الطاقة الكهربائية باالعتماد على  منظمة طالئع البعث محمد اليوسف جهاز تابليت
 المغناطيس
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