
 الكهرباء
 الرقم اسم المشارك عنوان المشاركة جهة المشاركة عنوان المشارك
الالذقية مشروع 

 القلعة

 

هيئة تنمية 
المشروعات 
الصغيرة و 

 المتوسطة

عنفة داريوس لتوليد الطاقة 
 الكهربائية 

 أحمد السنتلي
  أحمد صطوف طه 

  رائد المصري

 

1 

 دمشق

 
كلية الهندسة 

الميكانيكية 
والكهربائية - 
 جامعة دمشق

 

اللواقط الشمسية الحرارية 
 PVT الهجينة

 

 د. رائد الشرع 
 م. عبير زين 

 علي محمد الطفيلية
 فاطمة محمود الحمود
  سوزان أحمد درويش

 صفا أحمد عثمان

 

2 

ريف دمشق / دوما 
 / مخيم الوافدين

خان  -القنيطرة 
الطريق  -أرنبة 
 العام

 

طالئع البعث- 
 فرع القنيطرة

 

  اضاءة تبادلية ) انارة الزينة(
 

 الصالح سعيد سويد

 
3 

ريف دمشق 
/دوما/مخيم 

 الوافدين
القنيطرة - خان 

 أرنبة

طالئع البعث-
 فرع القنيطرة

 

 دارة تحويل 

 
 تيسير خالد الحاج

 
4 

جمعية  العراق\بغداد
المخترعين 
والمبتكرين 

 العراقية

الخاليا الشمسية القائمة على 
البيروفسكايت: ذات كفاءة 

 تحويل عالية وجودة اقتصادية

 5 م.د.كوثر علي خلف

مديرية حماية  حلبـ - السفيرة
 المستهلك

طاقة متجددة من طفو الهواء 
 بالماء

 

 حسن محمد
 

 

6 

مديرية حماية  حلبـ - السفيرة
 المستهلك

طاقة متجددة من الهواء 
 المضغوط

 

 حسن محمد
 

7 

حمص – 
 اإلنشاءات

 

تصميم وتنفيذ جهاز لفصل  البعث جامعة
الملوثات الخارجة من عوادم 
 السيارات واصطناع الحبر منها

 

  عران خيري فراس
  

 السباعي صباح. د.أ

8 

ريف دمشق 
/دوما/مخيم 

 الوافدين

 طالئع البعث
 فرع القنيطرة

 دارة انذار ضد السرقة
 

 سميرة عبدهللا الجبه جي
 

9 

/  طرطوس
 السادس المشروع

 

 الهندسة كلية
 طرطوس/  التقنية

 ريحية عنفة وتنفيذ تصميم
 منزلية

 

 االبوعمر مروان حمزة
 عقباتي جورج نبيل

 بالل نادر مرح
 د.فادي علي

01 



 حماه-حي المدينة
 

هيئة تنمية 
المشروعات 

الصغيرة 
 والمتوسطة

 

تتبع نقطة االستطاعة الشمسية 
العظمى ودمج النظام 

الكهروضوئي في المباني الذكية 
 بشكل جمالي

الرحمن دقاق عبد  
 

00 

حماة - الشريعة - 
جانب مالعب 

 التربية
 

منظمة طالئع 
البعث - فرع 

 حماة
 

 سيارة بتحكم السلكي
 

 فاروق عامر السمان
 

01 

 دمشق العصرونية
 

 مسابقة تميز
 

Solar_G 
 

 كامل عرابي 
 حمزة غنيم

  محمد علي 
 احمد رسالن

 

01 

ريف دمشق 
/دوما/مخيم 

 الوافدين

 طالئع البعث
 فرع القنيطرة

دارة انذار ضد الحريق ودارة 
 انذار ضد السرقة 

 

 وسام مالك اليوسف 
 

01 

حماة،  محافظة
 سلمية، مركز مدينة

 المدينة
 

 رعف الثورة شبيبة
 حماة

 

 نوار الحاج حسين االرضية الجاذبية طاقة
 

01 

 قرية - السويداء
 مصاد

 

 السرقة من للحماية انذار جهاز مخترع فردي
 

 شجاع اجود
 

06 

محافظة ريف 
 -صحنايا  -دمشق 

مقابل مستودع 
بناء التشة  -عمران 

 طابق رابع-

 -مشاركة فردية 
المخترعين 
   المحترفين

 

توربين توليد الكهرباء ذو الجناح 
 الفردي المنزلق

 

 07 أحمد جهاد نجيب

العراق بغداد 
الكاظمية الشعلة 

 4 زقاق 45٤ محلة
  5 دار

IIIS جمعية
المخترعين 

 العراقيين
 

مفاعل الكتروني النتاج الطاقة 
 من الملح الصخري

 

علي عناد محيسن  د.
 الفوادي

08 

حماه - سلمية -  
 الحي الغربي

 طالئع منظمة
 فرع حماة البعث

إنارة الشوارع عبر الطاقة 
الشمسية و الخاليا الضوئية و 
 ثقل السيارات

 

 09 العكش نوار رفيف

 ورةالث شبيبة اتحاد طرطوس-أوبين
 فرع طرطوس

 الخالط
 

الوعري علي  
 

11 

 جامعة طالب السويداء
 فرع دمشق

 كلية السويداء
 الثانية الهمك

الذكية الشمس وردة تصميم  الكفيري هالة وائل لوبانه 
 أيسر عاصي أبو نواف
 الجباعي هنيدي

10 

طرطوس ـ الفمقة 
 الشرقية

جامعة طرطوس 
ـ كلية الهندسة 

استخدام الطاقات المتجددة ـ 
الخاليا الكهروضوية للحد من 

 فراس داود 
 فراس يوسف  

11 



 التقنية ـ قسم
 الطاقات المتجددة

اثر الصقيع على المزروعات 
 المحمية

 روان اسماعيل 

طرطوس- حي  
 الرمل

 

 فردي
 هندسة تقنية

دراسة وتصميم جهاز الختبار 
 جاهزية األلواح الكهروشمسية

 لينا نديم زروف
  فرح محمد عبد الكريم

11 

 – طرطوس
القدموس حمام 

 واصل

فرع طرطوس 
 اتحاد شبيبه الثوره

 

 

 خالط كهربائي

 
 11 سالمة تامر احمد

طرطوس-الشيخ 
 سعد

 

 مشاركة
 فردية

 هندسة تقنية
 

استخدام الطاقات المتجددة 
إلنتاج وتخزين الطاقة 

الكهربائية )خاليا 
 كهروضوئية&مساقط مائية(

 يارا نديم عطيه
 شذى محسن ابراهيم

 

11 

 العراق/بغداد
 

جمعية المخترعين 
 العراقيين

وزارة العلوم 
 والتكنولوجيا

 

السبايرولينا ومواد نانومترية 
:النتاج الطاقة الكهربائية 

 باستخدام الخاليا الكهروضوئية

.شروق عبدهللا عيدان 
 الالمي

جوادبشير حسن   
 زينب علي موسى
 فالح حسن سلمان

د. حسين سبتي   
 مطور رضا محمد علي

16 

جمعية المخترعين  العراق
 العراقيين
 التقنية الجامعة
  الوسطى

 

 ديزل محرك هواء تبريد منظومة
 بالماء 

 

الجراح مجيد احمد وليد  17 

السويداء – 
 الحريسة 

منظمة طالئع 
البعث - فرع 

 السويداء
 

الطاقة المتجددة - استخدامات 
 الطاقة الشمسية

 

 رشوان وائل سعيد
 

18 

منظمة طالئع  السويداء 
البعث-فرع 

 السويداء 

 19 ريان راقي عامر المكنسة الكهربائية  

فرع درعا  درعا - الكاشف
 لطالئع البعث

 11 عمر نائل الزعبي سماعة رأس

حاضنة األعمال  دمشق - كفرسوسة
 التجارية

اللوح الشمسي ذاتي التنظيم 
 لجهد وتيار الخرج  

 10 يزن غنيم

 ةالثور شبيبة اتحاد الالذقية_ كرسانا
 فرع الالذقية

 

 11 رازي الضرف طاقية شمسية مميزة

المعهد التقاني  السويداء
تربية -الصناعي
 السويداء

  -مير نصرأ المطب الكهربائي

 صالح غانم

 مجد ابو عاصي 

 نبراس االعور 

 

11 



مديرية التربية في  حمص /كرم اللوز
 حمص

 11 منير رائد تجور القبعة الهوائية

مديرية التربية في  حمص /كرم الزيتون
 حمص

نة  اللوحات اصيمخبر تعليم 
 االلكترونية في األجهزة الكهربائية

 11 عبدالكريم علي االبراهيم

ريف دمشق معضمية 
 القلمون

 

المعهد التقاني 
  الثالث الصناعي
عن طريق بدمشق 
 تربيةوزارة ال

منظم كهربائي لحماية األجهزة 
 الكهربائية

 

  -اسماعيل حمرة

  –فادي خليل 

محمود  –عبدهللا أبو الندى 
 بركات كاتبة – مكسور

16 

ريف دمشق / 
يبرود/رأس المعرة/ 

 حي الجبيلي

المعهد التقاني 
الصناعي في 
 يبرود
 تربية ريف دمشق

محمد  –غوش خالد حسين  البيت الذكي
 –حيدر 

 أحمد علي الرفاعي 

17 

ريف دمشق / يبرود/ 
القسطل / رأس 

 المعرة

المعهد التقاني 
الصناعي في 
 يبرود
 تربية ريف دمشق

 –محمد خير أمين عثمان  جهاز تعقيم
 لؤي عمران غوش

18 

 طالئع منظمة ميدان/ دمشق
 فرع / البعث
 دمشق

 

بالظل يعمل تنبيه جهاز  
 

 19 الضميريليث محمد 

 المشروع-طرطوس
 السادس

اتحاد شبيبة الثورة 
 طرطوس

 

 الشمسية الخاليا تتبع مشروع
 للضوء

عيسى وديع  
 

11 

مشتى -طرطوس
 الحلو

اتحاد شبيبة الثورة 
 طرطوس

 

جعفر ابراهيم-أسد علي عصارة فواكه  10 

مشتى -طرطوس
 الحلو

اتحاد شبيبة الثورة 
 طرطوس

 

 11 ميكائيل عثمان آلة جز العشب

 الناعورة اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

 إسماعيل شلغين
 

11 

 تيم حسام فليحان مدفأة كهربائية مع تيربو اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

11 

 قارب يطفو على الماء اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

 عمر منذر أبو لطيف
 

11 

باألسالك  نقل الطاقة الكهربائية اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 لألجهزة الكهربائية

 غيث حسام عامر
 

16 

 القنيطرة
 

 كلوب اضاءة اتحاد شبيبة الثورة
 

 محمد سليم الشمري
 

17 

 شاحن بطارية اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

 18 مهيب رشيد أبو فخر



 المروحة مع الليدة اتحاد شبيبة الثورة درعا
 

 هاني عليان
 

19 

تدوير سطل زيت تالف لتحويله  اتحاد شبيبة الثورة درعا
 الى مدفاة كهربائية

 هاني عليان
 

11 

 لمبة الليدة اتحاد شبيبة الثورة درعا
 

 هاني عليان
 

10 

السد النهري المنزلق لتوليد  اتحاد شبيبة الثورة ريف دمشق
 الطاقة الكهرومائية

 11 لين أحمد جهاد نجيب

 


