
 المجاالت الطبية
رقمال اسم المشارك عنوان المشاركة جهة المشاركة عنوان المشارك  

التضامن - دمشق  
 

 

الحيوية للتقانة العامة الهيئة  

 
  البويضات سحب جهاز

 
مهدي أحمد حساند.  
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شارع اليرموك  - الالذقية  

 
جهاز تخطيط القلب عن طريق   مسابقة تميز

 االنترنت 

 

 - عبيدحنا ميشيل 
 أيلي سالم عانا
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دمشق – المزرعة – ساحة 
 الشهبندر

 د. علي محمود تبديل مفصل الكتف الورمي فردي
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وزارة الداخلية - مستشفى  دمشق - المالكي
 الشرطة دمشق

بناء مقدمة الفك السفلي والذقن 
 ذاتياً أحادي وثنائي الجانب

 

 خالد العوف
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 حمص- ضاحية األسد
 

 مسابقة تميز
 

روبوت الكرسي الذكي 
المتحول لسرير لمساعدة 

 المصابين وكبار السن

عبد السالم محمد 
 الصاج
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شارع فيصل-حلب  

 
طالبة دراسات  -صيدالنية 

عليا في جامعة حلب كلية 
 الصيدلة

 

طريقة تحضير جل طبيعي من 
خالصات نباتي األرز اللبناني 

والصنوبر البروتي كمضاد 
 التهاب ومسكن لأللم

 
 

 لينة خراط 
يم نيال ر  

 محمد ياسر عبجي
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 ريف دمشق / عرطو ز

 
 وزارة التربية

 
 covid2020 المنفسة

 

 

 ماجد برو
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مصياف  -حماة   

 
هيئة تنمية المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة
جهاز لمراقبة حالة المريض 

 IOT باستخدام تقنية

 

مرام غسان موسى  
 نغم سعيد
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 دمشق
 

 مشاركة فردية
 

روبوت خدمة مرضى العزل 
الصحي عن طريق األوامر 

 الصوتية للمريض
 

بشار أصالن  جوزيف 
عبد الجليل مازن 

 الياس
  نوار نوح
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زينب السيدة-دمشق  و الميكانيكية الهندسة كلية 
 الهندسة قسم الكهربائية

 الطبية

 الركبه مفصل دعم جهاز تطوير
الجراحة بعد  

 - الدوس بشرى
 - هللا حب اسراء
 هناء - الدسوقي غيثاء
 علي
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 دمشق - الزاهرة الجديدة
 

كلية طب األسنان - الجامعة 
 السورية الخاصة

 

رافعة باين هايدبرينك السنية 
 المعدلة

 
 

الدكتور متعب الحاج  
 مؤيد الحاج
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 البصرة–العراق

 

جامعة البصرة - كلية الطب 
 – العراق

مدخل جديد لتطوير لقاح ضد 
مرض االكزيما البشرية  : 

المستضدات الفوقية للمكورات 

ا.د.احسان عيدان عبد 
 الكريم السيمري
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العنقودية الذهبية )ستا فلوجين( 
كمسبب لداء األكزيما الجلدية 

 لإلنسان

 

 أ.م.د خليل اسماعيل 
 الحمدي

 أ.د سندس صديق 
 بكر 

 أ.د كوثر هواز مهدي 
 الهواز

 

 العراق- البصرة - المعقل
 

 جامعة البصرة - كلية الطب

 

تخليق وتركيب وسط ناقل عالمي 
 MICROBASMED IQ جديد

VTM  لنقل وحفظ عينات
 فايروس كورونا المستجد

covid-19 

 

ا.د.احسان عيدان عبد 
 الكريم السيمري

 
أ.م. نظام محمد جمال 

 الدين 
 أ.م.د وجدان نزار 

 الموسوي
 م.د. دانية مضر 

 الطريحي 
أ.د نائل حسين علي 

 نزال

 

01 

 جمعية المخترعيين العراقيين العراق
Iraqi 
 Inventors 
&Innovators Society 

 

تحضير وتقييم الفعالية البايولوجية 
لمشتق االيبوبروفين ضد خاليا 

 سرطان القولون والثدي

أ.م.د عواطف عبد 

 إبراهيم العاني

أ.م.د زيد مهدي جابر 

 العبيدي
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 حماة_ طريق حلب
 

منظمة اتحاد شبيبة الثورة 
 /فرع حماة/

 

كرسي ذكي لذوي اإلحتياجات 
 الخاصة

 

أحمد محمد جميل 
 بشلموني
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دمشق - مزة فيالت شرقية - 
شارع اإلسكندرية - بناء 

اإلسكان العسكري محضر 
33 

 

مركز الدراسات والبحوث 
 العلمية

تصميم جديد لمؤازر حركي 
لمصابي الشلل والمقعدين 
 باستخدام العضالت الصناعية

 06 د.نافع عفاش

جهاز تعقيم مقابض أبواب آلي  الجامعة الوطنية الخاصة حماة _ الشريعة
 من فايروس كورونا

عبد العزيز أحمــــد 
 العودة
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الميدان_حلب  
 

حلب جامعة  
 

 نظام تنفيذ و تصمييم
 لحركة داعم علوي كهروميكانيكي

 اليد
 

عاشوري جالل  
قدح غيدق  
عواد احمد  
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 طرطوس – اإلنشاءات
 

ع فر–اتحاد شبيبة الثورة 
 طرطوس

 باب التعقيم اإللكتروني
 

 عالء عزالدين نظام
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كرم اللوز -حمص  
 

 تقنية ربط السلك الحر مشاركة فردية
 

 11 نور ابراهيم العموري

سلمية_  حماة  فرع البعث طالئع منظمة 
 حماة

 وباء من للحماية تعقيم جهاز
  كورونا

 

  شاهين تمام محمد
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 السبع ساحة دمشق
 الجامعي السكن/بحرات
 المنطقة دمشق/ للطبالة

 الصناعية

 الهندسة كلية دمشق جامعة
 مقس والكهربائية الميكانيكية

  الطبية الهندسة
 

الساعد لتقويم تفاعلية واجهة حالوة  مروة   
  الحسن مؤمنة 
األجرد نايفة   
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 العراق\بغداد
 

جمعية المخترعين 
 والمبتكرين العراقية

 

Inventing New 
Technique to Detect 

Early The Infected 
Brain Tumor And 

Calculation The Tumor 
Area From MRI. 

 

 م.د.كوثر علي خلف
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 الالذقية- المشروع السابع
 

جامعة دمشق - كلية 
 الصيدلة 

 

         اصطناع مشتق جديد 
للديكلوفيناك وتقييم فعاليته 

   المسكنة لأللم
              

 جهاد حربالي
  ريم مصطفى
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دمشق قصور-ريف دمشق 
 داريا

 

 مسابقة تميز
 

ساعة ذكية تساعد مرضى الشلل 
النصفي على التحكم بالوقوف 
والجلوس ومراقبة مؤشراتهم 

 الحيوية.
 

 حكمة جبولي
  محمد عوض
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- السوريه العربيه الجمهوريه
-االسد ضاحية -جبله-الالذقيه
22 محضر  

 

السوريين المخترعيين جمعية  
 

للحروق منير الدكتور ضماد  
 

الجردي جميل منير. د  
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 مجتهد سويقة
 

كلية الهندسة  جامعة دمشق،
 الميكانيكية والكهربائية،

قسم هندسة اتصاالت 
 والكترونيات

 

Health monitor مراقب( 
 الصحة(

 

مازن  رامه نعيم جحه
 هاشم الشعال
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رؤى : دمشق - ركن الدين , 
 ضحى : دمشق - المزة

 

 مسابقة تميز
 
 
 

نظام روبوتي متكامل للصيدلة 
 الذكية

 

 رؤى الدلو
  ضحى بزازة
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ريف دمشق / عرطوز / 
 موقف الصورة

 

وزارة التربية / مديرية 
 تربية ريف دمشق

 

جهاز مغنطة الماء لصحة الجسم 
 و لزيادة نشاطه و مناعته

 ماجد أحمد برو
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 دمشق - مشروع دمر
 

الجمعية العلمية السورية 
لألعشاب الطبية والطب 

التكميلي، كلية الصيدلة – 
 جامعة البعث

 

تحضير ترياق إكسير عشبي 
منظف للجسم من المعادن الثقيلة 

   مساعد لمرضى التوحد
 

 شادي خطيب
 عال مصطفى
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 حلب - الجميلية
 

 جامعة حلب
 

 جهاز اطالة العظم
 

 طالب حميدة
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 قرب الشيخ ضاهر – الالذقية
الجديدة المحافظة  

 

 فردي
 

الحياة كرسي  
 

 محمد ابراهيم
  صهيوني

 شيخ بهزات مصطفى 
 يوسف
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 دمشق-الشعالن
 

 الجامعة السورية الخاصة
 

 حامل األفالم السني الشامل
 

لؤي محمد ياسين 
 جديبا
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 تونس حي -بغداد - العراق
42 رقم 1١ زقاق 33٣ محلة  

 

العراقيين المخترعين جمعية  
 

أباتايت  هيدروكسي الناتو فعالية
 بعد اللبنية األسنان مينا سطح على

 بالمقارنة السائلة لألدوية التعرض
الصوديوم فلوريد مع  

 

 عبد حسن محمد
 اللطيف
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 دمشق - مزة شرقية
 

جامعة دمشق قسم الهندسة 
 الطبية

 

Mini Conventional PCR 
Thermocycler 

 

محمد مؤيد احمد عبد 
 هللا 

  موفق الكسم
 د.هاني عماشة

 

11 

 دمشق - مشروع دمر
 

كلية الصيدلة – جامعة 
حلب، كلية الصيدلة – 

جامعة دمشق، كلية الصيدلة 
 – جامعة البعث

 

تحضير وتقييم فعالية جسيمات 
نانوية من البروبوليس )العكبر( 

السوري تعطى استنشاقا لمعالجة 
الكورونا واالنتانات التنفسية 

 المرافقة لها 
 

وسيم عبد الواحد 
 عدوية قيطاز

 محمد عصام حسن 
 آغا

  وليد خدام
  عال مصطفى
  شادي خطيب
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 دمشق - القصور
 

كلية طب األسنان – 
جامعة البعث، كلية 

الزراعة - جامعة حلب، 
جامعة - كلية الصيدلة

البعث، االتحاد الوطني 
لطلبة سورية، الجامعة 
السورية الخاصة، نقابة 

 صيادلة سورية

تحضير مستحضر من ماء 
الورد الشامي مع خالصة 

قشور وصمغ الفستق الحلبي 
)كمعجون أسنان و/أو غسول 

فموي( مرقىء لجروح الفم 
ولتراجع اللثة ولرائحة الفم 

 غير المستحبة
 

ابراهيم تركماني، 
محمد كردوش، 

شادي خطيب، عال 
مصطفى، عمر 
الجباعي، خالد 
تركماني، نبيل 

 القصير
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 المشروعات تنمية هيئة الالذقية- سقوبين
  والمتوسطة الصغيرة

 

نبيل محي الدين  كرسي طبي متحول
 العمر
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دوير  –دريكيش  –طرطوس 
حي  –رسالن / الالذقّية 

 تشرين 

 

هيئة تنمية المشروعات 
 الصغيرة والمتوّسطة 

 

ParkinDad" الملعقة  
اإللكترونّية الذكّية لمساعدة 
 مرضى باركنسون والمسّنين 

م. ذو النون علي 
م. كمال  –شعبان 

  -عبد اللطيف داؤود
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  طـرطـــــوس + جبلة

  

هيئة تنمية المشروعات 
 الصغيرة والمتوّسطة 

  

زيت مانع تشّكل  الحصى في 
 الكلى 

 

  عــامر ســـلمان عـــرابي
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ضهر  –النقيب  –طرطوس 
حي  –رجب / طرطوس 

 الغمقة الغربّية 

  

هيئة تنمية المشروعات 
 الصغيرة والمتوّسطة 

 

دراسة تصميم وتنفيذ ذراع 
 روبوتّية مؤتمتة 

  

 –علي عماد مّيـا 
 علي حسين أحمد 
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طرطوس الصفصافة، 
طرطروس الصالحية 

 ،طرطوس عورو 
 

الذكيةالساعة الطبية  مسابقة تميز  
 

سارة زهير اسماعيل 
بتول حامد صالح  
 سارة عارف الجندي
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هيئة تنمية المشروعات  الالذقية
ع فر–الصغيرة والمتوسطة 

 الالذقية

كرسي عجزة أصحاب الشلل 
 النصفي

 11 علي فارس الدبساوي

جهاز مكرتور أسنان طبي مزود  الجامعة الوطنية الخاصة حماه
الطاقة بشاحن جوال باستغالل 
 الحرارية الناتجة عنه.

 

عبد العزيز أحمد 
 العودة

 مؤمن نعمان األصفر 
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معهد التقاني الصناعي عن  السويداء
طريق مديرية التربية في 

 السويداء

طارق نضال  سرير لتخديم المريض و العاجز
 معضاد  -

 تمام غازي 
 نصر –

 ميالد عدنان 
 الحلبي-

 رافع شفيق 
 حمدان 
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