
 الهندسة الميكانيكية
عنوان 
 المشارك

 الرقم اسم المشارك عنوان المشاركة جهة المشاركة

الالذقية 
بمسبح الشع  

 منظمة الطالئع فرع ادلب
 

 مجسم لحفارة

 
 1 احمد محمد حاج حسن

 -الالذقية

 جبلة

هيئة تنمية المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة 

مشروع األنفاق اآللية المسيرة 

 بأشعة الشمس
 2 خالد يونس منى 

 أجل مصنعة من ميكانيكية آلة جامعة حلب حلب
 فةلفا)  النسيجية وهي الصناعات

 قماش+  مخمل قماش
(مفروشات قماش+برادي  

 

السيد اللطيف عبد  

3 

 السويداء

 تربية السويداء

ة في مدرسة المتفوقين الثاني

 السويداء 

ة ذاتيا بالطاق المدينة المكتفية

 الكهربائية
وائل الجّمالكريم   4 

دمشق-
 البرامكة

 محمد بسام دعبول جهاز تعقيم فردي وشركات هيئة تنمية المشروعات
5 

 حلب الشيخ

خضر _ 

حماه الشيحة 

 _ حلب سيف

 الدولة

 

جامعة حلب _ كلية 
ت الهندسة التقنية _تقانا

 الهندسة البيئية

تصميم وتنفيذ جهار 

اعة الهيدروسيكلون متغير االستط

المعلقات من بعض بهدف إزالة 

ةالمخلفات السائل  

 

 محمد عاصي 

محمد خالد   

محمد سودة   

6 

 -طرطوس 

 كرم بيرم

كلية  -جامعة طرطوس 

 الهندسة التقنية

ام تقييم أداء محرك ديزل باستخد
وقود حيوي من زيت الجوجوبا 

 المعالج بالتقانة الحيوية

 

 7 جعفر عدنان محمود

 جامعة حلب  حلب
 ىعل اللحم تشكيل وحدة تصميم
 السيخ

  جي قلعه نادية
 طرشة خيرالديند.

 كردي
8 

حلب - الشيخ 
 طه

 

جامعة حلب - كلية الهندسة 
 الميكانيكية

 تصميم وتنفيذ منصة روبوتية متحركة

 

 أحمد نديم الصابر 
  عبدهللا الروح 

  نور الدين الحوت
9 

ديرالزور - 
 الميادين

 

 فردي

 

إعادة تدوير وتأهيل مسننات الفوالن 
 التالفة

 

 

 باسل عبدالسالم الخليفه

 

01 

دمشق - 
 شارع الثورة

مالحق شمسي ذاتي هيدروليكي ذو  جامعة دمشق
 درجتي طالقة

 محمد سيف الدين الحالق 
 محمد خير ندى

00 



 – العراق
 بغداد

 

 

العراقية المخترعين جمعية  

 

تصميم مبتكر –التبريد المغناطيسي 
 المنزليةيحاكي الثالجة المغناطيسية 

 

مهدي جواد محمد عائدة. د  

 

01 

 -حمص

عكرمة 

 الجديدة

 

 جامعة البعث

 

  جهاز قياس الموصلية الحرارية

 

 د.أنس حسن قرمو 

 م. نبراس حسن قرمو

 د.محمد باكير
 

01 

 - دمشق
برزة مساكن  

 

 الميكانيكية الهندسة كلية
 والكهربائية

 

 ئيالنها والتجهيز معالجة جهاز تصميم
 عن تالزي فصل كفاءة لتعزيز للقماش

 الماء

 

األحمد دباح رزان  
سلوم عزيز محمد   
رغد غيدق منيف   

 
01 

 - طرطوس
 ضهر قرية

 رجب
 

 فردي
 

كهرباء بدون يعمل اوتوماتيك باب  

 
  محمد الكريم عبد منهل

 
01 

حماة / حي 
 الشريعة

وي تصميم وتنفيذ جهاز التحكم اليد مشاركة فردية
الهمملقيادة سيارة لذوي   

اويفيصل السليمان الترك  
 رشا باكير

06 

 دمشق 
 

جامعة دمشق/كلية الهندسة 
سم الميكانيكية والكهربائية/ق

 هندسة الغزل والنسيج

 جهاز قياس ُمعامل انسدال األقمشة
 

 مجد بركات 
خليل الحلبي    
رهف الناصر    
سالف جبور    
عباس الشيخ داغر   

07 

 -حلب
 الوضيحي

 

 نيةالتق الهندسة كلية -حلب
 الهندسة تقانات
( تخرج مشروع)البيئية  

 والتنفيذية تصميمية دراسة
 ماء لتوليد لجهازهجين

( الكفاءة عالي المقطروبخار  

 حسن أحمد العموري

08 

دمشق 
 العباسيين

جامعة دمشق كلية الهندسة 
الميكانيكية والكهربائية قسم 

 هندسة اتصاالت والكترونيات

 القارىء العربي
 

 نور الحموي
 09 

 –دمشق 
 ميدان 

 

 فردي
 

 علبة السرعة األوتوماتيكية التفاضلية 
 

 أحمد عبد الرؤوف سويد 
 11 

طرطوس - 
 الشيخ سعد

منظمة طالئع البعث - فرع 
 طرطوس

 

حلم المستقبل -  تصميم لحاملة 
طائرات سورية - وتصاميم مبتكرة 

 من بقايا طبيعية 
 

 هادي مرهج 
 

10 

 تربية السويداء السويداء

ة في مدرسة المتفوقين الثاني
 السويداء

 ذراع للكتابة
 

 كريم وائل الجّمال

11 

 اتحاد شبيبة الثورة دمشق
 

أكثر  الجهاز بتعقيم األيدي بأسلوب
 سالمة

 
 

 محمد نائل عبيد
 

11 



 اتحاد شبيبة الثورة درعا
 

 هاني عليان الخالط
 

11 

 القنيطرة
 

 المثقب اتحاد شبيبة الثورة
 

 أحمد سليم الحسن
 

11 

 اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

ةحصالة عد وفرز العمالت النقدي  
 

 حمد طالل غانم 
مروة أديب الديك  

ماري فارس الظاهر 
 غانم

16 

 اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

 رافعة ميكانيكية تعمل بضغط
 السوائل

 رافي لطفي بحصاص
17 

 اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

 رافعة مواد بناء
 

 شهد محمد شلغين
 

18 

 اتحاد شبيبة الثورة السويداء
 

 صابر فادي علم الدين مصعد سيارات دوار
عمران أسامة عامر   
رواد أنور أبو حمدان   

 

19 

 


