التكنولوجيا
الرقم

اسم المشارك

عنوان المشاركة

جهة المشاركة

عنوان
المشارك

1
2

ميرا خضور

روبوت يد هيدروليكي

اتحاد شبيبة الثورة

حمص

ابراهيم احمد الحماش

آلة روبوتية متطورة لمعالجة مياه االحواض مع
امكانية فلترتها وتعقيمها

مسابقة تميز

حلب -
الجميلية -
شارع
اسكندرون

3

احمد السيد

Robot sumo arduino

وزارة التربية

حلب  -الشهباء
القديمة

4

أحمد علوش

الماء الممغنط وتطبيقاته

جامعة حلب

حلب  -الميدان

5

باسم محمد أحمد

جهاز تهوية مياه الحوض السمكي باالعتماد على
الطاقة الشمسية

مشاركة فردية

الالذقية  -جبلة
 -جيبول

6

محمد الزهراوي

مكبر صوت إلكتروني

اتحاد شبيبة الثورة

حمص

تصميم وتنفيذ روبوت خدمي تفاعلي يعمل ضمن
المؤسسات والشركات ومراكز الحجر والمشافي
بتقنيات معالجة الصور وIOT

وزارة النفط -
المؤسسة العامة
للنفط  -الشركة
السورية للغاز

حمص -
عكرمة القديمة

7

عبد الكريم الحبيب

8

ليان حامد

دارات تحكم رقمية

وزارة التربية دمشق  -مزة
فيالت غربية

9

سلمان علي

منظومة التعرف على لوحات العربات السورية

مركز الدراسات
والبحوث العلمية

دمشق-برزة
مسبق الصنع

01

طه عبد الوهاب كسار

نظام حجز واقتراح رحالت سياحية  -الجيل الجديد
من السياحة

مسابقة تميز

الالذقية

00

عبدالرحمن جهاد العلي
السليمان

السيارة الذكية (نظام المراقبة المتحرك)

منظمة شبيبة الثورة
فرع حماة

حماة
الصابونية -
حماة مصياف

زين علي صالح

01

تصنيع جهاز الفحم الحيوي ودراسة كفاءة تحضير
الفحم الحيوي على مستوى المزرعة من مصادر
مختلفة للكتلة الحيوية.

مركز البحوث
العلمية الزراعية في
طرطوس

طرطوس-
الغمقة الغربية

علي توفيق زيدان

01

علي حسون -لين نزيه
سلهب-رؤى سليمان
حسون

مفاعل عالي الكفاءة إلنتاج الوقود الحيوي

فريق مشروع الغاز
الحيوي

الالذقية -
الرمل الشمالي

01

علي رسالن

روبوت مساعدة المشافي واالطباء

مديرية التربية

حلب_جمعية
الزهراء

01

غنوة علي إسماعيل

جهاز تحديد مواقع

هيئة تنمية المشروعات

الالذقية
المشروع
السابع

06

مجد جعفر قاسم

جهاز توليد حزمة صوتية موجهة ومركزة

مركز الدراسات
والبحوث العلمية

دمشق -
مساكن برزة -
اتستراد
حاميش

07

غيث سعيد الحجلي

مدفأة حطب نموذجية

هيئة تنمية المشروعات

الالذقية السكن
الجامعي

08

فهد كمال كربوج

SyrainGitHub

جامعة حلب

حلب  -سيف
الدولة

09

كناز أبو اسماعيل

الطاقة المتجددة والذكاء االصطناعي

منظمة الطالئع فرع
السويداء

السويداء-سهوة
الخضر

11

م .ماهر عبد المعين
الرحال

الكشف عن مرض الكوفيد 11-باستخدام تقنيات الذكاء
االصطناعي والصور الطبية الشعاعية

جامعة حلب

حماة -الشريعة
 مساكنالبحوث
العلمية ،حلب
 -الحمدانية

محمد عدنان ابراهيم

الصغيرة والمتوسطة

الصغيرة والمتوسطة

سليم خير الدين قرقناوي

د .محمود محمد رحال

موقع لمشاركة المشاريع البرمجية وتطويرها عبر
الشبكة

10

محمد الحمامي

مختبر عن بعد لمواد تصميم أنظمة الذكاء
االصطناعي وتصميم النظم المنطقية والرقمية
باستخدام شرائح FPGA/SoC

مركز الدراسات
والبحوث العلمية

دمشق -
مساكن برزة

11

محمد خلدون الطويل

روبوت ذاتي الحركة

فرع طالئع البعث
في حلب

حلب-شارع
النيل

11

محمد دباس الحميد

شاشة رقمية لضبط األسعار التموينية مع تطبيق
أندرويد

جامعة حلب  -كلية
الهندسة المعلوماتية

حلب  -جامعة
حلب  -كلية
الهندسة
المعلوماتية

محمد علي قاضي
عمار كيالي
محمد خلوف

11

محمد ديب ياسين
منصور عبدالكريم عيسى

حماية منطقة عسكرية بنظام ذكي

11

أ.د .رافد معلك حنون
الصالح

تصميم وتصنيع منظومة استخالص الماء من
الهواء تالئم الظروف المناخية الحارة

هيئة تنمية المشروعات

الالذقية شارع
الجمهورية

جمعية المخترعين
العراقية

العراق -ذي
قار-
الناصرية-
الشامية

جامعة حلب  -كلية
الهندسة التقنية

حلب

الصغيرة والمتوسطة

م .مسار عدنان جبار

16

محمد عقاد

اعادة تدوير النفايات باالسطونة الدوارة

حسين مطر
عبد العزيز صباغ

17

محمود الرحال
د.أكرم مرعي

18

مركز الدراسات والبحوث
العلمية  -القطاع /4
المعهد 4444

تصميم نظام ذكي للتعرف على الوجوه باستخدام
تقنيات الذكاء الصنعي

جهاز لحام نقطي لبطاريات الليثيوم يعمل على
البطارية والطاقة الكهرو شمسية

جامعة البعث

حماة -حي
الشريعة،
حمص-
الحميدية

مركز الدراسات
والبحوث العلمية -
القطاع  /4المعهد
 / 4444قسم الطاقات
المتجددة

حلب – حي
الباسل

19

مؤيد شحرور

أتمتة آلة خياطة متعددة االستخدامات

مسابقة تميز

دمشق_
كفرسوسة

11

هايل تمام فطوم

دارة تحكم عن بعد بحركة القطار والسيارات

منظمة طالئع البعث
 /فرع حماه

حماه _ سلمية

10

يحيى عبد الرحيم الكفري

لوحة التجارب المخبرية التعليمية -BME.FYM
Team

مسابقة تميز

ريف دمشق-
الهامة

11

رائد غانم  -نور الحسن

نظام متحكم ذكي بنظام الطاقة الشمسية

هيئة تنمية
المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

الالذقية
مشروع
الزراعة

11

ابتسام جمعة
اسراء عجاج
روعة سمور
اشراف د.بسام العقلة

تصنيع كابتشينو خالي من الكافئين

المعهد التقاني
الزراعي

دمشق -
مساكن برزة

11

احمد نصراالحمدتي
يمامة حيان أحمد -فاطمة
الداحول -هناء غياث
أورفلي-غزل عبد الكريم
شحادة-محمد ريان برجس

تنظيم الدخول والخروج الى الجامعات

اتحاد شبيبة الثورة
فرع حماه

حماه –
الصابونية

11

حسن أحمد حسن

باور بانك لشحن الجوال

اتحاد الشبيبة فرع
طرطوس

طرطوس
الدريكيش

16

دعاء أندرون
أناغيم علوان

تطبيق خدمة تكسي

هيئة تنمية
المشروعات
الصغيرة و
المتوسطة

17

رفان عبد الهادي

استبدال المادة الحافظة الغذائية بكبسوالت الكيتوزان
النانوية للزيوت العطرية

الهيئة العامة للتقانة
الحيوية

دمشق -
مساكن برزة

18

زياد دعبول
عالء العلي
كرم خواتمي
محمد عماد فليون
زياد قصي الديبان

منظومة برمجية لمحاكاة عمل رجل اإلنقاذ باستخدام
بيئة ثالثية األبعاد ضمن الواقع االفتراضي

جامعة حلب

حلب

CNCفارزة خشب مبرمجة على الكمبيوتر

المعهد التقاني األول
في حمص

حمص  -وادي
الذهب

19

المساكن
الغربية

الالذقية

11

سمير علوان الحموي
ميشيل ا
البالط
بشار الكسيح

جهاز لتشخيص مرض احتشاء العضلة القلبية
باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي

هيئة تنمية
المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

حمص
حمص
حماه

10

صالح محمود خراط

سيارة يتم التحكم بها عن طريق الموبايل

منظمة حزب البعث
فرع حلب

حلب
االسماعلية

11

عدنان الخطيب
باسل أبرص

تصميم و تنفيذ منظومة أمنية في بيئة انترنت األشياء
باالعتماد على الذكاء الصنعي

هيئة تنمية
المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

الالذقية

11

فريق القلمون:
(بالل قاوقجي
فطومة عبدالعزيز،
عبدالكريم الرئيس ،زينة
األتاسي ،عبدالرحمن
النفوري)

تطوير وتنفيذ طاولة هزازة لمحاكاة تأثير قوى
الزالزل على نماذج مصغرة للمنشآت

جامعة القلمون
الخاصة

11

م.تهاني العايدي د.هدى
حباال

شراب الشوندر الوظيفي

ريف دمشق-
استراد دمشق
حمص
الدولي-
ديرعطية -
جامعة
القلمون
الخاصة
دمشق
دمرالبلد
دمشق
البرامكة

11

محمد أديب مللي

تصميم وتنفيذ طرف صناعي علوي الكتروني

جامعة حلب

16

ناصر إبراهيم وردياني
نور الدين محمد خندقاني

البيت الذكي

شبيبية عبد المنعم
رياض فرع حلب

17

وائل بدوي
محمد همام بهلوان

قفاز ذكي لذوي االحتياجات الخاصة

جامعة حلب

حلب -
الحمدانية
الحي الرابع
 +سليمان
الحلبي

18

أحمد مناف إسماعيل
باهر بشار خيربك

 swarm robotsروبوتات السرب

هيئة تنمية
المشروعات
الصغيرة
والمتوسطة

الالذقية

19

جمال زينه

الرادار

اتحاد شبيبة الثورة

الالذقية_
بسنادا

11

جمعة سعيد

آلة تعقيم يدين كهربائية مصغرة

اتحاد شبيبة الثورة

الالذقية_
الشيخ ضاهر

الهيئة العامة
للبحوث العلمية
الزراعية -قسم
تكنولوجيا األغذية/
كلية الزراعة-
جامعة دمشق

حلب  -صالح
الدين
حلب
االعظمية

10

حاتم ظريفة
ساهر النونه المرجانه

نظام اري أتوماتيكي

طالب جامعة

دمشق-مساكن
برزة

11

حسن محمد منصور

Arduino Unoموقف باص ذكي باستخدام

اتحاد شبيبة الثورة

الالذقية_
مشروع ب

11

حيدرة بدران

الرجل اآللي

اتحاد شبيبة الثورة

الالذقية_
بسنادا

11

علي الحامض

جهاز تنبيه المرضى الذين يعانون من النسيان
كأصحاب مرض الزهايمر بمواعيد تناول الدواء

هيئة تنمية
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة-فرع
الالذقية

الالذقية

11

د عبد الحق هادي عبد
علي

قياس الضوضاء الناتجة من تماس أالطار مع
سطح التبليط ( تحليل خشونة سطح التبليط
للطريق(

جمعية المخترعين
العراقية

العراق -
بغداد

16

د عبد الحق هادي عبد
علي

المعالجة الحيوية للتشققات الخرسانية

جمعية المخترعين
العراقية

العراق -
بغداد

17

د .حليمه جابر محمد

وزاره العلوم
والتكنولوجيا

18

محمد شفيق سليمان –
احمد حسن المنال –
شوكت مصطفى محمد
– عمار جميل
العرسالي

تحضير وتصنيع اقطاب
)(NiO/CNTs
بحجم النانو لخلية الوقود القلوية
روبوت تعقيم للوقاية  Msa covid-19robotهيئة تنمية
المشروعات
من فايروس كورونا.
الصغيرة
والمتوسطة

العراق بغداد

19

راما مرسل محال

HologRama Edu

61

رضا عمار اسماعيل

الروبوت المستقل ذاتي القيادة

فردي
كلية هندسة
تكنولوجيا
المعلومات
فردي

طرطوس /
المشروع
السادس /
جانب مشفى
الشرق
طرطوس-
ضاحية األسد
الالذقية -
القرداحة

60

ريم قصي غانم
سالي نعمان نعمان

تصميم روبوت لحل مكعب روبيك باستخدام
االردوينو و معالجة الصورة

جامعة طرطوس

طرطوس -
المشروع
السادس

61

عزيزة سامي كريج

مشروع نظارة فيها شاشة وعدسات وملحق

مشاركة فردية

حماه

61

حسان أمين
لوجين أمين
اغيد امين

حامل قلم خراطة مزود بمبرد هوائي زيتي

مشاركة فردية

حماه

61

عاصم محمد طارق

تصميم و تنفيذ عربة كشف معادن و ألغام (لحماية

الجمعية العلمية

حماة-عيادات

البيطار

األشخاص)

السورية للمعلوماتية
 /فرع حماة

61

جهاز تتبع عين لدراسة بعض األمراض النفسية

جامعة دمشق  -كلية دمشق-
مهاجرين
الهمك  -قسم
الهندسة الطبية

عبد الرحمن الكوجك
المصري
عبد الرؤوف محمد
رنيم بدران
راما الشماع
د.مصطفى الموالدي
يمان رواس قلعه جي

روبوت قائد المركبات بشكل آلي

جامعة حلب

67

أ.د عدنان وهاب حبيب
المظفر

تصميم وتنفيذ منظومة ليزرية تعمل بالذكاء
الصناعي لتعقيم الحليب الخام والسوائل األخرى

جمعية المخترعين
والمبتكريين
العراقية

68

علي هيثم سليمان
تاال علي خليل
حيدر حسين الحسن

تصميم وتنفيذ مساعد شخصي ذكي للتواصل مع
ذوي االحتياجات الخاصة

69

عبد الرحمن محمد
صهيوني
عبد الهادي علي كربوج
احمد حسن جوني

 IOTانترنت األشياء

جامعة طرطوس
كلية هندسة
تكنولوجيا
المعلومات
فردي

71

محسن جهاد علي د.ثائر
أحمد ابراهيم

تصميم وتنفيذ آلة مؤتمتة لتطعيم الشتول الزراعية

70

محمد علي اسكندر
د.ثائر أحمد ابراهيم

آلة مؤتمتة لزراعة البذور في صواني التشتيل

مديرية التجارة
الداخلية وحماية
المستهلك في
طرطوس
مشاركة فردية
مديرية التجارة
الداخلية وحماية
المستهلك في
طرطوس
مشاركة فردية

71

فراس السلكا

تحديد أشكال الطنين الطبيعي لآلالت الموسيقية (الوترية
وااليقاعية)

حاضنة دمر المركزية دمشق –
الميدان
للفنون الحرفية

66

حلب  -حلب
الجديدة
شمالي
جمهورية
العراق -
النجف
االشرف
طرطوس-
اإلنشاءات
الالذقية الشيخ
ضاهر

طرطوس ـ
الصفصافة

طرطوس/
بيت عليان

71

نور محمد هيثم البقاعي

تصميم عربة عتالة كهربائية بمقود تحكم

الجامعة السورية
الخاصة

دمشق-شرقي
التجارة

71

هديل علي معال
هبة رمضان بالل

تحديد مشاعر وتحليل خصائص الوجه البشري
باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي ومفهوم الزمن
الحقيقي

71

يارا حاتم إسماعيل
سبال علي اسماعيل

ماكينة
cnc

جامعة طرطوس
تكنولوجيا كلية
هندسة تكنولوجيا
المعلومات
مديرية التجارة
الداخلية وحماية

(طرطوس -
العريض)
طرطوس-
الفاخورة

بإشراف الدكتور ثائر
أحمد إبراهيم

حفر على الخشب باستخدام األردوينو

76

محمد دبرة

المدرسة الذكية

المستهلك في
طرطوس
مشاركة فردية
اتحاد شبيبة الثورة
فرع طرطوس

77

د .ياسر حسن قرحيلي -
ريم أحمـــــد خليــــــل -
حســين محماد دلاــــول -
رنيــم عمـــــاد كسـيح

استخالص بروتين الصويـا واستخدامه في
التصنيع الغذائي كبديل اللحم أو كمتمام غذائي.

هيئة تنمية

78

المشروعات
المتوسطة
الصغيرة و
ّ

د .ياسر حسن قرحيلي /تصميم وتصنيع جهاز قياس وزن األلف حباة
م .رشا أبو الزلف /م.
بشرى طاهر أحمد /م.
هبة محسن ميهوب

هيئة تنمية
المشروعات
الصغيرة
والمتوساطة

م .تيماء محماد شلهوم /م.
خليل عبد هللا حسن /م.
سوزان رضوان حسن/
م .راما سمير علي

طرطوس
المشروع
السابع
طرطوس –
شارع حميدة
الطاهر/
طرطوس –
الشيخ /
طرطوس –
ضهر مطر/
طرطوس –
حي الغمقة
الشرقياة
طرطوس-
شارع حميدة
الطاهري/
طرطوس –
سمريان/
طرطوس –
بانياس/
طرطوس –
بانياس
حماه –
مصياف/
الالذقياة /
طرطوس –
حي
الحمرات/
طرطوس –
ساحة حمشو

79

81

ابراهيم أحمد برازي – تحكم بيد روبوت عن بعد
ابراهيم عبد المنعم هابو
بإشراف الدكتور ش بنشي

عارف إيااد جباور
محمود إسكندر صبري

مشروع آلــة مــزج الطـــالء باستخدام تقنياة
PLC

هيئة تنمية المشروعات الالذقية -
الصغيرة والمتوسطة الصليبية

هيئة تنمية
المشروعات

طرطوس –
البالطة
الغربياة/

علي عماد مياـا

80

م.علي عدنان عبود أتمتة عملية استنبات البذور

81

تصنيع كشك خالي من الغلوتين

المتوسطة
الصغيرة و
ّ

طرطوس –
حي القصور
 /طرطوس –
النقيب –
ضهر رجب

هيئة تنمية

طرطوس –
الحمرات

المشروعات
المتوسطة
الصغيرة و
ّ
د .بسام العقلة
د .رأفت إسماعيل

كلية الزراعة –
جامعة دمشق

دمشق –
مساكن برزة

رنا الرجمة
ميقات الحريري

81

اسماعيل كريم السيد

باكر
فكرة جديدة إلعادة تدوير النفايات الصناعية
البتكار تصاميم جديدة باستخدام الطاقات البديلة
آللية عملها

منظمة طالئع البعث طرطوس -
 -فرع طرطوس نهر الخوابي

81

رند فراس حامد

حساس خزان مياه

81

يوسف عمران

سيارة تعمل بالطاقة الشمسية  -مع تحكم

منظمة طالئع البعث طرطوس -
 فرع طرطوس المشروعالسادس
منظمة طالئع البعث طرطوس -
 -فرع طرطوس القدموس

86

فؤاد محمود

جسر حربي  -هدروليك

78

محمد عدنان خبي-
عبد الرحيم البيضا

برمجة وتصميم إشارتي مرور تعمالن بشكل متعاكس

منظمة طالئع البعث طرطوس -
 فرع طرطوس المشروعالسادس
مديرية تربية القنيطرة القنيطرة خان
أرنبة – ريف
دمشق عرطوز

77

إبراهيم احمد غزال

في السيارات لوحات قراءة أجل من صوره معالجة
السورية العربية الجمهورية

مديرية التربية وزارة
بالالذقية التربية

دوار الالذقية
هارون

71

اسعد العوكي

التحكم بالروبوت عن طريق االنترنت

مديرية التربية وزارة
بالالذقية التربية

شارع الالذقية
الثورة

براد لصناعة مكعبات الثلج والماء البارد

مديرية التربية في
حلب /التعليم المهني
والتقني -الثانوية
الصناعية الخامسة

حلب  -بستان
القصر

14

اسماعيل نقار –
محمد قطيش – منذر
ثلجة – عالء الدين
عموري –
راجح صليبي –

أحمد البكر
11

حسن فالحة –
أزبهار محمد – أنغام
قحفطان – نور
مشهدي – محمد
شهاب ريحاوي –
عبد الغفور صابوني
–
مكرم برغل

نظام محاكي ليد بشرية

مديرية التربية في
حلب /التعليم المهني
والتقني -معهد تقنيات
الحاسوب

12

محمد ناصر داية

إشارة ضوئية

13

ابراهيم محمد
شموطي

خط سير معمل أدوية

14

تسنيم محمود خيارة

النظارة الذكية لذوي االحتياجات الخاصة (
المكفوفين )

15

حسن صالح صالح

مكيف بلتير

مديرية التربية في
حلب /التعليم المهني
والتقني -الثانوية
الصناعية الثانية
حماه –
مديرية التربية
دوار
بحماه – المعهد
المحطة
التقاني الصناعي
الثاني
حماه –
مديرية التربية
غرب
بحماه – المعهد
المشتل
التقاني الصناعي
الثاني
حماه –
مديرية التربية
مصياف
بحماه – المعهد
– ديمو
التقاني الصناعي
الثاني
حماه –
مديرية التربية
جنوب
بحماه – المعهد
الملعب
التقاني الصناعي
الثاني
مديرية التربية بحماه – حماه – البياض
المعهد التقاني الصناعي
الثاني
التربيةةةةةةة مديريةةةةةة وادي – حمص
التعلةةةيم – بحمةةةص
الذهب
المعهةةةد – المهنةةةي
الصةةةةناعي التقةةةةاني
األول

 19حسين حسان الكامل

دارة حساب منسوب السوائل

حلب –
الميريديان
جانب جامع
الدرويش

حلب – السبيل

 18نهار فهد علما

توليد الطاقة الكهربائية باستخدام فرق درجات الحرارة

 17زياد قصي الذيبان

آلة تفريز مؤتمتة
Cnc

 11اسحق محمد الغزالي

طرف إلكتروني علوي لتلبية جزء من حاالت البتر العلوية مديرية التربية بدرعا
الثانوية المهنية الصناعية
بإزرع
زاهرة جديدة
تربية دمشق-
مراقبة مبرمجة مع إحصاء األشخاص الداخلة
المعهد الصناعي االول
بدمشق
دمشق  -طبالة
تربية دمشق-
سيارة إطفاء حريق آلية مبرمجة باستخدام
المعهد الصناعي االول
حساس اللهب
بدمشق
دمشق-
خريجي المعهد
ألة رسم

 144عبد الحميد العجية
 141فريد اليوسف
 142صالح السليمان-

درعا – قرفا

محمد الخريساني-
لقمان عزيز
 143معن قاسم
 144هاني الفياض

CNC
بوابة( غرفة)التعقيم الذاتية مع قياس درجة الحرارة
تحكم بالروبوت عن طريق البلوتوث مع حساس
عدم اإلصطدام

 145محمد حسن يونس  -احسان رادار أمواج فوق الصوتية
فائز علي –
أوس ربيع –
بشار مخلوف –
أحمد علي-
علي إسماعيل-
محسن سليمان
أحمد الشيخ علي-
149
هديل صقر-
منى سليمان -
روان أحمد –
عبير صالح-
زينب تقال-
وفاء شرف-
خضر إبراهيم
رنيم تحوف-يوشع اسبر
حسام حسن-
148
هالل عيسى –
رهف سعادات –
سلمى احمد –
عال صالح –
لمى ابراهيم-
سالي يوسف –
رهام علي –
يارا محمد –
كاترين درويش –
اوراس قرنفلي –
يانا ميهوب
محمد حسين يوسف
147

الصناعي الثالث
بدمشق وزارة التربية
المعهد الصناعي األول دمشق-دويلعة
بدمشق -تربية
المعهد الصناعي األول دمشق-
ركن الدين
بدمشق -تربية
المعهد التقاني الصناعي طرطوس –
بطرطوس /قسم التقنيات الحميدية – شرق
المدرسة الثانوية
االلكترونية-
تربية طرطوس

روبوت استكشاف حريق وإطفاءه باستخدام األردينو

طرطوس – المعهد
التقاني الصناعي
بطرطوس -قسم هندسة
الحواسيب
تربية طرطوس

طرطوس

معقم الي باستخدام االردوينو

طرطوس – المعهد
التقاني الصناعي
بطرطوس -قسم هندسة
الحواسيب
تربية طرطوس

طرطوس

واستعماالتهاliflتقنية

رابطة اتحاد شبيبة الثورهطرطوس
/فرع طرطوس/المدينه /دوير الشيخ
سعد
الثانيه

141

ألحان مصطفى الصالح
رند بسام حذيفة
حسن الحاج علي

روبوت يقوم بمساعدة الممرض بأداء عمله

111

رامي شهير الشعار

Paste Robotsروبوت ناسخ

اتحاد شبيبة الثورة

112

فيصل السلمان
كرم الحلبي
مجد غانم

نظام البحث عن الدواء

اتحاد شبيبة الثورة

114

الري االلكتروني

اتحاد شبيبة الثورة

السويداء

اتحاد شبيبة الثورة

دمشق
دمشق
السويداء

113

هاني عليان

سماعة

اتحاد شبيبة الثورة

درعا

114

أحمد الشامي -مايا شعبان

موقع ويب تسويق و خدمي

اتحاد شبيبة الثورة

حمص

115

آية نكدلي

تطبيق يقرأ بأربع لغات

اتحاد شبيبة الثورة

حمص

119
118

إيالف الهزاع
بشر ديبوس

تعليم برنامج بطريقة إكسل عرض الشرائح
ٱلة تقوم بصنع غزل البنات

اتحاد شبيبة الثورة
اتحاد شبيبة الثورة

حمص
حمص

