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 2020مباراة العلوم  -نتائج السنوية السابعة عشر 

 )أونالين( 2020آب  28 – 27

 الصادرة بحسب تقييم هيئة التحكيم في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث

وع الميدالية المرحلة الفئة ف الطالب اسم المشر  المدرسة األستاذ المشر

 ثانوي الروبوت
 ذهبية

 جائزة حكمت نارص لالبتكار
 ثانوية العرص الحديثة حبيب القاق زينب طباجة طائرة الكورونا

 ثانوي الروبوت
 ذهبية

 جائزة حكمت نارص لالبتكار
 روبوت فاتح المجاري

ارة   -علي كحيل  -محمد جواد شر
ي  -حسن مقداد 

 حيدر ماض 
ي علوش

 ثانوية المصطف  )ص( النبطية هان 

 ثانوي الروبوت
 ذهبية

 جائزة حكمت نارص لالبتكار
ي   -جاد دوي  هي  تايم تو ابدايت ي خليل كريست صارج   مدرسة راهبات الصليب ريتا أن 

 مشاركة حرة   حسن حرب تسعة عشر  -كوبوت  ذهبية متوسط الروبوت

 اآللي  صندوق التدوير  ذهبية ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
ي  -مالك نرص   نائل أبو  -عالء أبو تران 

ي   روبيل ملي  -تران 
 حاصبيا -ثانوية العرفان  هبة جنبالط

 ذهبية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
د هواء يعمل بالطاقة  مب 

 الشمسية
 المقاصد كلية عمر بن الخطاب نعمت خليل شذى موىس

 وجبة ثابتة ذهبية ثانوي الصحة وعلوم الحياة
فاطمة  – زهراء اللقيس -أية اللقيس 

 عبد الحسي   
 بعلبك -مدارس المهدي  سمية شبشول

 مشاركة حرة   علي طليس روبوت تعقيم متعدد الوظائف ذهبية ثانوي الصحة وعلوم الحياة

ي  -بدر دمج  عرق بال رائحة ذهبية متوسط الصحة وعلوم الحياة
ي إدريس تيا القاض 

 الدين الحريريمدرسة الحاج بهاء  أمان 

يائية  العلوم الفب  
 والكيميائية

 ذهبية ثانوي
ي 
عجائب اإلطار المعدن 

 العضوي
 نرجس -نور الزهراء الزين   -آية جعفر 

ا  صب 
ارة  ثانوية البتول عائدة شر

يائية  العلوم الفب  
 والكيميائية

ي   -جاد األعور  لعبة الصابون ذهبية متوسط
ي عاليه منصور محمود كريم التيمان 

 
 الجامعة الوطنية ف

 ليسيه دوالفينيس ماهر عثمان زينب رشيد خدعة ذكية ذهبية ثانوي تكنولوجيا المعلومات

ي  ذهبية ثانوي تكنولوجيا المعلومات
 محمود عز الدين محمد ابراهيم -علي لزيق  تطبيق مدرسة اإلصدار الثان 

مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل 
 الرسمية

 إنذار مبكر ذهبية متوسط المعلوماتتكنولوجيا 
ي  -ياسمينا حايك 

ة فاطم -مجد ترحين 
 حسي   مروة -الزهراء جفال 

ي علوش
 ثانوية المصطف  )ص( النبطية هان 

 طبقات االرض ذهبية ثانوي علم الفلك
ي 
ين نرص  -اليسار التيمان  فا اي -سب 

 عفيف
ي 
 مدرسة المرج بعقلي    هال الغصين 
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وع الميدالية المرحلة الفئة ف الطالب اسم المشر  المدرسة األستاذ المشر

 الكرىسي الذكي  فضية ثانوي الروبوت
ي يحي  -جاد مالك 

رنا امان الدين  -امان 
 لودي أبو عماد  -

ماجدة حميدان 
 نرص

 ثانوية الوفاء

 حذاء المكفوفي    فضية متوسط الروبوت
حسي    -محمد قيدارة  -هادي حيدر 

 عواد
ي 
 أحمد الحسين 

مؤسسة الهادي لإلعاقة السمعية 
والبرصية وإضطرابات اللغة 

 والتواصل

وع الري للمكفوفي    فضية ثانوي البيئة والموارد الطبيعية ي  علي اللقيس -لي   الرمح  مشر
 أحمد الحسين 

مؤسسة الهادي لإلعاقة السمعية 
والبرصية وإضطرابات اللغة 

 والتواصل

 فضية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
ا كمضاد  فائدة نبتة األلوفب 
للفطريات الموجودة عل 

 النبات
 مدرسة هليوبولس آالء حجيج النا الضيقة -ربيع مرعي 

 فضية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
استخراج الطاقة من ورق 

 الصنوبر
 -سن  مكة  -محمد بزي   -نبيل جعفر 

 فاطمة مروة
 ثانوية السفب   آمنة علوش

ي لبنان فضية ثانوي الحياةالصحة وعلوم 
 ثانوية رياض الصلح الرسمية ليل المسكي  حسي   سالمة -وجد حيدر  فقر الدم المنجلي ف 

يان واحد يودي بالحياة فضية ثانوي الصحة وعلوم الحياة  شر
فاطمة  -حني   الحاج  -جن  قبيسي 

 حمود
ي 
 شاهد -ثانوية المهدي  حسن دهين 

 فضية ثانوي الصحة وعلوم الحياة
ية ال  تحويل الدهون البشر

 وقود
ي  -جن  محمود 

 ريما  -سعيد البتدين 
 كريم بو مراد  -نرص 

ي ولي الدين
 شوف ناشونال كوليدج كان 

 غادية هالل ريم بلوط آلة كاشفة للمرض فضية متوسط الصحة وعلوم الحياة
راس  -مدرسة المنار الحديثة 

 المي   

يائية  العلوم الفب  
 والكيميائية

 الفرملة المغناطيسية فضية ثانوي
 يارا ابو  -سالي الحمرا  -سالي دعيبس 
 فراس سنان -نجم 

 ثانوية حاصبيا الرسمية فراس أبو سعد

يائية  العلوم الفب  
 والكيميائية

كب    فضية ثانوي
ي ابو حمدان -الينا مكارم  رذاذ تعزيز الب 

 جنان كرامه دان 
راس  -مدرسة المنار الحديثة 

 المي   

يائية العلوم  الفب  
 والكيميائية

ي متعدد الوظائف فضية متوسط
 الليسيه المنية يوسف الجاجية بالل الجاجية جهاز صون 

ي لبنان فضية ثانوي تكنولوجيا المعلومات
 مشاركة حرة   هادي زعيب   كورونا ف 

ي  فضية ثانوي تكنولوجيا المعلومات
ون   السجل الصحي االلكب 

ي  سارة غريب  -الحاج  الرا  -محمد حرن 
ا خليفة -  مب 

 ثانوية الرصفند الرسمية ندائل الحاج

 مدرسة حومي   الفوقا الرسمية هشام خشاب غن  جمعة -أحمد خطيب  هيكل عظمي تفاعلي  فضية متوسط تكنولوجيا المعلومات

 اوجه القمر فضية متوسط علم الفلك
ين ضو  نانسي  -نانسي عياش  -سب 
 جن  الشمعة -خرص  

ي 
 مدرسة المرج بعقلي    هال الغصين 
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وع الميدالية المرحلة الفئة ف الطالب اسم المشر  المدرسة األستاذ المشر

ير الذكي  برونزية ثانوي الروبوت
وس زينب سليمان وئام عطايا -أحمد قليط  مساعد الرص   ثانوية تب 

 مالك مشة سليمان حمية فكر عالميا نفذ محليا برونزية ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
 -مدرسة وثانوية المرتض  بوداي

 بعلبك

ي المستدامة برونزية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
بية والتعليم علي زكريا زينب شحادة المبان   مدرسة البدر للب 

 الري الذكي  برونزية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
أحمد  -خليل حبلي  -محمد حجب  

 نبيه اإلمام
ي 
 سارة القنوان 

مدرسة تأهيل وتوجيه الصم 
 واإلضطرابات اللغوية

ي نرصهللا من الفلي   ال التلصيق برونزية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
 وادي شحرور الرسمية المختلطة جورج المعلوف رون 

 برونزية ثانوي الصحة وعلوم الحياة
ي الرحم االصطناعي 

الطفل ف 
 نقمةالتكنولوجيا نعمة أو 

 دانييال عثمان -الحوراء زينب عبدهللا 
 زينب األطرش -سالي الساحلي  -

 فيفيان مرعي 
ي الثانية الرسمية  ثانوية الغبب 

 للبنات

 ثانوية الروضة هاال العمادي ورد حرب ظاهرة تدخي   الفايب برونزية ثانوي الصحة وعلوم الحياة

 برونزية متوسط الصحة وعلوم الحياة
قلوية الجسم التوازن بي   

 وحمضيته
ي  -بشب  كزما   مي صالح سارة وهن 

ي الثانية الرسمية  متوسطة الغبب 
 المختلطة

 رغيف الحياة برونزية متوسط الصحة وعلوم الحياة
ي -آية فاضل  -علي نارص الدين  ن سب 

 بزي
محمد جعفر 

 شقب  
ي الثانوية

ة اإلمام الخؤن   مدرسة مب 

يائية  العلوم الفب  
 والكيميائية

 برونزية ثانوي
استخدام الشمس لحماية 

 المأكوالت و األدوية
 ثانوية السفب   فاتن رمضان أحمد يونس -عال غصن 

 الكرىسي الذكي  برونزية ثانوي تكنولوجيا المعلومات
قمر  -محمد عباس  -مالك محمد 

 خوال
 يوسف الجاجية

ثانوية الرائد الشهيد وسام عيد 
 الرسمية

ي  برونزية متوسط علم الفلك
 أوجه القمر ثان 

ي 
ي بو عز الدين  -نور البالن 

ى رو  -رون 
 العلي 

 ثانوية عي   زحلتا الرسمية فاتن بو ذياب
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