
1 صفحة  – 2021نتائج مباراة العلوم   
 

 العلوم مباراة ة منعشر  ةثامنال السنوية نتائج
 )أونالين( 2021أيار  20-21

 والبحوث للعلوم الوطنية الهيئة في التحكيم هيئة تقييم بحسب الصادرة
 
 

وع المرحلة الفئة الميدالية  الطالب إسم المشر
االستاذ 
ف  المشر

 إسم المدرسة

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

يائية والكيميائية ز ويت متوسط العلوم الفي   نظام إنذار لحماية بيض الير
اية -اسيل  يارس  مهنا
 مصطفز الخليل

زينب  محمد 
 قعيق

 ثانوية البتول

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

 خيارك األمثلالمسافة االمانة هو  متوسط تكنولوجيا المعلومات
دالل   -محمد سمي  حلب   
  
 ربيع  العيتانز

نادية عدنان 
 الشام  

مدرسة رمل 
الظريف الرسمية 

 المختلطة

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

 متوسط تكنولوجيا المعلومات
تطبيق االنزيم رحلة مع أنزيمات 

 الجهاز الهضم  

عل  -عل  مؤمن زين
  
نور االمي  -حسن العيتانز

ناهدة -خالد شهاب
 محمد يوسف القرق

 ندين عنير 
مدرسة المقاصد 

كلية عل  بن أن     -
 طالب

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

 ايدنت ثانوي تكنولوجيا المعلومات

محمد -محمد عل  حمود
محمد -عل  أحمد نعيم

ز الغول عباس بالل -حسي 
 نعيم 

سام  شمس 
 الدين

 -ثانوية المهدي 
 شاهد

 
 
 
 



2 صفحة  – 2021نتائج مباراة العلوم   
 

وعإسم  المرحلة الفئة الميدالية  الطالب المشر
االستاذ 
ف  المشر

 إسم المدرسة

الميدالية 
 الذهبية

يائية والكيميائية ز  يزن سليمان حذاء الطاقة متوسط العلوم الفي 
ز   حسي 
 ذيب  مرع  

 ثانوية الكوثر

الميدالية 
 الذهبية

يائية والكيميائية ز  المقاتل المجهول ثانوي العلوم الفي 
-ليالس نضال حسون 

-السهيلمحمد عادل هيثم  
  
 يوسف  فؤاد  كوثرانز

  
غبز  راضز
 عيىس

ثانوية الشهيد 
 مصطفز شمران

الميدالية 
 الذهبية

   متوسط البيئة والموارد الطبيعية
 ريان كرم نرص الضجيج الكهربان 

منصور 
رفيق 
 محمود

  
ز
الجامعة الوطنية ف

 عاليه

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
  أوكسيد 

الكربون من غاز  رحلة ثانز
مسبب لإلحتباس الحراري إىل ترسبات 

 كربونية خامة

زينب  -سنا إبراهيم فقيه
تمارة  رضز -عل  عبدالساتر
 قاسم

ندى عل  
 حمادي

 ثانوية البتول

الميدالية 
 الذهبية

 سلة القمامة الذكية متوسط الروبوت
ز -عباس جهاد مستو حسي 

ف بشي   محمد جواد -رسر
 جالل المرصي

زكية حسن 
 عصفور

ثانوية المقاصد 
 االسالمية

الميدالية 
 الذهبية

 نظام حماية من الهزات االرضية ثانوي الروبوت
ز -آية  عباس الخطيب تالي 

حوراء فادي -نارص الراشد 
 شمص فادي شمص

حبيب نارص 
 القاق

 ثانوية المسار الدولية

الميدالية 
 الذهبية

  ظل  متوسط الصحة وعلوم الحياة
ز
 الخيباتبقعة امل  ف

  -زينب موىس نارص الدين
ين  جعفر  محفوظ  -سي 
 حسن   عل   العطار

نادين  أحمد  
 نارصالدين

ثانوية االمام الباقر 
 )ع(

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
زيادة الوزن الناتجة عن مقاومة 

ز   االنسولي 

فاطمة -ارساء محمد الحاج
مايا لؤي -محمد دقماق
 يوسف

إيمان  
 حمود

اإلمام جعفر الصادق 
 ع الثانوية

الميدالية 
 الذهبية

 تكنولوجيا كريسي  ضد وباء كورونا ثانوي الصحة وعلوم الحياة
احمد -لطان حيدروجد س

رين مظلوم  -جعفر  ابراهيم
–   

 هدى تفر

ليل محمد 
اديب 
 المسك  

ثانوية رياض الصلح 
 الرسمية
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الميدالية 
 الذهبية

 انىس دوا متوسط تكنولوجيا المعلومات
  
-فؤاد اسامة  الدمشفر
  شادي راجح

تاتيانا  -ستيفانز
ر  واجد قمر-رمزي قمر ز  سي 

ز  ياسمي 
 سمي  حمزة

شوف ناشونال 
 كوليدج

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي تكنولوجيا المعلومات
وس كورونا  -التكنولوجيا بمواجهة في 

 التباعد االجتماع  

  
مالك  -غبز محمود الرشوانز

يفحسن  مىه عبد -الشر
  
 النارص لوبانز

ربيع ملحم 
 خليل

المقاصد كلية عمر بن 
 الخطاب

الميدالية 
 الذهبية

  الثقب االسود ثانوي علم الفلك
ز
 الزمان والمكان ف

شذا -نور  طارق   شقي  
 سهيل ابوالحسن

هيثم   نبيل 
 المرصي

 ثانوية حمانة الرسمية
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وعإسم  المرحلة الفئة الميدالية  الطالب المشر
االستاذ 
ف  المشر

 إسم المدرسة

الميدالية 
 الفضية

يائية والكيميائية ز  متوسط العلوم الفي 
اإلستخدامات المختلفة للموصالت 

 الفائقة
 بشي   الياس كزما

ريما احمد 
 بريطع

ي  متوسطة الغبي 
الثانية الرسمية 
 المختلطة

الميدالية 
 الفضية

يائية والكيميائية ز ات -الوحل  متوسط العلوم الفي   صياغة وتأثي 
ياسمينا عبد الرحمن 

ز  اليس صالح -شاهي 
ي  الدين صي 

طالل محمود 
 دندشل  

كلية خالد بن الوليد 
 الحرج المقاصد

الميدالية 
 الفضية

يائية والكيميائية ز  غرفة تعقيم آلية ثانوي العلوم الفي 

إيڤا  -جواد سمي  ابو سعد
مروى -باسل أبو سيف

سارة -الدينسامر زين 
 ناج   سنان

فراس   نايف 
 أبو سعد

ثانوية حاصبيا 
 الرسمية

الميدالية 
 الفضية

 البيت المستقل الصديق للبيئة متوسط البيئة والموارد الطبيعية

  
حسام -عل  محمد دهيبز
مهدي  -  -حسن نش
ز  – محمد حمود  ماريلي 

 برادع  

 مدرسة قدموس آية أبو الحسن

الميدالية 
 الفضية

تقال محارب الجفاف متوسط والموارد الطبيعيةالبيئة   قشر الي 
نور -جبز حسن سمحات 
فاطمة  -محمد عالء الدين

 وائل  فضل هللا

ريم مصطفز 
  الدين

 صفز
 ثانوية اإلمام الحسن

الميدالية 
 الفضية

 معالجة التشب النفط   ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
-  -غيدا  طالل  عبدهللا

ز فؤاد  رام  ربيع -عليقلي 
 الخطيب

جمانة  محمد 
 دياب

 ثانوية الروضة

الميدالية 
 الفضية

  ساوند ثانوي الروبوت
ز
 ف

-معن طارق أن   غانم
 سالم سعيد أن   غانم

مهدي   
  
 الغصيبز

 طلب حر

الميدالية 
 الفضية

وس كورونا عل األوتار الصوتية متوسط الصحة وعلوم الحياة  تأثي  في 
سارة جابر  –أروى عباس 

حسن زراقط –  

فادي  عبد 
ز  الحسي 
 زراقط

 رحاب الزهراء

الميدالية 
 الفضية

ة متوسط الصحة وعلوم الحياة  الخمي 
-فاطمة عل  نارص الدين

عل  -نور جهاد عزالدين
 صالح وهب   

 بتول  عطار
اإلمام جعفر الصادق 

 ع الثانوية
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الميدالية 
 الفضية

 خالل وبعد فايروس كوروناالحياة  ثانوي الصحة وعلوم الحياة
-رشا محمد خالد سكر

 ريم زياد غاىل  
طالل  محمود 

 دندشل  

 -مدرسة المقاصد 
كلية عل  بن أن   

 طالب

الميدالية 
 الفضية

ينا مازن  الريس كوفد الخطر الداهم ثانوي الصحة وعلوم الحياة  سي 
زينه خالد 
 مرع  

  
ز
الجامعة الوطنية ف

 عاليه

الميدالية 
 الفضية

 الشيخوخة المبكرة ثانوي وعلوم الحياةالصحة 

طارق  -دينا سمي  ذبيان
مكرم -كميل  مصطفز 
نانىس   -سهيل محمود

 وليد فياض

نبال  وليد 
 مالك

شوف ناشونال 
 كوليدج

الميدالية 
 الفضية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
تعزيز القدرات اإلدراكية للدماغ والنمو 

 العصب   من خالل تقنية النانو

زياد -السواس سمي  عصام
ليا عل  -عصام السواس

ز  ريان عبد الرحمن -شاهي 
 قاطرج   

طالل محمود 
 دندشل  

كلية خالد بن الوليد 
 الحرج المقاصد

الميدالية 
 الفضية

 ساعة كوفييد ثانوي الصحة وعلوم الحياة
-سليمان عل  حمية
ز عمار  اللقيس -حسي 
 جبز  حسن المقداد

مالك عباس 
 مشة

مدرسة وثانوية 
 -بوداي المرتضز 

 بعلبك

الميدالية 
 الفضية

 ياسمينا رام  بدور قلم لوىس   متوسط تكنولوجيا المعلومات
هال اكرم 
  
 الغصيبز

ز   مدرسة المرج  بعقلي 

الميدالية 
 الفضية

 الحفاظ عل الماء والكهرباء متوسط تكنولوجيا المعلومات
ز - عبدهللا   حسي 

محمد اكرم الرز-نورالدين  
جمانة  محمد 

 دياب
 الروضةثانوية 

الميدالية 
 الفضية

 لببز فايز ديب مجد نارص مكارم- ضد الشقة ثانوي تكنولوجيا المعلومات
ثانوية عبدهللا 
الخوري الرسمية 

 حمانا
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وع المرحلة الفئة الميدالية  الطالب إسم المشر
االستاذ 
ف  المشر

 إسم المدرسة

الميدالية 
ونزية  البر

يائية والكيميائية ز  الطرقات الفعالة ثانوي العلوم الفي 
حسن جميل -رشا طارق الزين

ة مصطفز -أحمد سمي 
 فرحات

ذوالفقار  
نرصهللا  
 نرصهللا

مؤسسات أمل 
بوية ثانوية الكرامة  الير

الميدالية 
ونزية  البر

 القرية الذكية متوسط البيئة والموارد الطبيعية
جاد محمود  –نانىس  حداج 

آية زيدان –  

جمال 
عبدهللا 
 الخطيب

المدرسة الوطنية 
 الحديثة

الميدالية 
ونزية  البر

 ابري قلمك بجيبتك متوسط البيئة والموارد الطبيعية

ملك -بتول حسن عباس
محمد عل  -حسن قلوط
أحمد عباس -هيثم حيدر

 حسان

نشين  
نارص 
  
 الدكرونز

مدرسة عيىس بن 
 مريم

الميدالية 
ونزية  البر

 انتاجه واستخداماته -الميثان غاز  متوسط البيئة والموارد الطبيعية
عمرو -راما باسم الجاج   
تيا عمر -محمد شموري

 غزال بسام الزهوري-محمود

طالل 
محمود 
 دندشل  

 -مدرسة المقاصد 
 المرج

الميدالية 
ونزية  البر

 االستدامة من أجل مستقبل أفضل ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
رزان -ريم محمد بو غانم
 فادي زيدان

كمال وليد  
 األشقر

ثانوية مارون عبود 
 الرسمية

الميدالية 
ونزية  البر

 مولد الماء الجوي ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
نادر   -عباس  جهاد  عليان

  
ز حانيبز محمد  عل    -حسي 
ه-ابو الحسن   ريم عل  صي 

مايا نظي   
 جعفر

 ثانوية مجمع التحرير

الميدالية 
ونزية  البر

 المحارب متوسط الروبوت
مايا  -خيمكان عل  عمر

 النا  عل  الفبر -عصام  بدير 
أحمد  خالد 
 المرصي

متوسطة طريق 
الجديدة الثالثة 
 المختلطة

الميدالية 
ونزية  البر

 األفعال اإلرادية و األفعال الال إرادي متوسط الصحة وعلوم الحياة
قاسم -مهدي جميل حرب

خليل ابراهيم -محمد حمود
 قليط

مروة أحمد 
 صالح

مؤسسة اإلمام 
الهادي)ع( لإلعاقة 
السمعية والبرصية 
واضطرابات اللغة 

 والتواصل
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الميدالية 
ونزية  البر

 متوسط الصحة وعلوم الحياة
ية    حماية البشر

ز
هل يساهم الزعفران ف
 ١٩من كوفيد 

فرح  -آية عباس الموسوي
حال محمد -حسن  عوض 
مهدي  نبيل -خي  الدين

 السيد

زينب فواز 
 سويدان

ثانوية اإلمام الجواد 
 )ع(

الميدالية 
ونزية  البر

 الزنك والكوفيد ثانوي الصحة وعلوم الحياة
حوراء  اكرم  -تيا مصطفز فرج 
 قليط

زينب عماد 
 سليمان

وس  ثانوية تي 

الميدالية 
ونزية  البر

 نور  حسونة  رسالن داء العرص ثانوي الصحة وعلوم الحياة
ليل محمد 
اديب 
 المسك  

الصلح  ثانوية رياض
 الرسمية

الميدالية 
ونزية  البر

وسات ثانوي تكنولوجيا المعلومات  ساجد أسعد غندور في 
امنة جمال 
 علوش

 ثانوية السفي  

الميدالية 
ونزية  البر

 قطر الشمس وقطر القمر ثانوي علم الفلك

نانىس   -رهام  يوسف سليم
عماد -أجود عبد السالم 

سالم خالد -عادل محمود
 يحب  

فاتن عل  
 دياببو 

ز زحلتا  ثانوية عي 
 الرسمية

 


