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 العلوم مباراة ة منعشر  ةتاسعال السنوية نتائج         
 )أونالين( 2022 آذار 31- 30

 والبحوث للعلوم الوطنية الهيئة في التحكيم هيئة تقييم بحسب الصادرة
 
 

وع المرحلة الفئة الميدالية االستاذ  الطالب إسم المشر
ف  المشر

 إسم المدرسة

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

 عل   - خليل عدنان سمور  ترميناليستس ثانوي تكنولوجيا المعلومات
محمد  - هادي عبد الغفار 

 - عل  حمود
 احمد خليل محمد

حسن  محمد 
  
 دهين 

 -ثانوية المهدي 
 شاهد

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

 مروة - شذى عل  موىس تحويل شعر اإلنسان إىل سماد سائل ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
-   

لونا  - محمد الوفائ 
 عمر طيارة

نعمت محمد 
 سليمان خليل

المقاصد كلية عمر 
 بن الخطاب

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

حمد سمير محمد سامر م حراس الغابة متوسط البيئة والموارد الطبيعية
رشا عبد الرحمن   - حلن   

 كعدان

نادية عدنان 
 الشام  

مدرسة رمل 
الظريف الرسمية 

 المختلطة

جائزة حكمت 
 نارص لالبتكار

  معالجة  متوسط الصحة وعلوم الحياة
اهمية خيوط العنكبوت ف 

 الجروح
 - ناديا  حسير   الخطيب

 - سويرشا  عل   المو 
 تيجان  عل   عودة

فاطمة  عل  
 احمد 

ثانوية اإلمام 
 الجواد )ع(
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وعإسم  المرحلة الفئة الميدالية  الطالب المشر
االستاذ 
ف  المشر

 إسم المدرسة

الميدالية 
 الذهبية

يائية والكيميائية والفلكية  الوقود الغير ودود ثانوي العلوم الفير 

 - نور الزهراء محمد طراد 
عال  - لير  معن فرحات

  
نوران نارص  - أمير  طحين 

 خلف

نور محمد 
  
 مسلمائ 

 ثانوية اإلمام الحسن

الميدالية 
 الذهبية

يائية والكيميائية والفلكية  األلواح الشمسية تفكير خارج المألوف متوسط العلوم الفير 

 زينب - نور  غسان حيدر
ليل رضا  - عل  خريس

 مراد

ندى عل  
 حمادي

 ثانوية البتول

الميدالية 
 الذهبية

  الذك   متوسط الروبوت
 الكرىس  المتحرك الروبوئ 

عل   - مريم زطام شعشوع
 فاطمة عل   - سمير  ياسير  

 جواد حسير  كريم - الحاج

سمير 
 محمد رزق

تكميلية الشهيد 
بجيج   ) مدارس 

 مشغرة ( -المهدي 

الميدالية 
 الذهبية

 سالم سعيد أئ   غانم سالمتك بكمامتك ثانوي الروبوت
مهدي  
  
 الغصين 

شوف ناشونال  
 كوليدج

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط البيئة والموارد الطبيعية
تكنولوجيا الكائنات المجهرية لعالج 
 تلوث المياه وتحفير  نمو النبات

 - نور الزهراء أحمد حسير  
 - فاطمة  عباس هدوان
 زينب عل  مشيك

آالء  
محمود 
 حجيج

 مدرسة هليوبولس

الميدالية 
 الذهبية

 إثنان  بواحد الم  السخنة متوسط البيئة والموارد الطبيعية

 - فاطمة عل  صوىل  
 - فاطمة حسن حمود 
 سارة كمال الخنسا

محمد 
جعفر 
محمد 
 شقير 

ة اإلمام  مدرسة مي 
  الثانوية

 الخؤئ 

الميدالية 
 الذهبية

  غيمت ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
 لو بدا تشن 

ين   - لير  وسيم فرج سير
 جمال جابر

وديان 
مروان 
 صعب

  
الجامعة الوطنية ف 

 عاليه

الميدالية 
 الذهبية

 العالج المناع  للرسطان متوسط الصحة وعلوم الحياة

    حيدر عل  
 محسن  ويزائ 

من    - جواد محمد خنافر  -
بتول  - محمد بيضون

 محمد بسام

زينب  
يوسف 
 حمادة

اق  مدرسة اإلشر
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الميدالية 
 الذهبية

 خض  محمد خليل ابتسامة ناصعة بمواد طبيعية متوسط الصحة وعلوم الحياة
مصطف  
هيثم 
 الحالق

المقاصد كلية عمر بن 
 الخطاب

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
وس نقص المناعة  عالم خاٍل من فير

ية  البرسر

  
-غن  محمود الرشوائ 

يفمالك  حسن  مىه -الرسر
  
 عبد النارص لوبائ 

نبال وليد 
 مالك

 

الميدالية 
 الذهبية

 الرسطان يعيش بيننا حقيقة أم وهم ثانوي الصحة وعلوم الحياة

 - ريحانه عل  سنان
 - حيدر زغيب فاطمة

ى نبيل يوسف  برسر

 عل  
حسير 

الحاج 
 حسن

 ثانوية البتول
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وعإسم  المرحلة الفئة الميدالية االستاذ  الطالب المشر
ف  المشر

 إسم المدرسة

الميدالية 
 الفضية

يائية والكيميائية  ضوء النجوم هل تتغير شدة اضاءة النجوم  متوسط العلوم الفير 
 مع تغير البعد

طالل  محمود  حمزة طالل دندشل  
 دندشل  

كلية   -المقاصد مدرسة 
 عل  بن أئ   طالب

الميدالية 
 الفضية

يائية والكيميائية   - فاطمة خليل الرحيم طاقتك بجيبتك ثانوي العلوم الفير 
 - زينب غسان بو طعام 
 عل  عطوي

 حسير 

ابراهيم سحر  
 ظاهر

ثانوية عيىس بن مريم 
 )ع(

الميدالية 
 الفضية

 - ياسمينا سامر حايك المكافحة الذكية متوسط الروبوت
 - حسير  عبد الرضا مروة

بتول   - أحمد زهير حرب
 عباس  ضاهر

  محمد 
هائ 

 علوش
ثانوية المصطف  )ص(  

 النبطية 

الميدالية 
 الفضية

   متوسط تكنولوجيا المعلومات
ا  صالح حديفة منظم تلقائ  منصور رفيق  فير

 محمود
  
الجامعة الوطنية ف 

 عاليه

الميدالية 
 الفضية

   ثانوي تكنولوجيا المعلومات
  مصباح شعبان سبوئ 

     عبد الغن 

الميدالية 
 الفضية

يارا  - أري    ج طارق صالح تأثير الحقل المغناطيىس  عل نمو النباتات متوسط البيئة والموارد الطبيعية
حنير   - محمد سلوم

ملك  - مصعب الشواف
 قاسم محمود

طالل محمود 
 دندشل  

 -مدرسة المقاصد 
 المرج

الميدالية 
 الفضية

   متوسط البيئة والموارد الطبيعية
  فروئ 

 - فادي  محمد  فخرو  توئ 
 لبتو  - وعد منتض حيدر 
 سمير طحان

مها  حسن  
 حمادة

مؤسسة الهادي 
لإلعاقة السمعية 

والبضية وإضطرابات 
 اللغة والتواصل

الميدالية 
 الفضية

فاطمة الزهراء أحمد  ماذا فعلت يا سيد النشا ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
زينب الحوراء  - يزبك

زهراء   - حسير  الموسوي
 يوسف عبد الحسير  

ثانوية اإلمام الجواد  غنوة  شومان
 )ع(
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الميدالية 
 الفضية

 - د العطار زهراء محم كهرباء للجميع ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
 حوراء حسير  العطار

سمية غازي 
 شبشول

 -مدارس المهدي 
 بعلبك

الميدالية 
 الفضية

ى  متوسط الصحة وعلوم الحياة زهراء  محمد حسن   الجائزة الكي 
  
 حيدر حسير   - القرصيف 

   - رعد 
 
 نغم شادي يحفوف

-   
 يوسف عل  الكموئ 

فاطمة روبير 
 الياس

 ثانوية البشائر

الميدالية 
 الفضية

 - آدم ابراهيم السعيد  ما لم تعرفه عن لقاح كورونا ثانوي الصحة وعلوم الحياة
 - فاطمة منير المضي
  
 مايا ميسم العف 

زينب  أحمد  
  
 الحسين 

 ثانوية البشائر

الميدالية 
 الفضية

  عل شفاء الجرح ثانوي الصحة وعلوم الحياة
 - زينب محمد مظلوم تأثير الرقم الهيدروجين 

 - زينب محمد الموسوي
 رؤى حسير  الحاج حسير  

 لما عل  إسماعيل -

فاطمة حمزة 
 عل  

مدرسة االمام الكاظم 
 الثانوية

الميدالية 
 الفضية

عل  الهادي  حوراء محمد طليس بنكرياس إصطناع   ثانوي الصحة وعلوم الحياة
 ديب طليس

ثانوية اإلمام الحجة 
 المنتظر 

الميدالية 
 الفضية

ا وجذاًبا ثانوي الصحة وعلوم الحياة
ً
طالل  محمود  عل  مؤمن زين روناكتڤ  كن نشيط

 دندشل  
كلية   -مدرسة المقاصد 

 عل  بن أئ   طالب
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وع المرحلة الفئة الميدالية  الطالب إسم المشر

االستاذ 
ف  المشر

 إسم المدرسة

الميدالية 
ونزية  البر

يائية والكيميائية  الكواكب الغريبة متوسط العلوم الفير 

غم ينا شادي ابو رص   - سير
مايا بالل  - ناتاىل  ناج   عفيف

 يارا نميا شام   - مياس

هال اكرم 
  
 الغصين 

 مدرسة المرج  بعقلير  

الميدالية 
ونزية  البر

يائية والكيميائية  الطاقة الكهربائيةمصادر  ثانوي العلوم الفير 

 محمد الجواد جاد زين الدين
عل   - نور  إبراهيم مهنا  -

مة فاط - حسير   فيصل بزي    ع
 عل  محسن

زهراء أمير  
 سالم  

 ثانوية الرساج صديقير  

الميدالية 
ونزية  البر

يائية والكيميائية  هل تستطيع السيطرة ثانوي العلوم الفير 

 - فاطمة هشام ابوبكر كريدية
 مالك - مالك هيثم نور الدين
 أحمد حرب

ماهر جعفر 
 عثمان

ثانوية الدكتورة أمان  
  الرسمية 

كبارة شعرائ 
 للبنات

الميدالية 
ونزية  البر

 اشارة المرور الناطقة ثانوي الروبوت
 عل  مهنا 

حسن عل   - حسير 
 عودة

محمد  
غازي  
 الرفاع  

مؤسسة الهادي لإلعاقة 
السمعية والبضية 
وإضطرابات اللغة 

 والتواصل

الميدالية 
ونزية  البر

 عل  محمد علول نظم حياتك بساعة متوسط تكنولوجيا المعلومات
ابوالحسن 
 غالب بشير 

 ثانوية السفير 

الميدالية 
ونزية  البر

 النطاق االمن ثانوي تكنولوجيا المعلومات
محمد  - هادي محمد زعيي  

 عل  اللقيس
 حسير 

حيدر محمد 
 جابر

ثانوية المهدي )عج( 
 الحدث

الميدالية 
ونزية  البر

اء متوسط البيئة والموارد الطبيعية  الطاقة الخض 

عل   - عل  ربيعي  نارص الدين
محمد  - ذوالفقار نارصالدين

سارة عل   - احمد دريس
 العطار

 ثانوية االمام الباقر )ع( ريما  علوة
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الميدالية 
ونزية  البر

 صديق أم عدو متوسط البيئة والموارد الطبيعية

 - مرتض  أحمد عبدهللا 
ملك  - فاطمة حسير   ضاوي

 ل غصنجمي

 آية  رشيد
ثانوية عيىس بن مريم 

 )ع(

الميدالية 
ونزية  البر

 جورجيو بنيامير  يمير   ي-موتور ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
نانىس   
 زغيب

ثانوية القديس يوسف 
لراهبات القلبير  
  
 االقدسير  االسيوف 

الميدالية 
ونزية  البر

 سام  خض  فقيه ترشيد استخدام المياه لري المزروعات ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
خض   
  
 دهين 

ثانوية الشهيد محمد 
 سعد

الميدالية 
ونزية  البر

 نفايات فايروس كورونا  مشاكل و حلول متوسط الصحة وعلوم الحياة

آدم  - عياد الفقيهسناء 
فاطمة هيثم  - يوسف حيدر 

 فراس عل  الحاج - الزين

ريان فؤاد 
 قصير 

 ثانوية رحاب الزهراء

الميدالية 
ونزية  البر

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
بوية تنشط خاليا الدماغ وتزيد األلعاب  الي 

 التوازن

فضل  - عل  حسير  حسون
 كارين عل  خليفة  - عل  غدار 

 بنان سلطان  نارصالدين -

امنة جمال 
 علوش

 ثانوية السفير 

الميدالية 
ونزية  البر

 كورونا والسكري ثانوي الصحة وعلوم الحياة

 - محمد مهدي قاسم بزون
عل   - يوسف يعقوب حسن
 محمد ياسير  

مايا محمد 
 بنجك

اإلمام جعفر الصادق ع 
 الثانوية

 الميدالية
ونزية  الي 

 تأثير األلوان عل الرؤيا ثانوي الصحة وعلوم الحياة

نورا انيس  - نور سمير صائغ
ين عبدا - عمار  لرضا سير

 حريري

نور غالب 
 حمادي

 ثانوية رحاب الزهراء

الميدالية 
ونزية  الي 

ة ثانوي الصحة وعلوم الحياة  بقايا كوفيد الصغير

احمد  - مهدي محمد جمعة
  
ابراهيم بالل  - ايمن فوعائ 

 محمد ربيع عمار - نمر 

زهراء خليل 
 خليل

ثانوية المهدي عج بنت 
 جبيل
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الميدالية 
ونزية  الي 

 اللقاح والكوفيد ثانوي الصحة وعلوم الحياة

ريحانة  - حوراء  اكرم  قليط
    - رضا حدرج

دانيال دائ 
 مىه خليل االشقر - كتورة

زينب عماد 
 سليمان

وس  ثانوية تير

الميدالية 
ونزية  الي 

 صول عل غذاء افضلالسع  للح ثانوي الصحة وعلوم الحياة

در نور ب - رينا ريان فخرالدين
و  - قاطرج     - تيا سمير كستير

 م  عل  خليل

طالل 
محمود 
 دندشل  

كلية خالد بن الوليد 
 الحرج المقاصد

 


