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 أوالً: حول مباراة العلوم

 

 2022 - 2004حقائق وأرقام 

أجرت  2019و 2004 األعوام بين، و2004مباراة العلوم هي حدث سنوي تنظّمه الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث منذ العام 

فقد نّظمت  2022 – 2020األعوام  أّما في، في مختلف المناطق اللبنانية (منفصلحدث  30مباراة علوم )أكثر من ثالثين الهيئة 

حدثاً  33ليكون المجموع  ،والظروف المختلفة COVID-19العلوم عن بعد )أونالين( بسبب جائحة  لمباراةثالثة أحداث الهيئة 

ً  ومهرجاناً علمياً  باراة شهدت المشاركة في الم. وطوال هذه الحقبة التاريخية نولوجيا والهندسةكتالفي العلوم ووتنافسيًا  وابتكاريا
 ،واالختراعات الهندسيةنماذج مستوى ال على النّوعأو في على مستوى عدد الطالب والمدارس، في الكّم ، إن نمًوا مضطرًدا

 .منهجية البحث العلمي أيضاً فيو

مشروع  2600بـ  وطالبة   طالب  أكثر من عشرة آالف  تقّدم مشاركة مدرسية، حيث 1500لقد شهدت المباراة أكثر من 

 المعلّمين.و األساتذة من 2700أشرف عليها أكثر من وبحث علمي في مختلف ميادين العلوم 

ً الزائرين حضومن  سواءً يعّد بالماليين، من الطالب واألهل واألكاديميين  لها والمتابعينمباراة العلوم مهور جأصبح لقد   ريا
 . التواصل االجتماعياإلعالم و من خالل وسائلالمتابعين من أو 

ة يمنحة جامع 140يشمل الجوائز النقدية وحوالي  بلغ رقماً كبيراً  2004منذ العام  جوائزالتراكمي لل مجموعكما أن ال

عربية ودولية وحصدوا العديد  ابتكار مشروعاً مشاركاً براءات اختراع وشارك أصحابها في معارض 50نال أكثر من ، وكاملة

 .من الجوائز
 

 متى وكيف ستجري المباراة؟

، بنمط هجين: حضورياً وعن بعدوللمّرة األولى في تاريخها  2023مباراة العلوم  - االبتكارالتكنولوجيا عشرينية تجري 

 على الشكل التالي:وذلك 

 .2023آذار  17و 15بين   Microsoft Teamsعبر تطبيق التحكيم  حيثافتراضيًاً  -1

بوسترات ، حيث سيعرض الطالب المشاركون 2023آذار  18الحفل الختامي يوم السبت في  حضوريًا -2

  .اراتهمابتك
 

 ؟2023من يشارك في مباراة العلوم 
 لغاية و السابع، أي من الصف والمهنيات يشارك في مباراة العلوم طالب المرحلتين المتوسطة )الحلقة الثالثة( والثانوية

 ضمنًا، من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة التي تحجز مقعدها قبل غيرها ضمن المواعيد المحددة. الثاني عشر
إن المنافسة في مباراة العلوم هي بين الطالب، على االبتكار العلمي، وهي ليست منافسة بين المدارس أو بين األساتذة المشرفين 

 على المشاريع العلمية لطالبهم.

 
 اراة العلوم؟ما هي فئات مب

 ناعي.الذكاء االصطبالبرمجة و مشاريع التشغيلية الميكاترونية التي تؤدي وظائف معينة مستعينةً التشمل  الروبوت: -1

الذكاء و بالبرمجة المستعينالرقمي تقنية والمحتوى الرقمية والتشمل التطبيقات  :واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات -2

 .وغيرها المحاكاة اإللكترونيةوالتعليم، تكنولوجيا  الحلول الرقمية، مثل، وتقنيات االتصاالت االصطناعي

تشمل مشاريع الطاقة والمياه والموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، ومشاكل التلوث وسبل  البيئة والموارد الطبيعية: -3

 المعالجة.

اإلنتاج و، السلوك الصحي و واألمراض والغذاء،تشمل البحوث والمشاريع المتعلقة بصحة اإلنسان،  الصحة وعلوم الحياة: -4

 .والميكروبي النباتي والحيواني

 بشكل  عام. المعتمدة على الفيزياءو والفلكية الميكانيكية والكهربائيةوالنماذج تشمل البحوث  علوم الفيزياء: -5

طرق وكيفية االستفادة منها بوالصيدلة المواد الجديدة وطرق التركيب المتعلّقة ب والنماذجتشمل البحوث  :كيمياءالعلوم  -6

 مبتكرة.

 

 
 ما هو المشروع العلمي الذي يمكنه المشاركة )بحث أو نموذج(؟

يمكن للمشروع العلمي الذي ينتجه الطالب أن يسير على أحد المسارين التاليين، وفقاً للمقاربة المعتمدة من الطالب/ الطالب 
 في إنتاجها: 

:وُعمدته  حل المشاكل من خالل التفكير العلمي، Research Based Projectالعلمية  ث / الدراسةمسار البح -أ

وإجراء الدراسات والتجارب، ويمكن أن يرفق المشروع بنموذج مساعد أو إيضاحي. الخطوات التي يمكن اتباعها 
 في هذا المسار هي:

 ستنتاجاال –تحليل النتائج  –إثبات الفرضية  –الفرضية  –المشكل  –المالحظة 
Observation  Problème  Hypothèse  Vérification  Analyse des résultats  Conclusion 
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: وعمدته حّل المشاكل من خالل التصميم الهندسي لنموذج Prototype Designمسارالنموذج/االختراع  -ب

Prototype وهو يمكن أن ينال براءة اختراع، كما ويمكن أن يرفق المشروع وتنفيذه أو تصنيعه أو برمجته ،

 بدراسات وبحوث مساعدة ومؤيدة.
 

 جدول المقارنة أدناه يوضح المسارين:
 

 لتصميم الهندسي(مسارالنموذج/االختراع )ا مسار البحث/الدراسة
 أحّدد المشكل أسأل السؤال / المشكل

 أقوم ببحث عن خلفية المشكل أقوم ببحث عن خلفية المشكل
 أحّدد االحتياجات / األدوات أضع الفرضية / أبين المتغيرات
 أجد حلوالً بديلة، أختار األفضل بينها ألطّوره أصمم التجربة / أنفذ الخطوات

 Prototypeأصنع نموذًجا  التجربة / االستماراتأفحص الفرضية بواسطة 

 أفحص النموذج وأطور بناًء للحاجة أحلّل النتائج وأستنتج
 أربط النتائج بما سبق أربط النتائج بما سبق
 يمكن أن يرفق ببحث/ دراسة يمكن أن يرفق بنموذج

 
 منهما، دون أي تأثير على تصنيفه في أي فئة.الجدول أعاله أوضح هذين المسارين، بحيث يُنفّذ ويُنتج وفقًا ألي 

 

 2023كيفية التسجيل في مباراة العلوم 

   عليك الدخول إلى موقع التسجيل  2023للتسجيل في مباراة العلومmobarat.nasr.org.lb  واتباع الخطوات المطلوبة

 الستكمال البيانات بدقة.

  .ًإذا كانت المدرسة مشاركة سابقاً، يجب الولوج إلى خانة تسجيل مدرسة مشاركة سابقا 

 (لتسجيل الدخول أدخل الرقم الخاص بك الـMUN) Mobarat Unified Number  ،وذلك في خانة اسم المستخدم

 واستخدم كلمة المرور الخاصة بك التي سوف تصلك إلى بريدك اإللكتروني عند تسجيلك في المباراة.

 .سوف يصلك الرقم الخاص بك إلى بريدك اإللكتروني فور تسجيلك في المباراة 

 كم رسالة تأكيد المشاركة إلى بريد بعد الضغط على إكمال التسجيل ستظهر أمامك صفحة جديدة تفيد بأنه سوف يصلكم

 ساعة من تاريخه. 48اإللكتروني خالل مهلة أقصاها 

  ريد تؤكد تسجيل المدرسة في المباراة. الرجاء تفقد الببعدها سيصل إلى البريد اإللكتروني الخاص باألستاذ المسؤول رسالة
  ألن الرسالة يمكن أن تذهب إلى هناك عن طريق الخطأ. Spamالمهمل أو 

 .بعدها يجب أن يقوم األستاذ المسؤول بالدخول مجدًدا إلى موقع التسجيل لتسجيل المشاريع الخاصة بالمدرسة 
  يمكنك إكمال تسجيله متى تشاء ضمن المهلة ً لتسجيل مشروع يمكنك بشكل أولي تسجيل اسمه وفئته ومرحلته، والحقا

 المحددة في الجدولة الزمنية.
 عن إدخال تفاصيل المشروع ويمكن أن يكون هو نفسه األستاذ المسؤول عن المباراة في  األستاذ المشرف هو المسؤول

 المدرسة.
  األستاذ المسؤول عن المباراة في المدرسة هو المسؤول عن تسجيل األساتذة المشرفين والطالب المشاركين، ويكفي فقط

 فسهم معلوماتهم الشخصية.تسجيل بريدهم اإللكتروني، حيث يصلهم رسالة خاصة ومن ثم يدخلون بأن
  هناك خدمات مختلفة في موقع التسجيل بحسب مستوى المستخدم )مسؤول مدرسة، طالب مشارك، أستاذ مشرف( بحيث

 يكون كل منهم لديه حساب خاص على موقع التسجيل.
  اإللكتروني( وعدم تكرار الرجاء من األساتذة الكرام توجيه الطالب إلدراج معلوماتهم الصحيحة )رقم الهاتف والبريد

 رقم المدرسة أو األستاذ أو البريد اإللكتروني.
 2022كانون األول  15 يفتح باب التسجيل في. 

  تسجيل كامل معلومات المدرسة والمشروع واألساتذة والطالب(. 2023شباط  15يغلق باب التسجيل في( 

 المحددة في الجدولة الزمنية. ترفض مشاركة أي مشروع لم يلتزم بكل شروط المشاركة ضمن المهل 

 
 ثانيًا: شروط المشاركة في مباراة العلوم

 
 شروط التسجيل

يشارك الطالب من خالل مدرستهم فقط وال يسمح بالمشاركة الحّرة إال بموجب طلب خاص وموافقة مسبقة من  .1

 إدارة المباراة.

 المحّددة في الجدولة الزمنية.المبادرة إلى التسجيل عبر موقع التسجيل حصًرا، وذلك ضمن المهلة  .2
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، ومشروع تستطيع المدرسة أن تشارك بمشروع واحد فقط عن كل مرحلة: مشروع واحد عن المرحلة الثانوية .3

 ، أو مشروعين في إحدى الحلقات فقط بعد إجازة إدارة المباراة.واحد عن الحلقة الثالثة

 ، ولذلك ننصح بالتسجيل مبكراً. 2023شباط  15تتوقف عمليات التسجيل للمباراة بشكل تلقائي في  .4

 ال يحق لألستاذ اإلشراف على أكثر من مشروعين في المباراة، سواء من مدرسة واحدة أو أكثر. .5

يمكن أن يكون المشروع مشارًكا سابقًا في أي معرض علمي، شرط إعالم إدارة المباراة خطياً، وأن ال يخالف  .6

 كرية )في حال وجودها( ألطراف أخرى.عرضه في مباراة العلوم حقوق الملكية الف

 
 

 الشروط الخاصة بالمشروع
 فقط. واحدطالب كحد أقصى، ويشرف عليهم أستاذ مشرف  أربعةيشارك في إنتاج كل مشروع  .1

يجب أن يكون المشروع من إنتاج الطالب، ويمكن مساعدة األستاذ )أو غيره( لهم بالتوجيه، ويعود للجنة الحكم  .2

 المعلّمين أو غيرهم، ويحق لها استبعاد المشروع من المباراة.تقدير مدى تدّخل 

أونالين وال يقبل  -خالل المباراة في حالة الجهوزية يجب أن يكون الطالب )أو المجموعة( صاحب المشروع  .3

 أن ينوب عنه أحد، وذلك لإلجابة عن تساؤالت لجنة الحّكام إذا ُوجدت.

اإلنكليزية، كوسيلة أساسية لعرض أو بالعربية  Posterيجب أن يرفق المشروع بلوحة توضيحية ))  .4

يحتوي على: الهدف/ المشكلة، الشريحة المستفيدة، المرتكزات العلمية، الطرق المعتمدة، يمكن أن المشروع. و

 .حيث تعبر بنظرة موجزة عن المشروعالنتائج وآلية التحقق منها ب

وذلك باالستعانة  التي ستجري عبرها المباراة. Teamsعلى موقع التسجيل وعلى منصة  البوستر يجب تحميل .5

 .مباراةال لحجم لنشرها في كتيبوا لالشكمن حيث بالنموذج الذي سنضعه على تيمز بهدف توحيد البوسترات 

 دقائق. 3يجب أيًضا أن يرفق المشروع بفيديو تعريفي عن خصائص المشروع على أن ال تتجاوز مدته  .6

ثانية يتم نشره على وسائل التواصل وينشأ منه فيديو جامع لكل  30يجب أيًضا تحضير فيديو ترويجي مدته  .7

 لكل فئة أيضاً. Teamsفئة تو ضع على 

ضمن المهلة المحّددة في الجدولة  Teamsالبوستر والفيديو على موقع التسجيل و Uploadيجب تحميل  .8

 الزمنية.

إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية للمشروع إذا انطبقت عليه هذه الحقوق أو براءة يمكن أن يبادر الطالب/الطالب  .9

 .وذلك من خالل قسم الملكية الفكرية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوثاالختراع، 

يمتلك الطالب/الطالب حقوق الملكية الفكرية للمشروع )إذا تم تسجيلها( مع احتفاظ الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث  .10

 بحق االستفادة المعنوية واإلعالمية وذكر اسمها عند تسجيل المشروع.

 يمكن أن يتم عرض المشروع بإحدى اللغات الثالث: العربية، الفرنسية و/أو اإلنكليزية. .11

 الجدولة الزمنيةيمكن تحميل المحتوى النّصي أو الرقمي للمشروع، في حال وجوده، ضمن المهلة المحددة في  .12

( على أن Zipللمباراة على شكل ملف مرفق في برنامج التسجيل )في حال وجود أكثر من ملف يمكن حزمها 

 .MB 10ال يتعدى الحجم األقصى للملف 

 
 

13.  
 

 

  -ب

 ثالثـاً: التحكيم وإعالن النتائج

 
 كيف يتّم تقييم المشاريع العلمية؟

(، مع األخذ 4أربعة )Critères /Criteriaبناًء لمعايير   Assessment/Evaluationتتم عملية تقييم المشروع 

. ويعتمد في عملية إدارة التحكيم نظام إلكتروني خاص يتم تحديثه بعين االعتبار أّن المشروع من إنتاج الطالب وليس غيرهم
 وهذه المعايير المعتمدة هي:بشكل دائم إلضافة المزيد من الشفافية والمصداقية في هذه العملية. 

 
 المضمون العلمي .1

  الهدف واالبتكار واإلبداع .2

 منهجية التنفيذ .3

 أسلوب وتقنيات العرض  .4
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 يمكن االستعانة والتحضير لبعض أسئلة التقييم من خالل األمثلة التالية:

 ما مدى معرفة وفهم التلميذ للمفاهيم العلمية مع تطبيق وتحليل؟ 

  المستخدمة؟ما مدى دقة المعلومات أو النظريات العلمية 

 هل يواكب الحداثة في العلوم؟ 

 هل يطرح المشروع أو يعتمد على نظرية علمية صحيحة؟ 

 هل يعتمد المشروع على بحث علمي يهدف للتطوير؟ 

 هل يوجد افتراضات في المشروع وكيفية برهنة صحتها؟ 

 ما هي البيانات العلمية المستخدمة وما هو مصدرها؟ 

  العلمي؟هل تتوافق النتائج مع المنطق 

 هل الفكرة جديدة ومبتكرة؟ 

 ما مدى إثراء المشروع للعلم؟ هل هو مفيد لإلنسانية؟ 

  ما مدى أهمية الفكرة؟ ولماذا يعتبرها التلميذ مفيدة؟ 

 أهو مرتبط بتطوير وسائل لحل مشكالت الناس، المجتمع، التعليم أو البيئة؟ 

  قديمة أو معروفة؟هل يسلّط الضوء بطريقة جديدة على مسائل ومفاهيم علمية 

 هل يهدف إليجاد حلول لمشاكل جديدة أو تطوير حلول موجودة لمشكلة قديمة؟ 

 ما مدى اإلبداع في اختيار طريقة الحل؟ 

 هل من الممكن نيل المشروع براءة اختراع؟ 

 كيفية وضع خطة العمل؟ 

 كيفية إعداد أدوات العمل في المشروع؟ 

 كيفية توزيع العمل بين أعضاء الفريق؟ 

 يوجد تطبيق لمهارات العمل ضمن الفريق؟ هل 

 هل تعتبر آلية التفكير العلمي المستخدمة خالل تنفيذ المشروع سليمة كما في البحوث والدراسات؟ 

  ما مدى جودة تصميم وإنتاج المشروع وإخراجه بصيغته النهائية؟ 

 ؟ما مدى ثبات المشروع في المعرض من تلقاء نفسه، كما في حالة تصميم النموذج 

 كيف تم تقييم وتجربة المشروع من قبل التلميذ خالل مراحله المختلفة؟ 

 هل تم تحديد األدوات والوسائل والبيانات المستخدمة؟ 

 ما مدى مناسبتها للمشروع في النتائج التي تم التوصل إليها؟ 

 .ما مدى مهارة التلميذ في عرض مشروعه واستعراض المعلومات المتعلقة به 

  التواصل البصري؟ما مدى استخدام 

 ما مدى فعالية طريقة اإللقاء؟ 

  المهارات الشفهية؟ -ما هو تقييم العرض الشفوي 

 ( ؟ 10هل التزم بالمدة المحّددة للعرض)دقائق مع األسئلة 

 هل اتبع تسلسل منطقي ومثير لالهتمام في تقديم المعلومات؟ 

 ؟هل تم إجابة عن جميع فئات األسئلة، مع التفسيرات والتوضيحات 

 هل لدى التلميذ القدرة على المناقشة والمحاججة واإلقناع والدفاع عن مشروعه أمام الجمهور والحكام؟ 

 كيفية تشغيل التلميذ لمشروعه أو تقديمه بشكل  الئق ومرتب؟ 

 هل تم توزيع العمل بين أعضاء الفريق؟ 

 هل يوجد بوستر أو ملصق للمشروع؟ 

 روع وأهدافه وخصائصه؟هل يعبر البوستر باختصار عن ماهية المش 

 هل يحتوي البوستر على المعلومات والرسوم/الصور الالزمة بشكل مرتّب ومن دون نصوص طويلة؟ 
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 هل هناك جوائز قيّمة؟
، تتضّمن المنح الجامعية والجوائز 2023عدد من الجوائز لمباراة العلوم خّصصت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث 

 التقدير.النقدية وشهادات 
 

 متى وأين وكيف ستعلن النتائج وتسلم الجوائز؟
تصدر النتائج عن لجنة التحكيم وتُعلن في احتفال يقام أونالين عبر مواقع التواصل االجتماعي في ختام المباراة، 

 .وسيكون هناك برنامج خاص لهذا الحدث ويُعلن عنه الحقًا

 
 

 من هم حكام مباراة العلوم؟
ف من أساتذة جامعيين من الجامعة اللبنانية والجامعات الشريكة، باإلضافة إلى شخصيات علميّة لجنة التحكيم تتأل

وتربوية من مختلف المؤسسات الرسمية الوطنية )ومنها وزارة التربية/ اإلرشاد والتوجيه، المجلس الوطني للبحوث العلمية، 
( والدولية، وجميعهم مختصون الصناعة...رية، وزارة مصلحة حماية الملكية الفك –التفتيش التربوي، وزارة االقتصاد

ومشهود لهم في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتربية واإلدارة والبيئة، ولديهم الخبرة والكفاءة المطلوبة في 
 التحكيم، ألكثر من عشرسنوات في مباراة العلوم ومباريات علمية أخرى.

 

 
 مباراة العلومرابعاً: مراحل العمل في 

 
 البرنامج التفصيلي لمباراة العلوم

 
 مكان المباراة:

 Microsoft Teamsعبر منصة الحدت و –قصر المؤتمرات في مبنى الجامعة اللبنانية 
 

 زمان االمباراة:
 2023آذار  17إلى  14، من MicrosoftTeamsعبر منصة 

 والتأهب الدائم لإلجابة على أسئلة كل الحكام. Microsoft Teamsمتابعة منصة الـ

 تبصرة: إّن التخلف عن تحميل البوستر والفيديو أو اإلجابة على أسئلة التحكيم يؤّدي إلى إلغاء المشاركة في المباراة.
 
 
 واعالن النتائج: معرضال

 2023آذار  18يوم السبت الواقع فيه حضورياً 

 
وهذا المعرض يضااااااام الفريق مع  12:30لغاية  11:30والحفل من  14:00لغاية  8:30آذار معرض علوم من السااااااااعة  18يوم 

 البوستر مع النموذج إذا وجد من دون تشغيل )الفيديو لتوضيح التشغيل( أي لن نقوم بتأمين إمدادات الطاقة والمياه

 
 إرشادات عاّمة:

 قبل بدء العمل بالمشاريع في المدرسة
ومسؤولي األنشطة في المدرسة، وعلى األساتذة المهتّمين بالعلوم، لخلق الحافز لديهم،  عرض الفكرة على أساتذة العلوم .1

 ولكي يعملوا على التشجيع للمباراة داخل المدرسة.

لألساتذة والطالب على شاشة كبيرة، وهو يحتوي YouTubeوعرض أفالم   www.nasr.org.lbتصفح موقع المباراة  .2

 Postersباإلضافة إلى بعض المشاريع من مختلف الفئات، كما ندعو لتعليق الـ  2011و 2010وثائقيًا عن مباراة العلوم 

 المرفقة بهذا الدليل داخل المدرسة.

 في المباراة. يمكن إلدارة المدرسة إقامة منافسة داخلية الختيار المشروع األفضل للمشاركة .3

احرص على أن يحدد الطالُب الهدف من مشروعهم قبل البدء بتنفيذه، ويفضل أن يكون هدف المشروع مفيًدا )على  .4

 الصعيد الصحي، البيئي، االقتصادي، التنموي، الطاقة... أو يوضح مفاهيم علمية(.

يدة إذا أمكن، مع األخذ بعين االعتبار ليس من الضروري أن تكون األفكار معقّدة، بل يمكن أن تكون بسيطة، لكن جد .5

 مالءمة مستواها مع قدرات التالميذ في المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

ال تترّدد في طلب االستشارة، ونحن سنكون في خدمتكم لإلجابة عن أي استفسار أو استشارة أو أي معلومات حول  .6

 1202 – 2004شاريع المشاركة في مباراة العلوم لألعوام المباراة. كذلك هناك العديد من المعلومات والصور عن الم

 www.facebook.com/sciencelb.، والفايسبوك: www.nasr.org.lbعلى موقعنا 

 مبين أعاله.يتم التسجيل حصًرا عبر موقع التسجيل كما هو  .7

http://www.nasr.org.lb/
http://www.nasr.org/
http://www.facebook.com/sciencelb
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 خالل العمل بالمشاريع في المدرسة
طالب كحد أقصى( كمجموعة، إلنجاز  4يمكن أن ينجز الطالب المشروع منفرداً، أو يتعاون مع عدد من الطالب ) .1

 المشروع.

 سلوبأ –المضمون العلمي  –منهجية التنفيذ  –الهدف من المشروع قبل بدء العمل ) معايير التقييماطِلع الطالب على  .2

 (.اإلبداع واالبتكار – Posterوتقنيات العرض و

يمكنك تشجيع اإلدارة على السماح للطالب بالبقاء بعد الدوام )تحت إشراف األساتذة وبإذن األهل( إلنجاز مشاريعهم، أو  .3

 من خالل أندية العلوم والتكنولوجيا في المدرسة. 

سيؤثر بشكل أساسي في تقييمهم، والحكام لديهم  يجب أن تحرص على أن ينفّذ الطالب المشاريع بأنفسهم، وهذا .4

الخبرة الكافية لتقدير حجم تدخل المشرفين في المشروع ولكن ال ضير من إشراف األساتذة أو خبراء خارجيين على 

 الطالب ومساعدتهم.

ذا رنت الخاّصة بهيمكن مساعدة الطالب باألفكار واإلرشادات للمشاريع، من الكتب المحلية أو األجنبية أو مواقع اإلنت .5

 .وإن كنا ننصح بأفكار من وحي البيئة الوطنية والمحلية يمكن أن تساهم في تنمية المجتمع اللبناني المجال،

 يجب أن يتدّرب الطالب على عرض مشروعهم، وعليهم أن يتوقعوا أسئلة واستفسارات مختلفة حولها. .6

 .Posterيجب أن يرفق المشروع بملصق  .7

إضافة وتحديث المعلومات على نظام التسجيل عبر اإلنترنت بشكل مستمّر لغاية الموعد المحّدد، يجب على الطالب  .8

 وسيتم بعدها إقفال النظام ولن يُقبل أي تعديل بعد ذلك أو في افتتاح المباراة.

 تصوير العمل على المشروع والحرص على أن تكون بدقّة عالية. .9

 

 2023قبل موعد مباراة العلوم 

أن الهدف األسااااساااي هو تحفيز االبتكار العلمي من خالل المشااااركة في المباراة، أما النتائج فيجب تقبلها بروح التأكيد  .1
 علمية رياضية.

إعطاء الطالب الدعم المعنوي الالزم والتأكد من جهوزيتهم لعرض مشااااااريعهم واإلجابة على األسااااائلة التي ساااااتطرح  .2
 إلى معايير التقييم المعتمدة. عليهم من قبل هيئة التحكيم مع لفت انتباههم

 .دقائق 3 مّدة عرض المشروع في الفيديولتدّرب على أن ال تتجاوز ا .3
  Microsoft Teamsالدخول على حسابكم عبر  .4

الخاص بكل مشارك   MUNهو اإليميل المكون من  Microsoft Teams( لبرنامج Usernameسيكون اسم الدخول )

(nasr.org.lb والذي سيصلكم مع )...@Password  حيث يجب على كل من الطالب واألساتذة 2023أيار  10قبل ،

 تغييرها فور الدخول للتسجيل ووضع صورتكم الشخصية )إلزامي(.

وتضّم المجموعة أيضاً إدارة  Microsoft Teamsفي تطبيق  Channelسيكون لكل فريق مشارك مجموعة خاصة  .5

( الخاص به على Poster( والبوستر )Video( فيديو المشروع )uploadمباراة العلوم والحكام. يتم من خاللها تحميل )

. على أن ال تتعدى 2023 آذار 13من مساء  11:00وتنتهي الساعة  2023 آذار 1المجموعة في مهلة تبدأ من صباح 

أو فيديو مصور  PowerPointتقريباً، يمكن أن يكون مسجل عن  MB 70أقصى بحجم  دقائق كحد 7مدة الفيديو 

للفريق )سواء كان الفيديو ألعضاء الفريق سوياً خالل التصوير أو مسجالً عن اجتماع أونالين(. تجدر اإلشارة إلى أن 

 دقائق.  7إدارة مباراة العلوم والحكام غير مسؤولين عن فيديو تتعدى مدته 
 .jpgأو  PDFوأن يعبّر عن المشروع بإيجاز بصيغة  POSTERمن تحميل الفيديو والبوستر  التأكد .6
عطاء الطالب الدعم المعنوي الالزم والتأكد من جهوزيتهم لعرض مشااااااريعهم واإلجابة على األسااااائلة التي ساااااتطرح  .7

 عليهم من قبل هيئة التحكيم مع لفت انتباههم إلى معايير التقييم المعتمدة.
 

 Onlline 2023خالل مباراة العلوم 
 .MS Teamsعلى  channelاإلجابة على أسئلة الحكام عبر الـ .1
 يمكن أن يتناوب الطالب على اإلجابة على األسئلة. .2
الحرص على التواصاال الدائم مع لجنة التنظيم، لالطالع على أي جديد، أو لمعالجة أي طار ، وتذّكر أنه يجب التحلّي  .3

أو  Teamsبالصاابر والمرونة العالية، إلنجاح المباراة وعدم التوتر عند أي طار  بل التواصاال مع إدارة المباراة عبر 

 واتسأب.
 فحتنا على فايسبوك لفتح المجال أمام الناس لرؤية إبداع الطالب.سيتّم مشاركة بوسترات المشاريع على ص .4
 إرسال صور الطالب خالل العمل على المشاريع وصور بوستر المشروع عبر الواتسأب ليتّم مشاركتها أيًضا. .5
. www.nasr.org.lbالنتائج سااوف تصاادر بشااكل رساامي وتعلن في االحتفال الختامي، وتصاادر على موقع اإلنترنت  .6

 نأمل ونرجو أن يتم تقبل النتائج بكل روح رياضية ومسؤولية علمية. إنّنا
 .2023#مباراة_العلوم :عند تحميل أي صورة على وسائل التواصل اإلجتماعي، احرص على استعمال هاشتاغ .7
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 2023قبل التوجه حضوريًا لمعرض مباراة العلوم 

خالل المشااااركة في المباراة، أما النتائج فيجب تقبلها بروح التأكيد أن الهدف األسااااساااي هو تحفيز االبتكار العلمي من  .1
 علمية رياضية.

 وأن يعبّر عن المشروع بإيجاز. x 100 cm 70قياس )) POSTERالتأكد من وجود البوستر  .2
لعامة االتأكيد على الطالب االلتزام بقوانين المباراة واحترام الترتيبات التنظيمية التي تقررها اإلدارة ومراعاة اآلداب  .3

 وعدم العبث بما يخص الطالب اآلخرين أو التصرف بها من دون إذن.
 االلتزام بالزي المدرسي. .4
 .ما يلزم للعرض دون التشغيل المعقّد الذي يمكن عرضه على البتوب أو هاتفتحضير  .5

 

 حضوريًا 2023قبل افتتاح مباراة العلوم 
 .Microsoft Teamsومحّكمة عبر  غير مسّجلة في نظام التسجيل االلكتروني بياناتأي لن يتم تحديث  .1
عليك االطالع على مكان ورقم جناحك في الالئحة المعلّقة  للجدول الزمني،عند وصولك مع طالبك للمعرض وفقاً  .2

 على مدخل المعرض.
 .8:30قبل الساعة على فريق المدرسة ترتيب المعروضات داخل الجناح ضمن الوقت المتاح  .3
 يمنع منعًا باتًا تعليق أي ملصق على جدران القاعة أو إحداث أي ضرر فيها )ثقوب، مسامير، الصق ينزع الطالء...(. .4
 يجب على المدرسة تأمين النقل والطعام لطالبها .5
الحفاظ على احرص على االنسجام بين طالبك، والتعاطي اإليجابي مع الطالب اآلخرين من المدارس األخرى. كذلك  .6

اآلداب العاّمة. ويحق إلدارة المباراة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطالب الذين يتعرضون ألجنحة المدارس األخرى 
 أو يخالفون قانون المعرض.

 احرص على أن يحافظ طالبك على الترتيب العام للمعرض وممتلكاته والطاولة والستاند في جناحك. .7
  

 حضوريًا 2023خالل مباراة العلوم 
( بأسلوب مشوق سواء من األهل أو الطالب أو األساتذة أو اإلعالمييناحرص على أن يستقبل طالبك زائري جناحك ) .8

 ومحبّب وبطريقة الئقة ولبقة ألن ذلك مؤثر في تقييم المشروع )راجع كيف يتم تقييم المشاريع(.
يد، أو لمعالجة أي طار ، وتذّكر أنه يجب التحلّي احرص على التواصل الدائم مع لجنة التنظيم، لالطالع على أي جد .9

 بالصبر والمرونة العالية، إلنجاح المباراة وعدم التوتر عند أي طار .
سيكون المعرض مفتوحاً أمام الزوار من طالب المدارس، األهل والجمهور، ولذا نرجو من المدارس دعوة طالبها  .10

جًدا زيارة وفود طالبية من المدرسة إلى المعرض لتوسيع آفاق الطالب  وأهاليهم لزيارة المعرض. ونذّكر أنه من المفيد
 المهتمين وحضورهم يشرفنا.

 يُمنع تناول الطعام داخل قاعات المعرض. .11
 يجب عدم رفع صوت أي أجهزة الكترونية قد تزعج اآلخرين. .12
 قبل الوقت المحدد. المغادرةعدم  .13
 .أي معدات قمت بإحضارها، احرص على إخالء المشاريع بهدوء وتفكيك لمعرضعند انتهاء ا .14
. www.nasr.org.lbالنتائج سوف تصدر بشكل رسمي وتعلن في االحتفال الختامي، وتصدر على موقع اإلنترنت  .15

 إنّنا نأمل ونرجو أن يتم تقبل النتائج بكل روح رياضية ومسؤولية علمية.
 .2023#مباراة_العلومواصل اإلجتماعي، احرص على استعمال هاشتاغ: عند تحميل أي صورة على وسائل الت .16
 

 الحفل الختامي
سوى بالمعايير المعلنة للتقييم. علًما أن  .1 ضلة بين المؤسسات  ًصا أنه ال مفا ضية، خصو يرجى تقبل النتائج بروح ريا

ية وتضاام شااخصاايات تربوية وجامع لجنة التحكيم مؤلفة من أعضاااء الهيئة العلمية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث
 مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة في هذا المجال.

سماح لهم  .2 أقّرت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث لكافة الطالب المشاركين في مباراة العلوم من المرحلة الثانوية بال
 ية.بالميداليات الذهبية فالفضية والبرونز بالتأهل لنيل المنحة الجامعية وفقًا لسلم معايير يضمن األولوية للفائزين

إّن التأهل لنيل المنحة الجامعية التي تقّدمها الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، ال يضمممن للطالب لزاماً الحصممول على  .3
هذه المنحة، فهناك جملة من الشمممممروط األكاديمية التي تضمممممعها الجامعات المانحة، مثل شمممممرط القبول في الجامعة 

ص وعالمات الشهادة الثانوية والمرحلة الثانوية، فضالً عن أن استمرار المنحة بعد السنة األولى مرهون لالختصا
 بالمحافظة على المستوى األكاديمي الالئق.

 به. نات الخاصةايتقّدم المتأّهلون لنيل المنحة بطلب على صفحة المباراة ويُستبعد كل طلب لم يستكمل جميع البي .4
 BIIS 2023معرض  ات يشاركون فيالفائزون بالذهبي .5
 www.facebook.com/sciencelbيتم نشر الصور الفوتوغرافية على صفحة الفيسبوك  .6

 يتم نشر النتائج على موقع المباراة الحقاً.
شهادة إلكترونية، ويمكن  الفريقينال  .7 من الفريق )الطالب، األستاذ المشرف، والمدرسة...( أن يطلب  لكل فردالفائز 

، عبر ماالء االساااااااتمااارة الموجودة على موقع الهيئااة الوطنيااة للعلوم والبحوث ميممداليممة مع شمممممممهممادة كرتونيممة

11311 www.nasr.org.lb 

http://www.facebook.com/sciencelb
http://www.nasr.org.lb/
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 . إن هذه المواعيد قابلة للتعديل إذا اقتضت ضرورات تنظيم المباراة* 
 .الدليل سترسل في حينها الكترونياً للمدارس المشاركةإّن أي تعديالت تطرأ على التعليمات الواردة في هذا **
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 سادساً: نماذج مشاريع
 

فيما يلي عيّنة من مشاريع شاركت أو فازت في مباراة العلوم. إّن االستفادة من األفكار ذاتها أو تطويرها ال يحرم المشروع من 

مشاهدة مقاطع المشاريع على على موقع اإلنترنت. باإلضافة إلى 2022فرصة الفوز. كما يمكن االطالع على نتائج مباراة العلوم 

 .www.youtube.com/mobaratمشاهد  500,000يوتيوب حيث بلغت نسبة المشاهدة أكثر من 
 التحكم الذكي بالمرور -
 الكالسيوم الطبيعي -
  وفر ماء وقت و طاقة -
  يم العجيبالكر -
  جهاز إنذار للمطر -
  مراقب الطالب الذكي -
  السرير الذكي -
 األنهار السفلى -
 سيارتي تنقذ حياتي -
  الحزام الذكي -
  انترنت األشياء -
  بريودك تيبل -
 أورندا -
  بريودك تيبل -
 النيازك -
  البالستيك البسيط العبقري -
  التلسكوب الطائر -
  الكرسي العبقري -
  قشة قابلة للتحلل -
  الطاقة النظيفة -
  صوتك بيعمل الفرق -
  روبوت للفرز -
  برو إيد -
  استرو فيزكس -
 طبيب العائلة -
 الرفيق اآللي -
 كسر الصعوبات التعليمية -
 بطارية التركيز -
 تطبيق مدرسة -
 ال نباتات عطشى بعد اليوم -
 من ورق العنب الى القطن الريشي -
 الليليةالساعة  -
 من قال أعمى -
 

 روبوت كاشف الغام -
 ديكود -
 ال تحتار هذا ما يجب على أمك أن تختار -
 صباحكم مشمس -
 ستاراليت -
 انتاج الوقود من الطاقة الشمسية -
 صفر نفايات -
 تأثير عدسات االصقة التجميلية على العين -
 مصدر مجاني للطاقة -
 بايبي تريس -
 الزراعة -
 الذكية للتبليغ عن حوادث السيراآللة  -
 أشعة هوكينغ -
 فيف ال شيمي -
 نظام النقل الفضائي -
 حفارة ليزر -
 التوت البري  عالج طبيعي اللتهابات المسالك البولية -
 معالجة المياه بالتهوئة -
 معالجة النش بالكيمياء -
 ايكوماك -
 آلة إعادة تدوير الورق -
 ستاراليت -
 صباحكم مشمس -
 ورق العنب الى القطن الريشين  -
 ال نباتات عطشى بعد اليوم -
 مشروع )صحتك في يدك( -
 البدلة الذكية -
 التخلص اآلمن من آثار المبيدات الكيميائية -
 إعادة تدوير البالستيك -
 اي والك  -
 مجسم ثالثي االبعاد لقرية على سطح القمر -
 جهاز كاشف لمستوى المصل  -
 المبصرةالعصا  الذكية  -
 نظارات ذكية لألشخاص المعوقين بصريا -
 

 
 
 

 سابعًا: المشاركات الدولية 
 

بعد إصدار نتائج مباراة العلوم، يبدأ التحضير الختيار المشاريع المناسبة للمشاركة في معارض محلية ودولية 
الهند،  -فرنسا، وبانغلور  -تولوز لالختراعات. وقد شارك طالب مباراة العلوم في األعوام السابقة في معارض دولية في 

 تركيا وغيرها وحصدوا جوائز ذهبية غالية للبنان. –كوريا، اسطنبول  –ألمانيا، سيول  –والكويت، ونورنبرغ 
 

و  IFIAوسيتم اإلعالن على صفحتنا االلكترونية عن المعارض والمباريات الدولية المناسبة، والتي ينظمها شركاؤنا في 

MILSET  .كما سيتم تقديم عرض لكلفة المشاركة من خالل قسم العالقات الدولية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث. كما وغيرهم

 نلفت النظر إلى أن المشاركة تفترض تسجيل براءة اختراع للمشروع حفًظا لحقوق الملكية الفكرية.
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/mobarat
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 )الجوائز والميداليات( 2021ثامنًا: نتائج مباراة العلوم 

 
 2120مباراة العلوم ة عشرة لالتاسعةالسنوية جوائز 

 

االستاذ  الطالب إسم المشروع المرحلة الفئة الميدالية
 المشرف

إسم 
 المدرسة

جائزة 
حكمت 
ناصر 
 لالبتكار

خليل عدنان سمور  ترميناليستس ثانوي تكنولوجيا المعلومات
علي هادي عبد  -

محمد علي  -الغفار 
احمد  - حمود

 خليل محمد

حسن  
محمد 
 دهيني

ثانوية 
 -المهدي 
 شاهد

جائزة 
حكمت 
ناصر 
 لالبتكار

تحويل شعر اإلنسان  ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
 إلى سماد سائل

شذى علي موسى
 -مروة  - 

ا لون -محمد الوفائي 
 عمر طيارة

نعمت 
محمد 
سليمان 
 خليل

المقاصد 
كلية عمر 
بن 
 الخطاب

جائزة 
حكمت 
ناصر 
 لالبتكار

محمد سمير محمد  حراس الغابة متوسط البيئة والموارد الطبيعية
رشا  -سامر حلبي 

 عبد الرحمن كعدان

نادية 
عدنان 
 الشامي

مدرسة 
رمل 
الظريف 
الرسمية 
 المختلطة

جائزة 
حكمت 
ناصر 
 لالبتكار

اهمية خيوط العنكبوت  متوسط الصحة وعلوم الحياة
 في معالجة الجروح

ناديا  حسين  
رشا   -الخطيب 

 -علي  الموسوي 
 تيجان  علي  عودة

فاطمة  
 علي احمد 

ثانوية 
اإلمام 
الجواد 
 )ع(

 
 

 المرحلة الفئة الميدالية
إسم 

 المشروع
 الطالب

االستاذ 
 المشرف

إسم 
 المدرسة

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي العلوم الفيزيائية والكيميائية والفلكية
الوقود 
 الغير ودود

نور الزهراء 
 -محمد طراد 

لين معن فرحات 
عال أمين  -

نوران  -طحيني 
 ناصر خلف

نور محمد 
 مسلماني

ثانوية 
اإلمام 
 الحسن

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط العلوم الفيزيائية والكيميائية والفلكية

األلواح 
الشمسية 
تفكير 
خارج 
 المألوف

نور  غسان 
زينب  - حيدر

 -علي خريس 
 ليلى رضا مراد

ندى علي 
 حمادي

ثانوية 
 البتول

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط الروبوت

الكرسي 
المتحرك 
الروبوتي 
 الذكي

مريم زطام 
علي  -شعشوع 

 -سمير  ياسين 
فاطمة علي 

جواد  -الحاج 
 حسين كريم

سمير 
محمد 
 رزق

تكميلية 
الشهيد 
بجيجي ) 
مدارس 
 -المهدي 
 مشغرة (

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي الروبوت
سالمتك 
 بكمامتك

أبي  سالم سعيد
 غانم

مهدي  
 الغصيني

شوف 
ناشونال 
 كوليدج

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط البيئة والموارد الطبيعية

تكنولوجيا 
الكائنات 
المجهرية 
لعالج تلوث 

نور الزهراء 
 -أحمد حسين  
فاطمة  عباس 

آالء  
محمود 
 حجيج

مدرسة 
 هليوبولس
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المياه 
وتحفيز نمو 
 النبات

زينب  -هدوان 
 علي مشيك

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط البيئة والموارد الطبيعية
إثنان  

بواحد المي 
 السخنة

فاطمة علي 
فاطمة  -صولي 

 -حسن حمود 
سارة كمال 
 الخنسا

محمد 
جعفر 
محمد 
 شقير

مدرسة 
مبرة 
اإلمام 
الخؤئي 
 الثانوية

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
لو بدا تشتي 
 غيمت

 -فرج لين وسيم 
سيرين  جمال 

 جابر

وديان 
مروان 
 صعب

الجامعة 
الوطنية 
 في عاليه

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط الصحة وعلوم الحياة
العالج 
المناعي 
 للسرطان

حيدر علي  
 -محسن  ويزاني 
جواد محمد 

منى   -خنافر 
 -محمد بيضون 
 بتول محمد بسام

زينب  
يوسف 
 حمادة

مدرسة 
 اإلشراق

الميدالية 
 الذهبية

 متوسط الصحة وعلوم الحياة

ابتسامة 
ناصعة 
بمواد 
 طبيعية

خضر محمد 
 خليل

مصطفى 
هيثم 
 الحالق

المقاصد 
كلية عمر 
بن 
 الخطاب

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة

عالم خال  
من فيروس 
نقص 
المناعة 
 البشرية

غنى محمود 
مالك  -الرشواني

-حسن الشريف
مهى عبد الناصر 

 لوباني

نبال وليد 
 مالك

 

الميدالية 
 الذهبية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة

السرطان 
يعيش بيننا 
حقيقة أم 
 وهم

ريحانه علي 
 - سنان

فاطمة حيدر 
بشرى  -زغيب 

 نبيل يوسف

حسين 
علي 
الحاج 
 حسن

ثانوية 
 البتول

 
 

االستاذ  الطالب إسم المشروع المرحلة الفئة الميدالية
 المشرف

إسم 
 المدرسة

الميدالية 
 الفضية

ضوء النجوم هل  متوسط العلوم الفيزيائية والكيميائية 
تتغير شدة اضاءة 
النجوم مع تغير 

 البعد

حمزة طالل 
 دندشلي

طالل  
محمود 
 دندشلي

مدرسة 
 -المقاصد 

كلية علي بن 
 أبي طالب

الميدالية 
 الفضية

 فاطمة خليل طاقتك بجيبتك ثانوي العلوم الفيزيائية والكيميائية 
زينب  -الرحيم 

غسان بو طعام  
حسين علي  -

 عطوي

سحر  
ابراهيم 
 ظاهر

ثانوية عيسى 
بن مريم 
 )ع(

الميدالية 
 الفضية

ياسمينا سامر  المكافحة الذكية متوسط الروبوت
حسين  -حايك 

عبد الرضا 
أحمد  -مروة 

 -زهير حرب 
بتول  عباس  

 ضاهر

هاني 
محمد 
 علوش

ثانوية 
المصطفى 
)ص(  
 النبطية 
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الميدالية 
 الفضية

فيرا  صالح  منظم تلقائي متوسط تكنولوجيا المعلومات
 حديفة

منصور 
رفيق 
 محمود

الجامعة 
الوطنية في 
 عاليه

الميدالية 
 الفضية

عبد الغني  سبوتي ثانوي تكنولوجيا المعلومات
 مصباح شعبان

    

الميدالية 
 الفضية

تأثير الحقل  متوسط البيئة والموارد الطبيعية
المغناطيسي على 
 نمو النباتات

أريج طارق 
يارا  -صالح 

 -محمد سلوم 
حنين مصعب 

ملك  -الشواف 
 قاسم محمود

طالل 
محمود 
 دندشلي

مدرسة 
 -المقاصد 
 المرج

الميدالية 
 الفضية

فادي  محمد   توتي فروتي متوسط البيئة والموارد الطبيعية
وعد  -فخرو 

 -منتصر حيدر 
بتول سمير 
 طحان

مها  
 حسن 
 حمادة

مؤسسة 
الهادي 
لإلعاقة 
السمعية 
والبصرية 
وإضطرابات 

اللغة 
 والتواصل

الميدالية 
 الفضية

ماذا فعلت يا سيد  ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
 النشا

فاطمة الزهراء 
 -أحمد يزبك 

زينب الحوراء 
حسين الموسوي 

زهراء   -
يوسف عبد 
 الحسين

غنوة  
 شومان

ثانوية اإلمام 
 الجواد )ع(

الميدالية 
 الفضية

زهراء محمد  كهرباء للجميع ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
 -العطار 

حوراء حسين 
 العطار

سمية 
غازي 
 شبشول

مدارس 
 -المهدي 
 بعلبك

الميدالية 
 الفضية

زهراء  محمد  الجائزة الكبرى  متوسط الصحة وعلوم الحياة
حسن  
 -القرصيفي  
حيدر حسين 

نغم  -رعد 
 -يحفوفي شادي 

يوسف علي 
 الكموني

فاطمة 
روبير 
 الياس

ثانوية 
 البشائر

الميدالية 
 الفضية

ما لم تعرفه عن  ثانوي الصحة وعلوم الحياة
 لقاح كورونا

آدم ابراهيم 
فاطمة  -السعيد 

منير المصري 
مايا ميسم  -

 العفي

زينب  
أحمد  
 الحسيني 

ثانوية 
 البشائر

الميدالية 
 الفضية

تأثير الرقم  ثانوي الحياةالصحة وعلوم 
الهيدروجيني على 
 شفاء الجرح

زينب محمد 
زينب  -مظلوم 

محمد الموسوي 
رؤى حسين  -

 -الحاج حسين 
لما علي 
 إسماعيل

فاطمة 
حمزة 
 علي

مدرسة 
االمام الكاظم 
 الثانوية
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الميدالية 
 الفضية

حوراء محمد  بنكرياس إصطناعي ثانوي الصحة وعلوم الحياة
 طليس

علي 
الهادي 
ديب 
 طليس

ثانوية اإلمام 
الحجة 
 المنتظر 

الميدالية 
 الفضية

روناكتڤ  كن  ثانوي الصحة وعلوم الحياة
 نشيًطا وجذابًا

طالل   علي مؤمن زين
محمود 
 دندشلي

مدرسة 
 -المقاصد 

كلية علي بن 
 أبي طالب

 
 

 الطالب إسم المشروع المرحلة الفئة الميدالية
االستاذ 
 المشرف

إسم 
 المدرسة

الميدالية 
 البرونزية

 الكواكب الغريبة متوسط العلوم الفيزيائية والكيميائية

سيرينا شادي ابو 
ناتالي  -ضرغم 

ناجي عفيف
مايا  - 
يارا  -بالل مياس 

 نميا شامي

هال اكرم 
 الغصيني

مدرسة 
المرج  
 بعقلين

الميدالية 
 البرونزية

 ثانوي العلوم الفيزيائية والكيميائية
مصادر الطاقة 
 الكهربائية

محمد الجواد جاد 
نور   -زين الدين 

 -إبراهيم مهنا 
علي حسين  
 -فيصل بزيع 

 فاطمة علي محسن

زهراء 
أمين 
 سالمي

ثانوية 
السراج 
 صديقين

الميدالية 
 البرونزية

 هل تستطيع السيطرة ثانوي العلوم الفيزيائية والكيميائية

فاطمة هشام 
 -ابوبكر كريدية 
مالك هيثم نور 

مالك  -الدين 
 أحمد حرب

ماهر 
جعفر 
 عثمان

ثانوية 
الدكتورة 
أمان كبارة 
شعراني 
الرسمية 
 للبنات

الميدالية 
 البرونزية

 اشارة المرور الناطقة ثانوي الروبوت
 -حسين علي مهنا 
 حسن علي عودة

محمد  
غازي  
 الرفاعي

مؤسسة 
الهادي 
لإلعاقة 
السمعية 
والبصرية 
وإضطرابات 

اللغة 
 والتواصل

الميدالية 
 البرونزية

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

ثانوية 
 السفير

الميدالية 
 البرونزية

 النطاق االمن ثانوي تكنولوجيا المعلومات
هادي محمد 

محمد  - زعيتر
 حسين علي اللقيس

حيدر 
محمد 
 جابر

ثانوية 
المهدي 
)عج( 
 الحدث

الميدالية 
 البرونزية

 الطاقة الخضراء متوسط البيئة والموارد الطبيعية

علي ربيعبر 
 -ناصر الدين 
علي ذوالفقار 
 -ناصرالدين 

محمد احمد دريس 
سارة علي  -

 العطار

ريما  
 علوة

ثانوية االمام 
 الباقر )ع(
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الميدالية 
 البرونزية

 صديق أم عدو متوسط البيئة والموارد الطبيعية

أحمد مرتضى 
فاطمة  -عبدهللا  

 -حسين  ضاوي 
 ملك جميل غصن

آية  
 رشيد

ثانوية عيسى 
بن مريم 
 )ع(

الميدالية 
 البرونزية

 ي-موتور ثانوي البيئة والموارد الطبيعية
جورجيو بنيامين 

 يمين
نانسي  
 زغيب

ثانوية 
القديس 
يوسف 
لراهبات 
القلبين 
االقدسين 
 االسيوفي

الميدالية 
 البرونزية

 ثانوي والموارد الطبيعيةالبيئة 
ترشيد استخدام المياه 
 لري المزروعات

 سامي خضر فقيه
خضر  
 دهيني

ثانوية 
الشهيد محمد 

 سعد

الميدالية 
 البرونزية

 متوسط الصحة وعلوم الحياة
نفايات فايروس 
كورونا  مشاكل و 

 حلول

 -سناء عياد الفقيه 
 -آدم يوسف حيدر 
فاطمة هيثم الزين 

فراس علي  -
 الحاج

ريان 
فؤاد 
 قصير

ثانوية 
رحاب 
 الزهراء

الميدالية 
 البرونزية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
األلعاب التربوية 
تنشط خاليا الدماغ 
 وتزيد التوازن

علي حسين حسون 
فضل علي غدار  -

كارين علي  -
بنان  -خليفة 

سلطان  
 ناصرالدين

امنة 
جمال 
 علوش

ثانوية 
 السفير

الميدالية 
 البرونزية

 كورونا والسكري ثانوي الصحة وعلوم الحياة

محمد مهدي قاسم 
يوسف  -بزون 

 -يعقوب حسن 
 علي محمد ياسين

مايا 
محمد 
 بنجك

اإلمام جعفر 
الصادق ع 
 الثانوية

 الميدالية
 البرونزية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
تأثير األلوان على 

 الرؤيا

نور سمير صائغ 
نورا انيس عمار  -

سيرين  -
عبدالرضا 
 حريري

نور 
غالب 
 حمادي

ثانوية 
رحاب 
 الزهراء

الميدالية 
 البرونزية

 بقايا كوفيد الصغيرة ثانوي الصحة وعلوم الحياة

مهدي محمد جمعة 
احمد ايمن  -

ابراهيم  -فوعاني 
محمد  -بالل نمر 

 ربيع عمار

زهراء 
خليل 
 خليل

ثانوية 
المهدي عج 
 بنت جبيل

الميدالية 
 البرونزية

 اللقاح والكوفيد ثانوي وعلوم الحياةالصحة 

حوراء  اكرم  
ريحانة  -قليط 

 -رضا حدرج 
دانيال داني كتورة 

مهى خليل  -
 االشقر

زينب 
عماد 
 سليمان

ثانوية 
 تيروس

الميدالية 
 البرونزية

 ثانوي الصحة وعلوم الحياة
السعي للحصول على 

 غذاء افضل

رينا ريان 
نور  -فخرالدين 

ا تي -بدر قاطرجي 
 -سمير كستيرو 
 مي علي خليل

طالل 
محمود 
 دندشلي

كلية خالد بن 
الوليد الحرج 
 المقاصد

 

  



 

 2023لمباراة العلوم  السنوية عشريندليل  17

 

 تاسعًا: اتصل بنا
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