النتائج الرسمية لمباراة العلوم 2017

بتاريخ  29نيسان ، 2017أعلنت نتائج مباراة العلوم  2017على مسرح قصر األونيسكو بيروت وجاءت على الشكل التالي:

مالحظة :أولوية المنح الجامعية للطالب الذين حازوا الميدالية الذهبية أو الفضية

الميدالية الذهبية
الفئة
علم الفلك
المشاريع
التشغيلية
والروبوت
المشاريع
التشغيلية
والروبوت
الصحة وعلوم
الحياة

الصحة وعلوم
الحياة

تكنولوجيا
المعلومات

تكنولوجيا
المعلومات

المرحلة
ثانوي

المدرسة
ثانوية العالمة عبدهللا العاليلي
الرسمية

اسم المشروع
is the universe
finite or infinite

الجائزة
الميدالية
الذهبية

مدرسة سيدة الجمهور

baby-phone

الميدالية
الذهبية

ثانوية المهدي -شاهد

talking gloves

الميدالية
الذهبية

انترناشونال سكول الكورة

the heart fit

الميدالية
الذهبية

مدرسة أمجاد

it makes sense to
consider one's
sense

متوسط

تكميلية الشهيد بجيجي (مدارس
المهدي-مشغرة)

alternative
sources of energy

ثانوي

مدرسة القديس يوسف لراهبات
القلبين األقدسين عين نجم

plante connecte'e

متوسط

ثانوي

متوسط

ثانوي

الميدالية
الذهبية

الميدالية
الذهبية
الميدالية
الذهبية

األستاذ المشرف

الطالب
نسيمة ميا،غنى البرجاوي،سلوى
الخطيب،ريم العلبي
أنطوان بو حبيب،الكسندر شاكر،ماريا
سعد،جوليت زغبي

ريم ياسين

سالي كريك،رغد عيتاوي،آية حمادي

ريتا الخوري

ميشا حبشي ،غدي أشقر ،ديار
تركماني،حنا الديري

مصطفى سكرية
صادق برق

فؤاد بكار

غنوى مهتدي،جنى منصور،أمين
العرب

يسرى سرحال

هالل وهبي،مريم هدال،زينب
مهدي،زهراء حمود

عبدو عازار

يوسف نبهان ،كريستوفر
شلهوب،جوي خليل،أندرو متري

مالحظات

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

متوسط

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

ثانوي

البيئة والموارد
الطبيعية

متوسط

البيئة والموارد
الطبيعية

ثانوي

مدرسة االمام الحسين المتوسطة

extraordinary
bulldozer

ثانوية االمام الحسن

chemcleaning

الميدالية
الذهبية

مدرسة كوكبا المتوسطة الرسمية

solar cooker

الميدالية
الذهبية

مدرسة طرابلس اإلنجيلية للبنات
والبنين

TIO2:SELF
CLEANING
ENVIRONMENT

الميدالية
الذهبية

الميدالية
الذهبية

صفا عبدهللا

جواد شعشوع

وائل فضل هللا

زينب سعد،زينب الدر،زهراء
سلهب،زهراء اسماعيل

ميناس نصر

لميس نصر الدين،سيرين
الحلبي،سيرين أحمد،ريم مغامس

أمل علم الدين

وسام حجازي ،كريم غمراوي،سناء
خالد

الميدالية الفضية
الفئة
علم الفلك

المرحلة
متوسط

علم الفلك

ثانوي

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

متوسط

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

متوسط

المشاريع
التشغيلية
والروبوت
المشاريع
التشغيلية
والروبوت

ثانوي

المدرسة

اسم المشروع

مركز األبرار التربوي

الفلك أمام أعيننا

ثانوية المهدي (عج) الغازية

black holes

ثانوبة اإلمام الخميني

مدرسة اإلمام الباقر (ع)

الروبوت الزراعي

ثانوية مار يوسف للراهبات
األنطوانيات-زحلة

planterbot

جمعية الصادق العلمية
ثانوي

breaks meter

the illuminative
piano instructor

الجائزة
الميدالية
الفضية
الميدالية
الفضية
الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

األستاذ المشرف

الطالب
نعم السيد،سالي ساطي،راما
الجناني،حنان أبو طه

زينب شكرون

نور هيثم،زهراء سرور

حنين شعبان

حسن حرب

نرجس صبرا،مالك قطيش،سارة
علوه،بتول حمود

والء التاال

محمد أمهز،لين فخرالدين،فرح
سرور،شادي محفوظ

خليل سرور

محمود صبرا،رامي ترشيشي،الياس
أنطون

وائل مصطفى

يارا شحرور،نور داوود،فاطمة قصير

مالحظات

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

الصحة وعلوم
الحياة

ثانوي

متوسط

الصحة وعلوم
الحياة

ثانوي

تكنولوجيا
المعلومات

متوسط

تكنولوجيا
المعلمات

متوسط

تكنولوجيا
المعلومات
تكنولوجيا
المعلومات

ثانوية طرابلس الحدادين الرسمية
للبنات

firefighting drone

مدرسة أمجاد

a lottery tool in my
gene pool

ثانوية المهدي الحدث

mirror box

الثانوية الكندية

التدخل المبكر

مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري

المقاصد-كلية عمر بن الخطاب

e-medical
peditricrecord

ثانوي

الميدالية
الفضية
الميدالية
الفضية
الميدالية
الفضية
الميدالية
الفضية

virtual eye

الميدالية
الفضية

blind quide

الميدالية
الفضية

ثانوي

ثانوية الكوثر

الميدالية
الفضية

رامي عكاري

نور العلي،ملك هرموش،سارة
مواس،زينة العيط

فؤاد بكار

كيان منذر،ريم الكوش ،أالء كريم

نانسي غصن

محمود الرمال،محمد علي
شمعون،محمد حيدر ،حسين حجازي

جوانا شربجي

علي شومان،نعم فروخ

أماني ادريس

ناجي عزام،جاد ماجد

ربيع خليل

لؤي غزاوي،كريم الزين،عبد الرحمن
الحلبي،عبد الحميد حميدي صقر

علي السيد

هادي نصرهللا،محمد زين الدين،علي
رعد،حسن رضا

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

مدرسة عيسى بن مريم
متوسط

ثانوية رمال رمال الدوير الرسمية

البيئة والموارد
الطبيعية

echo - fuel

ثانوي

ثانوية القديس يوسف-منيارة

magnetic cannon

ثانوي

ثانوية سيدة البلمند
البيئة والموارد
الطبيعية

smart bag

المنزل البيئي

متوسط

ثانوية الشهيد حسن قصير
ثانوي

حماية الطاقة الشمسية

الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

الميدالية
الفضية

عباس جهجاه

سرة سرحان،جيني
بركات،جعفرتنوخي،بتول كريم

دانيا بيطار

وسام ترمس،فاطمة شحادي،جنى
لزيق،أحمد حوماني

جاد عبدهللا

بشير رفقة

موسى شاطرية

جورج شاطرية،جورج الحايك،جاد
أيوبي،آدم عثمان

مازن الحسيني

فاطمة ياسين،فاطمة معاز،علياء
وزني،علي درويش

الميدالية البرونزية
مدرسة مرج بعقلين

البيئة والموارد
الطبيعية

متوسط

البيئة والموارد
الطبيعية

ثانوي

البيئة والموارد
الطبيعية

ثانوي

الصحة وعلوم
الحياة

متوسط

الصحة وعلوم
الحياة

ثانوي

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

ثانوي

my invironment

الميدالية
البرونزية

ثانوية األرز الثقافية

dream capsule

الميدالية
البرونزية

ثانوية رفيق الحريري

Combined Soil
)Sensors (CSS

ثانوية البتول

our bio-active
products VS
pesticides

مدرسة األفق الجديد

color blindness
glasses

ثانوية علما الشعب الرسمية

le bruit eclaire les
tunnels grace aux
capteurs piezoelectriques

الميدالية
البرونزية

الميدالية
البرونزية

الميدالية
البرونزية

الميدالية
البرونزية

هال الغصيني

ليان رضوان،عبير رضوان،سيرين
نصر ،اليسار التيماني

ديانا العريضي

كرم الحاج،سندس حسن،دانا
العياش،جنى مالعب

مازن قطب

علي غدار

ندى حمادة

فاطمة رحال،زينة عيديبي،راما الحاج
حسن ،إنجي البزال

هدانا وهبي

سارة طعمي ،أية الحسيني

نعمة هللا عون

نور شعبي،مريم يزبك،مارون
غفاري،سمير قهوجي

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

ثانوي

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

متوسط

العلوم الفيزيائية
والكيميائية

متوسط

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

متوسط

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

متوسط

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

ثانوي

المشاريع
التشغيلية
والروبوت

ثانوي

تكنولوجيا
المعلومات

متوسط

راهبات القلبين األقدسين بكفيا

paratout

ثانوية االمام الحسن

attractive hearing
system

ثانوية النهدي -الغازية

holograms in
education

الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية

مدرسة الرؤى التربوية المجانية

coeur artificiel

الميدالية
البرونزية

سيتي انترناسيونال سكول

EV3D printer

الميدالية
البرونزية

مدرسة اإلمام الكاظم(ع)

never be lost
again

ثانوية العصر الحديثة

robocopter

ثانوية حمانة الرسمية

diffusion dans les
liquides

الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية

وائل األشقر

ياسمينة كسرواني،كالرا أبو سرحال،
روان رياشي،آنجيلو شرابية

سميحة وهبي

ناجي صالح،محمود شحيمي،محمد
شقير،لؤي وهبي

عباس علوش

زينب رعد،خديجة جمعة

ريان خضر

نارمين هرموش ،زينب المير،براءة
الناغي،آية بو مرعي

مايا عيتاني

نور عبد الصمد،مارك نعيمه،إيفانجيلو
الفغالي

لورا جمال

زينب ساحلي،ريمي عودة،حسين
حعفر،بشرى الحسيني

حبيب القاق

مصطفى فحص،حسين عزيز،حسن
الحاج،نور الخطيب

هيثم المصري

مارسيل حاطوم،شادي األعور،جان
خضرا،أماني شعبان

تكنولوجيا
المعلومات

متوسط

تكنولوجيا
المعلومات

ثانوي

علم الفلك

ثانوي

علم الفلك

متوسط

مدرسة القديس يوسف لراهبات
القلبين األقدسين عين نجم

libaTourism group

الحكمة برازيليا-فرع مار يوحنا

"Voir"par les
orielles

ثانوية ميفدون الرسمية

المجموعة الشمسية

مؤسسة الهادي لإلعاقة السمعية
والبصرية وإضطرابات الغة
والتواصل

3 in 1 astronomy

الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية
الميدالية
البرونزية

كاتي دادا

نعيم جرجس،كارل فرح،راي دانيال،
أنطوني غنوم

مارك أبو زيد

محمد فقيه،جورج فرح

علي جابر

ياسر سويدان،كمال فقيه

أحمد الحسيني

مصطفى عفارة،محمد نزال،جنى
الصفدي

جوائز مباراة العلوم 2017
المرحلة
متوسط

المدرسة

اسم المشروع

الجائزة

األستاذ المشرف

الطالب

ثانوية الروضة

the tank level
meter

جائزة أنطوان حرب

مايا شعيتو

محمد بدران

الفئة

المشاريع التشغيلية
والروبوت

ثانوي

مدرسة سيدة الجمهور

le coussin
intelligent

جائزة حسن كامل
الصباح

صادق برق

فيدال أمين،شارل
فرح،جورج حداد،
بيتر أبي خليل

المشاريع التشغيلية
والروبوت

ثانوي

مدرسة اإلمام المهدي-
الشرقية

 power linedata
communication
system

جائزة حسن كامل
الصباح

مازن قدوح

محمد حرب ،فراس
مكي ،علي ترحيني،
حسن موسى

الصحة وعلوم الحياة

ثانوي

الغبيري األولى للبنات

جائزة المجلس
الوطني للبحوث
العلمية

علي جابر

هبة عاصي،مايا
شباني ،زهراء
سليمان،ريم جمعة

تكنولوجيا المعلومات

ثانوي

ثانوية قرنايل الرسمية

رنده عبال

ياسمين زين
الدين،وداد
المصري،محمد
الخطيب،أسامة أبو
حسون

المشاريع التشغيلية
والروبوت

l'administration
des
me'dicaments
the trustfull eye

جائزة اللجنة الوطنية
لألونيسكو

مالحظات

