النتائج العامة لمباراة العلوم 4102
أوال الميداليات الذهبية:
فئة

المرحلة

المدرسة

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

ثانوية جبشيت الرسمية

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

متوسط

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

ثانوية روضة الفيحاء
طرابلس
مؤسسة الهادي لإلعاقة
السمعية والبصرية
وإضطرابات اللغة والتواصل
مدرسة البيت المعمور

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

ثانوية عربصاليم الرسمية

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

ثانوي
ثانوي

الصحة وعلوم الحياة

ثانوي

العلوم الفيزيائية والكيميائية

ثانوي

مدرسة المروج
ثانوية المقاصد االسالمية
للبنين | صيدا
Canadian High
عرمون |School
المدرسة االنكليزية العالمية

العلوم الفيزيائية والكيميائية

ثانوي

مدرسة المقاصد  -كلية علي
بن أبي طالب

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

الصحة وعلوم الحياة

متوسط

Collège Notre -Dame
de Jamhour
ثانوية عمر فروخ الرسمية
للبنات
ثانوية المصطفى (ص) |
حارة حريك
مدرسة أمجاد

العلوم الفيزيائية والكيميائية

متوسط

Canadian High School
بشامون |

االساتذة
الجائزة
اسم المشروع
المشرفون
جائزة حسن كامل الصباح للمبدعين كمال عطوي
آله لحفر الخشب على
الكمبيوتر
الشباب
جائزة حسن كامل الصباح للمبدعين بدري الشلبي
جهاز إنذار تسونامي
الشباب
 slide fingerميدالية ذهبية وجائزة انطوان
أحمد الحسيني
حرب
 The power of chickenالمنح الجامعية
feather
طبيعتنا غذاء وشفاء
الميدالية الذهبية
 The smart detectivesالمنح الجامعية
 Charity Alarmالميدالية الذهبية

الطالب
قاسم ترحيني,محمد ترحيني
عبد الرحمن طالب,عالء شندر
نور خزعل,هادي السيد

زينب حمادي

ريم عطوي,زهراء ميتا

هناء خازم

حسن الريشوني,شادن أبو ملحم,علي نعمة,مريم
يونس
طارق صالح,مريم نصيف,هبة ياسين
روال المارديني

محمد غندور
احمد شربجي

سراج عماطوري,سيليا الحلبي

يوسف مسلماني

ريم بسمة,أمل زيات,آية زيات,يارا أمين

 How to Make the Airالمنح الجامعية
Craft Invisible to the
Radar
 Controlling The Mindالمنح الجامعية

طالل دندشلي

نورهان المباشر,أحمد غزاوي

صادق برق

 wireless heart beatsالمنح الجامعية

منى ماجد

أنطوني الشاعر,أنطوني حداد,إلياس عواد,جاد
بشارة,موريس عضيمي
أسماء سرحان

 Portable kidneyالمنح الجامعية
 Laser Microscopeالمنح الجامعية

 TDR cable testerالميدالية الذهبية
 shoot your darts andالميدالية الذهبية
play your cards
 Blind's Smart Readerالميدالية الذهبية

علي علوية
فؤاد بكار

جنى منصور جمال الدين,سعادة الخطيب,نور طوقان

حسان البغدادي

سامية خالد,مختار عيتاني

ثانيًا الميداليات الفضية:
فئة

المرحلة

المدرسة

اسم المشروع

المرتبة

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

مونتانا انترناسيونال كولدج

إيلي بيار خوري,ميرا ناصر شديد,نبيل وليد ناصر

البيئة والموارد الطبيعية
البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي
ثانوي

ثانوية األمجاد اللبنانية
ثانوية اإليمان | صيدا

الميدالية الفضية
الميدالية الفضية

مريم مسلماني
ادهم الحكواتي

االء عكاشة,حمزة حسن,نادين غدار
حسنين عبيد,سارة السبع أعين,ميرا ابو ظهر

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

ثانوية أجيال

الميدالية الفضية

فاطمة زاويل

باسمة حطيط,حسن صبرا,زينب طعمة,عباس رمال

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

ثانوي
ثانوي

مدرسة البيادر-عرمون
ثانوية المهدي (عج) | شاهد

الميدالية الفضية
الميدالية الفضية

كوثر محيو
حسن دهيني

سارة نحاس,سميرة بغدادي
ريان كريم,فاطمة خشاب,فاطمة مصطفى

تكنولوجيا المعلومات

ثانوي

الميدالية الفضية

ابراهيم قدوح

هادي عياش

الصحة وعلوم الحياة

ثانوي

ثانوية حسن كامل الصباح
الرسمية
مدرسة أمجاد

مشروع ر ّ
ي يحافظ على
الثروة المائية
Salway
The bioaccumulation of
heavy metal by the
noval fungi
water purification:
Drinking water
everywhere and f0r
everyone
Park-Code
نموذج إنذار لحرارة و نبض
المريض
A to Z Management

الميدالية الفضية

االساتذة
المشرفون
شادي بو ملهم

فؤاد بكار

رواد حيدر,مروى مشيك,ياسمين بو حمدان

الصحة وعلوم الحياة

ثانوي

روبى حاموش

فادي بو دبس,إيلي بو دبس

علم الفلك
علم الفلك
العلوم الفيزيائية والكيميائية
العلوم الفيزيائية والكيميائية

ثانوي
ثانوي
ثانوي
ثانوي

كامل شماطة
سميحة وهبي
ريم ياسين
فاتن الحلبي

العلوم الفيزيائية والكيميائية

ثانوي

طارق كعفراني
جنى يوسف,زهراء علوية,كرمى برق,مي صالح
آية يعقوب,إيمان أمين,رزان مهنا,فاطمة رمضان
رشا مكارم,سارة أبو رسالن,عزة شقير,كرم
طحموش
مهدي صباح

المشاريع التشغيلية والروبوت
المشاريع التشغيلية والروبوت
البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي
ثانوي
متوسط

عالء شعراني
عباس نحال
نسرين هادي

البيئة والموارد الطبيعية

متوسط

مريم شوك,مريم عبود
زينب شمس الدين
تاال أبو مجاهد,سارة أبو مجاهد,عمر رمو,وطفى
مطر
حبيب فران,سارة حمد,محمد وهب

 the maestro's roleالميدالية الفضية
under the band's
control
 Hair Growth andالميدالية الفضية
ثانوية ضهور الشوير
الرسمية
development
 Star Gazerالميدالية الفضية
الثانوية االنجيلية | زحلة
 Astrophyscisالميدالية الفضية
ثانوية اإلمام الحسن (ع)
ثانوية المهدي (عج) | شاهد عزل الصّوت بالصّوت!
الميدالية الفضية
 Thermocoupleالميدالية الفضية
Almanar Modern
Generator
School
 secuirity doorالميدالية الفضية
ثانوية السيدة للراهبات
األنطونيات النبطية
الزالزل
الميدالية الفضية
مدرسة البيان االسالمية
الف مرة فوق وال مرة تحت الميدالية الفضية
ليسيه دي زار
ترشيد استخدام المياه و
الميدالية الفضية
مدرسة وطى المصيطبة
البحث عن مصادر مساعدة
الرسمية المختلطة
 sloughterhouses andالميدالية الفضية
ثانوية الرحمة
their effects on the
environment of
Lebanon

دوري مقلد

رانيا قازان,ميرنا
مروة

الطالب

البيئة والموارد الطبيعية
تكنولوجيا المعلومات

متوسط
متوسط

مدرسة الثناء
مدرسة الروافد

الصحة وعلوم الحياة

متوسط

مدرسة دار األمان المجانية

علم الفلك

متوسط

ثانوية المهدي (عج) | الحدث

العلوم الفيزيائية والكيميائية

متوسط

المشاريع التشغيلية والروبوت
المشاريع التشغيلية والروبوت

متوسط
متوسط

المشاريع التشغيلية والروبوت
المشاريع التشغيلية والروبوت

متوسط
متوسط

مدرسة المقاصد  -كلية علي
بن أبي طالب
مدرسة البدر للتربية والتعليم
ER
Clever Planting
Collège Notre -Dame
de Jamhour
مدرسة الروافد
Robot cleaner
رجل المهمات
مدرسة القليلة المتوسطة
الصعبة\الخطرة
الرسمية

فاطمة العرة
سناء عبدهللا

جنة الحاج,مالك عجرم,مهند صالح,والء الدسوقي
لين الخطيب

حنان أيوب
زينب حمادي

أحمد حسين,حمزة جانبين,سارة خميّر,عايشة
حاجعلي
لبنى موسى,سارة عبدهللا,فاطمة عسيلي

طالل دندشلي

عمر وزان

الميدالية الفضية
الميدالية الفضية

علي زكريا
صادق برق

الميدالية الفضية
الميدالية الفضية

محمد القادري
أمين علي,عدي
سليمان

جنى المراد,عائشة زكريا
روديا عيد,كريستوف عازار,ناظم خير هللا,نهرا
الشالوحي
آمن الخطيب,محمد فريد الحاج,لين الخطيب
عادل شمص,محمد شبلي,مهدي سالم,نبيل حردان

 The Magic Briquettesالميدالية الفضية
 Use of Electronics byالميدالية الفضية
Students
 Nervous Systemالميدالية الفضية
 Le Diaboliqueالميدالية الفضية
Aspirateur Cosmique
: Le Trou Noir
 Blind Man Shoesالميدالية الفضية

ثالثًا :الميداليات البرونزية
اسم المشروع

فئة

المرحلة

المدرسة

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

الصحة وعلوم الحياة

ثانوي

ثانوية الغبيري الثالثة
الرسمية للبنات
مدرسة المرج  -بعقلين

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

ثانوي
ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

متوسط

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

الصحة وعلوم الحياة
البيئة والموارد الطبيعية

متوسط
متوسط

الثانوية االنجيلية | زحلة
ثانوية المهدي (عج) | بنت
جبيل
Collège Mariste
Champville
صنع طائرة
تكميلية الشهيد بجيجي (
مدارس المهدي  -مشغرة )
ثانوية الغازية الرسمية
: Electricity
Generating Exercise
Machine
دار الحنان لأليتام
carcinogens
الذهب األزرق
تل األبيض الرسمية

علم الفلك

ثانوي

العلوم الفيزيائية والكيميائية
تكنولوجيا المعلومات
البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي
ثانوي
ثانوي

ثانويّة كمال سلهب الرسميّة
عين بعال
ثانوية األرز الثقافية
اإليمان اإلسالمية،قبة بشمرا
ثانوية الشهيد محمد سعد

البيئة والموارد الطبيعية
الصحة وعلوم الحياة

ثانوي
متوسط

ثانوية ميفدون الرسمية
مدرسة أمجاد

العلوم الفيزيائية والكيميائية
المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي
ثانوي

مدرسة اإلصالح اإلسالمية
الوطن المقدس

العلوم الفيزيائية والكيميائية

ثانوي

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

متوسط

ثانوية د .حكمت صباغ
"يمنى العيد" الرسمية
مدرسة مار منصور لراهبات
المحبة كليمنصو
مدرسة الثناء

المرتبة

االساتذة
المشرفون
وسيم قاسم

الطالب

كامل شماطة
حسن بيضون

أسماء كحيل,ريم قاسم,زينب الحوراء سعد,هبة
عجمي
سارة غانم,سماح ضو,سيرين زيدان,كاترين
القعسماني
شربل نقوال,انطوني ابو رحال,ميشال داغر
حسن قاسم

جورج أسمر

زياد أبو كرم,ريشار حلو,فؤاد سبع,كارل بو عقل

الميدالية البرونزية

يسرى سرحال

علي الشيخ,علي حمادي,علي مرعي,هادي القزيوني

الميدالية البرونزية

محمد خليفة

آالء محمود,جاد عساف,حسن غدار

الميدالية البرونزية
الميدالية البرونزية

بهيجة عبد الواحد
فاطمة الحسن

سعاد سيد,خالد األسكر,بيلسان غنام,فاطمة جنبة
حسين حسين,علي الحاج حسين,محمد جمعة,ميرفت
جمعة
ابراهيم تقي,اسراء بيطار,حسين درويش,علي بعلبكي

ديانا العريضي
زياد زمتر
خضر دهيني

سارة الديب,عمر صالح
أنس نعوس,خنساء نعوس,راتب نعوس,ليليان زعتر
بتول حيدر,سالم عون,كوثر سليمان,محمد دهيني

سامر اسماعيل
فؤاد بكار

علي عصفور,نور سلهب
جاد عطوي,جاد مراد,سالي أبو فخر,كريستين
المهتار
خولة االيوبي,سارة المصري,شذا زيني,يمن حمودة
جنى هزيمة,سميرة حناوي,الرا حمود,محمد جابر

محمد نسب

نور محمد,آمنة حجازي,نور الهدى قطيش,ريم
عسيران
آدم نجم,عمر نحاس,جاد يونس,كارين الخطيب

نهاية الكردي

ايناس ساطي,بيان الكردي,جنى سالم,فاطمة طه

 alternating energyالميدالية البرونزية
sourses
 Le système nerveuxالميدالية البرونزية
 spy camالميدالية البرونزية
 Deaf Assistant forالميدالية البرونزية
Android
 Find Meالميدالية البرونزية

 Detect a solar stormالميدالية البرونزية
from your classroom
 The Oxygen Maskالميدالية البرونزية
 Acte reflexeالميدالية البرونزية
تحليل وتقييم التشويه
الميدالية البرونزية
البصري في مدينة صور -
حالة دراسية وسط مدينة
صور
سخان مياه فوري
الميدالية البرونزية
 we really care whenالميدالية البرونزية
we truly share
تصفية مزيج من السوائل
الميدالية البرونزية
 Moteur DC parالميدالية البرونزية
Wireless Controle
 Long Life Batteryالميدالية البرونزية
 La mer dans le paysالميدالية البرونزية
de l'Energie
 smart protractorالميدالية البرونزية

هال الغصيني

هادي بسما

وليد كوسا
محمد مراد

نور عيد

العلوم الفيزيائية والكيميائية
الصحة وعلوم الحياة

ثانوي
متوسط

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

تكنولوجيا المعلومات

ثانوي

العلوم الفيزيائية والكيميائية

متوسط

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

العلوم الفيزيائية والكيميائية

متوسط

البيئة والموارد الطبيعية

متوسط

العلوم الفيزيائية والكيميائية

ثانوي

العلوم الفيزيائية والكيميائية
البيئة والموارد الطبيعية

متوسط
ثانوي

البيئة والموارد الطبيعية

متوسط

المشاريع التشغيلية والروبوت
العلوم الفيزيائية والكيميائية

متوسط
متوسط

الصحة وعلوم الحياة

ثانوي

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

الصحة وعلوم الحياة
البيئة والموارد الطبيعية
المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي
متوسط
ثانوي

علي سعد
حسين اللبن

حمزة فرحات,دانيال بطرس,سوسن شور,ليلى زرقط
احمد صبراوي,مصطفى الخطيب

الميدالية البرونزية

جيلبير الحالل

الميدالية البرونزية

طونيا مقدسي

كريستينا جديون,ريان برساوي,زاهية الحاج
حسين,هالل هالل
روي لقيس,منير عرب,نور عرب,جود العلي

الميدالية البرونزية

لبابة الخالدي

بالل الخطيب,محمد قصب

الميدالية البرونزية

طالل دندشلي

عبد الرحمن عيتاني,خالد عيتاني

الميدالية البرونزية

وائل مرتضى

بشرى الحسيني,بنين أحمد,فاطمة الموسوي,نهاد بنها

الميدالية البرونزية

جومانة خرطبيل

حسن خنافر,علي عطوي,فاطمة بسام,نور الدين
فاضل

الميدالية البرونزية

نور فواز

أحمد جعدان,حياة المنال,علي الحاج,عمر دياب

الميدالية البرونزية
الميدالية البرونزية

آمنة علوش
زينب نحلة

ماريا كلوت,مريم بنوت,نهال كوثراني
أية شعيب,فاطمة حسن,فاطمة قوصان

الميدالية البرونزية

أمين سليم

حسن صعب,حسن عطية,علي بيضون,محمود فواز

الميدالية البرونزية
الميدالية البرونزية

أمينة شبيب

سميرة عوض,هادي نصرهللا

 le gaz de schisteالميدالية البرونزية
 Food Poisoningالميدالية البرونزية

ELITE TYR
المدرسة األنجيلية اللبنانية-
صور
المشرؤع التربوي العلمي
مدرسة الفرير (طرابلس
سابقا) ددّه ،الكورة
الثورة التعليمية؟؟!!!
مدرسة الفرير (طرابلس
سابقا) ددّه ،الكورة
play and learn with
Lebanese
hydraulics
International School
مدرسة المقاصد  -كلية علي
Removing Lead from
بن أبي طالب
Pollutant Air by
Nerium Plants
ثانوية اإلمام الجواد (ع)
metal-argent :
remede miracle
مدرسة اإلشراق
Du plastique au
pétrole... Une
transformation
!domicile
ثانوية المفتي الشهيد حسن
le champ
خالد
magnétique entre
simplicité et
complexité
ثانوية أجيال
Methanation of CO2
ثانوية المهدي | الشرقية
Production of energy
from organic wastes
توليد الكهرباء وضخ المياه,
ليسيه حناويه
مجانا.
مدرسة البيادر
(Sacks of Life (lung
مبرة اإلمام الخوئي | مدرسة
faire attention... La
األبرار
!!!!!!chimie mortelle
ثانوية المهدي (عج) |
It's time to take off
الغازية
your shoes and step
forward
خلي عينك ع المي
مدرسة مكسيموس
مؤسسات أمل التربوية
المدرسة العاملية الجنوبية
ثانوية عين داره الرسمية

الميدالية البرونزية

الميدالية البرونزية

 voire la mitoseالميدالية البرونزية
فرز النفايات من المصدر
الميدالية البرونزية
 reneuble mindالميدالية البرونزية

مايا شقير
ديما شميساني
عصام عز الدين
توفيق حداد

دانياال مرنسيس,سالين مفرج,كارول
أبوعبدهللا,كريستال جلبوط
علي الهادي موسى,نور المولى
عباس مازح,محمد عز الدين
أمجد سليم,رحيل الكوكاش,رنا سليم,كمال سليم,مروة
صايغ

البيئة والموارد الطبيعية

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

ثانوية جورج إفرام
النموزجية الرسمية
ثانوية حسن كامل الصباح
الرسمية
إمپيريال كولدج

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

ثانوية المهدي (عج) | بنت
جبيل
ثانوية صور الرسمية
المختلطة

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

ثانوية الروضة

المشاريع التشغيلية والروبوت

ثانوي

مدرسة البيادر

جهاز تنقية الهواء من الغبار
الذي يتحول إلى أسمدة
 Smart Carالميدالية البرونزية
مصنع ترب

الميدالية البرونزية

تاراز أنطونيوس
بطرس
زياد بدران

الميدالية البرونزية

خليل مروة,محمد
أسعد
علي سعد

 Explosion Scannerالميدالية البرونزية
Security system
 Guard weaponالميدالية البرونزية
منظومة ( system
)الحارس
 Automatic Rockingالميدالية البرونزية
Baby Bed
 Monitor My Sleepingالميدالية البرونزية

هادي بسما

مهدي منصور

جووي خوري
أحمد كمون
محمد عطية,هادي مروة
ماجدة مطر,حسين عسيلي,فاطمة الدلباني,علي
الهادي دقيق
حنين يونس

ماهر قزاز,مروى الرفاعي

