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 ثانيةالدورة ال

 ماية البيئةالذكائ االصطناعي وح

 

 اسم بقية طالب الفريق   المسابقة  البلد  
ممثل  اسم الطالب 

   الفريق
أو  مؤطر  ال* اسم 
 المدّرس 

 
 اسم الفريق 

الم 
ر
ت
 بة

 

 السودان 

صنف 
موصول  
 12أقل من 

يوسف محمد عبدالغفار الحاج  
 سعيد  

ي محمد عبدالغفار   أب 
 الحاج سعيد  

 الطاهر بابكر  يرسا عثمان 
مجة ش  غف البر

3 
 

ي  المغرب  ي  ريان الصنهاج  ي  بدر الصنهاج    3 فريق اإلبداع  محمد الصنهاج 

ي   سىه الطرابلسي  جميلة العبيدي  تونس 
ان المديوب  عات  فريق جب    2 المخبر

 رواء مهند محمود خرص   عبد هللا نرص محمد أبوبكر  فلسطي   
نرسين محمود أمي    

 أبوبكر  
 Royal teams فريق

1 
 

 البحرين 

صنف 
موصول  

إىل   12من 
 سنة   15

 بسملة محمود زكريا سالم عيسي 
عنان محمود زكريا سالم  

 عيسي 
إيمان القطب علي  

 رمضان
مبدعات الماين   فريق

 كرافت
3 
 

 ليبيا  
أنس فتحي الواعر / أحمد عبد  

 الحكيم الرتيمي 
 أنس عبدالحليم العروسي عبدالغنى محمد البشتى  

بداية االنطالقة   فريق
 األول

3 
 

مجة  بولكور حسام الدين  دمان دبيح لقمان  حداقة ابراهيم  الجزائر     2 الفريق العلمي للبر

ي   سديل أحمد ابراهيم رسية   لي   محمود ابراهيم رسية   فلسطي      محمد الشلب 
 هيا حسي  

ي لحماية   الفريق الذهبر
ودعم البيئة ومكافحة  

وسات   الفبر
1 
 

  1 كنوز فريق   لميس جودة أمي   حسن  أروى وسام السيد  سيف الدين وسام السيد  مرص 

 فلسطي   
صنف 
موصول  

إىل   15من 
 سنة   18

 لينا ناظم خليل صالح  تاال سليمان عيادة كردي 
 رفيق علي  

ياسمي  
 جيوسي  

معا نحو بيئة   فريق
 معارصة

3 
 

 تونس 
محمد مالك العياري  / حمادي بن  

 فرح  
 هاجر المحمدي   فاروق بودية  

 حماة البيئة  فريق
2 
 

 فاطمة عثمان آدم  اإلمارات
نايا أحمد محمود السيد  

 حجاج  
 مب  محمد طه الكنان

ي براكة  فريق
 
 بركتنا ف

1 
 

 مرص 
  غبر  صنف

موصول  
 12أقل من 

  3 أصدقاء البيئة  فريق هبة محمود نور محمد  فريدة وجدي السيد   سلمي كريم خميس 

 األردن  
تقوى رضوان عبدالفتاح سفور  

 جوري احمد محمد عقلة  / 
 ريماس رامي احمد ظاهر 

هويدا فيصل حمود  
 صالح 

ي  فريق
 أبدع من أجل بيئبر

2 
 

ي  تونس 
ي  أحمد المصمودي  يوسف القسمطيب  ي داود الزريب 

ي  أماب    1 فريق الفانوس الذهبر



 االردن 
  غبر  صنف

موصول  
إىل   12من 
 سنة   15

 عليان ابراهيم الصانعحبيبية الرحمن 
ي  
ايالف عبدهللا صبحي بب 

 صخر 
حدود احمد عقيل  

 العكاشة 
 الصف العاش   فريق

3 
 

 فلسطي    
ة / نور جمال عبد       راما فائد صب 

 الرحمن 
 أبرار حسن علي خاطر 

رغدة عبدالحميد عبد  
 الفتاح حسي    

 ومضة فريق
2 
 

 مرص 
ف محمد مرسي /  عبدالرحمن  ارسر

 كريم سعيد محمد محمود 
ف محمد   احمد ارسر

 عبدهللا 
 سناء محمد مصطف  يس 

 فريق االبطال 
1 
 

 فلسطي    
  غبر  صنف

موصول  
إىل   15من 
سنة   81  

أنس خليل راشد زوربا  / سيوار نارص 
 محمد البيطار 

 أالء  عارف صالح نارص  
سامية محمد سليمان ابو  

 زياد 
روبوت اصحاب   فريق

 الهمم صديق للبيئة 
3 
 

 مرص 
ي  
ياسمينا   / حبيبه أحمد ممدوح حنف 

 مدحت السيد
 زياد رضا  جودة 

دعاء محمد علي حسن  
ي   الروب 

 Utopiaفريق 
2 
 

 مها عبدهللا باوزير   صفية جواد باتيس   اليمن  
إيمان أحمد عيضة  

 بامسعود  
 مبدعات المكال  فريق

1 
 

 نشاط  505  2  مدرسة ذهبية***  *** مدرسة  األردن
فريال عويد وقعان 

 الشخوت 

مدرسة ريحانة بنت زيد  

 الثانوية المختلطة 
3 

 

 نجوى خالد محمد قبها  نشاط  462  3  مدرسة ذهبية***  *** مدرسة  فلسطين
مدرسة بنات فلسطين  

 األساسية 
2 

 

 نشاط  761  3  مدرسة ذهبية***  *** مدرسة  فلسطين
رائدة فتحي ابراهيم 

 سليمان

بنات الشهيد  ة سمدر 
 سامي طه الثانوية 

 
 

1 

 

*** نشاط ا سوري ذهبي   نشاط ي نشاط   ***
ي مسؤوليبر

بيئبر   3 بدرية حسي   تعمري   

 نشاط ذهبي*** *** نشاط لبنان 
ي   نشاط

ي حقر
بيئبر
ي 
 ومسؤوليبر

 3 هالة محمد طالب 
 

*** نشاط االردن  ذهبي   نشاط *** 
ي  ط نشا 

حديقة مدرسبر
 الذكية

 2 ايمان محمود محمد حسي   
 

*** نشاط تونس   ذهبي   نشاط *** 
- ذكاء اصطناعي نشاط  
  مدرسة-يئة سليمةب

 جميلة 
 1 أمل النايلي  

 

ي ***   تونس  نشاط  *** األسبوع الذهبر   3 الجمهورية التونسية  998 5

ي ***   مرص  نشاط  *** األسبوع الذهبر   2 عربية ية مرص المهور ج 549  14

ي ***   فلسطين نشاط  *** األسبوع الذهبر   1 دولة فلسطير   402  28

    سليمان عربي محمد علي السقار   جائزة لجنة التحكيم الخاصة******   اإلمارات 

 


