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الفائزين بجوائز مسابقة تمكين لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة
(الدورة السابعة)
ر
التتيب

اسم الفكرة

اسم الفائز

رقم الجائزة

1

Husky Robot

معاذ عبد الرحمن محمد

الجائزة األوىل

2

تردد مناسب

عل الجوهري الجزار
فاطمة ي

الجائزة الثانية

3
4

System for re - generation of nerve signals vii
Sign Keyboard
ر
ز
واالنجلتية بلغة اإلشارة للصم –
اآلىل للمواقع العربية
المتجم ي
تطبيق (اضافة) متصفح ويب
تطبيق HoloEar
Food recognition for blind

عبد الرحمن محمد عمران
عبد الرحمن محمد حسن الجزار

الجائزة الثالثة
الجائزة الرابعة

محمد عادل خليفة

الجائزة الخامسة

8

الجائزة الثامنة

ز
عوضي محمد بشار
رشين

الجائزة التاسعة

10

Obstacles Alert
التفاعل لضعاف السمع
تطبيق نور إعادة تأهيل االستماع
ي
ارع القوقعة.
وز ي
المستبرص
ز
موقع وتطبيق التقنيات العربية لتمكي األشخاص ذوي
االعاقة اصدار 2.0
منصة تقييم

رشكة نيو كستو
احمد شكري محمود
رشكة RoboEye Tec

الجائزة السادسة
الجائزة السابعة

ز
حسي مرجان
امجد

ر
العاشة
الجائزة

محمد عادل خليفة

الجائزة الحادية ر
عش

13
14
15
16
17
18

تطبيق كالم
ز
وجهن
ي
منصة حياة
Robo cam
نظام  CRMموحد لمراكز التخاطب والتأهيل CRM Clinic
تساهيل

ز
حسي مرجان
امجد
ز
حسي مرجان
امجد

الجائزة الثانية ر
عش
الجائزة الثالثة ر
عش
الجائزة الرابعة ر
عش
الجائزة الخامسة ر
عش
الجائزة السادسة ر
عش
الجائزة السابعة ر
عش
الجائزة الثامنة ر
عش

19

بوت التلخيص اآلىل للنصوص

20

قياس

21
22
23

دليل المتحف المرصي الجديد بلغة إشارة
ز
تمكي
موقع
Topito

24

خدمة ويب ر
العرب إىل الصور المعتة
للتجمة من النص
ي

25
26
27

5
6
7

9

11
12

ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية
رشكة سمارت برس للطباعة و ر
النش
رشكة RoboEye Tec
رشكة ارتق للحلول المتكاملة
رشكة  NENلتكنولوجيا االتصاالت
ز
مصطف سليمان
عمرو سليمان
ي
رشكة جلوبال للحلول المتكاملة
رشكة دلتا سوفت
رشكة اوت الين
فتح زين العابدين
احمد ي
رشكة جوود سكتور

الجائزة التاسعة ر
عش
الجائزة ر
العشون
ر
والعشون
الجائزة الواحد
ر
الجائزة الثانية والعشون
ر
والعشون
الجائزة الثالثة
ر
والعشون
الجائزة الرابعة
ر
الجائزة الخامسة والعشون
ر
والعشون
الجائزة السادسة

شات بوت الخدمات الحكومية
منصة مهم
ر
االلكتونية من العربية إىل لغة اإلشارة
ترجمة المواقع
موقع القرآن الكريم ومعانيه بلغة االشارة للصم  -من الجزء
اىل الجزء 30
 26ي
موقع القرآن الكريم ومعانيه بلغة االشارة للصم  -من الجزء
اىل الجزء 25
 21ي
موقع القرآن الكريم ومعانيه بلغة االشارة للصم  -من الجزء
اىل الجزء 20
 16ي
تطبيق أندرويد ديف تيوب لألشخاص ذوي االعاقة السمعية

الصناع
رشكة اسكندرية لتطبيقات الذكاء
ي
عمرو عبد العزيز محمد
رشكة ارتق للحلول المتكاملة

ر
والعشون
الجائزة السابعة

رشكة جوود سكتور

ر
والعشون
الجائزة الثامنة

رشكة جوود سكتور

ر
والعشون
الجائزة التاسعة

رشكة جوود سكتور

الجائزة الثالثون

محمد عادل خليفة

الجائزة الواحد والثالثون

32

اقرأ ىل بالتشكيل

ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية

الجائزة الثانية والثالثون

33

احذر

عل الجوهري الجزار
فاطمة ي

الجائزة الثالثة والثالثون

28
29
30
31
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34

ز
افهمن لمساعدة ذوي االحتياجات السمعية
ي

رشكة دلتا سوفت

الجائزة الرابعة والثالثون

35
36
37
38

الزهايمر كارد

عل الجوهري الجزار
فاطمة ي
معاذ عبد الرحمن محمد
عل محمد شديد عيد
صفا ي
ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية

الجائزة الخامسة والثالثون
الجائزة السادسة والثالثون
الجائزة السابعة والثالثون
الجائزة الثامنة والثالثون

احمد إبراهيم رضوان

الجائزة التاسعة والثالثون

احمد إبراهيم رضوان

الجائزة االربعون

رشكة جلوبال ديف جت
رنيا ز
حنف احمد
ي

الجائزة الواحد واالربعون
الجائزة الثانية واالربعون

شيماء حسن محمد

الجائزة الثالثة واالربعون

رشكة اوت الين

الجائزة الرابعة واالربعون

محمد عادل خليفة

الجائزة الخامسة واالربعون

حنان فوزي عبد الجواد عبد الحافظ

الجائزة السادسة واالربعون

رشكة لوتس اوديو تك

الجائزة السابعة واالربعون

ز
مصطف عليوه محمد عليوه
ي
رشكة سيستم اونالين
رشكة سبيس٣٦٠

الجائزة الثامنة واالربعون

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Stranger detection mobile app
انا هنا
لعبة فارس الظالم
لعبة سباق السيارات ثالثية األبعاد ز يف مرص عل الحاسب
الشخص وباستخدام أدوات التحكم  Wheel Inputللصم
ي
وضعاف السمع (سبيدو)
العرب
لعبة سباق السيارات ثالثية األبعاد ز يف مرص والوطن
ي
للصم وضعاف السمع (سبيدو)
Edu Wall
موقع فنون لتعليم فن الرسوم المتحركة لمتحدى اإلعاقة
قاموس لغة االشارة للصم والبكم بالصور الثابتة والمتحركة
sign languageبشخصية كرتونية
لعبة بيانوال الموسيقية
تطبيق أندرويد لعبة بنك األسئلة التفاعلية للصم والمكفوفيز
والحركية
ر
ذاكرب
ي
ر
االلكتونية للتنمية اللغوية بالذكاء
منظومة اللوتس
االصطناع
ُمبرص

49
50
51
52

سنابل الخت
Egypt360
شت ز يف الخت
ز
(نبهن)
تطبيق اندرويد
ي

53

تصنيع وبرمجة ماكينات الطباعة ثالثية االبعاد
ز
ر ز
ر
اض VR
قصص التنمية البشية ثالثية األبعاد يف الواقع االفت ي
لألطفال الصم وضعاف السمع

الجائزة التاسعة واالربعون
الجائزة الخمسون
الجائزة الواحد وخمسون
الجائزة الثانية والخمسون

رشكة مايند سوفت للتمجيات
الموىل
ايه محمد سيد عبد
ي
رشكة كالود سوفت

الجائزة الثالثة والخمسون

احمد إبراهيم رضوان

الجائزة الرابعة والخمسون

55
56
57

Situation game
منصة إكتشاف مواهب ذوي اإلعاقة
home accademy

فتح زين العابدين
مهند
ي
ر
شكة اوت الين
عبدالرحمن محمد حسن الجزار

الجائزة الخامسة والخمسون
الجائزة السادسة والخمسون
الجائزة السابعة والخمسون

58

قاريء الرياضيات Scan Math

إسالم عبدالغفار الشعراوي

الجائزة الثامنة والخمسون

59
60

علوم البحار 3D Planet -
رواق ٢
ر
رحلن
ي
STEM KIT
تعليم أساسيات برنامج ر
التي دي ماكس بلغة اإلشارة
UP
العرب
تطبيق أندرويد وبرنامج كمبيوتر  -دورة تعليم الخط
ي
لإلعاقة السمعية
دورة برمجة قواعد البيانات
تصميم المنتجات الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد لذوي
اإلعاقة الحركية والسمعية
ر ز
اض ألجهزة الجسم
معمل افت ي

فتح عجوة
اع
ي
محمد مر ي
رشكة بريف كود

الجائزة التاسعة والخمسون
الجائزة الستون

حنان فوزي عبد الجواد عبد الحافظ

الجائزة الواحد والستون
ز
االثني والستون
الجائزة

69

برمجة وتشغيل ماكينات ال CNC

54

61
62
63
64
65
66
67
68

فتح عجوة
اع
ي
محمد مر ي
رشكة دلتا سوفت
ز
مصطف سعد اللبودي
ي

الجائزة الثالثة والستون
الجائزة الرابعة والستون

محمد عادل خليفة

الجائزة الخامسة والستون

رشكة جلوبال ديف جت

الجائزة السادسة والستون

رشكة كالود سوفت

الجائزة السابعة والستون

رشكة دلتا سوفت
رشكة كالود سوفت

الجائزة الثامنة والستون
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70

دورة تعليم التمجة

71
72

MPower
ز
الرقم
علمن التحليل
ي
ي
ر
اإللكتونية عل األجهزة الذكية (لعبة الدومينو)
األلعاب
ز
للمكفوفي وضعاف البرص
تعليم أساسيات األوتوكاد بلغة اإلشارة
ر
تطبيق محمول لتنمية مهارات األعمال والتجارة االلكتونية
لدى األشخاص ذوى األعاقة السمعية بلغة األشارة للصم
والبكم بالصور المتحركة لدمجهم زف سوق العمل
تعلم التمجه بإستخدام لغه البايثون ()Python
ز
علمن تصميم موقع WordPress
ي
ز
خط
اتحكم يف
ي
ر
ز
علمن موسيف
ي
ز
ر
االلكتونية ف مرص بلغة االشارة
تطبيق المحمول للسياحة
للصم والبكم بالصور الثابتة والمتحركة
ر
صالب
تطبيق
ي
للصفوف )) (Say itأنطقها( )(Fun with English 2
ز
االبتداب
والثاب والثالث
األول
ي
ي
الطفل المتمج
للصفوف الرابع )) (Say itأنطقها( )(Fun with English 3
االبتداب
والخامس والسادس
ي
االلكت ز
ر
وب للصم عل Google
ورشة عمل التسويق
Adwords
Word Press Accessibility
ر
محطاب للصم
تطبيق اندرويد دليل
ي
تعلم تصميم الكتب والمجالت
اطبخل
ي
ز
تلمسن جسدي خط أحمر
ال
ي
ز
للمكفوفي  -عبقرينو
لعبة رياضيات

92
93
94

تعلم اداره انظمه التشغيل بإستخدام اللينوكس
التأمينات االجتماعية زف خدمتك
فكر
َ ِّ
ذك ْر ز يب
معمل العلوم
العب مع الحيوانات ألطفال التوحد

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

95
96
97
98
99
100

رتب االحداث
تطبيق الدليل التوعوي للمرآة أثناء الحمل
) Write itأكتبها(

رشكة جلوبال ديف جت
رشكة وندر لتن
رشكة اوت الين

الجائزة الواحد والسبعون
ز
االثني والسبعون
الجائزة

احمد إبراهيم رضوان

الجائزة الثالثة والسبعون

رشكة دلتا سوفت

الجائزة الرابعة والسبعون

الشاذىل
راشف رجب عبد الواحد
ي

الجائزة الخامسة والسبعون

رشكة توب سيشن
رشكة اوت الين
ز
مصطف عل قرشم
محمد
ي
ر
شكة اوت الين

الجائزة السادسة والسبعون
الجائزة الثامنة والسبعون
الجائزة التاسعة والسبعون

شيماء حسن محمد

الجائزة الثمانون

ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية

الجائزة الواحد والثمانون

وليد احمد محمود شعيب

ز
االثني والثمانون
الجائزة

ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية

الجائزة الثالثة والثمانون

وليد احمد محمود شعيب

الجائزة الرابعة والثمانون

رشكة سبارك فور سوفت وير سوليوشن

الجائزة الخامسة والثمانون

رشكة سيستم اونالين
محمد عادل خليفة
ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية
ز
مصطف محمد طلعت
ي
وليد احمد محمود شعيب
ز
مصطف عل قرشم
محمد
ي
رشكة توب سيشن

الجائزة السادسة والثمانون
الجائزة السابعة والثمانون
الجائزة الثامنة والثمانون
الجائزة التاسعة والثمانون
الجائزة التسعون
الجائزة الواحد والتسعون
ز
االثني والتسعون
الجائزة

ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية
فتح عجوة
اع
ي
محمد مر ي
ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية
رشكة دلتا سوفت

الجائزة الثالثة والتسعون
الجائزة الرابعة والتسعون

رشكة سبارك فور سوفت وير سوليوشن
يم محمدى إبراهيم الخرباوى
ر
الشكة الهندسية لتطوير النظم الرقمية
وليد احمد محمود شعيب

الجائزة السبعون

الجائزة السابعة والسبعون

الجائزة الخامسة والتسعون
الجائزة السادسة والتسعون
الجائزة السابعة والتسعون
الجائزة الثامنة والتسعون
الجائزة التاسعة والتسعون
الجائزة المائة
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