
 

 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة11_  8فئة األطفال )

 مركز دمشق

 تاري    خ التولد )يوم / شهر/ سنة( اسم األم الكنية اسم األب االسم

 2008-1-16 عفراء ديوب جالل اسكندر

 2009-3-5 هيام صقر محمد بتول

 2008-4-14 سهي   حمود بشار غدير

 2009-4-8 جورجينا تكه ج    أمجد حمزة

 2009-5-25 وعد عجمية فاطر حيدرة

 2008-2-2 رشا سعد محمد إبراهيم

 2008-4-24 غفران عزب غسان جود

 2009-1-1 أسماء مرع   أحمد لينة

   معي   
 
 2008-3-14 نور النعسان محمد هان

 2010-1-26 مها المعتم أحمد سارة

 2009-9-11 منال عباس مازن يوسف

و محمد غياث الدين زيد  2009-1-1 ميسون شخاشي 

 2008-8-8 العل   رنا عبد الرحمن عمر

 2011-7-27 مروة قنوص خالد عبد الرحيم

 2011-7-1 إيمان قنوص رامز زيد

  ميساء  التني   قاسم عبد الرحمن
 
 2011-7-24 الحلوان

 2007-10-1 أمان الدرويش الدوه ج    محمد رضوان عبدهللا

وز  2009-5-2 نرسين الحسي    بسام في 

   ايمن فرح
 
 2010-4-17 رزان حلوان

 2008-1-1 ألفت بركات مسالمه مصطف   عمر

 2007-8-25 عزيزه فاخوري محمد بشي   احمد

 2007-10-24 لمياء مصطف   شعبان جهاد عل  

 2011-10-1 هادية شاهي    محمد خي   عل  

م طالب عل  
ّ
 2010-4-17 كوثر العضل كري

 2007-8-7 خلود محمد حمد ذو الفقار عل  

 2008-1-1 سمر ديب غفار ألىم

 2008-4-21 عبي   النجار حسام الطاهر

 2008-1-3 ميساء علوش محمد أماليا

 2010-2-23 رانية المرصي موفق عامر



 

 

رة محمد باسم أمجد  2008-4-30 رزان الي  

 2008-10-3 خولة أبو عابد كيوان عمار عمرو

 2009-7-27 تريز زعرورة جورج آنجلينا

 2009-5-1 نور عرقسوس   عمار آية

 2008-9-7 نرسين الشل   كنان آية

   يعقوب مصطف   آية
 
 2007-8-3 خلود طيلون

 2010-10-10 رامه القادري محمد فادي أيمن

 2009-3-30 وئام الصبان شفيق بشي  

 2011-3-22 هنادي حسن آغا محمد يارس برس  

 2008-1-5 روعة قدح محمدد أسامة

 2009-6-26 إيمان قنوص رامز أويس

 2008-2-1 مشلي    طعمة فايز فيليب

 31/01/2011 ريتا سعود مهيب غزل

 2008-1-20 ندى جوخدار عمار برس  

 2011-9-1 سىه الشمعة عامر دالي   

 2007-8-8 ظالل محمد فرهاد إبراهيم

 2010-1-3 سوزان شحادة يوسف وائل إليانور

   محمد يارس عبد هللا
 
 2011-1-1 هدى الشاالن

   محمد توفيق محمد فارس
 
 2009-7-16 مفاز القصيبان

   زاهر فارس
 

  الجرف ياع
 
 2009-7-8 أمان

 2011-7-3 هاله القدس   أنس فاروق

   ايمن فتح  
 
 2008-5-13 رزان حلوان

 2009-9-10 ألينا يازج    عفيف جورج

 2010-9-14 ابتسام أسعد مازن غن  

 2008-4-20 هدى حسن عز أيمن هادي

 2010-4-17 ياسمي    حرفوش بشار هادي

 2008-3-5 هادية شديد وفيق هادي

   نضال حيدر
ى زين   2008-9-15 برس 

 2009-2-4 ايمان الدكاك مؤيد حمزة

   محمد عصام حمزة
 
 2010-9-4 القصاصرهف  مرستان

   أبو شهاب عبد الجبار حمزة
 
 2011-4-24 أمان

  
 
 2008-5-28 عبي   الغفي   حسام هان

 2010-6-17 سمية ادريس لؤي قص  

   حمزه رضوان
 
 2009-7-25 دينا الحرستان

 2009-6-20 دارين أبو الهيجاء باسل رند

 2008-4-25 هادية شاهي    محمد خي   عمر

 2010-2-28 سحر الحامضة عالء الدين مني  

 2008-7-23 سلىم فطوم يونس محمد خي  



 

 

 2008-3-22 رنا ابراهيم محمد مهند

 2008-1-25 غالية ظاظا عالء محمد كريم

 2011-4-15 هنادي عباس عل   حسن

 2008-6-16 بتول المونس عل   حوراء

 2010-1-8 هنادي شاهي    أحمد هيثم

سي   
ُ
 2009-1-6 هنادي عباس عل   ح

   توفيقمحمد  هدى
 
 2008-6-5 مفاز القصيبان

قدار محمد بشار حذيفه  2008-1-1 نسيبه بي 

 2011-4-16 سارية عرب عمار جاد

 2009-8-22 أحالم مح  الدين سامر جاد

 2009-11-22 رزان خلوف ضياء جعفر

 2008-11-29 فاتن بهلول سهيل حودي

 2009-1-1 هنادي كركوتل   سومر كمال

   شهابأبو  عبد الجبار كرم
 
 2009-3-19 أمان

 2007-8-21 سمية العسكري محمد ماجد كرم

 2008-5-18 نرسين يونس نزار كرم

 2007-10-26 نعيمة الجردي هيثم كريم

   زاهر قاسم
 

   ياع
 
 2007-8-9 أمان

 2009-4-18 رامه القادري محمد فادي خالد

 2007-8-9 سحر الحامضة عالء الدين مايا

 2007-10-6 فريال الحقعبد  وليد احمد يوسف

 2010-6-16 هنادي رابعة أحمد ليل

 2009-9-25 رندة محمد محمود أحمد

 2007-9-14 أريحا عرفات باسل يزن

   التني   قاسم سلىم
 
 2008-4-24 ميساء الحلوان

 2008-4-13 رشا الشمري احمد سما

 2009-1-1 كنده حسن مازن سما

 2008-11-4 نرسين أبوطراب محمد سعيد سمي  

 2011-1-1 نور ساري    ج محمد انس سارة

 2008-1-7 فدوى سكر عبد الوهاب سارية

   محمد عصام سارية
 
 2011-12-10 رهف القصاص مرستان

ة الحلو غياث سارية  2008-8-15 شهي 

ين  2007-8-13 رنا الطويل عمر سي 

 2007-8-21 بديعة مدور حسام الدين شهد

 2011-4-24 ورود دري    ج خلدون شام

 2010-4-8 لمياء حيدر أمي   شمس الدين

   روان سيما
 
 2010-1-28 دانية نشوان

 2009-2-1 نجمة عمر احمد ريزان



 

 

 2011-11-10 رشا أسعد مهند لمار

 2009-7-1 من   شيخ الشباب احمد لي   

 2010-6-20 رشا عباس عبد هللا حازم لونا

 2010-5-17 سناء عرفة الساسة محمد عيد محمد قاسم

 2008-12-5 هبة دورو محمد حمزه ماهر

 2007-8-11 رائدة الذهن    محمد امي    محمود

 2010-1-4 عائشة خليفة بشار مجد

 2008-12-12 رانيا ريا الخباز غزوان مالك

   ماريتا
 
 2009-8-14 كارن عجىم   هان

   توفيق ماسة
 2009-1-1 دالل شمسين 

 2009-8-28 نرسين الشل   كنان مايا

 2009-1-1 جاله بركات طارق مايا

 9/23/2009 فرح شغري محمد شادي

 2009-7-21 لىم الطيار مهند محمد أدهم

 2010-4-1 بتول الصوص سام   محمد عل  

 2009-8-21 وصال قدور محمد أيمن محمد عل  

   زهي   محمد عل  
 
 2009-11-7 هيفاء الكويفان

 2008-4-7 رامه الشويك   محمد فراس الحكيم محمد ماجد الحكيم

   مراد محمد معاذ محمد اويس
 
 2008-4-24 هبة النويالن

 2009-1-18 ديما قصقص محمد محمد نزيه عبيد

   محمد نبيل
 
 2010-9-28 روعة ادهىم   الحلوان

 2010-5-6 امل يوسفان حباب محمد سامر ندى

اس  2011-1-1 ساميه ابراهيم ماهر ني 

 2010-4-8 لمياء حيدر أمي   نزار

 2008-8-18 هيفاء فليون معاذ روضة

 2009-9-27 لبن   سليمان إياد ريم

 2008-1-20 هدى رفاع   رياض ريمان

 2011-9-4 رانيا ديب الكوري محمود ريتاج

 2011-3-14 نور الحميد سامر رياض

 2009-2-1 أمل يوسفان حباب محمد سامر ريمه

   روان سال  
 
 2008-1-19 دانية نشوان

 2009-5-18 روال كيوان العبدهللا عاطف سلىم

ف بالل تيم هللا  2010-1-17 راما رس 

 2011-10-16 نور عرقسوس   عمار تاال

  
 
 2009-10-1 هالة بشور نبيل طون

 2009-1-1 عائشة خليفة بشار ورد

 2008-6-16 وسام عدي منهل ورد

ية فراس يمان  2009-1-1 رغد شعي 



 

 

   نبيل يارا
 
 2009-1-27 روعة ادهىم   الحلوان

 2008-9-18 هبة عران    طالل يزن

 2007-8-12 رنا الحسن حسن يوسف

 2010-8-7 عروبة خليل خليل يوسف

 2010-9-19 خلود محمد حمد ذو الفقار يوسف

 2010-1-7 روال كيوان العبدهللا عاطف يوسف

ين سليمان ذوالفقار زين  2008-1-2 شي 

 2007-11-9 لينة الرواس مسلم زيد

 2008-9-1 لىم محمد عل   زين

 2009-3-12 فادية سلطانة زهي   زين

 2009-1-1 حنان الشل محمد زينه الدقاق

ين سليمان ذوالفقار عبد هللا  2009-6-15 شي 

   محمد عبدالرحمن
 
 2007-11-7 ايمان سيوف

 2009-3-19 لينا الحموي محمد نبال عمار

 2008-1-1 بنان طباع محمد ايمن حمزة

 2008-9-8 لينا المرصي نبيلمحمد  النا

 2008-2-1 ميساء المرصي محمد خي   ميس

 2008-7-1 ريم عمر زهي   محمد

 2007-8-21 رهف سعدية عبد هللا عمر

 2008-9-3 روعة نقاوة عبدالرحمن سعد

 2008-12-24 لميس زعيي   محمد سنا

 2007-8-10 كنانة عدوان محمد عبدالقادر يامن

   بسطاط   نزار زين الدين
 
 2008-7-6 أمان

 2008-1-4 رؤى عجاج بسام زينة

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة11_  8فئة األطفال )

 صيدنايامركز 

 تاري    خ التولد )يوم / شهر/ سنة( اسم األم الكنية اسم األب االسم

ة قما سابا حني    أنجلينا  2011-11-11 سمي 

 2010-9-8 رنا الزين عالم جورج كارول

بل  2011-9-9 جوزفي   الخوري علم شكيب رس 

 2011-2-14 ريم عبيد عبيد بسام كرستينا

ة سعادة نرص ربيع كريستينا  2008-9-23 أمي 

 2011-6-15 رحاب شاهي    الخوري شبل الياس

 2008-1-31 ياسمي   سعد الخوري جورج الياس

 2008-6-29 قمر خطوف عيىس حسان إيفان

 2011-2-20 رن   االحمر اسعد فرح

 2010-2-28 ريم غسان الخوري موفق جورج

 2009-10-15 نهيل شاهي    حجازي سمي   جورج

 2011-12-13 فيفيان الهامس شاهي    زياد جورج

 2009-4-6 دارين الشيخ الشيخ وسام حنا

 2008-7-3 مارلي   قصقوص كحال نبيل جاد

 2011-12-13 الهامس فيفيان شاهي    زياد جاد

 2008-6-4 فلك نجمة قزمة جورج جوليانا

 2008-5-22 فيفيان الهامس شاهي    زياد جويس

 2009-11-19 مايا العيىس الخوري أديب كرم

 2009-9-15 رنا خليل عوض بسام مجد

 2011-11-23 دوني   زحالوي وارتيان آغوب ماروشكا

 2008-1-4 ريم الحمص   التل   وسيم ميار

 2011-12-20 رنا خليل عوض بسام نايا

 2007-9-28 رنا خليل عوض بسام نور

 2008-6-23 مها الفرخ الفرخ غسان نور

 2009-1-1 ديمة عازر مطانيوس نور

 2011-1-27 هويدا حنون عالم جورج باتريسيا

 2008-4-16 جميلة الفرخ شحادة ريم

 2008-5-16 نورما خبازة سعادة رياض ريبال



 

 

 2009-9-8 رزان تادرس معمر سامر روجيه

 2008-4-14 نبال سعادة بطرس سام   سمي  

 2010-10-6 سلوى كحال نرص فادي سيلينا

  
 
 2010-3-3 مارلي   الكبة الكبة ايليا استيفان

ين كراز الخوري فادي تقال  2011-10-2 شي 

 2009-9-5 رنا الشيخ الشيخ فادي يزن

   شاهي    ابراهيم جويس
 2012-1-22 عال العنين 

 2009-3-7 ريم الخوري وسام جورج

  
 
 2011-5-17 وعد عطا هللا جمال دان

 2011-10-15 ريم الخوري وسام هادي

 
 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة11_  8فئة األطفال )

 يبرودمركز 

/ شهر/ سنة( تاري    خ التولد )يوم اسم األم الكنية اسم األب االسم  

 2011-11-11 صفاء يزبك احمد عل  

 2011-4-6 فداء قسيس مطانس باسل

 2009-5-1 هدى ميي   عبد هللا مجد

 2008-9-26 دياال دياب الرفاع   محمد عدنان مجد

 2008-1-10 سمر فرنسيس اندراوس جميل ماريا

 2008-4-22 سليىم حيدر عماد مروان

 2010-2-18 هالة رومية عبد هللا محمد

 2008-1-16 مها فرانسيس بولس مني  

 2007-9-7 عبي   نوح محمد رؤوف رامه نوح

 2010-1-1 عبي   نوح محمد رؤوف تسنيم

 2007-9-5 منال كريكر محمد آية

 2008-1-24 الرا حداد يوسف جورج

 2008-3-29 حسيبة الحداد منيف أوغاريت

 



 

 

 

 (2019لألطفال واليافعين )أسماء المشاركين في المارثون البرمجي 
 ( سنة11_  8فئة األطفال )

 التلمركز 

 

 

 
 
 
 
 
 

 تاري    خ التولد )يوم / شهر/ سنة( اسم األم الكنية اسم األب االسم

 2009-9-1 ناهد عرنوس اسماعيل أحمد


