
 

 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة15_  12) اليافعينفئة 

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

 2005-4-12 عساف ميادة موىس عاطف روز ماري

 2007-6-29 ميساء حسي    عبد الرحمن نافع ريتا

 2007-7-15 عزة الجداري شعبان لؤي زين

 2005-7-14 وسام زم هوشه سامر سارة

 2006-1-1 زينة فخي   أحمد سيدرا

 2004-7-28 ديما يوسف الحايك حسن عل  

   سمي   عل  
 2007-1-1 عال الشيخ احمد زمرين 

 2006-6-1 رنا جنيدي محسن عل  

 2006-7-2 ميا سقيفة رياض كرم

 2006-6-2 ريم زغيبة مهند كريم

 2006-11-4 ريم جرج    خياط سامر ليا

 2007-1-1 نجوى الموىل منهل مريم

 2007-5-2 سوسن عاقل حاتم موىس

ا  2007-6-20 راميا حداد حسامو سام   مي 

نا  2007-2-1 زين فلوم عرنوق كميل مي 

 2007-1-1 ميس عل   سليمان حسي    هايدي

 2007-5-10 رشا شحادة نجم خالد هبة

 2006-1-1 ريم سلمان عدنان يونس

 2005-1-9 سوزانه عل   حسام محمود

 2006-10-29 سمر المحفوظ منصور بسام ارام

دون  2006-9-14 بات دردس سقا ابراهيم اسبي 

 2005-9-23 تيتيانا ثابت رائد أحمد

 2007-1-1 سناء عبد الكريم عل   أحمد

   انطونيو بيي  
 
 2006-1-4 روز وانيس سيوف

 2007-1-1 هال أخرس كيكولوف حاتم جاك

 2006-2-1 ايمان خليل عل   ايهم جعفر

 2006-8-23 شذا خزوم قاطرج    فادي حنا

 2006-11-4 ميادة بدران كمال دانيال

 2006-3-1 بتول غانم خض   ماهر زينة



 

 

 

 (2019المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )أسماء المشاركين في 
 ( سنة15_  12فئة اليافعين )

 الالذقيةمركز 

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

 2006-8-12 ندى األحمد حسن فاطمة الزهراء

 2005-28-9 فاذمة الخي   ثائر هادي

 2006-15-9 ريم حسن محمد يزن

 2006-9-10 حنان شعبان محمد أيهم

 2006-10-10 دارين صالح علوش حسام آدم

 2007-21-4 ريم ديبة بشار جعفر

 2007-26-6 هيفاء إحسان نصور عمار جن  

  منهل حسن قزازو عماد حسن

 2005-9-8 ريم بهلول منذر دانيال

 2006-19-6 عبي   عيىس يارس رام  

 2006-31-8 رنا أسعد حسام رند

 2004-15-1 ميسون سعود غالب عل  

 محمد عمار
شيخ 
 اسماعيل

 2006-21-4 سالم

 2007-7-4 سوزان حاتم اياد فارس

 يارس فريال
احمد الشيخ 

 ويس
 2006-1-1 صبا

 2006-22-1 نعمة بوبو يارس كرم

 2007-5-7 عبي   رقية غسان لونا

 2007-6-4 مايا عباس مض   محمد عل  

 2006-9-5 نرسين حايك غسان محمد

 2006-8-2 ميسون حيدر سلمان هادي

يبه بدر همام  2007-14-2 دالل رسر

 2006-18-1 وسام حسن يوسف نادر يوسف

 



 

 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة15_  12فئة اليافعين )

 حلبمركز 

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

 2007-1-3 نور النجار نارص احمد هادي

 2006-1-1 عال اوسطه انس احمد

   محمد مجاهد أحمد حيدر
 2006-8-10 راما دملخ 

 2005-3-6 مها اسكيف براء أحمد سام  

 2004-25-7 الهام هواري عادل أية

 2007-31-5 هديل حجازي محمد تيم هللا

 2006-20-1 سعاد النارص زهي   جن  

 2005-22-9 هنادي قاسم محمد رغد

 2005-6-8 زينة اغة القلعة احمد سارة

ة  2006-29-1 عالية سلطان عيىس سمي 

   محمد فراس سنا
 
 2005-14-5 نورا زيتون

 2006-1-1 فاطكة الحسن ابراهيم صفاء

 احمد عبد الكريم
سمهر رحمون 

 رهوان
 2006-10-12 لىم

 2007-22-1 جمانة عزيزي عمر عدنان

 2006-1-1 فاطمة حمشو ابراهيم عل  

 2006-16-1 حياة الهندي باسل عمر

   محمد عمرو
 
 2006-9-4 كندا دليوان

   محمد غيث
 
 2006-9-4 كندا دليوان

 2006-10-5 سهاد الرفاع   عدنان قحطان

 2007-1-1 ري  هام بنود محمد خالد كوثر

   عامر النا
 2005-13-2 امل بوىسر

 2006-21-3 مروة الديبو عماد ليان

 2007-7-5 ريم نارص نيال أمثل ليالس

 2007-1-1 سمر قطاش عبد الكريم لي   

ي فراس ماهر  2006-26-6 ليندا مي 

اس عدلة عبد الرحمن محمد أديب  2005-24-8 ني 

 2007-1-1 عبي   غنام محمد أيمن محمد أسيد



 

 

   وهن    محمد أمي  
 
 2005-1-1 آية قبان

  
 
   شادي محمد صاف

 
 2006-18-1 نيفي    هيطالن

   المعي   باهلل محمد نديم
 
 2006-18-5 راميا األغوان

 2006-1-1 مروة أسود أحمد طالل محمد نور

 2006-6-1 فتون عزيزة سامر محمد يارس

   محمد هاشم محمد يزن
 2005-25-5 دينا ملق 

 2005-5-11 منال الشيخ سعيد احمد محمد

 2006-1-1 ناهد ستوت أحمد محمد

 2006-13-1 نبيلة سقعان محمد توفيق محمد

اس عدلة عبدالرحن ملهم  2006-30-10 ني 

 2007-1-1 إيمان أخرس حازم هادي

  
 
   رام   هان

 2005-1-1 نور اإللىسر

   ظافر هال
 
 2005-8-7 ايناس كوران

   عامر هيا
 2006-9-8 امل بوىسر

 2005-27-4 منار خطاب عبد الهادي هيا

 2005-13-1 ميساء برهودي غالب هيثم

 2005-1-1 سمر قطاش عبد الكريم ياسي   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة15_  12فئة اليافعين )

 حمصمركز 

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

 2006-24-6 رنا رحمة عماد ابراهيم

 2007-27-4 ريم الرفاع   نجم رائدمحمد  احمد

 2006-19-7 هدى طليمات محمد فهىم   اسحق

اح  2005-1-1 كنانة مهرات كبيىس   أحمد انرسر

 2005-5-3 هبة رعد محمد غسان اية

 2007-17-5 غن   البابا طه إبراهيم

 2006-8-1 رغدة االبرش حكم إيمان

 2007-10-7 هنادي السباع   محمد إيمان

 2005-8-1 شذا محمد الخض   إياد أحمد

 2006-11-1 هدى العمر صبوح ابراهيم آية

كة حكمت آية  2007-17-5 عبي   الرسر

 2005-13-5 غنوة القج جنيد محمد مهند بشي  

 2006-1-1 منال مندو موفق بهاء الدين

 2006-28-9 بركة بكداش فوزي تاج

   رضا جمان
 
 2006-1-3 عال الفيصل صاف

 2007-1-5 دعاء سليمان فادي حمزة

 2007-4-5 نىه توكل محمد فهد حنان

 2006-28-6 رشا الجرسي رمضون عالء دريد

 2005-6-3 سارة مخزوم عبد المتي    رام  

 2006-23-5 عبي   عبدالموىل عاصم ربيع

 2005-1-11 زهور زرز محمد هزاع ربيع

 2006-21-6 سماح الزين حميدان محمود رزان

 2005-25-1 نجوى األبرش رامز رنيم

 2006-18-9 سندس رزوق العشفة أسعد زين الدين

   رضا زينة
 
 2007-5-1 عال الفيصل صاف

 2005-3-8 ميسون المضي هيثم زين

 2007-16-1 هالة عيون السود فهد سارة

 2005-25-1 م   الدرون    طاهر سام  



 

 

 2006-20-10 غنوة القج جنيد محمد مهند سنا

 2005-8-3 نادين ديب فراس سيما

 2006-3-1 وسام طليمات خلدون شهد

 2004-1-11 فيكر المنصور سمي   شهد

قدار عمر ضياء الدين  2007-18-6 ختام بي 

   دراق السباع   مصباح ضياء الدين
 
 2006-1-1 شذا معضان

وك الكيال تامر عبد الرحمن
ّ
 2007-14-2 رغد مل

   القج عبد العليم عبد الرحمن
 
 2005-15-5 أمان

 2007-17-6 فاتن مندو غزوان عبد الرحمن

 2007-17-2 مزن رومية عبارة محمد كمال عبد الرحمن

 2007-19-7 هناء حاج حسي    نمي   عبد الرحمن

 2007-25-4 رشا السباع   فريد عبد العزيز

 2006-1-1 نورا الضي    ع محمد فواز عبدالرحمن

 2006-1-1 إناس الخض   نورالدين عبدالرحمن

 2006-1-1 نىه الدقاق وصيف عبدالعزيز

  
 2005-7-4 نور الرفاع   األتاىس   هشام عبدالغن 

 2005-14-4 ميسون نقشو محمد عصام عبدهللا

 2006-21-3 سماح الزين حميدان محمود عالء

   ألفي    مجد عّمار
 
 2005-6-5 فرح معضان

 2007-13-1 لما االخوان عبدالحليم عمار

 2005-2-5 دنيا حوا السباع  أتماز  شعالن عمر

 2007-6-5 سارة مخزوم عبد المتي    عمرو

 2006-2-10 آالء القج حسام غيث

 2006-2-5 زهور شاويش حسام فاطمة

 2007-1-1 يمان عقاد الحاج يونس عبد الجواد فرحان

 2006-25-4 رغد ابراهيم موىس فؤاد

 2006-23-2 جورجيبت مقدىس   فيليب كارول

 2007-1-1 نور الهدى خي  هللا جمال النا

 2007-16-4 رباب القاسم هائل لقمان

 2005-13-1 نرسين رعد حربا عبد الكريم لميس

 2007-28-2 فاتن رسحان حسن ليل

 2004-1-1 منال يوسف حسن محمد لي   

 2007-9-7 رضاء األشقر مهند محسن

 2006-1-1 لما سكاف ماهر محمد الطيب

 محمد أمي   
محمد بسام 
  
 
 المعضان

  
 
   المعضان

 
 2007-30-3 سوزان الوفان

  
 
 2005-24-9 سوزان صوفان عبدالنارص محمد راف

 2007-1-1 مجد االخوان محمد ملهم محمد سام  



 

 

 2005-16-1 رزان االتاىس   مروان محمد صباح

 2006-23-3 لبانة حمدون بسام محمد عل  

 2005-9-3 هال مندو ناصيف محمد فراس محمد عمرو

 2006-2-1 ديما السعدي رساس بديع كامل  محمد 

 2007-4-5 نجوى علوان علوان صالح محمد مهاب

 2007-3-4 عائشة األحمد العويش نايف العويش محمد يامن

 2005-9-5 لينا شاللو حسن أسامة محمد

 2005-4-7 ريما بروك المضي عبد القادر محمد

 2007-1-1 نورا الضي    ع محمد فواز محمد

 2005-16-6 زهرة الخواجة ماهر محمد  مرح

 2007-7-7 نور العنتبل   أيوب ماهر أيوب مالذ

 2005-1-1 دانيا الشام   الحجار عبد المنعن ملهم

 2007-2-1 لينا السبسن    أبو زيد محمد عماد منة هللا

 2007-1-1 رغده الحراك   محمد ادهم مها

 2006-6-6 م   شحود أنس ميس

 2006-30-7 صبا ساره حسام ميشيل

 2005-28-8 منال عازار برهوم فارس ميشيل

 2006-20-8 نور االتاىس   هشام نبال

 2007-6-6 غزل السيد محمد طريف نبيه

   رضا نجم الدين
 
 2006-1-3 عال الفيصل صاف

   محمد امي    ندى
 
 2007-4-1 شهباء السيوف

 2005-27-3 ميىم  غاىل   خوري نهاد نقوال

 2007-1-5 النجارمنار  بريمان مهند نور

 2005-8-5 رشا السباع   فريد هادي

   محمد حسان هنا
 
 2006-10-5 نهلة ساعان

 2005-3-5 ريزان المعاز عمر الفاروق وجد

 2006-1-1 ديما اليوسف عبدالمنعم وسيم

 2006-21-7 نرسين االتاىس   ربيع ياسمي   

 2005-28-6 غادة برهوم المصطق   رفعت عل  

 2005-1-1 منار النجار بريمان مهند اسامة

 

 



 

 

 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )
 ( سنة15_  12فئة اليافعين )

 حماهمركز 

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

 2005-18-8 اروى الزعيم محمد نجيب عبدالرحيم

 2005-23-1 صباح أحمد محمد عبدالهادي

 2005-25-3 لما الرجب عبد الستار فهد

 2005-5-11 كاترين محمد عبد الرزاق لي   

 
 (2019أسماء المشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين )

 ( سنة15_  12فئة اليافعين )

 الحسكةمركز 

 اسم األم الكنية اسم األب االسم

 عدلة خض   ازاد افي   

 ميساء العليوي أكرم العليويالعنود أكرم 

  النجم عماد الدين أحمد

 عاتكة الحنش حسين أسامة

 نالين محمد عبد العزيز سيبان

 فريدة رفي ابراهيم سيفال

 عتاب كركو عبد فؤاد

 ايمان المشرف حجدو محمد

 رشا الجراد صالح محمد

 فاديا عيسى عمران نوردا

 زهراء عيسى علي هيا

 بريدة توفيق محسن احمد



 

 

 خولة المحمد خالد أحمد

 ناهده الحسين خالد جاد

 سحر السلطان احمد جنى

 خديجة الضيف بسام عماد

 البتول الحمود غسان محمد

 نالين محمد عبد العزيز هوزان

 فادية عيسى عمران الفا

 عروبة الحسو خضر عبدالرحمن

 سهام الحميد سامر محمد

 كفا زكريا عبد الكريم سعد

 كفا زكريا عبد الكريم شهد

 مريم أبو هنطش مصطفى أحمد

 عدلة خضر ازاد زين

 سهاد الرفاعي عدنان قحطان

 

 

 

 

 

 

 


