
 

 

 (2019اختبار تحديد المستوى للمشاركين في المارثون البرمجي لألطفال واليافعين ) نتائج

 ( سنة11_  8فئة األطفال )

 مركز دمشق
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 مبتدئ ريف دمشق ديوب عفراء جالل اسكندر

 مبتدئ دمشق صقر هيام محمد بتول

 مبتدئ دمشق حمود سهي   بشار غدير

 مبتدئ دمشق تكه ج    جورجينا أمجد حمزة

 مبتدئ دمشق عجمية وعد فاطر حيدرة

 مبتدئ دمشق سعد رشا محمد إبراهيم

 مبتدئ دمشق عزب غفران غسان جود

 مبتدئ دمشق مرع   أسماء أحمد لينة

   معي   
 
 مبتدئ دمشق النعسان نور محمد هان

 مبتدئ دمشق المعتم مها أحمد سارة

 مبتدئ دمشق عباس منال مازن يوسف

و ميسون محمد غياث الدين زيد  مبتدئ دمشق شخاشي 

 مبتدئ دمشق رنا  العل   عبد الرحمن عمر

 مبتدئ دمشق قنوص مروة خالد عبد الرحيم

ين ذوالفقار عبد هللا  مبتدئ دمشق سليمان شي 

   قاسم عبد الرحمن
 
 مبتدئ دمشق التني   ميساء الحلوان

   هدى محمد يارس عبد هللا
 
 مبتدئ دمشق الشاالن

 متوسط دمشق مسالمه ألفت بركات مصطف   عمر

 مبتدئ دمشق شعبان لمياء مصطف   جهاد عل  

م كوثر العضل طالب عل  
ّ
 متوسط دمشق كري

 متوسط دمشق حمد خلود محمد ذو الفقار عل  

 مبتدئ دمشق النجار عبي   حسام الطاهر

رة رزان محمد باسم أمجد  مبتدئ دمشق الي  

 مبتدئ دمشق كيوان خولة أبو عابد عمار عمرو

 مبتدئ دمشق عرقسوس   نور عمار آية



 

 

   مصطف   آية
 
 مبتدئ دمشق يعقوب خلود طيلون

 مبتدئ دمشق القادري رامه محمد فادي أيمن

 مبتدئ دمشق حسن آغا هنادي يارسمحمد  بش  

 مبتدئ دمشق قدح روعة محمدد أسامة

 مبتدئ دمشق قنوص إيمان رامز أويس

 مبتدئ دمشق طعمة مشلي    فايز فيليب

 مبتدئ دمشق الشمعة سىه عامر دالي   

 متوسط دمشق محمد ظالل فرهاد إبراهيم

 مبتدئ دمشق يوسف سوزان شحادة وائل إليانور

   رزان ايمن فرح
 
 مبتدئ دمشق حلوان

   مفاز محمد توفيق محمد فارس
 
 مبتدئ دمشق القصيبان

 مبتدئ دمشق القدس   هاله أنس فاروق

   رزان ايمن فتح  
 
 مبتدئ دمشق حلوان

 متوسط دمشق يازج    ألينا عفيف جورج

 مبتدئ دمشق أسعد ابتسام مازن غن  

 مبتدئ دمشق عز هدى حسن أيمن هادي

 مبتدئ دمشق حرفوش ياسمي    بشار هادي

ى نضال حيدر    بش 
 متوسط دمشق زين 

 مبتدئ دمشق الدكاك ايمان مؤيد حمزة

   رهف القصاص محمد عصام حمزة
 
 مبتدئ دمشق مرستان

  
 
 متوسط دمشق الغفي   عبي   حسام هان

 مبتدئ دمشق ادريس سمية لؤي قص  

   دينا حمزه رضوان
 
 مبتدئ دمشق الحرستان

 مبتدئ دمشق الهيجاءأبو  دارين باسل رند

 متوسط دمشق الحسين نسرين بسام فيروز

 مبتدئ دمشق الحامضة سحر عالء الدين مني  

 مبتدئ دمشق ابراهيم رنا محمد مهند

 مبتدئ دمشق ظاظا غالية عالء محمد كريم

 متوسط دمشق عباس هنادي عل   حسن

 مبتدئ دمشق المونس بتول عل   حوراء

 متوسط دمشق شاهي    هنادي أحمد هيثم

سي   
ُ
 متوسط دمشق عباس هنادي عل   ح



 

 

   مفاز محمد توفيق هدى
 
 مبتدئ دمشق القصيبان

 مبتدئ دمشق خلوف رزان ضياء جعفر

 مبتدئ دمشق بهلول فاتن سهيل حودي

 متوسط دمشق العسكري سمية محمد ماجد كرم

 مبتدئ دمشق القادري رامه محمد فادي خالد

 متوسط دمشق الحامضة سحر عالء الدين مايا

 مبتدئ دمشق رابعة هنادي أحمد ليل

  
 
 مبتدئ دمشق عطاهللا وعد جمال دان

 متوسط دمشق الخوري ريم وسام جورج

 متوسط دمشق رمضان دالل أحمد عمر

 مبتدئ دمشق محمد رندة محمود أحمد

   قاسم سلىم
 
 مبتدئ دمشق التني   ميساء الحلوان

 مبتدئ دمشق الشمري رشا احمد سما

 مبتدئ دمشق أبوطراب نشين محمد سعيد سمي  

   رهف القصاص محمد عصام سارية
 
 مبتدئ دمشق مرستان

ة غياث سارية  متوسط دمشق الحلو شهي 

ين  مبتدئ دمشق الطويل رنا عمر سي 

 مبتدئ دمشق مدور بديعة حسام الدين شهد

 متوسط دمشق دري    ج ورود خلدون شام

 متوسط دمشق حيدر لمياء أمي   شمس الدين

   دانية روان سيما
 
 مبتدئ دمشق نشوان

 مبتدئ دمشق أسعد رشا مهند لمار

 مبتدئ دمشق شيخ الشباب من   احمد لي   

 متوسط دمشق عبد هللا رشا عباس حازم لونا

 مبتدئ دمشق دورو هبة محمد حمزه ماهر

 مبتدئ دمشق ريا سارة مرع   مجد

 مبتدئ دمشق الخباز رانيا ريا غزوان مالك

   دالل توفيق ماسة
 مبتدئ دمشق شمسين 

 متوسط دمشق شغري فرح محمد شادي

 مبتدئ دمشق الطيار لىم مهند محمد أدهم

 مبتدئ دمشق الصوص بتول سام   محمد عل  

 مبتدئ دمشق قدور وصال محمد أيمن محمد عل  



 

 

   هيفاء زهي   محمد عل  
 
 متوسط دمشق الكويفان

 مبتدئ دمشق الشويك   رامه محمد فراس الحكيم محمد ماجد الحكيم

   محمد معاذ محمد اويس
 
 مبتدئ دمشق مراد هبة النويالن

 مبتدئ دمشق قصقص ديما محمد محمد نزيه عبيد

   روعة ادهىم   محمد نبيل
 
 مبتدئ دمشق الحلوان

 مبتدئ دمشق حباب امل يوسفان محمد سامر ندى

اس  مبتدئ دمشق ابراهيم ساميه ماهر ني 

 مبتدئ دمشق حيدر لمياء أمي   نزار

 مبتدئ دمشق فليون هيفاء معاذ روضة

 مبتدئ دمشق سليمان لبن   إياد ريم

 مبتدئ دمشق رفاع   هدى رياض ريمان

 مبتدئ دمشق الكوري رانيا ديب محمود ريتاج

 مبتدئ دمشق الحميد نور سامر رياض

 متوسط دمشق حباب أمل يوسفان محمد سامر ريمه

   دانية روان سال  
 
 مبتدئ دمشق نشوان

 متوسط دمشق العبدهللا روال كيوان عاطف سلىم

ف راما بالل تيم هللا  مبتدئ دمشق رس 

 مبتدئ دمشق عرقسوس   نور عمار تاال

  
 
 مبتدئ دمشق بشور هالة نبيل طون

 مبتدئ دمشق عدي وسام منهل ورد

ية رغد فراس يمان  مبتدئ دمشق شعي 

   ادهىم  روعة  نبيل يارا
 
 مبتدئ دمشق الحلوان

 مبتدئ دمشق عران    هبة طالل يزن

 مبتدئ دمشق الحسن رنا حسن يوسف

 مبتدئ دمشق خليل عروبة خليل يوسف

 مبتدئ دمشق حمد خلود محمد ذو الفقار يوسف

 متوسط دمشق العبدهللا روال كيوان عاطف يوسف

 متوسط دمشق قنوص إيمان رامز زيد

ين ذوالفقار زين  متوسط دمشق سليمان شي 

 مبتدئ دمشق الرواس لينة مسلم زيد

 مبتدئ دمشق الشل حنان محمد زينه الدقاق



 

 

 مركز صيدنايا
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 مبتدئ صيدنايا عبيد ريم عبيد بسام كرستينا

ة سعادة ربيع كريستينا  مبتدئ صيدنايا نرص أمي 

 مبتدئ صيدنايا الخوري رحاب شاهي    شبل الياس

 مبتدئ صيدنايا الخوري ياسمي   سعد جورج الياس

 متوسط صيدنايا عيىس قمر خطوف حسان إيفان

 مبتدئ صيدنايا االحمر رن   اسعد فرح

 مبتدئ صيدنايا الخوري ريم غسان موفق جورج

 مبتدئ صيدنايا حجازي نهيل شاهي    سمي   جورج

 مبتدئ صيدنايا الشيخ دارين الشيخ وسام حنا

 مبتدئ صيدنايا كحال مارلي   قصقوص نبيل جاد

 مبتدئ صيدنايا قزمة فلك نجمة جورج جوليا

 مبتدئ صيدنايا عوض رنا خليل بسام مجد

 مبتدئ صيدنايا وارتيان دوني   زحالوي آغوب ماروشكا

 مبتدئ صيدنايا التل   ريم الحمص   وسيم ميار

 مبتدئ صيدنايا عوض رنا خليل بسام نايا

 مبتدئ صيدنايا عوض رنا خليل بسام نور

 مبتدئ صيدنايا الفرخ مها الفرخ غسان نور

 مبتدئ صيدنايا عازر ديمة مطانيوس نور

 مبتدئ صيدنايا عالم هويدا حنون جورج باتريسيا

 مبتدئ صيدنايا الفرخ جميلة شحادة ريم

 مبتدئ صيدنايا سعادة نورما خبازة رياض ريبال

 مبتدئ صيدنايا معمر رزان تادرس سامر روجيه

 مبتدئ صيدنايا بطرس نبال سعادة سام   سمي  

 مبتدئ صيدنايا نرص سلوى كحال فادي سيلينا

  
 مبتدئ صيدنايا الكبة مارلي   الكبة ايليا استيفان 

ين كراز فادي تقال  مبتدئ صيدنايا الخوري شي 

 مبتدئ صيدنايا الشيخ رنا الشيخ فادي يزن

 مبتدئ صيدنايا شاهي      ابراهيم جويس



 

 

 مركز التل
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 مبتدئ التل عرنوس ناهد اسماعيل أحمد

 
 مركز حماه

 

 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 متوسط حماة محمد كاترين الرزاق عبد  عل  

 

 مركز طرطوس
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 مبتدئ طرطوس بشور شام نعمه عماد اكرم

 مبتدئ طرطوس رمضان لميس حسان أحمد

 مبتدئ طرطوس يوسف امل الحايك بدر عل  

 مبتدئ طرطوس االشقر ريم محمود الكميت الىم

 متوسط طرطوس نجم نشين عويضة محمد الما

 مبتدئ طرطوس درويش ماسة العمري محمد ايهم ديمة

 مبتدئ طرطوس خضور ندى عل   دنيا

 متوسط طرطوس عرنوق مجد ندور نبيل ايلينا

 مبتدئ طرطوس يوسف امل الحايك بدر فرح

 مبتدئ طرطوس حمدان دارين فايز غزل

 مبتدئ طرطوس حسن لينا احمد حيدرة

 مبتدئ طرطوس ضوميط ميس عل   مدين حسن

اة هوارة عل   ابراهيم  مبتدئ طرطوس حماد رس 



 

 

 مبتدئ طرطوس األعرج ديمة فهد مرص   جودي

 مبتدئ طرطوس نوح أري    ج محمود جوري

 مبتدئ طرطوس عباس ندى سلمان فراس ليا

 متوسط طرطوس سالمة ريم عل   باسل لي   

   ممدوح لورن
 
ح رجاء تركمان  مبتدئ طرطوس قني  

   ندى
 مبتدئ طرطوس المسموم هال هيكل محمد وصف 

 مبتدئ طرطوس درغام ركان زيتون سنان نهاد

 مبتدئ طرطوس عبود زينة عمران سليمان رجب

 مبتدئ طرطوس عرنوق زين فلوم كميل رين

 مبتدئ طرطوس برادع   راما خرط محمد ريماس

 متوسط طرطوس عل   سوزانه حسام سال  

 مبتدئ طرطوس ديب ضيعة رنا  روبي   سما

 مبتدئ طرطوس الحايك ديما يوسف حسن سوسن

 مبتدئ طرطوس زيدان رحاب حسن أحمد شعبان زيدان

   عال الشيخ أحمد سمي   تاال
 مبتدئ طرطوس زمرين 

 متوسط طرطوس مرهج حنان مح  الدين يعقوب

 مبتدئ طرطوس جمالة سها قليح سدير يوسف

 متوسط طرطوس قدور زينة أحمد عل   يوشع

 متوسط طرطوس حربا مريم حبيب فراس زوي

 مبتدئ طرطوس غصة دانيا عدي ابراهيم 

 متوسط طرطوس خضور ندى عل   يونس

 

 

 

 

 



 

 

 مركز الالذقية 
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 متوسط الالذقية فواخرج    تاال نارص احمد

 مبتدئ الالذقية كحله وفاء وحيد عل  

 متوسط الالذقية كحله وفاء وحيد عمار

 مبتدئ الالذقية ساعود ريم نادر انجيلينا

 مبتدئ الالذقية جناد أوديت باسل آرام

 مبتدئ الالذقية علوش دارين صالح حسام آرام

 مبتدئ الالذقية االسطة سعاد عادل عبادة

 مبتدئ الالذقية خليل فداء نضال دعاء

 مبتدئ الالذقية يحن   انتصار عل   ابراهيم

 مبتدئ الالذقية حسن سميه المثن   فرح

 مبتدئ الالذقية أحمد ثوره محمد غيث

 مبتدئ الالذقية حايك نشين غسان غدير

 مبتدئ الالذقية نعيسة نهلة محمد حنان

 مبتدئ الالذقية بدر نغم سام   هشام

ي حال سموءل جاد  مبتدئ الالذقية الي 

 مبتدئ الالذقية طراف حنان طالل جن  

 مبتدئ الالذقية حسن ريم محمد جوى

 مبتدئ الالذقية كوسا هناء أيمن محمد

 متوسط الالذقية حاتم سوزان اياد نور

 متوسط الالذقية دليله انعام اكرم شهد

 مبتدئ الالذقية نصور هيفاء إحسان عمار تيم

ي حال سموءل تيم  مبتدئ الالذقية الي 

   ابتسام عبدالكريم يوسف
 متوسط الالذقية شنان 

 مبتدئ الالذقية حسن سميه المثن   يوسف

 مبتدئ الالذقية سلوم يشى عيىس يوسف

 مبتدئ الالذقية يحن   انتصار شعبو عل   زين

 مبتدئ الالذقية أسعد رنا حسام زينب

 مبتدئ الالذقية منى بشرى باسم جعفر

 مبتدئ الالذقية صدور نازك محمود عبدهللا



 

 

 مركز حلب
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 متوسط حلب علن    نور عادل عبد الرحمن

 مبتدئ حلب التنح    هيفاء مالك عبد الرحمن

 مبتدئ حلب بركات كوثر محمد عبد الرحمن

 مبتدئ حلب الرفاع   لينا منار اكرم

 مبتدئ حلب الديبو مروة عماد بيلسان

   ايناس ظافر بشي  
 مبتدئ حلب كوران 

   ملك أحمد جود
 مبتدئ حلب العان 

 مبتدئ حلب رستم نور نوار ليث

 مبتدئ حلب الجاسم مزنة محمد فراس ليان

 مبتدئ حلب جلب منار عقيل عبدالوهاب جلب لي   جلب

 مبتدئ حلب برغل ليندا عبد القادر محمود

 مبتدئ حلب صايغ لبن   محمد محمود

 مبتدئ حلب كيال   رشا خالد عقيلمحمد 

 مبتدئ حلب بنود ري  هام محمد خالد محمد نور

   غفران معن محمد
 متوسط حلب فروان 

 مبتدئ حلب مزيد بارعة محمد ابو اليش محمد بش  

 مبتدئ حلب المحمد ملك عبدالرحمن محمد

 متوسط حلب صايغ لبن   محمد مصطف  

 مبتدئ حلب النارص سعاد زهي   نايا

 مبتدئ حلب زرقة رانية محمود رام  

 مبتدئ حلب محمد هند خالد روان

 مبتدئ حلب دوخة فطوم زهي   رؤى

   نيفي    شادي سال  
 مبتدئ حلب هيطالن 

 مبتدئ حلب االحمر رباب مازن سنا

 متوسط حلب بوغيكيان مارينا هراج شانط

   ملك أحمد رساج
 مبتدئ حلب العان 

 متوسط حلب قطاش سمر عبد الكريم تالة

   تسنيم
 مبتدئ حلب قرمش ريم حسن 

   آية وهن    وائل
 مبتدئ حلب قبان 



 

 

   وحيد
 
   أري    ج حح   أدلن    طاهر قضيمان

 
 مبتدئ حلب قضيمان

 مبتدئ حلب سلطان عالية عيىس زين

 مبتدئ حلب كيال   خلود عبد الحميد زينة

   زين
 
قدار هدى مصطف  مدن  مبتدئ حلب بي 

 مبتدئ حلب اسود مروة عطرة احمد طالل غيث

 

 مركز حمص 
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 مبتدئ حمص دياب ميساء وليد عبد القادر

 متوسط حمص الخالد شاديه دحام عبدالملك

 مبتدئ حمص سحلول مها أيمن عبد الرحمن

 مبتدئ حمص األتاس   ورد األتاس   محمد فادي عائشة

 مبتدئ حمص حسن منال يوسف محمد العباس

 مبتدئ حمص خشفة غزل خشفة تامر ألىم

   آمنه
   ميساء دياب نارص الدين الصابون 

 مبتدئ حمص الصابون 

 متوسط حمص تالوي نها سحلول عبد المجيب عمرو

 متوسط حمص بريمان عبي   محمد آية

 متوسط حمص ابرتهيم رغد موس فارس

 متوسط حمص عبد السالم غدير محمد فاروق

 مبتدئ حمص جنيد غنوة مهند فواز

 متوسط حمص ألفي    فرح محمد حافظ

 مبتدئ حمص تركاوي منال الرجب عمار خليل

 مبتدئ حمص العياش فاتنه عماد ليث

 مبتدئ حمص زرز زهور محمد هزاع ليان

 متوسط حمص ابراهيم ياسمي    ايهاب لي   

   عال الفيصل رضا ماسة
 
 مبتدئ حمص صاف

 مبتدئ حمص الصفوة غن  الطرشة محمد كنان مبي   

 مبتدئ حمص عبارة كندة مراد محمد غانم محمد كنان

   نبيل محمد منذر
 مبتدئ حمص المرصي مايا الحلوان 

 متقدم حمص الحواط دانية محمد محمد ياسي   



 

 

 متوسط حمص رسالن زينة الكردي عناد محمد فردوس

   ديمة األحمد مهند معي   
 
 مبتدئ حمص صاف

 مبتدئ حمص رعد هبة القصاب محمد غسان محمد رئيف

 مبتدئ حمص جانسي    مروة غسان محمد أيك

 مبتدئ حمص عبد الصمد لىم عبد الصمد رياض راما

 متقدم حمص ناصيف هال مندو محمد فراس محمد بالل

 مبتدئ حمص درن    رفا أبو صالح تمام بش  

 متوسط حمص رساس دينا وائل يوسف

ف ياسمي    الهاديعبد  جود  متوسط حمص األرس 

 متوسط حمص محمد اليسار نيوف بديع جول  

 متوسط حمص أبو زيد كندة عوف محمد خي   لميس

 متوسط حمص النجار وعد باراوي محمد حسان لي   

 مبتدئ حمص أيوب نور العنتبل   ماهر منار

 مبتدئ حمص رسالن هنادي الخانكان محمد عماد محمد ليث

 متوسط حمص علوان يشى مروان محمد أسامة

 متقدم حمص رساس ديما السعدي بديع عمر

 متوسط حمص مهرات ندى القصاب محمد حيان عمر

 متوسط حمص السباع   ندى السباع   عبد الرزاق سلىم

فو محمد باسم سارة  متوسط حمص الحمص   أمل رس 

 مبتدئ حمص فياض إيمان سي  هللا رياض سارة

   مصباح رساج الدين
 مبتدئ حمص دراق السباع   شذا معرصان 

   هالة عمار تاج
كمان   مبتدئ حمص الي 

 متوسط حمص الحموي مرام الزلق نبيل تالة

  الدين
 مبتدئ حمص العصي   فادية غزال باسل تف 

 متوسط حمص السقر سهام نرص وجد

 مبتدئ حمص عباس ميساء محمد يعرب

 متوسط حمص الدرون    مها شاهي    مأمون يارا

 متوسط حمص عباس ميساء محمد يازد

 مبتدئ حمص زرز زهور محمد هزاع روان

 مبتدئ حمص حسن منال يوسف محمد سارة

 متوسط حمص المنصور فيكر سمي   شام

 مبتدئ حمص العبود كوثر نايف تيم



 

 

كة عبي   حكمت تاال  مبتدئ حمص الش 

 مبتدئ حمص حمدون لبانة بسام يزن

   ديمة األحمد مهند يزن
 
 مبتدئ حمص صاف

   عبد الرؤوف يمن
 
 مبتدئ حمص طليمات غادة حلوان

   أيمن زيد
 
 مبتدئ حمص مخزوم مضاء صاف

 مبتدئ حمص بريمان عبي   محمد زينة

 


