
 

 

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

 ( سنة15_  12) اليافعينفئة 

 مركز دمشق
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 متوسط ريف دمشق نوح ليال يارس محمد

ة باسم هادي  متوسط ريف دمشق سليمان سمير

h مبتدئ دمشق عراب    شهال عبد المنان 

ب   
ُ
 متوسط دمشق الكوري رانيا ديب محمود أ

 مبتدئ دمشق فياض م  سعود عاطف أحمد

 مبتدئ دمشق دياب إيمان عبدهللا أحمد

 مبتدئ دمشق رفاع   هدى رياض محمد يمان

 متوسط دمشق الصوص رزان مازن أحمد

 مبتدئ دمشق الحسير   نزي  هة ميرس أحمد

 متوسط دمشق شاليش حياة رفعت أسامة

   نديدة عبد اللطيف أسامة
 
 مبتدئ دمشق حلواب

   محمد
 
 متوسط دمشق العقله هزار هاب

با جاكلير   عبد الكريم أمير    متوسط دمشق رسر

 مبتدئ دمشق عباس مرفت محمد أورنينا

 مبتدئ دمشق العذبة ممير   عدنان الزهراءبتالء 

نا جرج    بطرس  مبتدئ دمشق نعمة مير

 مبتدئ دمشق رابعة هنادي أحمد بلقيس

 مبتدئ دمشق حسن سمر حسان جن  

 متوسط دمشق األشقر هيفير  عرفات محمد عامر حامد

 مبتدئ دمشق بهلول فاتن سهيل حبيب

 متوسط دمشق النحاس سكينة سامر حسن نرصهللا

 متوسط دمشق بوسبيت سوزان احمد حسير  

 متوسط دمشق الجراح هال عمر حمزة

 مبتدئ دمشق قنطار من   أيمن رام  

 مبتدئ دمشق ابو الهيجاء دارين باسل رغد

 مبتدئ دمشق الدروب    دانيه الدروب    زيد



 

 

 مبتدئ دمشق عتمه مريم طارق زيد

 مبتدئ دمشق جعلوك بديعة مروان زيد

ى نضال زين العابدين    برسر
 مبتدئ دمشق زين 

   هال عل   زينب
 
 مبتدئ دمشق البستاب

 متوسط دمشق الخيم   مالذ نزار سارية 

  المرجه لمياء ايمن سنا
 مبتدئ دمشق بن 

   ديمة كيال   قدري صالح
 متوسط دمشق مجن 

 مبتدئ دمشق حالق رندة سمير  عبادة

 مبتدئ دمشق الطويل رنا عمر عبادة

 مبتدئ دمشق مرصي نانس   معاذ عبد الرحمن

 مبتدئ دمشق البوابيج    هنادة يحنر  عبد الكريم

 مبتدئ دمشق حاج احمد سيماز امجد عبد الهادي

 مبتدئ دمشق حسن آغا هنادي محمد يارس عبدهللا

 مبتدئ دمشق كالس نور الهدى قاسم عبدهللا عزالدين

  المرجة سمية أحمد ياسير   عمر
 مبتدئ دمشق بن 

   ثريا محمد عمرو
 
 متوسط دمشق حداق

 متوسط دمشق الغفير  عبير  حسام فاطمة

 مبتدئ دمشق ظاظا غالية عالء فرح

 مبتدئ دمشق العلن    عال محمد باسل قص  

   هال عل   قمر
 
 متوسط دمشق البستاب

 مبتدئ دمشق الشيخ نداء يوسف كيان

ية رغد فراس النا  متوسط دمشق شعير

 متوسط دمشق العبدهللا روال كيوان عاطف ليل

 مبتدئ دمشق عز هدى حسن أيمن لير  

   دانية روان ماجد
 
 متوسط دمشق نشواب

 متوسط دمشق سليمان منال حسام ماهر

 مبتدئ دمشق دادو هانيا ديب خلدون مايا

ين ذوالفقار مايا  مبتدئ دمشق سليمان شير

 مبتدئ دمشق النجار عبير  حسام محمد العباس

 متوسط دمشق فليون هيفاء معاذ محمد بسام

 مبتدئ دمشق مرصي لورا محمد محمد بهاء

 مبتدئ دمشق الشالح رنا بالل محمد جاد

 مبتدئ دمشق القواص ريم البوابيج    محمد عل   محمد رشيد

 متوسط دمشق مرتص   منال محمد سليم محمد رضا



 

 

 مبتدئ دمشق مرصي ليال   حسام الدين محمد نور

 متوسط دمشق عرقسوس   هنادي أسامة محمد وسام

 متوسط دمشق الخضور فاتن محمد محمد وهب ونوس

   عبد الجبار محمد يارس
 
 مبتدئ دمشق أبو شهاب أماب

 مبتدئ دمشق الرز هالة محمد ماهر محمد يرس

 مبتدئ دمشق أحمد هبة أحمد محمد

 مبتدئ دمشق الخباز رانيا ريا غزوان محمد

 مبتدئ دمشق ابو السل نبيله مندل محمد

 مبتدئ دمشق بشماف زويا مارج أنزور

   دالل توفيق أمجد
 متوسط دمشق شمسين 

وز فادي أحمد  مبتدئ دمشق الريس فير

 متوسط دمشق الحامضة سحر عالء الدين محمود

   رنده ايمن مروه
 
 مبتدئ دمشق القصيباب

 مبتدئ دمشق محمد م   أحمد معاذ

 مبتدئ دمشق حسير   رندة ناج    غسان معاذ

   هدى نائل معن
 
 متوسط دمشق نشواب

 متوسط دمشق رضا لميس أحمد هادي

 مبتدئ دمشق عبود أمل عصام وجيه

 مبتدئ دمشق رضا لميس أحمد يارا

 مبتدئ دمشق سعود ريتا مهيب يانا

 متوسط دمشق حوش سماح احمد يحنر 

 مبتدئ دمشق الشتيوي ديمة أحمد يزن

 مبتدئ دمشق حاج حسن ايمان عل   يوسف

 

 

 

 



 

 

 مركز صيدنايا
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 مبتدئ صيدنايا الكبة مارلير  الكبة ايليا جوزفير  

 مبتدئ صيدنايا الخوري مايا العيس أديب شحادة

 مبتدئ صيدنايا معمر رزان تادرس سامر ماريا

 مبتدئ صيدنايا المعري روعة المعري وائل ماريا

ين قدس   الياس ماري    شير
 مبتدئ صيدنايا العنين 

 مبتدئ صيدنايا الخوري مريانا شاهير   وهبة الياس

ها الياس آنا    ليل عير
 مبتدئ صيدنايا العنين 

ى  مبتدئ صيدنايا لطاش وردة لطاش غانم برسر

   اسما فادي روزالير  
 مبتدئ صيدنايا العنين 

 مبتدئ صيدنايا الكردي هدية زك   شمس

 مبتدئ صيدنايا عساف بسمة حبيب نضال كارال

 مبتدئ صيدنايا عساف تريز علم رامز لوريسا

 مبتدئ صيدنايا بريقع روز نابغ ماريسا

 مبتدئ صيدنايا لطاش فاديا داوود نتاليا

 مبتدئ صيدنايا االختيار ليندا الراع   عادل وسام

 مبتدئ صيدنايا الشيخ دارين الشيخ وسام مايا

 مبتدئ صيدنايا عساف الخوريرندة  وهبة نتال  

 مبتدئ صيدنايا علم جوزفير  الخوري شكيب ماري أنج

 

 

 

 



 

 

 

 مركز التل
 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 متوسط التل عرنوس ناهد اسماعيل محمد

 

 
 مركز حماه

 المستوى المدينة الكنية اسم األم اسم األب االسم األول

 متوسط حماة أحمد صباح محمد عبدالهادي

 متوسط حماة الرجب لما عبد الستار فهد

 متوسط حماة محمد كاترين عبد الرزاق لير  

 


