
نتائج املرحلة األولى من البطولة الوطنية للمناظرات 

18 - 22 حزيران 2021

محصلة1234النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

67269.672.476.873.7 - 431املركز الوطني للمتميزينمحمد صالح عيسى 

678.570.7164.147772.6 - 431مدرسة طائر الفينيق اخلاصةفرح أحمد الكردي

6867.4تزكية466.8568.7 - 422مدرسة الباسل للمتفوقني الثانية/حمصمحمد خير حسن الياسني

51.266.2855.157.5تزكية4 - 422مجمع ماهر عدنان زاهد 2مرمي عبدالقادر جمعه

66.9انسحاب68.28حرمان065.5 - 4 - 4منارة دريكيش اتمعيةمرح حيدر

محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

1572.8579.581.5778.0 - 32املتفوقني األولى الشهيد علي خضراياس محمد مصطفى

76.3تزكية472.2580.28 - 321ثا/ الشهيد الكميت إبراهيم البليدي للمتفوقنيسامي أنس احلريري

3111377.563.8581.5774.3منارة الصليبة اتمعيةمحمود عمر زين

65.7انسحاب07061.4 - 3 - 3مجمع ماهر عدنان زاهد 1املهند فيصل جمل

محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

665.717479.2873.0 -  - 33مدرسة الشهيد اياد غامنفرح أحمد الكردي 

262.8561.7158.5761.0 - 312منارة الشيخ ضاهر اتمعيةرامي رمضان

256.8561.8558.1458.9 - 312مدرسة الباسل للمتفوقني األولى/حمصندى السالمة

254.5753.5760.4256.2 - 312مدرسة البيان اخلاصةمحمدنور االدلبي

محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

677.766.578.4274.2 -  - 33مدرسة املتفوقني الثانية/ طرطوسسليمان جنار 

436.2850.5757.8548.2 - 321ثانوية اجلالء لإلناث/ حمصمحمد الزهراوي

39.0تزكية225.4252.5 - 312مدرسة ندمي رسالن احلكوميةفاتن طه

42.8انسحاب050.235.42 - 3 - 3ثانوية احمد قاسم محمودفاطمة موسى 

جتمع الالذقية 
اموعة األولى

اموعة الثانية

اموعة الثالثة

اموعة الرابعة
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العالمات
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محصلة1234النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

66780.164.672.571.1 - 431منارة شهبا اتمعيةعدي فرحان ابو فخر

669.741.162.167.460.1 - 431ثانوية الفجر اخلاصةغنوة مطر

477.147264.156.767.5 - 422ثانوية املعونة اخلاصةميرفا جورج شوفان

451.940.460.152.151.1 - 422مدرسة القرية الصغيرة 1نوار يازجي

058.7152.730.164.751.6 - 4 - 4مدرسة الشمس اخلاصةكاترين ايسر بريك هنيدي

محصلة1234النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

662.655.146875.265.2 - 431مدرسة القرية الصغيرة 2نوار يازجي

469.469.777.459.2868.9 - 422مدرسة املتفوقني الثانية/السويداء1سراب فرحان شنان 

459.461.251.864.659.3 - 422ثانوية إبراهيم زين الدينحسام جهاد عامر

268.866.358.348.960.6 - 413ثانوية عصام حربرهام سليمان حديفة

270.247.753.758.657.6 - 413مدرسة عادلة بيهم اجلزائريدمية علي الغزاوي

محصلة1234النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

867.771.77576.872.8 -  - 44مدرسة املتفوقني الثانية/السويداء2سراب فرحان شنان 

678.174.863.87372.4 - 431نذير نبعة للمتفوقنيأجود علي زيود

460.567.872.751.663.2 - 422ثانوية شكيب أرسالنمروة بدرية 

252.462.16270.761.8 - 413مدرسة الشهيد زيد كرباجغنى توفيق زحالن 

052.367.465.455.5760.2 - 4 - 4ثانوية الشهيد توفيق مزهرآمال حسن نصر

محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

469.97287.476.4 - 321ثانوية الشهيد سلمان الصفديكمال فوزي حمزه

451.472.183.769.1 - 321منارة قطنا اتمعيةشام ماجد احلمدان

437.784.172.764.8 - 321ثانوية املتفوقني في صحناياروعه فيصل عربي

069.765.170.768.5 - 3 - 3مدرسة املتفوقني األولى/السويداءرازان أبو فخر

جتمع دمشق 
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محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني 

677.376.363.272.3 -  - 33مدرسة االميان اخلاصةفادي سابا

479.469.461.670.1 - 321منارة احملافظة 1روان بصمه جي

264.868.656.863.4 - 312مدرسة األمل اخلاصة 4 ميشيل شقيان

068.66859.865.5 - 3 - 3مدرسة األمل اخلاصة 1مجد جبارة

محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

677.782.983.281.3 -  - 33ثانوية الباسل للمتفوقني اتلطةأحمد ناظر

47460.176.570.2 - 321مدرسة األمل اخلاصة 3 فادي سابا

262.17463.466.5 - 312مدرسة األمل اخلاصة 5 ميشيل شقيان

06469.167.666.9 - 3 - 3منارة احملافظة 2زهر البيك 

العالمات

محصلة123النقاطتعادلخسارةفوزلعبالفريقاملدربني

684.667.478.276.7 - 33منارة هنانو اتمعيةمحمد علي نحاس

321472.480.072.074.8منارة احملافظة 3زين جوخدار

312280.37472.875.7املدرسة الوطنية اخلاصةحسن رسالن

3062.354.660.259.0 - 3مدرسة األمل اخلاصة 2مجد جبارة

اموعة األولى

اموعة الثانية

اموعة الثالثة

جتمع حلب
العالمات

العالمات


