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 2021املسابقة البرمجية املدرسية  –أسماء الطالب املتأهلني إلى مرحلة التصفية 

 الصف املدرسة احملافظة اسم األم الكنية اسم األب االسم م
 احلادي عشر املتفوقني الثانية السويداء هبه االعور فراس جاد 1
 احلادي عشر املتفوقني الثانية السويداء ميساء البدعيش نضال رامي 2
 احلادي عشر املتفوقني الثانية السويداء أميرة نصر احسان سدمي 3
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية هيفاء الشيخ يوسف ابراهيم 4
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية هناء احمد هيثم الزهراء 5
 احلادي عشر اسياسر خضر عب الالذقية رمي أسعد ائل أحمد 6
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية سماح قره فالح باسم أحمد 7
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية رماح ابراهيم مازن بديع 8
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية هنادي عثمان ديب فاطر حسن 9

 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين ذقيةالال عواطف بشالوي احمد حسن 10
 احلادي عشر الشهيد الكميت بليدي للمتفوقني الالذقية لواحظ أحمد إيهاب حمزة 11
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية رزان نصور وسام حيدره 12
 بعالسا الشهيد الكميت بليدي للمتفوقني الالذقية بشرى استانبولي علي زين 13
 الثامن منذر حسن علي للمتفوقني الالذقية هزار محمد مازن زينب 14
 احلادي عشر منذر حسن علي للمتفوقني الالذقية رحاب الشيخ زيدان علي 15
 احلادي عشر منذر حسن علي للمتفوقني الالذقية فرات شما سهيل علي 16
 التاسع منذر حسن علي للمتفوقني الالذقية مليس ابراهيم ياسر عمار 17
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية رميا اخلطيب شاكر عمرو 18
 السابع لؤي سليمة الالذقية اسمهان املقديد طالل قمر 19
 السابع منير عيسى الالذقية هناء كوسا أمين محمد 20
 احلادي عشر شكري حكيم احملدثة الالذقية اماني حبوش اسامة محمد 21
 العاشر حسام جمال شخيص الالذقية ثناء شيخ ابراهيم سانغ نور 22
 احلادي عشر الشهيد الكميت بليدي للمتفوقني الالذقية زينب بدّور كمال وديع 23
 احلادي عشر املركز الوطني للمتميزين الالذقية أروى علي عبداهلل يزن 24
 احلادي عشر جرير حلب فاطمة حيدر احمد باران 25
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حلب أمينة معاز وليد بشرى 26
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 2021املسابقة البرمجية املدرسية  –أسماء الطالب املتأهلني إلى مرحلة التصفية 

 احلادي عشر منارة الشهباء حلب رمي كمال شامي صفوان زين 27
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حلب سوسن شواخ خلف سارة 28
 احلادي عشر 2القدس ح حلب بنان ميري عمار احمد سيما 29
 التاسع محمود احلوري حلب فاطمة مرعي الشامي محمد عبدالعزيز 30
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حلب عبير قطاع محمد ربيع غيث 31
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حلب اناس اآلغا بوسطه جي فهد مجد 32
 احلادي عشر رجري حلب غادة احلمد حمد يامن 33
 الثامن الثامن من آذار حماة كاترين محمد عبد الرزاق علي 34
 احلادي عشر الشهيد باسل األسد للمتفوقني حماة بدور السبسبي أحمد وائل 35
 السابع الباسل للمتفوقني حمص حنان العمر محمود أحمد 36
 الثامن الباسل للمتفوقني حمص امتثال طعمة أكرم حمزة 37
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني احملدثة حمص مي محمد مدين فعرا 38
 احلادي عشر املتميزون حمص ليندا محمد علي زين 39
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حمص مي الدروبي طاهر سامي 40
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حمص ماري اخلطيب بسام سامي 41
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني احملدثة حمص شذا دراق السباعي مصباح ضياء الدين 42
 العاشر اخليرية النموزجية حمص رشا السباعي محمد فريد عبد العزيز 43
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني حمص سميحة املصري أحمد عبداهلل 44
 التاسع روافد حمص حمص دالية عبارة بالل عمرو 45
 احلادي عشر يزوناملتم حمص كاترين محمد عبد الرزاق لني 46
 احلادي عشر اخليرية النموزجية حمص زهرة اخلواجة محمد ماهر مرح 47
 احلادي عشر املتميزون حمص غينه معال معال احمد هادي 48
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني احملدثة حمص رشا السباعي فريد هادي 49
 السابع حسن الكردي حمص علياء صبح علي يوسف 50
 احلادي عشر الثانوية احملسنية مشقد هدى الواسطي وسفي احلسن 51
 احلادي عشر الثانوية احملسنية مشقد مرح راعي سعيد تسنيم 52
 احلادي عشر سوا مشقد كندة محمد حسن مازن حيدر 53
 الثامن عمر بن عبد العزيز مشقد دانية الدروبي محمد حسان زيد 54
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 2021املسابقة البرمجية املدرسية  –إلى مرحلة التصفية  أسماء الطالب املتأهلني

 احلادي عشر محمد أحمد ناصيف مشقد منال احلسني زهير سراج 55
 احلادي عشر فايز منصور مشقد نسرين عبيد محمد رضوان عبد الكرمي 56
 حلادي عشرا )احلرية(معهد الشهيد باسل األسد  مشقد سوزان الويش الشهير بالصباغ حسان فارس 57
 احلادي عشر الباسل للمتفوقني اخملتلطة مشقد سميره منره سامر ليث 58
 احلادي عشر سوا مشقد رمي متيم حسام محمد 59
 احلادي عشر معروف االرناؤوط مشقد منال حبيب اخلولي محمد عصام محمد اويس 60
 احلادي عشر ةالباسل للمتفوقني اخملتلط مشقد رشا بيرقدار فؤاد محمد غالب 61
 احلادي عشر االوائل النموذجية مشقد هناء الزيبق محمد حسن محمد وائل 62
 احلادي عشر محمد نذير نبعة للمتفوقني مشقد حال سليمان مرهج مازن يارا 63
 العاشر القرية الصغيرة مشقد رحاب فنوش اعويني مازن يوسف 64
 التاسع عبد العزيزعمر بن  مشقر يف د ندى جوخدار عمار بشر 65
 احلادي عشر عمر بن عبد العزيز مشقر يف د ندى جوخدار عمار دانة 66
 التاسع 1االفق اجلديد اخملتلطة ح مشقر يف د سالي صندوق غياث سيما 67
 الثامن ش / فايز سعيد محمود للبنات  ثانوية مشقر يف د نسرين قصاب غسان شام 68
 احلادي عشر أعالم اجملد اخلاصة ) أطفال التل( مشقر يف د مهسلي احلليبي مراد عبداهلل 69
 العاشر / محمد شحادة حيدر اخملتلطة  ثانوية ش مشقر يف د إيلني عمران رفعت مايا 70
 الثامن 2ضاحية الفردوس اخملتلطة ح مشقر يف د سميرة سليمان باسم هادي 71
 السابع القبيبة طرطوس رنا سلوم محسن سوسن 72
 احلادي عشر ثا/ املتفوقني طرطوس صباح أحمد محمد عبدالهادي 73
 احلادي عشر ثا/ املتفوقني طرطوس لينا سلوم منذر علي 74
 العاشر املتفوقني طرطوس ليلى يوسف كمال كرمي 75
 السابع املتفوقني طرطوس لينا سلوم منذر النا 76
 احلادي عشر م محمدفهي طرطوس ان بياتريس سيف عسكر انطوان ماري نويل 77
 التاسع القبيبة طرطوس رنا سلوم محسن مجد 78
 التاسع القبيبة طرطوس رنا سلوم محسن نبيل 79
 احلادي عشر املتفوقني طرطوس هنادي زينب هيثم يازد 80
 الثامن املتفوقني طرطوس سهى جمالة سدير يوسف 81
 احلادي عشر املتفوقني طرطوس رمي سلمان عدنان يونس 82

 


