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12سيف اجلباعي11رامي البدعيش11جاد األعور10امين عريجرابعة العريضياملتفوقني الثانيةcode of dutyالسويداء1
10تيم السلمان10روان احلسني11ورد 11حيان صعبرابعة العريضياملتفوقني الثانيةcode 'em allالسويداء2
10مجد الصحناوي10نوار أبو غامن10أغيد اجلباعي9كرمي دوارةرابعة العريضياملتفوقني الثانيةreturn_nameالسويداء3
9كرمي الطويل9مجد أبو الفضل9مضر أبو سعد9متيم أيوبرابعة العريضياملتفوقني الثانيةEaglesالسويداء4
11طارق بشارة11حمزة البربور11أوس اجلرماني11مجد سكيكررابعة العريضياملتفوقني الثانيةcode it outالسويداء5
9حسام جنود8ماريتا8ميس 8كرمي خيررابعة العريضياملتفوقني الثانيةspace-xالسويداء6
11محمد حبيب11اسير عثمان11أداد أحمد11سليمان ضوياسليمان حسناالخاء العربياالخاء العربيالالذقية7
10زين العابدين مرشد10زين الدين الدكنجي11أمل صافي11علي الشيخلوسي دويريالشهيد منذر حسن علي للمتفوقني coders miracleالالذقية8
7سام محمد ابراهيم 7جعفر وسام احمد 8رغد ياسر عثمان 8مرمي وسام احمد لوسي دويريالشهيد منذر حسن علي للمتفوقني mrgsالالذقية9
7اوس فراس دلول7مجد منذر محسن8نور مضر منصورة8جنى عمار اسمندرزينب اسماعيل الشهيد منذر حسن علي للمتفوقني T.B.Tالالذقية10
8سليمان محمد ابراهيم8ميس مضر منصورة 8مرمي منذر محسن8وجد شريف عبداهلل زينب اسماعيل الشهيد منذر حسن علي للمتفوقني S.W.Mالالذقية11
11حمزة أحمد11مضر قدار11زين بالل10آدم علوشمتيم أبو الشمالتالكميت للمتفوقنيProgramming- kaizoku-danالالذقية12
8زين استانبولي8هيا شمسني8دلع ديب8آرام جنادمتيم أبو الشمالتالكميت للمتفوقنيfree open sorcesالالذقية13
8حسن شمه8زين بدور9هادي تقال9حسن قزازومتيم أبو الشمالتالكميت للمتفوقنيData-piratesالالذقية14
10علي السفكوني10غزل دواي9يونس دواي9حيدرة املقديدمتيم أبو الشمالتالكميت للمتفوقنيGhazal Dwaiالالذقية15
7ياسمني قزازو7ليليان محمود7اوس سعد الدين7حيدرة عثمانمتيم أبو الشمالتالكميت للمتفوقني Geeksالالذقية16
11هادي احمد معال 11زين علي محمد11بديع مازن ابراهيم 11ابراهيم يوسف الشيخمحسن نصر عباساملركز الوطني للمتميزينstuck on Aالالذقية17
11كرم بوبو11حيدر سالمة11شعيب محسن11احمد استانبوليمثنى قبيلي. داملركز الوطني للمتميزينreturn to sleepالالذقية18
10هادي بدور10جعفر صادق10شادي احلسن10أغيد جعفرميس درويشاملركز الوطني للمتميزينJaafar Sadekالالذقية19
10غيث الشعبان10عمران بو سعيد10زين محمد10عيسى مخولراما اسمندراملركز الوطني للمتميزينThe best Programarsالالذقية20
11يزن عبد اهلل علي12عمرو شاكر اخلطيب12حيدرة وسام نصور11لني عبد الرزاق محمد ميس درويشاملركز الوطني للمتميزين ++Scoreالالذقية21
10حال ياسر األيوبي11دلع رامي فرحات11خلود ياسر ياسني 10نور غسان شيخ ابراهيم فاطمة حاجي سليمانثانوية ماهر درويش أحمد_Fantastic_Fourالالذقية22
11سارة وليد ضرغام11هدى محمد عقدة11بثينة محمد زيادة11أسماء نورس حاج عثماننسرين حجازيثانوية ماهر عدنان زاهدهدى عقدهالالذقية23
11مصطفى عبد القادر سيده11نبيل مازن شال11ميان وضاح مزيك11احلسن سامي غزولنيمحمد حسنمحمد فراس فائق جديدDigimon Baseالالذقية24
7يوسف ربيع ايوب7كرمي فادي خوري7زينب حسام اسعد7سامي رامي مصري زادهعلي محمد سليمانميمون حموديCloockالالذقية25
7محمد جواد العجي8علي صبوح8دانيال علي 7محمد كوساربيع عراجمنير عيسىTechniciansالالذقية26
10يونس امين حمدان 10غيث احمد احمد 10غزل احمد اسبر 10ابراهيم باسم العكشحسام بديع زمرد ميمون حموديProgramming Pioneersالالذقية27
10مايا علي علي 10رند منذر احلاصود 10حنني بسام عيسى 10النا سمير سقور حسام بديع زمرد ميمون حموديCodeالالذقية28
11سنا غازي سبع الليل11غنى انس كندو11دميا زكوان شاكر11زهراء زكريا طهمحمد جيروندمي اسعد اسماعيلNight Roseالالذقية29
10أسماء اهلل باسل خميس 10قمر برهان جيرو 10جلني محمد جيرو 11رمي عبد الفتاح هنديمحمد جيروندمي أسعد اسماعيلAmbitionالالذقية30
10بشر مجد خياط 10حال محمد ياسر حفار 10هيا عامر بوشي 10لني خالد سمارة خالد محمد سمارة الباسل للمتفوقنيmatrix solversحلب31
7عمر خالد نعناع 10أحمد كرم محمد سميح رفاعي 8عبد القادر محمد فارس حجالوي11محمد علي عبد اللطيف خياطة خالد محمد سمارة الباسل للمتفوقنيhz 369حلب32
11حسني يوسف شايب 10ملهم عبد الرحمن عدلة 10محمد طاهر سواس10أنس عبد الواحد طاهر خالد محمد سمارة الباسل للمتفوقنيunlimitedحلب33
7حال أسامة البوشي 8محمد مؤمن حسان مصري 10وليد محمد عقاد 11جاد الكرمي أحمد جمعة السماعيل خالد محمد سمارة الباسل للمتفوقنيمميزون حلب حلب34
7عبد الرحمن عبد القادر حكواتي 7محمد عالء الدين نو 8محمد أحمد بلط 8محمد أديب عبد السالم عبيدو خالد محمد سمارة الباسل للمتفوقنيprogramming heroesحلب35
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10مجد محمد حزام10زين العابدين عصام زمار10عمر باسل الهندي11سيف محمد زاهر اليوسفيصادق ملحيسمدرسة سينا اخلاصةMotherlandحلب36
10تقى بلط10سالم الشيخ حسن10محمد رسول درباس11محمد علي حاج حسنيعادل شريحالباسل للمتفوقنيSad Limit Exeeded Aleppoحلب37
10بانة كنان عاشور7محمد ضياء ضرار سروجي7محمد زاهد أمين عللو10مصطفى أسامة حوكانعادل نزار شريحالباسل للمتفوقنيThe Rootsحلب38
11آدم محمد عالء الدين كواية11عمران محمد خضر حّمادة11محمد ينال قبان علي11أحمد شادي محمد إيهاب بكرعادل نزار شريحالباسل للمتفوقني1UP Teamحلب39
10نصر اهلل محمود بكور10كرمي حسان رسالن10حسني عيد القادر احلسني10محمد ميان فيصل الصالحعادل نزار شريحالباسل للمتفوقنيKareem Raslanحلب40
10مهند وهبي قباني10مصطفى احمد سنكري طرابيشي10مصطفى خالد حلو10خالد رائد وهيبةمحمود طيارابن خلدون اخلاصةمحمود طيارحلب41
10محمد ضياء محمود العبد10محمد محمد عادل اواو10راميار أحمد يوسف 10سرخابون عزت داودنيرفانا بطالابن خلدون اخلاصة Matrix teamحلب42
10سيدرا رامي معال 7رام كرمي الصالح7جولي حسن فرج7عمار ياسر ابو اسماعيل رهف علي احلموي الباسل للمتفوقني في سلمية ابداعحماة43
11عبدالرحيم محمد جنيب الزعيم11عبدالعزيز عبداحلي الشامي11علي عبدالقادر حاج خميس11وائل أحمد السبسبيعبدالرحمن الرحالعثمان احلورانيA Code in Scarletحماة44
10جميل باسم واصل10باسم عماد العساف10كمال منير زعرور10ابراهيم محمود الدباغرهف حسواملتفوقني الثانية.ثاThe voidحماة45
10محمود احمد كرنازي10أيهم مأمون النبهان7محمد صائب محمد صادق العلواني10نور الدين محمد كمال جنارأمين وليد كوجانمدارس البيان النموذجية اخلاصةBinary beastsحماة46
10الهام محمد صباغ10سحر محمد فادي القوجة10زينة سامر خليف10اجني عزام طرشةاميان تيسير احلاج زينعبد القادر الشقفةعبد القادر الشقفةحماة47
10سامح محمود املعمار10علي سلمان سعود11حسام بسام احلمود12زياد صائب شدودحيدر بسام اجلمودأمجد نظير اجلورانيA to Zحمص48
11أحمد أكرم طعمة11هادي فريد السباعي8سراج الدين مصباح دراق السباعي11ضياء الدين مصباح دراق السباعيزياد الصغيراملتفوقني الثانيةHadi Sebaieحمص49
10آية حكمت الشركة10جعفر مفيد مصطفى10رامي نضال العباس10هاشم محمد يوسفزياد الصغيراملتفوقني الثانيةAya Ayaحمص50
7ملك العكاري7آالء قاسم7ماجد الطرشة7احمد العمرزياد الصغير املتفوقني الثانيةAmalحمص51
10ماجد التالوي10ميار احلموي10أحمد قاسم10إبراهيم العليزياد الصغير املتفوقني الثانيةnoحمص52
11أسماء العمر11زين الدار اللوعة11لني حسن10فارس ديوبزياد الصغير املتفوقني الثانيةPagasusحمص53
11جودي جهاد البدر10جولي جهاد البدر9حسن محمد وهبي9ليلى حسن سرحانسامي الاللياملتفوقني األولىLaila Sarhanحمص54
10سارة غيث10نور برغوث10سرار احللموشي10شيماء حسونعمر الساعاتياخليرية النموذجية CMNحمص55
10سنا حلواني10جودي الديري10نبال األتاسي10رغد قطانعمر الساعاتياخليرية النموذجيةIt ،khayriaحمص56
11محمد خالد رمو9احمد بشار الرفاعي9حمزة اكرم طعمة11محمد عمرو محمد فراس ناصيفنور الشيخ حسناملتفوقني األولىomohamadoooحمص57
11عمر بيرفدار11طارق حداد11عبد الرحمن اخلضر11عبد التقي األتاسيوالء الصوفياملتفوقني األولىE404حمص58
11عمار محمد مجد الفني10فرحان عبداجلواد احلاج يونس12انطوان كمال دبوس12حازم معتز داالتيوالء الصوفياملتفوقني األولى?In Italy, are there pistachiosحمص59
11سيف الدين خضرة11جودي سليمان11يونس شحود11عبد اهلل بارةانعام العكاريالباسل للمتفوقنيSWAMPدمشق60
9عدنان محمد حسان االسكاف10معن نائل نشواتي11عبد السالم محمد جهاد ملص11محمد غالب فؤاد بيرقدارانعام العكاريالباسل للمتفوقنيM.A.Nدمشق61
11عبداهلل أيسر باره11سيف الدين محمد خير خضره11يونس محسن شحود11جودي ماهر سليمانانعام العكاريالباسل للمتفوقنيSwamp Teamدمشق62
11ليث سامر منرة10أمني عبد الكرمي شربا 11حسني أحمد بو سبيت 11ميار أمجد رعدانعام العكاريالباسل للمتفوقني it's Not a bug, it's a featureدمشق63
8علي محمد حسني نوري10ملهم خليل سعدية10فاطمة الزهراء ميثم سليم11محمد طه محمد علي الصوصأسيل حربالهاشمية اخلاصةAssel Harbدمشق64
ال يوجد10جنى رحيمة10غنى الكناني10جودي شقيرروعة السيروانعادلة بيهمCIDدمشق65
10محمد عيد األكتع10عمر احلليبي10عمر العطار10براء صوانعبد الرحمن احلصنيالسعادةCYPER_LEGENDSدمشق66
10زين العابدين فهد ياسني10محمد منار منير معطي10حال نعيم شاكر10مينى توفيق شالش العبد اهللمحمد نور محمد الكرمالهاشمية اخلاصةThe thinkersدمشق67
7رفيدة محمد الطباخ7ليالس محمد أنس شحادة8لونا متيم قدح8هالة محمد زاهر البصوصمحمد نور محمد الكرممعهد النجاح اخلاصةFuture-Starsدمشق68
10ليليان عبد اللطيف بدير10مايا بشير املصري10رقية محمود زوبي10آية باسم األعرجمحمد نور محمد الكرممعهد النجاح اخلاصةThe-Eliteدمشق69
7حال وليد علوان7مياس علي مرعي7ماسة عالء الدين الشالح7روال يحيى برنبومحمد نور محمد الكرممعهد النجاح اخلاصةGenius Clubدمشق70
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8شهد اسماعيل شاهني11دانة محمد سعيد السيوطي7زينة حمدي القصار 11أسماء محمد ماهر اخلطيبمحمد نور محمد الكرممعهد النجاح اخلاصةFuture-Magicدمشق71
7جودي علي زهوة7زينب عبد اهلل زهوة10آية مازن الفواز10إميان باسل الطرابيشيمحمد نورمحمد الكرمالهاشمية اخلاصةFuture-Generationدمشق72
10عمر قصيباتي11أدهم النوري11وائل الزيبق11يزن العطارمحمد همام عباسالصباemptyدمشق73
10محمد علي محمد معاذ احلمصي11عالء خالد البغدادي10يوسف صقر سلوم11سراج الدين زهير احلسنيمروة زهير محمدثانوية نذير نبعة للمتفوقنيALPHA BYTEدمشق74
10شام منير داؤود9ريتا بشار بركات9ابراهيم نضال خضر11كرم محتسب صقرمروة زهير محمدثانوية نذير نبعة للمتفوقنيMatrixدمشق75
7علي فراس حسن8حيان نشأت الهندي8خضر صقر سلوم9يونس سفير منصورمروة زهير محمدثانوية نذير نبعة للمتفوقنيMastersدمشق76
10سامر بدرية10عبد اهلل االيوبي10بشر الترجمان10عبد الرحمن أحمدهبة الدروبيالباسل للمتفوقنيالباسلدمشق77
12عبد الهادي محمود حميدة12جعفرأسامة محفوض12أحمد طالل سعود12عبد الهادي نائل نشواتيهبة الدروبيالباسل للمتفوقنيC-Forceدمشق78
11لونا شرف9زيد الدروبي11دانة جوخدار9بشر جوخداررغد سرورعمر بن عبد العزيزBishr Joukhadarريف دمشق79
9محمود عصام حميد9عبد اهلل مهند عودة9مجد أحمد عبد العزيز9وسام جبرين جابررنا كاملةرأس العنيP.L.Sريف دمشق80
9عبد الرحمن محمد حامد9محمد عبيدة فرزت عباس9محمد أمني مأمون موسى9يزن وسيم عن عزميةرنا كاملةرأس العنيThe bestريف دمشق81
8خالد وليد الريان8محمد منير الرديف8أحمد بشار املاضي8محمد فادي عرابيرنا كاملةرأس العنيجيل املستقبلريف دمشق82
8سالم مروان يوسف8لني معدي دواه8بيان صادق أحمد8فاتنة مناف سالميةرنا كاملةرأس العنيShining Starsريف دمشق83
8سدرة مازن أسعد8سلمى غياث راشد8جودي أحمد فواخيري8جوليا محمد حسام أحمدرنا كاملةرأس العنيPowerريف دمشق84
8سليم بسيم حسان8محمد ياسر فخر الدين8هادي ثائر حميدي8محمد عدنان محمد ضرار امللقيرنا كاملةرأس العنيThe Herosريف دمشق85
8محمود لؤي كرمي9محمد كرم مؤنس سعيدان9محمد نبيل الكيالني9ليث وائل اخلبازرنا كاملةرأس العنيS.A.Sريف دمشق86
8زمزم سليمان إبراهيم 8اميان صالح احملمد8سالم أحمد خنيفس 8بشرى رضوان خميس ميرفت عطية حسني اليرموكYITريف دمشق87
7يوشع قدور8حمزة أبو فياض7أحمد أبو فياض7لونا توجامحمد خضراملتفوقني األولىLunaطرطوس88
10ساندريال الزاوي10شفيق بيطار10علي محمد11عبد الهادي احمدنسرين حسناملتفوقني الثانية++cطرطوس89
8مضر إبراهيم7دانيال احملسن8جودي مصطفى8تاال صبحوعد رمضانمصطفى حيدرPower teamطرطوس90
10علي احمد حمدان10ابراهيم عيسى محمد10علي محمود عبد الرحمن10مدحت اياد يوسفأسيل محمد محمدللمتفوقني/ثانوية الشهيد عفيف نصر فريق برمجةطرطوس91
10يوسف هاشم زينب11ماري نويل انطوان سيف عسكر10محمد حسام علي10زين سمير منصورنادر عيسى سودانالشهيد فهيم محمدCyberKnightsطرطوس92
10محمد علي دبره10فراس مازن صبح10كرمي كمال يوسف10بدر عمار حزوريمحمد خضراملتفوقني األولىbader hazouryطرطوس93
11يازد هيثم زينب11علي منذر سلوم11حيدرا باسل اخلطيب12علي رامز سليمانثائر سلمان بوفروداملتفوقني األولىQuantum Bitsطرطوس94
10محمد منذر محمد مازن شموط10معن محمد حسام أسامي10محمد عدنان حسام يوسف10أنس محمد أبي الفتوحمحمد شحادةدار احلكمةAnas Abi Al Futouhدمشق95
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