
وقت التدريب

الدورة#
11
21
31
41
51
61
71
81
91

101
111
121
131
141
151

 صباحاً 10  الى 8من 

خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 
كلية الفنون اجلميلة

 صباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد:األسبوع اخلامس

Onlineصباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد:األسبوع السادس 

 صباحاً 10  الى 8من 

Onlineصباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد: األسبوع الثاني 

خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 
كلية الفنون اجلميلة

 صباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد:األسبوع الثالث

أيام التدريبمركز التدريب 
خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 

كلية الفنون اجلميلة
خميس-ثالثاء-احد: األسبوع األول

Onlineخميس-ثالثاء-احد:األسبوع الرابع

مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ

املستوى 
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ

جوليا بدر أبورشيد
حاملزة سامر نوح

حاملزة مازن خيربك

بيلسان خالد خالد
تسنيم خالد صالح
توفيق نسيم التلي
جواد مهند الراعي
جوري منذر زيتونة

إياس محمد برغوث
أسامة نضال ريحان
أمل صالح منصور
أمنة طالل الراعي
بانة فارس احمليسن

2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

األسم الثالثي
احمد ماجد الطير
احلسن خالد خالد



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
162
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
272
282
292
302

املستوى األسم الثالثي

 صباحاً 10  الى 8من 

Onlineصباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد:األسبوع اخلامس 

خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 
كلية الفنون اجلميلة

 صباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد:األسبوع السادس

 صباحاً 10  الى 8من 

خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 
كلية الفنون اجلميلة

 صباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد: األسبوع الثاني

Onlineصباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد:األسبوع الثالث 

مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ

أيام التدريبمركز التدريب 

Onlineخميس-ثالثاء-احد: األسبوع األول

خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 
كلية الفنون اجلميلة

خميس-ثالثاء-احد:األسبوع الرابع

مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ

مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ
مبتدئ

مبتدئ
مبتدئ

محمد عصام طلي
مروان محمد اديب اللحام

ميار شادي اليوسف

عمر محمد القطب
ليمار مازن اجلداري
ماريا خالد امليداني

محمد اجلندي ملهم اجلندي اجلندي
محمد براء خالد الدوس

رائد هاني العقله
روي موفق محمد ديراني

زهراء أحمد الصوص
عمار ياسر نوح

عمر الفاروق عبد الفتاح العلي

خليل عمار ديبو
دمية وائل حمود



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
13
23
33
43
53
63
73
83
93

103
113
123
133
143
153
163
173
183

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع اخلامسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع السادس 

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع الثاني 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع الثالثجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

أيام التدريبمركز التدريب 

ثالثاء-سبت: األسبوع األولجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineثالثاء-سبت: األسبوع الرابع

املستوى األسم الثالثي

مبتدئرديف حيان جمل
مبتدئرؤى مروان البلعة

مبتدئرياض سامر احلميد

مبتدئحال خالد حالوه
مبتدئحال رضا الشلبي

مبتدئذو الفقار بلسم الراعي

مبتدئحاملزة محمد كلثوم
مبتدئحسان رضا الشلبي

مبتدئحكم محمد نبيل خليفة العلم

مبتدئجمال عامر الدهام
مبتدئجويل علي صالح
مبتدئحازم أسعد عباس

مبتدئأمير أحمد حاج قاسم
مبتدئبيسان محمد العباس

مبتدئجاد حكم غنوم

مبتدئإليانور وائل يوسف
مبتدئأحمد محمد الفندي

مبتدئألني وائل يوسف



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
14
24
34
44
54
64
74
84
94

104
114
124
134
144
154
164
174

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع السادسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

املستوى األسم الثالثي

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع الرابعجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع اخلامس 

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع الثانيجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء-سبت: األسبوع الثالث 

أيام التدريبمركز التدريب 

Onlineثالثاء-سبت: األسبوع األول

مبتدئعثمان بشار عودة
مبتدئعروة زياد رزوق

مبتدئطارق محمد املصري
مبتدئعبد العزيز سفيان خيت
مبتدئعبدالرحمن رامي اجلدبه

مبتدئصالح عماد فياض
مبتدئصالح عامر الدهام
مبتدئطارق عمر محفوظ

مبتدئسيلينا غدير حميدان
مبتدئشام مهند استامبولي
مبتدئشهد خالد عبد الرزاق

مبتدئسقراط سامر ضاحي
مبتدئسالم قريطم عيد قريطم 

مبتدئسمير فؤاد البيطار

مبتدئزياد طارق السيوفي
مبتدئسارة صالح وفائي

مبتدئسام احمد مازن الشاش



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
15
25
35
45
55
65
75
85
95

105
115
125
135
145
155
165
175
185

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع اخلامسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع السادس 

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع الثاني 

 ظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع الثالثجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

مبتدئمحمد تيم شادي حواصلي
مبتدئمحمد جاد بالل شاللة

مبتدئمازن محمد عنيسي
مبتدئماسه عصام الغفير

مبتدئمجد اسامة محفوض

مبتدئكرمي لؤي العصيري
مبتدئكرمي وليد خلوف

مبتدئلونا عمر محفوظ

مبتدئعمر أنس فتوح
مبتدئكرم منير عباس
مبتدئكرمي عالء كيوان

مبتدئياسمني منذر زيتونة
مبتدئيوسف عبد القادر الغندور
مبتدئعلي محمد خير شاهني

مبتدئميار محمد برغوث
مبتدئميرال أحمد غامن

مبتدئوسيم حسن الدكاك

مبتدئعمار ياسر نوح

أيام التدريبمركز التدريب 

أربعاء-أحد: األسبوع األولجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineأربعاء-أحد: األسبوع الرابع

املستوى األسم الثالثي



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
16
26
36
46
56
66
76
86
96

106
116
126
136
146
156
166
176

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع اخلامس 

 ظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع السادسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع الثانيجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من أربعاء-أحد: األسبوع الثالث 

مبتدئهادي حسني احلامض

مبتدئميسون محمد طارق السمان
مبتدئنبيه فهد قاووق

مبتدئهادي أحمد الونوس

مبتدئمها محمد رمضان
مبتدئميار زهير مخلوف
مبتدئميسان زاهر صادق

مبتدئمرح أسامة النبهان
مبتدئمرمي غدير حميدان
مبتدئمضر طارق محمد

مبتدئمحمود سامر خلف
مبتدئمحمود عامر الدهام

مبتدئمحمود عصام الغفير

مبتدئمحمد ليث محمد سامر بريز
مبتدئمحمد نبيل وائل الكيوان

مبتدئمحمد ياسر تللو محمد ماهر تللو تللو

مبتدئمحمد رياض مؤنس سعيدان

أيام التدريبمركز التدريب 

Onlineأربعاء-أحد: األسبوع األول

أربعاء-أحد: األسبوع الرابعجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

املستوى األسم الثالثي



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
17
27
37
47
57
67
77
87
97

107
117
127
137
147
157
167
177
187

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع اخلامسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع السادس 

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع الثاني 

 ظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع الثالثجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

مبتدئتاال باسل مسرابي

مبتدئمحمد قصي محمد هشام اللوجي
مبتدئمحمد نزال حاج ياسني

مبتدئمحمود بوظو محمد سعيد بوظو

مبتدئليلى أحمد رضا
مبتدئمحمد تيم عامر الشمعة
مبتدئمحمد صالح نبيل احلمامي

مبتدئريان حسان ونوس
مبتدئسارية محمد عصام مرستاني

مبتدئشمس محمد جعاد قنوت

مبتدئتيما محمود صوفي
مبتدئجود زياد أيوب عربش

مبتدئرام ظافر سالمه

مبتدئيزن عبدالقادر احلسون
مبتدئيزن معاذ الدهنة

مبتدئيوسف اياد سليمان

مبتدئورد عبد الرحمن النجار
مبتدئوليد خضرو محمد خالد خضرو

أيام التدريبمركز التدريب 

خميس-إثنني : األسبوع األولجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineخميس-إثنني : األسبوع الرابع

املستوى األسم الثالثي



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
18
28
38
48
58
68
78
88
98

108
118
128
138
148
158
168
178

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع اخلامس 

 ظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع السادسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع الثانيجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من خميس-إثنني : األسبوع الثالث 

املستوى األسم الثالثي

خميس-إثنني : األسبوع الرابعجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

أيام التدريب مركز التدريب 

Onlineخميس-إثنني : األسبوع األول

مبتدئأمجد أدهم سالمة
مبتدئآدم رامز شبيب
مبتدئآسر رامز شبيب

مبتدئالني بوظو محمد سعيد بوظو
مبتدئأحمد إبراهيم عمرو إبراهيم إبراهيم

مبتدئأحمد جهاد ابوبكر

مبتدئمينى محمد صالح الدين فضلون
مبتدئيوسف عادل مسعد

مبتدئابراهيم محمد حمدان

مبتدئمحمد عصام السيد
مبتدئمصطفى باسل مسرابي

مبتدئيزن باسل مسرابي

مبتدئشهد طارق بركات
مبتدئغيث سامر منصور

مبتدئمحمد حسام اسماعيل

مبتدئحاملزة ابراهيم شرف الدين
مبتدئراما طارق بركات



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
19
29
39
49
59
69
79
89
99

109
119
129
139
149
159
169
179

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع اخلامسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع السادس 

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع الثاني 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع الثالثجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

املستوى األسم الثالثي

Onlineثالثاء- سبت : األسبوع الرابع

ثالثاء- سبت : األسبوع األولجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

أيام التدريب مركز التدريب 

مبتدئصبح جمال سعيد
مبتدئعبد الكرمي عبداهلل الرانس

مبتدئريان محمد عبد العزيز
مبتدئزينة محمد سعسع

مبتدئشام مازن احلليبي

مبتدئجود عبد احلكيم عبد اجلليل
مبتدئجورج غطفان قنديل
مبتدئحال محمد البدوي

مبتدئجاد رامي داية
مبتدئجنان بهاء عرسان
مبتدئجنى خالد طحان

مبتدئتاليا القران حسن عساني
مبتدئتيم سامر األحمر

مبتدئجاد اهلل منير سلعس

مبتدئآية احمد بيضه
مبتدئبتول احسان الرفاعي

مبتدئتاج باسم غصون



2022املشاركون في املاراثون البرمجي للعام 
فئة الصغار- محافظة دمشق 

وقت التدريب

الدورة#
110
210
310
410
510
610
710
810
910

1010
1110
1210
1310
1410
1510
1610
1710

 ظهراً 3  الى 12من 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع اخلامس 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع السادسجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

 ظهراً 3  الى 12من 

 ظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع الثانيجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineظهراً 3  الى 12من ثالثاء- سبت : األسبوع الثالث 

املستوى األسم الثالثي

ثالثاء- سبت : األسبوع الرابعجانب سانا- ثانوية الشهيد فاطر طريز 

Onlineثالثاء- سبت : األسبوع األول

أيام التدريب مركز التدريب 

مبتدئكرمي محمد نظمي قتالن

مبتدئيوسف فادي ابراهيم
مبتدئاحمد ابراهيم شوباصي
مبتدئقيس أحمد ظاظا زلفو

مبتدئعلي يوسف. محمد
مبتدئميرنا ابو زيد مؤيد ابو زيد ابو زيد

مبتدئميمونة ماهر الباشا حجازي

مبتدئلور محي الدين ملك
مبتدئمايا بوظو محمد سعيد بوظو
مبتدئمحمد رفيق حسان جاموس

مبتدئعمرو محمد غبور
مبتدئكرم عبد احلكيم عبد اجلليل

مبتدئكرمي غسان عاصي

مبتدئعدي عبد احلي الطحان
مبتدئعلي محمد عبد اهلل

مبتدئعماد عبد الرحمن شرفه

مبتدئعبدالهادي مراد احلليبي
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وقت التدريب

الدورة#
11
21
31
41
51
61
71
81
91

101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261
271
281
291
301

مركز التدريب 
خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 

كلية الفنون اجلميلة
 صباحاً 10  الى 8من خميس-ثالثاء-احد

املستوى األسم الثالثي

متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

ليان ملهم اجلندي

كرم زياد أيوب عربش
كريستيان بشار كاركينلي

كرمي عمر محفوظ
لؤي معن محمد
ليا مضر العجي

علي معن محمد
عمر أحمد عرعوري

عمران عالء الدين احلامضه
قصي لؤي ادريس

قيس مجد حاج قول

زيد اسامة محسن
زيد ثابت نائلي

سام رائد عيسى
سيما سعيد أيو طراب
عالء عبد الرحمن شرفه

خضر حسام ابراهيم
خضر رامي قاسم

دالني عامر الشمعة
رضا أحمد طاهر بقلة

رمياس مجد أبا زيد

براء محمد سامر النوري
تاال مازن مرهج

تيم مصطفى مسامله
جوليا مازن مرهج
حال عبدو الريحاوي

ابراهيم زهير مخلوف
إيليا زياد محمد

أحمد محمد ياسني املؤذن
أميى عبد اجلواد حريتاني

أيام التدريب
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وقت التدريب

الدورة#
12
22
32
42
52
62
72
82
92

102
112
122
132
142
152
162
172
182
192
202
212
222

 صباحاً 10  الى 8من 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

املستوى األسم الثالثي

مركز التدريب 
خلف - اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية برامكة 

كلية الفنون اجلميلة

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 
متقدم 

متقدم 
متقدم 
متقدم 

أيام التدريب

خميس-ثالثاء-احد

يوسف عاطف العبداهلل
يوسف محمد محمد

يوسف نبيل صالح

هاشم عماد فياض
يارا فادي ابراهيم

يزن محمد محمد
يزن وسيم دبورة

يوسف خضر سامر زيفة

منير عالء الدين احلامضه
ميار يامن فرهود
نايا عمار شمس

هادي مروان عثمان
هادي وسام اخلوري

محمد وسام فادي الشيخ
محمد ياسر عماد الدين امليداني

محمود أنور احلايك
مرمي حسام السكري

مكسيم سمير اخلوري

لني هاني عقلة
محمد جواد محمد سعيد أيو طراب
محمد حسان محمد هشام اللوجي

محمد كنان لؤي حسن


