
No.الصفاملشترك الرابعالصفاملشترك الثالثالصفاملشترك الثانيالصفاملشترك األول املشرفاسم الفريقاسم املدرسةاحملافظة
10هيلني جمال رافع10شهد فاحت مرشد10دلع مزيد عباس10ريان معضاد ابومغضبأمجد منذر Data Piratesالباسل للمتفوقني األولىالسويداء1
10فراس نزار الطويل11جواد وائل شلغني11حامت فراس أبو جهجاه12مجد كفاح نصرسوسن اجلومانيSHAHBA ACADEMYالشهيد إبراهيم زين الدينالسويداء2
10أنس مالك أبو فخر11حسن نصر الطويل10صالح ربيع جابر10كرمي مازن الطويلرابعة جمال العريضيShahba_academy_programersالشهيد زيد كرباجالسويداء3
12حمزة ادهم البربور 12مجد عدنان سكيكر12اوس اركان اجلرماني12طارق فادي بشارةامين اجلابرCode it outاملتفوقني الثانيةالسويداء4
11هادي ناصر النجار11نوار هيثم أبو غامن11اغيد رفيق اجلباعي10كرمي إياد دوارة امين اجلابرreturn_nameاملتفوقني الثانيةالسويداء5
10يامن بسام حجي محمود10هادي فادي تقال10حيدرة طالل املقديد11تيم معتز وطفةمتيم حسان ابوالشمالتFarmersالكميت بليدي للمتفوقنيالالذقية6
11علي محمد الدبوس11علي بشار السفكوني10عبدهلل محمد عبدهلل10يونس شادي دوايمتيم حسان ابوالشمالتHedgehogsالكميت بليدي للمتفوقنيالالذقية7
12سارة اسامة نداف12مضر امير قدار12رنا مراد دواي12زين حبيب باللمتيم حسان ابوالشمالتHow-did-we-get-hereالكميت بليدي للمتفوقنيالالذقية8
11غزل شادي دواي10حسن عماد قزازو11ريام نعيم رومية11آدم حسام علوشمتيم حسان ابوالشمالتWhateverالكميت بليدي للمتفوقنيالالذقية9
10عبد الكرمي محمد ساعي10أحمد سامر اختيار10إبراهيم أنس قيطاز10حسني فراس رجباحمد اديب ناصر الدينF.R.Bمحمد شكري حكيمالالذقية10
11محمود مازن ابراهيم 10عمار ياسر ابراهيم 11زين الدين نادر الدكنجي10جوى عبد احلميد ديوبلوسي دويري Phoenixمنذر حسن علي الالذقية11
10محمود عماد الدين نيصافي 10اسماعيل يوسف صقور 11علي حيدر عطوني 11أبراهيم باسم العكش حسام بديع زمرد Lostsميمون حمودي للمتفوقني الالذقية12
11غيث ياسني رشواني11بشر محمد سهيل سمان10مالك محمد شاهر جمعة حج عيسى11محمد زكريا عمار مصرييسرا والي+MRXالشهيد سارية حسونحلب13
10عبدالرحمن سامر االخرس10أحمد محمود حموي10أحمد محمد محمد حميدو10عبدالعزيز محمد مرعي الشاميفاطمة قاضيNegoejjaاملأمونحلب14
10منيرة أمين ريحاوي10نايا محمد احملمد السعدو12محمود محمد زاهر عيروض11زين العابدين زمارصبحي سمانMotherlandاملشرقحلب47
10عبدالعزيز هيثم زعموط10محمد أحمد املرتضى10محمد أحمد اورفه لي10عبداهلل ياسر خياطخلود شقوالرباعي املبرمجنيبسام العمرحلب15
10مارك جميل عوض10تيم اهلل محمد حجازي10ايليا عبدهلل ابراهيم12برنارد جورج ابراهيمشهعبداهلل ابراهيمSOI Retiredثانوية املعرّيحلب16
10عبداهلل مصطفى تقي10حمزة هشام مايو10احمد اسماعيل احملمد10امني امين سنكريماجد سالمة Diamond Wingsجريرحلب17
11سرخابون عزت داود11وليد محمد بسام حايك11محمد اجلواد صليبي بن محمد جعفر11مصطفى احمد سنكري طرابيشيمحمود طيار2b|!2bنخبة حلب اخلاصةحلب18
10سام مجد الدين عصفور10هبة علي عباس 10علي بدر سليمان 10علي حسن سعيدسوسن حسن علي Tech Alientالباسل للمتفوقني في مصياف حماة19
12سامي بسام اخلطيب 10احمد بشار الرفاعي 11فرحان عبد اجلواد احلاج يونس 12محمد عمرو محمد فراس ناصيف والء الصوفي  I am not a botالباسل للمتفوقني األولىحمص20
11جعفر مفيد مصطفى11ابراهيم نبيل العلي11هاشم محمد يوسف11آية حكمت الشركةزياد الصغيرTechnoالباسل للمتفوقني الثانيةحمص21
12يزن عبداهلل علي12ملى وسام الصخر12ابراهيم يوسف الشيخ12حسن فاطر ديبسليم الصالحHI++L-Yesاملركز الوطني للمتميزينحمص22
11علي وسيم ابراهيم11حنا فادي حنا11علي يونس عباس11زين العابدين الفينغم علي دعكورBlaminkaاملركز الوطني للمتميزينحمص23
12كرم ياسر بوبو12هادي أحمد معال12رماح مرهج سويد12رهف منصور اجلاموسسليم الصالحOne 4 allاملركز الوطني للمتميزينحمص46
12محمد سمير معال12شعيب هيثم محسن12حيدر أحمد سالمه12بديع مازن ابراهيماملهندس سليم الصالحAlpha_Queueاملركز الوطني للمتميزين حمص24
10إبراهيم أحمد ديب10عمرو رائد زين الدين 10عمرو عادل الباروكي10حسام سامر جنود نغم علي دعكورDebuggersاملركز الوطني للمتميزين حمص25
10حال حكمت احمد10حسن فادي حمدان 10مالك عبداهلل ناشد 10زين علي جتور نغم علي دعكورProgrammersاملركز الوطني للمتميزين حمص26
11عمران عمار يوسف11شادي نضال احلسن11جعفر عبد اللطيف صادق11هادي حسان بدورنغم علي دعكورQuadAP_with#Lemonاملركز الوطني للمتميزين حمص27
11مهند نادر الشامي 11صالح محمد الصالح11فاطمة سليمان الشامي11رغد ياسر السالماسماء عودةجونسونمحمد خضر الشاميحمص28
11عبد اهلل متيم حوراني11علي سلمان سعود11عبدالكرمي محمد احلمود11غيث شعبان الشعبانعلي احمد حسنيzeusنزار تامر خليلحمص29
10كرم أحمد طاهر بقلة10عدنان محمد حسان االسكاف11معن نائل نشواتي11أمني عبد الكرمي شرباانعام العكاريgame of chanceالباسل للمتفوقنيدمشق30
12فادي مهدي عيسى 12هادي مهدي عيسى12محمد طه محمد علي الصوص12فارس حسان الويش الشهير بالصباغكمال بشار بربر !Yالثانوية احملسنية دمشق31
11محمد براء عدنان الصوان11محمد عمر حقوق11محمد هادي طارق احللبي11محمد كرمي عامر الناشفعبد الرحمن احلصني السعادةالسعادةدمشق33
11جنى نسيم حجو 11حال محمد ياسر الصالحي11غنى قاسم اللبابيدي11تقى قاسم اللبابيدي أماني اجملدر Cs50بهجت البيطار دمشق32
11فارس محمد أمين عصاصة11أحمد جهاد آق بيق11أنس محمد أبي الفتوح11معن محمد حسام أساميعبد الستار الكسم4Aثانوية دار احلكمةدمشق34
11محمد عدنان حسام يوسف10محمد رشيد محمد علي القواص11احملمود محمد ربيع احلرفي11عبد القادر محمد معاذ رباحعبد الستار الكسمWay Too Long Nameثانوية دار احلكمةدمشق35
10عبد الرحمن معاذ املصري 10عمران محمد ربيع عبد احلفيظ 10أنس إبراهيم حموده10ضياء سامر السعدي حامت معدّلجودة جودت الهاشمي دمشق36
10علي حسني تينة10ريتا بشار بركات10ابراهيم نضال خضر11يوسف صقر سلومهزار عليCode Warriersنذير نبعة للمتفوقنيدمشق37
10كريس نضال الشيخ10يعرب حسام ابراهيم10محمد نزار عادلة10غزل أيهم ناصيفهزار عليجنوم التفّوقنذير نبعة للمتفوقنيدمشق38
11داني برهان جبر10اجني حمدان كاتبة11جوزيف ماهر سلوم10يامن حسام منيرسلوى نزيه كاتبةThe Cyborgsالباسل للمتفوقني الثانية بجرماناريف دمشق39
12لونا محمد شرف12ميرا محي الدين تتني10زيد حسان الدروبي10بشر عمار جوخدارأبي شحادةOBAAعمر بن عبد العزيزريف دمشق40
با اخلاصة ريف دمشق41 10حمزة محمد العقلة 10ميان محمد دعبول 12محمد وائل محمد حسن الزيبق 12يزن ممدوح احلمصي العطار هدية قاروط  Empty teamمدارس الصِّ
11جاد يوسف أبو علي10ريان وائل سالمة10تيم زياد خشيف10احلسن احسان شعبانعامر عماد سيلهAKATSUKIمدارس سما األشرفية اخلاصةريف دمشق42
11حال مازن رشدان 11هادي عمار جباخاجني 11اية باسم االعرج 11لني احمد جهاد جنيب هاني درباسيNext generationمدارس نهج املتفوقني النموذجية اخلاصة ريف دمشق43
11آيه منصف ديب11الرا وائل احلسن12حيدرا باسل اخلطيب11علي اياد حرفوشحال كسبCode.goاملتفوقني االولىطرطوس44
11بدر عمار حزوري11فراس مازن صبح11كرمي كمال يوسف11محمد علي دبرهيارا عباس+PCاملتفوقني األولىطرطوس45
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