
المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

دمشقفاخوريعزيزهمحمد بشيراحمد

دمشقعبد الحقفريالوليداحمد يوسف

دمشقالنجارعبيرحسامالطاهر

دمشقسعدرشامحمدإبراهيم

دمشقمحمدظاللفرهادإبراهيم

دمشقيوسفسوزان شحادةوائلإليانور

دمشقمحمدرندةمحمودأحمد

دمشققدحروعةمحمددأسامة

دمشقديبسمرغفارألىم

دمشقعلوشميساءمحمدأماليا

رةرزانمحمد باسمأمجد ز دمشقالي 

دمشققنوصإيمانرامزأويس

دمشقالقادريرامهمحمد فاديأيمن

دمشقزعرورةتريزجورجآنجلينا

دمشقعرقسوسينورعمارآية

دمشقالشلينرسينكنانآية

يمصطفزآية
ز
دمشقيعقوبخلود طيلون

دمشقصقرهياممحمدبتول
دمشقحسن آغاهناديمحمد يارسبرسر
دمشقجوخدارندىعماربرسر

دمشقالصبانوئامشفيقبشير

دمشقعرقسوسينورعمارتاال

فراماباللتيم هللا دمشقرسر

دمشقعربساريةعمارجاد

دمشقمحي الدينأحالمسامرجاد

دمشقخلوفرزانضياءجعفر

دمشقعزبغفرانغسانجود

يأليناعفيفجورج دمشقيازج 
ز سير

ُ
دمشقعباسهناديعليح

قدارنسيبهمحمد بشارحذيفه دمشقبير

دمشقعباسهناديعليحسن

يجورجيناأمجدحمزة دمشقتكه ج 

دمشقالدكاكايمانمؤيدحمزة

يرهف القصاصمحمد عصامحمزة
ز
دمشقمرستان

يعبد الجبارحمزة
ز
دمشقأبو شهابأمان

دمشقبهلولفاتنسهيلحودي

دمشقالمونسبتولعليحوراء

ىنضالحيدر يبرسر
دمشقزينز

دمشقعجميةوعدفاطرحيدرة

دمشقالقادريرامهمحمد فاديخالد
ز دمشقالشمعةسىهعامردالير

يديناحمزهرضوان
ز
دمشقالحرستان

دمشقأبو الهيجاءدارينباسلرند

دمشقفليونهيفاءمعاذروضة

دمشقالحميدنورسامررياض

دمشقالكوريرانيا ديبمحمودريتاج

دمشقعمرنجمةاحمدريزان

دمشقسليمانلبنزإيادريم

ي فئة األطفال  مح  ز بالمارثون الي  (2019)المقبولير
ز بمدينة دمشق وريفها المقبولير



دمشقرفاعيهدىرياضريمان

دمشقحبابأمل يوسفانمحمد سامرريمه

وميسونمحمد غياث الدينزيد دمشقشخاشير

دمشققنوصإيمانرامززيد

دمشقالرواسلينةمسلمزيد

ينذوالفقارزين دمشقسليمانشير

دمشقمحمدلىمعليزين

دمشقسلطانةفاديةزهيرزين

دمشقالشلحنانمحمدزينه الدقاق

دمشقالمعتممهاأحمدسارة

دمشقساري    جنورمحمد انسسارة

دمشقساري    جنورانسسارة

دمشقسكرفدوىعبد الوهابسارية

يرهف القصاصمحمد عصامسارية
ز
دمشقمرستان

ةغياثسارية دمشقالحلوشهير

يدانيةروانسالي
 
دمشقنشوان

يقاسمسلىم
ز
دمشقالتنيرميساء الحلوان

دمشقالعبدهللاروال كيوانعاطفسلىم

دمشقالشمريرشااحمدسما

دمشقحسنكندهمازنسما

دمشقأبوطرابنرسينمحمد سعيدسمير

ين دمشقالطويلرناعمرسير

يدانيةروانسيما
 
دمشقنشوان

دمشقشغريفرحمحمدشادي

دمشقدري    جورودخلدونشام

دمشقحيدرلمياءأميرشمس الدين

دمشقمدوربديعةحسام الدينشهد

ي
ز
دمشقبشورهالةنبيلطون

دمشقالمرصيرانيةموفقعامر

يقاسمعبد الرحمن
ز
دمشقالتنيرميساء الحلوان

دمشققنوصمروةخالدعبد الرحيم

ينذوالفقارعبد هللا دمشقسليمانشير

يهدىمحمد يارسعبد هللا
 
دمشقالشاالن

يأمان الدرويشمحمد رضوانعبدهللا دمشقالدوه ج 

دمشقشعبانلمياء مصطفزجهادعلي

زهاديةمحمد خيرعلي دمشقشاهير

مكوثر العضلطالبعلي
ّ
دمشقكري

دمشقحمدخلود محمدذو الفقارعلي

زهاديةمحمد خيرعمر دمشقشاهير

دمشقمسالمهألفت بركاتمصطفزعمر

دمشقرناالعليعبد الرحمنعمر

دمشقكيوانخولة أبو عابدعمارعمرو

دمشقحمودسهيربشارغدير
دمشقأسعدابتساممازنغنز

ي الجرفزاهرفارس
ز
يأمان

ز
دمشقياع

دمشقالقدسيهالهأنسفاروق

يرزانايمنفتحي
ز
دمشقحلوان

يرزانايمنفرح
ز
دمشقحلوان

دمشقالحسيننسرينبسامفيروز

زفايزفيليب دمشقطعمةمشلير

يزاهرقاسم
ز
يأمان

ز
دمشقياع

دمشقادريسسميةلؤيقصي



يعبد الجباركرم
ز
دمشقأبو شهابأمان

دمشقالعسكريسميةمحمد ماجدكرم

دمشقيونسنرسيننزاركرم

دمشقالجردينعيمةهيثمكريم

دمشقكركوتليهناديسومركمال

دمشقأسعدرشامهندلمار

دمشقعبد هللارشا عباسحازملونا

دمشقرابعةهناديأحمدليل
ز دمشقشيخ الشبابمنزاحمدلير

دمشقمرعيأسماءأحمدلينة

يماريتا
ز
دمشقعجىميكارنهان

يداللتوفيقماسة
دمشقشمسينز

دمشقدوروهبةمحمد حمزهماهر

دمشقالحامضةسحرعالء الدينمايا

دمشقالشلينرسينكنانمايا

دمشقبركاتجالهطارقمايا

دمشقخليفةعائشةبشارمجد

دمشقالمواتمريمبشارمحمد جميل

دمشقعرفاتأريحاباسلمحمد باسل

يمحمد معاذمحمد اويس
 
دمشقمرادهبة النويالن

دمشقالطيارلىممهندمحمد أدهم

دمشقفطومسلىميونسمحمد خير

دمشقالصوصبتولساميمحمد علي

دمشققدوروصالمحمد أيمنمحمد علي

يهيفاءزهيرمحمد علي
 
دمشقالكويفان

يمفازمحمد توفيقمحمد فارس
 
دمشقالقصيبان

دمشقالساسةسناء عرفةمحمد عيدمحمد قاسم

دمشقظاظاغاليةعالءمحمد كريم

دمشقالشويكيرامهمحمد فراس الحكيممحمد ماجد الحكيم

دمشققصقصديمامحمدمحمد نزيه عبيد

زمحمود يرائدةمحمد امير دمشقالذهن 
ز يمعي 

ز
دمشقالنعساننورمحمد هان

دمشقالخبازرانيا رياغزوانمالك

دمشقالحامضةسحرعالء الدينمنير

دمشقابراهيمرنامحمدمهند

اس دمشقابراهيمساميهماهرني 

يروعة ادهىميمحمدنبيل
ز
دمشقالحلوان

دمشقحبابامل يوسفانمحمد سامرندى

دمشقحيدرلمياءأميرنزار

دمشقعزهدى حسنأيمنهادي

زبشارهادي دمشقحرفوشياسمير

دمشقشديدهاديةوفيقهادي

ي
ز
دمشقالغفيرعبيرحسامهان

يمفازمحمد توفيقهدى
 
دمشقالقصيبان

زهناديأحمدهيثم دمشقشاهير

دمشقخليفةعائشةبشارورد

دمشقعديوساممنهلورد

يروعة ادهىمينبيليارا
ز
دمشقالحلوان

يهبةطالليزن دمشقعران 

دمشقعرفاتأريحاباسليزن

يةرغدفراسيمان دمشقشعير

دمشقعباسمنالمازنيوسف



دمشقالحسنرناحسنيوسف

دمشقخليلعروبةخليليوسف

دمشقحمدخلود محمدذو الفقاريوسف

دمشقالعبدهللاروال كيوانعاطفيوسف

ز)حمزة  ز-دمشقطباعبنانمحمد ايمن(جمعية التمير جمعية التمير

ز)زين الدين  ينزار(جمعية التمير
ز
ز-دمشقبسطاطيأمان جمعية التمير

ز)زينة  ز-دمشقعجاجرؤىبسام(جمعية التمير جمعية التمير

ز)سعد  ز-دمشقنقاوةروعةعبدالرحمن(جمعية التمير جمعية التمير

ز)سنا  ز-دمشقزعيي لميسمحمد(جمعية التمير جمعية التمير

ز)عبدالرحمن  يايمانمحمد(جمعية التمير
ز
ز-دمشقسيوف جمعية التمير

ز)عمار ز-دمشقالحمويلينامحمد نبال(جمعية التمير جمعية التمير

ز)عمر ز-دمشقسعديةرهفعبد هللا(جمعية التمير جمعية التمير

ز)النا  ز-دمشقالمرصيلينامحمد نبيل(جمعية التمير جمعية التمير

ز)محمد  ز-دمشقعمرريمزهير(جمعية التمير جمعية التمير

ز)ميس  ز-دمشقالمرصيميساءمحمد خير(جمعية التمير جمعية التمير

ز)يامن  ز-دمشقعدوانكنانةمحمد عبدالقادر(جمعية التمير جمعية التمير

ريف دمشقديوبعفراءجاللاسكندر

ريف دمشقالحدادحسيبةمنيفأوغاريت

ريف دمشقكريكرمنالمحمدآية

ريف دمشققسيسفداءمطانسباسل

ريف دمشقنوحعبيرمحمد روؤفتسنيم

ريف دمشقحدادالرايوسفجورج

ريف دمشقنوحعبيرمحمد روؤفرامه نوح

ريف دمشقيزبكصفاءاحمدعلي

ريف دمشقاندراوسسمر فرنسيسجميلماريا

ريف دمشقميي هدىعبدهللامجد

ريف دمشقالرفاعيدياال ديابمحمد عدنانمجد

ريف دمشقروميةهالةعبدهللامحمد

ريف دمشقحيدرسليىمعمادمروان

ريف دمشقفرانسيسمهابولسمنير

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

التلعرنوسناهداسماعيلأحمد

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

ي
ز
ز الكبةايليااستيفان صيدناياالكبةمارلير

زشبلالياس صيدناياالخوريرحاب شاهير

ز سعدجورجالياس صيدناياالخوريياسمير

صيدناياعيىسقمر خطوفحسانإيفان

زأنجلينا ة قماحنير صيدناياساباسمير

صيدناياعالمهويدا حنونجورجباتريسيا

ين كرازفاديتقال صيدناياالخوريشير

ز قصقوصنبيلجاد صيدناياكحالمارلير

زفيفيان الهامسزيادجاد صيدناياشاهير

زسميرجورج صيدناياحجازينهيل شاهير

صيدناياالخوريريم غسانموفقجورج

دمشقالخوريريموسامجورج

زفيفيان الهامسزيادجورج صيدناياشاهير

صيدناياقزمةفلك نجمةجورججوليا

زفيفيان الهامسزيادجويس صيدناياشاهير

نابراهيمجويس صيدناياشاهي 

مركز التل

مركز صيدنايا



صيدناياالشيخدارين الشيخوسامحنا

ي
ز
دمشقعطاهللاوعدجمالدان

صيدنايامعمررزان تادرسسامرروجيه

صيدناياسعادةنورما خبازةرياضريبال

صيدناياالفرخجميلةشحادةريم

صيدنايابطرسنبال سعادةساميسمير

صيدنايانرصسلوى كحالفاديسيلينا

بل ز الخوريشكيبرسر صيدناياعلمجوزفير

صيدنايااالحمررن اسعدفرح

صيدناياعالمرنا الزينجورجكارول

صيدناياعبيدريم عبيدبسامكرستينا

صيدناياالخوريمايا العيىسأديبكرم

ة سعادةربيعكريستينا صيدنايانرصأمير

ز زحالويآغوبماروشكا صيدناياوارتياندونير

ز الخوريشكيبماري أنج صيدناياعلمجوزفير

صيدناياعوضرنا خليلبساممجد

صيدناياالتليريم الحمصيوسيمميار

صيدناياعوضرنا خليلبسامنايا

صيدناياعوضرنا خليلبسامنور

صيدناياالفرخمها الفرخغساننور

صيدناياعازرديمةمطانيوسنور

دمشقالخوريريموسامهادي

صيدناياالشيخرنا الشيخفادييزن

صيدنايانجمةسناء ساباإيليايوحنا

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

اة هوارةعليابراهيم طرطوسحمادرسر

طرطوسغصةدانياعديابراهيم

طرطوسنجمنرسين عويضةمحمدالما

طرطوساالشقرريم محمودالكميتالىم

طرطوسعرنوقمجد ندورنبيلايلينا

طرطوسرمضانلميسحسانأحمد

يعال الشيخ أحمدسميرتاال
طرطوسزمرينز

طرطوساألعرجديمة فهدمرصزجودي

طرطوسنوحأري    جمحمودجوري

طرطوسحاج معالحال عيىسايادجولي

طرطوسضوميطميس عليمدينحسن

طرطوسحسنلينااحمدحيدرة

طرطوسخضورندىعليدنيا

طرطوسدرويشماسة العمريمحمد ايهمديمة

طرطوسعبودزينة عمرانسليمانرجب

طرطوسبرادعيراما خرطمحمدريماس

طرطوسعرنوقزين فلومكميلرين

طرطوسحربامريم حبيبفراسزوي

طرطوسعجيبديانا خضورعز الدينزين الدين

طرطوسعليسوزانهحسامسالي

طرطوسديبرنا ضيعةروبيرسما

طرطوسالحايكديما يوسفحسنسوسن

طرطوسباويانهنادي الخلفيارسشام

طرطوسزيدانرحاب حسنأحمدشعبان زيدان

ياحمدعبد الستار
طرطوسخلفمريم ذهنز

مركز طرطوس



طرطوسيوسفامل الحايكبدرعلي

طرطوسحمداندارينفايزغزل

طرطوسيوسفامل الحايكبدرفرح

طرطوسابراهيمرشا ابراهيمنبيهالنا

يممدوحلورن
ز
حرجاء تركمان ز طرطوسقنير

طرطوسعباسندى سلمانفراسليا
ز طرطوسسالمةريم عليباسللير

طرطوسعباسعليا محمدبساممايا

طرطوسسعاداتعبيرعبد الحميدمريم

طرطوسفركوحميس خوريمالكمكرم
طرطوسموسهناء إسماعيلاحمدمنز

يندى
طرطوسالمسمومهال هيكلمحمد وصفز

طرطوسدرغامركان زيتونسناننهاد

طرطوسمرهجحنانمحي الدينيعقوب

طرطوسجمالةسها قليحسديريوسف

طرطوسقدورزينة أحمدعلييوشع

طرطوسخضورندىعلييونس

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

حماةمحمدكاترينعبد الرزاقعلي

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

حمصحسنمنال يوسفمحمدالعباس

حمصخشفةغزل خشفةتامرألىم

يآمنه
ن
يميساء ديابنارص الدين الصابون

ن
حمصالصابون

حمصبريمانعبيرمحمدآية
يرفا أبو صالحتمامبرسر حمصدرن 

يهالةعمارتاج
ز
كمان حمصالي 

كةعبيرحكمتتاال حمصالرسر

حمصالحمويمرام الزلقنبيلتالة

ي الدين
حمصالعصيرفادية غزالباسلتف 

حمصالعبودكوثرنايفتيم

زعبد الهاديجود فياسمير حمصاألرسر

حمصمحمداليسار نيوفبديعجولي

زفرحمحمدحافظ حمصألفير

حمصتركاويمنال الرجبعمارخليل

وزسمّيةمحمددانية
ّ
حمصحج

حمصعبد الصمدلىم عبد الصمدرياضراما

حمصزرززهورمحمد هزاعروان

يأيمنزيد
ز
حمصمخزوممضاء صاف

حمصبريمانعبيرمحمدزينة

فومحمد باسمسارة حمصالحمصيأمل رسر

حمصفياضإيمان سي  هللارياضسارة

حمصحسنمنال يوسفمحمدسارة

يمصباحرساج الدين
ز
حمصدراق السباعيشذا معرصان

حمصديبنادينفراسسلمان

حمصالسباعيندى السباعيعبد الرزاقسلىم

حمصملوكريمشاديسليمان

حمصطرابلىسيلبنزشهيرشهد

حمصالمنصورفيكرسميرشام

حمصالعشفةسندسأسعدضياء

مركز حمص

مركز حماة



حمصاألتاسيورد األتاسيمحمد فاديعائشة

حمصسحلولمهاأيمنعبد الرحمن

حمصديابميساءوليدعبد القادر

حمصرساسديما السعديبديععمر

حمصمهراتندى القصابمحمد حيانعمر

حمصتالوينها سحلولعبد المجيبعمرو

حمصابرتهيمرغدموسفارس

حمصعبد السالمغديرمحمدفاروق

حمصجنيدغنوةمهندفواز

حمصأبو زيدكندة عوفمحمد خيرلميس

حمصزرززهورمحمد هزاعليان
ز زايهابلير حمصابراهيمياسمير
ز حمصالنجاروعد باراويمحمد حسانلير

يعال الفيصلرضاماسة
ز
حمصصاف

ز حمصالصفوةغنز الطرشةمحمد كنانمبير

حمصعلوانيرسىمروانمحمد أسامة

زمروةغسانمحمد أيك حمصجانسير

حمصناصيفهال مندومحمد فراسمحمد بالل

حمصرعدهبة القصابمحمد غسانمحمد رئيف

حمصرسالنزينة الكرديعنادمحمد فردوس

حمصعبارةكندة مرادمحمد غانممحمد كنان

حمصرسالنهنادي الخانكانمحمد عمادمحمد ليث

ينبيلمحمد منذر
ز
حمصالمرصيمايا الحلوان

حمصالنحاسرضاء السباعيفؤادمحمد مؤيد
ز حمصالحواطدانيةمحمدمحمد ياسير

ز يديمة األحمدمهندمعي 
ز
حمصصاف

حمصأيوبنور العنتبليماهرمنار

حمصابراهيمدارينإيادهادي

حمصابراهيمدارينايادهال

حمصالسقرسهامنرصوجد

زمأمونيارا يمها شاهير حمصالدرون 

حمصمسعودشذامحمديارا

حمصعباسميساءمحمديازد

حمصحمدونلبانةبساميزن

يديمة األحمدمهنديزن
ز
حمصصاف

حمصعباسميساءمحمديعرب

يعبد الرؤوفيمن
ز
حمصطليماتغادة حلوان

حمصرساسديناوائليوسف

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

حلبخطابمنارعبد الهادياحمد

حلبالرفاعيلينامناراكرم

يايناسظافربشير
ز
حلبكوران

حلبالديبومروةعمادبيلسان

حلبقطاشسمرعبد الكريمتالة

حلبقطاشسمر جرسيعبدالكريمتالة

يتسنيم
حلبقرمشريمحسنز

يملكأحمدجود
ز
حلبالعان

يحياة
حلبقرمشريمحسنز

حلبزرقةرانيةمحمودرامي

حلبمحمدهندخالدروان

مركز حلب



حلبدوخةفطومزهيررؤى

حلببابلليايةيوسفزكريا

يزين
ز
قدارهدىمصطفز مدن حلببير

حلبسلطانعاليةعيىسزين

حلبكياليخلودعبد الحميدزينة

زشاديسالي ينيفير
ز
حلبهيطالن

يملكأحمدرساج
ز
حلبالعان

حلباالحمرربابمازنسنا

زبسامسيلينا حلبصائغمارلير

حلببوغيكيانماريناهراجشانط

زيارسعبادة حلبنجارياسمير

ينورعادلعبد الرحمن حلبعلن 

يهيفاءمالكعبد الرحمن حلبالتنح 

حلببركاتكوثرمحمدعبد الرحمن

حلباسودمروة عطرةاحمد طاللغيث

حلبالجاسممزنةمحمد فراسليان

حلبرستمنورنوارليث

ز جلب حلبجلبمنار عقيلعبدالوهاب جلبلير

يغفرانمعنمحمد
 
حلبفروان

حلبالمحمدملكعبدالرحمنمحمد
حلبمزيدبارعةمحمد ابو اليرسمحمد برسر

حلبشوارن سامرمحمد تيم

حلبكياليرشاخالدمحمد عقيل

حلببنودري  هاممحمد خالدمحمد نور

حلببرغللينداعبد القادرمحمود

حلبصايغلبنزمحمدمحمود
حلبصايغلبنزمحمدمصطفز

حلبالنارصسعادزهيرنايا

يوائل يآيةوهن 
ز
حلبقبان

يوحيد
 
يطاهر قضيمان ي أدلن  يأري    ج حح 

 
حلبقضيمان

حلبخطابمنارعبد الهادييحنر

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

الالذقيةيحنرانتصارعليابراهيم

يتاالنارصاحمد الالذقيةفواخرج 

الالذقيةساعودريمنادرانجيلينا

الالذقيةجنادأوديتباسلآرام

الالذقيةعلوشدارين صالححسامآرام

الالذقيةنصورهيفاء إحسانعمارتيم

يحالسموءلتيم الالذقيةالي 

يحالسموءلجاد الالذقيةالي 

الالذقيةمنىبشرىباسمجعفر
الالذقيةطرافحنانطاللجنز

الالذقيةحسنريممحمدجوى

الالذقيةنعيسةنهلةمحمدحنان

الالذقيةخليلفداءنضالدعاء

الالذقيةيحنرانتصار شعبوعليزين

الالذقيةأسعدرناحسامزينب

الالذقيةدليلهانعاماكرمشهد

الالذقيةاالسطةسعادعادلعبادة

الالذقيةصدورنازكمحمودعبدهللا

مركز الالذقية



الالذقيةكحلهوفاءوحيدعلي

الالذقيةكحلهوفاءوحيدعمار

الالذقيةحايكنرسينغسانغدير

الالذقيةأحمدثورهمحمدغيث

الالذقيةحسنسميهالمثنزفرح

الالذقيةكوساهناءأيمنمحمد

الالذقيةحاتمسوزانايادنور

الالذقيةبدرنغمساميهشام

الالذقيةابراهيممنزاسكندروليم

يابتسامعبدالكريميوسف
ز
الالذقيةشنان

الالذقيةسلوميرسىعيىسيوسف

الالذقيةحسنسميهالمثنزيوسف

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

الحسكةاسماعيلمنارمحمدعلي محمد إسماعيل 

الحسكةلولوسهيلةجورجكريستيان جورج لولو

الحسكةاسماعيلمنارمحمدهادي محمد إسماعيل

الحسكةالعليويميساءأكرموليد أكرم العليوي

مركز الحسكة


