
ملحق بأسماء الطالب الذين حققوا عالمة التأهل ضمن اختصاصات خارج رغباتهم  

 olympiadsyrian@gmail.com لتثبيت الرغبات يرجى إرسال بريد الكتروني باالسم الثالثي و الرقم االمتحاني و االختصاص املرغوب إلى العنوان

حتى تاريخ 20 تشرين الثاني 2020

احملافظةاالختصاص املقترحالرقم االمتحاني الكنيةاسم األباالسم

طرطوسعلم األحياء90327سلمانبشارعمران 1

ريف دمشقمعلوماتية16799قرعونيجهادالنا2

ريف دمشقمعلوماتية16589نخالاحمدمايا3

ريف دمشقمعلوماتية16758ابراهيمانسالبتول4

ريف دمشقمعلوماتية16681الهمرفايزرمي5

ريف دمشقمعلوماتية16844واليوسيمعبداهللا6

ريف دمشقمعلوماتية16595أبو حامدوليمسيدرا7

ريف دمشقمعلوماتية16250املورانيمازننايا8

ريف دمشقمعلوماتية16836الطحان مصطفىمهند9

ريف دمشقمعلوماتية16751حربمحمدمروة10

ريف دمشقمعلوماتية16140فاضلفادينايا11

ريف دمشقمعلوماتية16537عبد اجلليلعبد احلميدعالء 12

دمشقعلم األحياء13959ديبماهرأملا13

دمشقعلم األحياء13093ناجيمحمد راتب نوال 14

دمشقفيزياء أو معلوماتية13798الشلبيمحمودآية15

دمشقفيزياء أو معلوماتية13841الترجمانمحمدسدرة16

دمشقفيزياء أو معلوماتية13386ونوسطاللزين17

دمشقفيزياء أو معلوماتية13472القاريأمينأنس18

دمشقفيزياء أو معلوماتية13010بليطزكيكنان19

دمشقفيزياء أو معلوماتية13235اسعدعدناناياس20

دمشقفيزياء أو معلوماتية13414اتوزبيرعدنانعال21

دمشقفيزياء أو معلوماتية13220الصوصمازنمحمد هادي22

دمشقفيزياء أو معلوماتية13328الكويس هشامنور الهدى  23

دمشقفيزياء أو معلوماتية13059سعوديمحمد سعوديمحمد هشام 24

دمشقفيزياء أو معلوماتية13359سعدية أكرمالبراء25

دمشقمعلوماتية13849احلاج عليأحمدمنار26

حمصعلم األحياء11377الشيخ حمود طريففراس27

حمصعلم األحياء11405حالقعامرعال28

حمصعلم األحياء11341احلسنسهيلدانيال29

حمصعلم األحياء11503وسوفمازنشهد30

حماهفيزياء أو معلوماتية10143سلومميمونحنني31

حماهفيزياء أو معلوماتية أو علم أحياء10497الشيخ يوسفعبدالوهابغزل32

حماهكيمياء10396معالمحمدحال33

حلبعلم األحياء80059االبراهيمعبد الكرميمايا34

حلبمعلوماتية80041ستوتعبدالرحمنراما35

حلبمعلوماتية80939مكتبيانوراحمد عمر 36

حلبمعلوماتية80203كويفاتيةاحمد بساميوسف 37

حلبمعلوماتية80671االبراهيمعبداهللاخليل 38

حلبمعلوماتية80151الدخيلخليلالنا39
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حلبمعلوماتية80347عكرومأمينزين40

حلبمعلوماتية80395الشاغلمحمودمحمد 41

حلبمعلوماتية80191ططريمحمد نادرمحمد جاد42

حلبمعلوماتية80338شاميمحمد جمالاديب43

حلبمعلوماتية80414بازرجيموريس آثينا44

حلبمعلوماتية80434منال عثمانزيادروني 45

حلبمعلوماتية80197غريواتيمحمدأحمد46

حلبمعلوماتية80275الناصرحسان أسعد47

حلبمعلوماتية80707زم زكريازهراء48

حلبمعلوماتية80473فيض اهللاأحمدسنا49

حلبمعلوماتية80685العثمان فايقمحمد نور50

حلبمعلوماتية80482جارشاقجيانانترانيكماري جوزيه51

حلبمعلوماتية80121دايهعبد احلميدمحمد52

حلبمعلوماتية80527جعجولياسرسما53

حلبمعلوماتية80686عكيدسمير ايفا 54

حلبمعلوماتية80307رسالنجمالتسنيم55

حلبمعلوماتية80201حسكوعبداحلميد رشيد 56

حلبمعلوماتية80267عبدالغني السيد عمرمحمدغيث57

حلبمعلوماتية80918بنصجورج اليان58

حلبمعلوماتية80468غزالرائدصالح59

حلبمعلوماتية80285بكرويحيىامجد60

حلبمعلوماتية80940أرمنازيأنورمينى61

حلبمعلوماتية80249حالوةسامر حالوةعلم الدين62

حلبمعلوماتية80757كالرجيعبد الناصرأحمد رؤوف 63

الالذقيةعلم األحياء70476زيدان بهاء زيدان علي64

الالذقيةكيمياء70516جابرفيصلزهراء65

الالذقيةكيمياء70877علي ديب وفيقزينب 66

الالذقيةمعلوماتية70485هنديعبد الفتاح رمي 67

الالذقيةمعلوماتية70215بركاتعهدرشا68

الالذقيةمعلوماتية70240يوسفعمادنور الهدى69

الالذقيةمعلوماتية70427غديرمحمدجلني70

الالذقيةمعلوماتية70916غامنمازنكامل71

الالذقيةمعلوماتية70807سعداوسمضر 72

الالذقيةمعلوماتية70431طيبةخالدفرح 73

الالذقيةمعلوماتية70511ضاهرحسنيعلي74

الالذقيةمعلوماتية70143عليفاطرأمةاهللا 75

الالذقيةمعلوماتية70581ديوبعبداحلميدنايا76

الالذقيةمعلوماتية70127القبهنبيلحنني77

الالذقيةمعلوماتية70756لولوربيعرند78

Page 2 of 3



ملحق بأسماء الطالب الذين حققوا عالمة التأهل ضمن اختصاصات خارج رغباتهم  

 olympiadsyrian@gmail.com لتثبيت الرغبات يرجى إرسال بريد الكتروني باالسم الثالثي و الرقم االمتحاني و االختصاص املرغوب إلى العنوان

حتى تاريخ 20 تشرين الثاني 2020

احملافظةاالختصاص املقترحالرقم االمتحاني الكنيةاسم األباالسم

الالذقيةمعلوماتية70819شغريمحمدسدره79

الالذقيةمعلوماتية70812حمداننادرميار80

الالذقيةمعلوماتية70072مرتكوشمحمدرند81

الالذقيةمعلوماتية70282شباني مجد اهللا آية82

الالذقيةمعلوماتية70330سبع الليلغازيسنا83

الالذقيةمعلوماتية70641يوسفإيادجودي84

الالذقيةمعلوماتية70997موسىاسامةرغد85

السويداءكيمياء50129الفقيهجهادجودي86

احلسكةعلم األحياء30019خليفابراهيممحمد87

املركز الوطني للمتميزينرياضيات أو فيزياء أو معلوماتية18054قشوهيوسفمحسن88

املركز الوطني للمتميزينعلم األحياء18040منصورجابرهادي89

املركز الوطني للمتميزينعلم األحياء18056نزالرائدشهد90

املركز الوطني للمتميزينعلم األحياء18045مكارمفراسجنان91
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