
ساعتان و نصف : مدة االختبار11:00الساعة : التوقيت2021 تشرين الثاني 20السبت 

كلية التربية الثانية في السويداء:املركز االمتحانيالسويداء: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
الرياضيات16001شفيقعبدالباقياحمد1
علم األحياء16006ياسرركاباشرف2
املعلوماتية16008مالكغرز الدينالكميت3
علم األحياء16013عليالدبيسيايلني4
علم األحياء16015رؤوفالدبيسيإميان5
الفيزياء16020رفيقاجلباعيأغيد6
الكيمياء16025غازيابوفخرأنس7
الرياضيات16031باسلابو اسماعيلآالء8
علم األحياء16036بشارسالمآيه9

الكيمياء16039ايادغامنبالل10
الرياضيات16043فاديزرزوربيسان11
الرياضيات16049ضياءاجلوهريمتيم12
الرياضيات16057يسارالشوفيتيم13
الرياضيات16060حسامشياتيم14
الرياضيات16061عالءعزيزتيم15
الرياضيات16062نضالفليحانتيم16
الكيمياء16066منيفصعبتيماء17
املعلوماتية16067حازمجربوعجاد18
الرياضيات16068ثائردبوسجاد19
الفيزياء16069الياسديبوجانني20
علم األحياء16071ايادالعنداريجنا21
املعلوماتية16073باسمحامتجنا22
الرياضيات16076هنديسليمجواد23
الرياضيات16077سهيلدليقانجود24
علم األحياء16078سميحعزامجودي25
علم األحياء16079لؤياجلرمانيجوري26
علم األحياء16080أيهمالسعديجوليا27
الرياضيات16083باسمراجححامت28
علم األحياء16085ثائراحللبيحازم29
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الفيزياء16086مجديالهاديحازم30
الرياضيات16087سامرجنودحسام31
الفيزياء16088سليمانالصباغحسن32
علم األحياء16089نصرالطويلحسن33
علم األحياء16095سليمرشيدحيان34
الرياضيات16096يامنالعبداهللحيدر35
الفيزياء16097فراسالعقدهحيدره36
علم األحياء16098امينابوزيددانا37
علم األحياء16099خالدالعراويدانا38
الرياضيات16102عالءشهيبدانا39
الرياضيات16103هشامعبيددانا40
الكيمياء16104قيصرنرشدانا41
الكيمياء16111معنيطيفوردلع42
علم األحياء16114وائلعزامديانا43
الرياضيات16119قيصرمرشدرامي44
املعلوماتية16124مهرانشهاب الدينردين45
الرياضيات16125ايادفراشيرشا46
علم األحياء16126لؤيابوحسنرغد47
املعلوماتية16133عاطفعبد احليرنيم48
علم األحياء16135سامرفياض غامنرهام49
علم األحياء16137حسامابوعسافروان50
املعلوماتية16138وهيباحلسنيروان51
الكيمياء16140راضيسالمروان52
املعلوماتية16141مازنالسعديرومني53
الرياضيات16143امينمرميرؤى54
الرياضيات16145عز الدينابو مغضبريان55
الرياضيات16149جابرزين الدينريبال56
علم األحياء16152حسننصر الدينريتا57
الرياضيات16154مهيبغامنرمي58
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علم األحياء16160رفعتالعريضيزينه59
املعلوماتية16162قحطانعريجزينه60
علم األحياء16167ماهربدرسارة61
علم األحياء16168أمينياغيسارة62
الكيمياء16173وحيدامللحمسامي63
علم األحياء16179لطفيحمدانسالم64
الرياضيات16180احسانجوديهسلطان65
الرياضيات16181رأفتعامرسلمان66
الرياضيات16185انوراحلناويسوسانا67
علم األحياء16186رويالسمورسولني68
الكيمياء16190فؤادالدبيسيسيف69
الفيزياء16194عمرحامدشام70
الرياضيات16199وجديابو حمدانشهد71
الرياضيات16203امجداحلسنيشهد72
علم األحياء16209خالدالطويلشهد73
علم األحياء16210عمادالعفيفشهد74
الرياضيات16215مهندرضوانشهد75
الكيمياء16216نبيلزين الدينشهد76
الرياضيات16226وائلابو حمدانعالء77
علم األحياء16227كاسرنادرعلي78
الكيمياء16229نشأتابو خزامعمر79
الكيمياء16231عادلالباروكيعمرو80
الرياضيات16232وائلاجلمالعمرو81
الرياضيات16237سليمانخطارعهد82
علم األحياء16247فاديعوادغنى83
الرياضيات16249حسامالشوفيغيث84
الرياضيات16252مجيدعزامفادي85
الكيمياء16253مؤمنالشمنديفارس86
الفيزياء16255معنيجمولفجر87
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الكيمياء16261طالبسجاعقصي88
الكيمياء16264باسلناصرقمر89
الرياضيات16272نوافعلم الدينكنان90
علم األحياء16274امجدحديفهكنده91
الفيزياء16278معتصمابوسعدلبانه92
الرياضيات16281عادلاخلطيبلبيب93
الرياضيات16285ايهمحديفهلوتس94
الرياضيات16288خلدوناخلطيب البعينيلونا95
الرياضيات16290سالمهرشيدليال96
الرياضيات16293خلدونالشوفيليث97
الرياضيات16296وهيبنعيمليث98
الكيمياء16298يوسفهنيديليلى99

الرياضيات16303امنيالدعبلمجد100
املعلوماتية16304حسامالصحناويمجد101
الفيزياء16308طلعتعامرمجد102
علم األحياء16309فوازالساعورمحمد103
الرياضيات16310سلمانبحصاصمحمود104
الفيزياء16318امينحربملك105
الرياضيات16320كاملالصحناويمهاب106
الرياضيات16321باسلشنانمهند107
علم األحياء16325معنيخويصميار108
الكيمياء16328ثائرالقنطارميرنا109
الكيمياء16333جاللعلومميالد110
علم األحياء16334سعيدالغضبانناي111
الرياضيات16342نعيمالبراضعيندى112
الفيزياء16346شبليوهبندى113
املعلوماتية16347محمدشريفنسيب114
املعلوماتية16350هيثمابوغامننوار115
الفيزياء16360برهانالطويلهادي116
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الرياضيات16362ناصرالنجارهادي117
املعلوماتية16369هيسمدنونهشام118
الرياضيات16370حليمباليهمام119
علم األحياء16371فراسبو عرارهمام120
علم األحياء16372اسامهجابر ابوسعيدهمام121
علم األحياء16374لؤياحلرفوشهمسه122
الرياضيات16377بسامجمولوجد123
املعلوماتية16379وحيدعزاموسام124
الرياضيات16380اسامهاحلجليوسن125
علم األحياء16381عادلمالعبوضاح126
الرياضيات16383شاملهاللوليم127
علم األحياء16385سليماجلبر ابو فخريارا128
علم األحياء16386خلدونرسالنياسمني129
الرياضيات16391حسنعبدويوسف130
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