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

كلية احلقوق - جامعة تشرين :املركز االمتحانيالالذقية: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
الفيزياء22002مالكاحمدابراهيم1
املعلوماتية22004باسمالعكشابراهيم2
املعلوماتية22006متامحسنابراهيم3
علم األحياء22007اسامهديبابراهيم4
علم األحياء22009نوافشحادهابراهيم5
الرياضيات22010خالدغامنابراهيم6
الفيزياء22018سليمانحيدراحمد7
الكيمياء22019مازندريباتياحمد8
علم األحياء22024ذكيمحالاحمد9

علم األحياء22026عدنانمطره جياحمد10
املعلوماتية22033عليمخيصاسامه11
املعلوماتية22042بسامجعفراغيد12
علم األحياء22050منيراحمدالزهراء13
الكيمياء22062ياسركنعاناليسار14
الفيزياء22063عدنانشريبااليمان15
الفيزياء22074اميناسداياس16
الكيمياء22077امينحبيباميان17
الفيزياء22084علياليوسفايه18
املعلوماتية22091فؤادغامنإياد19
علم األحياء22092عدناناحسانأحمد20
الفيزياء22093ياسراسماعيلأحمد21
الكيمياء22098حسنبدورأريج22
املعلوماتية22100حيانتركمانأسامه23
املعلوماتية22102باسلخميسأسماء اهلل24
الكيمياء22103ياسرمحمودأليسا25
علم األحياء22105مازنالبوديأليسار26
املعلوماتية22107هاللسلومأمني27
الفيزياء22108عليميهأنس28
الرياضيات22109نبيلزمزمأوديسا29
الفيزياء22111محمدابو اخليرأميان30

2022توزع املراكز  االمتحانية للطلبة املتأهلني الختبارات املرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري للعام 
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الرياضيات22113حسناسماعيلآدم31
املعلوماتية22114حسامعلوشآدم32
علم األحياء22126يعرببركاتآيه33
الكيمياء22131نيروزصباغآيه34
علم األحياء22132أمينعثمانآيه35
الفيزياء22135محمدكاملآيه36
املعلوماتية22146عليخضربتول37
الفيزياء22157محمدنطيطةبتول38
الفيزياء22169احمدذلوخبيان39
املعلوماتية22179فراسعيسىتاال40
الكيمياء22181لؤيمعالتاال41
الرياضيات22188فاديالشماليتيم42
املعلوماتية22191عليصقرتيم43
الفيزياء22194اسامهمحرزتيم44
الرياضيات22195معتزوطفهتيم45
املعلوماتية22199هداياعباسجاد46
الفيزياء22200منذرعثمانجاد47
علم األحياء22202سامرطويرجان48
الرياضيات22205عليابو درعهجعفر49
الرياضيات22208غياساحمدجعفر50
الكيمياء22216محمدشيخ احمدجعفر51
املعلوماتية22217عبد اللطيفصادقجعفر52
الرياضيات22219منذرعليجعفر53
املعلوماتية22222عدنانمحرزجعفر54
علم األحياء22224يوسفمحمدجلنار55
الكيمياء22226محي الدينكنججميل56
الكيمياء22232خالدجديدجنى57
الكيمياء22243راميسلومجودت58
علم األحياء22254عمادالدينزرقهجودي59
علم األحياء22261فاديعطيهجورج60
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الكيمياء22265محمدصبوحجوري61
الكيمياء22267حسناحمدجوال62
الفيزياء22295فايأبو صعبحسن63
الفيزياء22300مازنزهيريحسن64
الرياضيات22301فتىزينيحسن65
علم األحياء22304احمدشبارحسن66
الفيزياء22307فداءجعفرحسني67
علم األحياء22319فراسعلياحال68
الرياضيات22329عصامزهيريحمزه69
الكيمياء22330عبد القادرعبسيحمزه70
الرياضيات22333موسىيوسفحمزه71
الرياضيات22335فاديحناحنا72
املعلوماتية22344لوثراسماعيلحيدر73
الفيزياء22348راكانرحالحيدر74
املعلوماتية22349عليسلومحيدر75
الرياضيات22350أكرمصبححيدر76
الكيمياء22359سائرسعيدحيدره77
الرياضيات22361فهيمعثمانحيدره78
الرياضيات22364عصامونوسحيدره79
الرياضيات22371جاللديوبخضر80
الرياضيات22373راميغندورخضر81
الفيزياء22374علينصرهخضر82
الكيمياء22391محمودعليدلع83
املعلوماتية22398احمداسودذو الفقار84
املعلوماتية22402محمدعباسذو الفقار85
الرياضيات22407سامرالفرويراما86
الكيمياء22410معنيسالمهراما87
املعلوماتية22419اسامهصبحرضا88
الكيمياء23300عليديبرغد90
علم األحياء22436احمداحمدرنا90
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الكيمياء22437وائلسعيدرنا91
علم األحياء22450ايادفحامرند92
املعلوماتية22451نبهانمرهجرند93
املعلوماتية22452غديرحمودرنيم94
علم األحياء22459اكرمكرومرهف95
الرياضيات22477نعيمروميهريام96
الكيمياء22479عبدالقادرالعيسى العسكرريان97
الكيمياء22491سامرسليمانرمي98
املعلوماتية22507ايادابراهيمزياد99

الفيزياء22508جاللبدلةزياد100
املعلوماتية22510حساناحلايكزين101
املعلوماتية22512محمدحسونزين102
الرياضيات22517نادرالدكنجيزين الدين103
الرياضيات22518عقيلالفيزين العابدين104
الكيمياء22519مفيدبلوطزين العابدين105
الفيزياء22526اسد الدينعليزين العابدين106
علم األحياء22529بسامعمرانزين العابدين107
الكيمياء22528ابراهيمعمرانزين العابدين108
الرياضيات22531فاروقفخروزين العابدين109
املعلوماتية22532مهندمرشدزين العابدين110
الكيمياء22540مؤيدحسنزينب111
الكيمياء22553ماهرغامنزينب112
الرياضيات22556ياسركحلةزينب113
الرياضيات22559مازنمحمدزينب114
الفيزياء22580علييوسفسارة115
املعلوماتية22585متيمرستمساره116
علم األحياء22596زهيربيطارسام117
علم األحياء22605محمداحلسنسدرة118
الكيمياء22611حامدعباسسلما119
الكيمياء22612احمدعليسلمان120
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الرياضيات22614محمدابراهيمسليمان121
الفيزياء22616عزالدينعليسليمان122
الرياضيات22618نضاليزبكسموءل123
علم األحياء22619عصامصافيسنا124
علم األحياء22622منذريوسفسهر125
علم األحياء22623اكثمعمرانسوار126
املعلوماتية22628محمدالسنكريسيدرا127
الكيمياء22632اكرمخرماسيدرا128
علم األحياء22634شاديداودسيدرا129
علم األحياء22642محمدكرداوغليسيدره130
املعلوماتية22650نضالاحلسنشادي131
الكيمياء22667يوسفزين الدينشفيق132
الكيمياء22673فرجاسعدشهد133
املعلوماتية22676محسناجلرديشهد134
الفيزياء22680باسلالعباسشهد135
علم األحياء22693مالكحسنشهد136
الفيزياء22706احمدصقورشهد137
علم األحياء22726ثائرصالحشهد العسل138
الكيمياء22731هاشمالقصعهصارم139
الرياضيات22733نزارحمادصالح140
الفيزياء22735سلمانعمرانصالح141
املعلوماتية22736خليلاجلبيليصبا142
الفيزياء22742محمدعبد احلميدضياء143
الفيزياء22744صفوانديبطارق144
الكيمياء22745عالمعسافطارق145
علم األحياء22751عدنانعليعباده146
الكيمياء22753محمدصاطورعباس147
الرياضيات22756احمد سعيداختيارعبد الرزاق148
الكيمياء22767نزيهسلهبعبداهلل149
الكيمياء22768فوازمحفوضعبداهلل150
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املعلوماتية22776حسانصبوحعزيز151
الرياضيات22782وسيمابراهيمعلي152
علم األحياء22784هيثمابو خليلعلي153
املعلوماتية22785منيراحمدعلي154
الكيمياء22786عبد الكرمياجلنديعلي155
الكيمياء22787نزاراحلاج حسنيعلي156
الرياضيات22788محمدالدبوسعلي157
املعلوماتية22789بشارالسفكونيعلي158
الفيزياء22790كرامهالشمالتعلي159
الكيمياء22798مزيدجمالهعلي160
املعلوماتية22801فاديدرويشعلي161
الرياضيات22803لؤيديبعلي162
علم األحياء22805اسامةسلطانعلي163
الفيزياء22807اصفسليمانعلي164
الرياضيات22808يونسعباسعلي165
الكيمياء22810حيدرعطونيعلي166
الفيزياء22813محسنعيدعلي167
علم األحياء22815عالءكنانيعلي168
الرياضيات22821عيسىملحمعلي169
املعلوماتية22832مهندابراهيمعماد الدين170
الكيمياء22834محمدشيخ اسماعيلعمار171
املعلوماتية22845عماريوسفعمران172
املعلوماتية22849باسلمخولعيسى173
املعلوماتية22850محسناحمدغدير174
علم األحياء22851أحمدرحالغدير175
الرياضيات22863فراسدلولغزل176
املعلوماتية22864شاديدوايغزل177
الكيمياء22865نائلديبهغزل178
الرياضيات22866عزتديوبغزل179
علم األحياء22870جابركاسوغزل180
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الكيمياء22878فاديصقرغنى181
الفيزياء22880شعبانالشعبانغيث182
علم األحياء22881عدنانبدرانغيث183
علم األحياء22882شمس الدينيوسفغيث184
الكيمياء22884احمدبعيتيفاطمة185
الفيزياء22886فادينور اهللفاطمة186
املعلوماتية22900عصامعباسفرح187
الفيزياء22909ناصرعبد الرحمنقصي188
الكيمياء22914مصطفىقرطيشقمر الزمان189
الرياضيات22920غيثزحلوطكامل190
املعلوماتية22927نهادعليكرم191
الكيمياء22930فوازبدوركرمي192
املعلوماتية22937سميرسقورالنا193
الفيزياء22938حيدرعليالنا194
الكيمياء22952مديننصورملى195
علم األحياء22960محمدشوفانلونه196
الرياضيات22964ايادحسنليث197
الرياضيات22967حسامعطيهليث198
علم األحياء22968امينعليليث199
الرياضيات22970مهيبمحالليالس200
علم األحياء22982ماهرنحاسلني201
املعلوماتية23001يزنكاسومالك202
املعلوماتية23014عليعليمايا203
الكيمياء23022حسانخضيرمجد204
املعلوماتية23024طاللاجلهنيمحمد205
الرياضيات23025سميراحلمودمحمد206
الفيزياء23026خالدالسعيدمحمد207
الكيمياء23033عبد احلفيظحاج موسىمحمد208
الفيزياء23034غسانحايكمحمد209
علم األحياء23046مازنمحمودمحمد210
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الكيمياء23049عليهترهمحمد211
الرياضيات23053احمدالصالحمحمد ديب212
املعلوماتية23054غسانالبغداديمحمد زاهر213
الرياضيات23055حسانيونسمحمد سعيد214
الفيزياء23058محمدزيرمحمد وليد215
الفيزياء23059مازنابراهيممحمود216
املعلوماتية23061عليسلطانمحمود217
علم األحياء23066كناناسعدمرح218
الفيزياء23076وائلحبيبمرمي219
الكيمياء23096محمد عدنانضاهرمصطفى187
علم األحياء23097امنيمعتوقمصطفى221
علم األحياء23098أحمدكاملمضر222
الفيزياء23101فائزسلهبمعن223
الكيمياء23105عبداهللناشدمالك224
الرياضيات23121موفقالشيخ عليميرا225
الفيزياء23134عليصالحميس226
الكيمياء23137معنينعمانميس227
علم األحياء23148محمدمعتوقنايا228
الفيزياء23149ابراهيممعروفنايا229
الرياضيات23151اميرسليماننايف230
الكيمياء23161عليالنوىندى231
علم األحياء23162اوسخضورندى232
الرياضيات23164غسانديبندمي233
الكيمياء23168جاللريانغم234
علم األحياء23173احمديوسفنغم235
الكيمياء23182صالحالفاضلنور236
الفيزياء23198عليقنصنور237
املعلوماتية23209شاديدعدعنورة238
املعلوماتية23210وائلالصاروخينوره239
الرياضيات23214زهيرأطرشهادي240
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املعلوماتية23216حسانبدورهادي241
الفيزياء23218فراسحمدانهادي242
علم األحياء23219مهديمحمودهادي243
علم األحياء23220غضبانمشقوقهادي244
الكيمياء23222حسامسلهبهاشم245
الكيمياء23225احمدسوخطههبة اهلل246
علم األحياء23226جمعهمثبوتهبة اهلل247
الرياضيات23232محمدعقدههدى248
الفيزياء23243نضالعيسىهمام249
املعلوماتية23246نزيهمسعودهود250
الكيمياء23250ابراهامماكاريانهيلني251
علم األحياء23265ماهرديوبيانا252
املعلوماتية23267عليصائمهيحيى253
الرياضيات23271باللاجلهنييزن254
الفيزياء23276مؤيدالعشيعرب255
الفيزياء23277حديجحامتيعرب256
الفيزياء23284احمد عماد الدينبركاتيوسف257
الرياضيات23286ماهرحبيبيوسف258
الفيزياء23287اسامهخداميوسف259
الرياضيات23290ناهلفوزييوسف260
الرياضيات23293شاديدواييونس261
الفيزياء23294ابيمحمديونس262
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