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

: املركز االمتحانيحلب: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
الرياضيات19004محمد هدىالعويسابراهيم1
علم األحياء19005فيصلالكدروابراهيم2
علم األحياء19011معنالرفاعياحمد3
الرياضيات19014محمد وليدحسوناحمد4
الرياضيات19018عامرشيخواحمد5
الرياضيات19021اسامهمنيراحمد6
الكيمياء19023ابراهيمجناراحمد7
الرياضيات19024ضرارسروجياحمد بدر الدين8
الكيمياء19025طاللخوامتياحمد بهجت9

املعلوماتية19028محمد سميحرفاعياحمد كرم10
الرياضيات19040مصطفىاحلاج مصطفى العبداناسماعيل11
الفيزياء19041احمدمصطفىاسماعيل12
الرياضيات19046نصرىشحطالليث13
الفيزياء19049نائلخالالياس14
الرياضيات19052احمدالرحلامنه15
املعلوماتية19056اسماعيلالديبوامينه16
املعلوماتية19058ابراهيمحاج احمد ضبعانانس17
املعلوماتية19060طاهرعبد الواحدانس18
الفيزياء19939اردميجيرشياناني ارين19
علم األحياء19062عبد املنعمالصوااميان20
املعلوماتية19065عبدامللكقلعه جيايه21
الكيمياء19070وسيمالرزوقإجني22
املعلوماتية19071مهندطرشه كرديإياد23
الرياضيات19073شبليعز الدينإيناس24
الرياضيات19075اسماعيلالنجارأحمد25
الرياضيات19076عبد املنعمأحمد علوأحمد26
املعلوماتية19082عبد القادراآلغاأسماء27
الكيمياء19086محمدعثمانأكرم28
علم األحياء19087عزتسعد الدينأمجد29
علم األحياء19089احمدعبوالشاعرأمينه30

كلية العلوم األساسية- جامعة حلب 
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الرياضيات19093غسانعمرأيهم31
الرياضيات19094محمدمحمودأيهم32
الفيزياء19095عيسىجانوآدم33
علم األحياء19104عبدالرحمنصيادآالء34
املعلوماتية19109رائدخضورآية35
الكيمياء19117ميناسحدادباميال36
الفيزياء19118كنانعاشوربانة37
علم األحياء19119عبداهللالعلوشبانه38
الرياضيات19121فاضلمهنابانه39
الرياضيات19124جميلعبد القادربايار40
املعلوماتية19127عالء الدينحمدونبتول41
املعلوماتية19133محمودياسرصالحبشار42
املعلوماتية19135مجدخياطبشر43
املعلوماتية19137خالدحاج رشيدبشير44
الكيمياء19139غسانجسريبالل45
الفيزياء19142عبد القادرملحمبهاء الدين46
الفيزياء19148عمارالبيطاربيلسان47
علم األحياء19154ياسرقاردنتاال48
علم األحياء19160غسانرمضانتسنيم49
املعلوماتية19163احمدبلطتقى50
الفيزياء19166محمد صبحيديبهتيم51
املعلوماتية19176عبد اهللصائغجان52
الكيمياء19177عبدالعزيزمحمدجان53
الفيزياء19183نهادجنارجنان54
الكيمياء19191نعساناصدوجودي55
الفيزياء19197سميراحمر دقنوجورج56
الكيمياء19198شاديبهارجورج57
الفيزياء19201جوزيفقشوجورج58
الفيزياء19206اميلالنصارجويس59
املعلوماتية19214محمدبدلةحسن60
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الفيزياء19215اسماعيلحاج طهحسن61
الرياضيات19217عبد القادراحلسنيحسني62
الكيمياء19218فراسالريسحسني63
الرياضيات19221محمداحلاج حمدانحال64
علم األحياء19226صالححاج محرمحال65
املعلوماتية19228محمد ياسرحفارحال66
الفيزياء19236محمد ندميالشهابيحمزه67
علم األحياء19237محمد جمالبليدحمزه68
املعلوماتية19241عمارعنبرحمزه69
الفيزياء19250محمدقضيب البانخالد70
املعلوماتية19251رائدوهيبةخالد71
الكيمياء19254عبد الهاديشهوانخنساء72
الكيمياء19260سعدكوسهدانه73
علم األحياء19265يحيىبوسطه جيديانا74
علم األحياء19268محمدمعرستاويديانا75
املعلوماتية19269محمد غزوانرضواندميه76
الكيمياء19272ياسراحلمدوراما77
علم األحياء19276الفريدبيضارامي78
الرياضيات19282فوزيرشيدرشيد79
علم األحياء19283طاللمكانسيرضوان80
الرياضيات19284محمودالبيزادرعد81
الرياضيات19291محمودفالحهرند82
الكيمياء19294محمدأنساكتعرنيم83
الكيمياء19312أمنيطاريروشان84
الكيمياء19315مصطفىحجي طالبروني85
علم األحياء19316عبد املنانحسنروني86
الفيزياء19321محمودالسيد عليرؤى87
علم األحياء19331عمرباباريحان88
علم األحياء19334محمدعثمانرمي89
علم األحياء19338جورجبرغوثرين90
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الكيمياء19343عالمشاهنيزيد91
علم األحياء19345محمودقطاعزين الدين92
املعلوماتية19347عصامزمارزين العابدين93
املعلوماتية19350اسامةغزالزينب94
علم األحياء19364محمدربيعقبالويساره95
الفيزياء19370محمودحجي طالبسالي96
الرياضيات19379منيفدحروجسائد97
الرياضيات19380انطونيورباطستيفاني98
علم األحياء19387محمد شاكرادريسسدين99

الرياضيات19390محمداخللفسعد100
الفيزياء19391برهانباروتسعد101
الرياضيات19392ثائرناظرسعد102
الكيمياء19395محمودارضرومليسالم103
املعلوماتية19396أديبالشيخ حسنسالم104
علم األحياء19404يوسفخبازهسمر105
الرياضيات19405رازقمقديس افرميسمعان106
الفيزياء19406محمد خير الدينأصفريسمير107
املعلوماتية19412احمدعمرايهسنا108
الكيمياء19413محمد محسنمكناسسنا109
الرياضيات19427نضالحاج ابراهيمسيما110
علم األحياء19435عمادالسعيدشام111
علم األحياء19440دمييفرحشربل112
علم األحياء19450عبد الكرميبكروشهد113
علم األحياء19462فائزمستتشهد114
الرياضيات19469محمودديبشيماء115
علم األحياء19472خليلمحمدشيندار116
الفيزياء19478محمداليوسفصبحي117
الكيمياء19480محمد جاللالفارسيصالح118
الرياضيات19481عمرانعطيةضياء119
الفيزياء19482عبدالرحمناحلماد االبراهيمطارق120
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علم األحياء19483محمداخللفطارق121
الفيزياء19484حامترشيدعامر122
املعلوماتية19486محمدكركوتلىعبد البديع123
علم األحياء19487فؤادزوريعبد احلميد124
علم األحياء19494قدريمحمود اغاعبد الرحمن125
الرياضيات19500محمدحمودعبد القادر126
الرياضيات19505ابراهيماوزونعبد الوهاب127
الفيزياء19506محمدبيعبد الوهاب128
الفيزياء19511احمدسمهررحمون رهوانعبدالكرمي129
الفيزياء19512محمدطاللجبسهعبداللطيف130
علم األحياء19520بدركعدهعبير131
الرياضيات19522اسامهسلطانعز الدين132
الكيمياء19523محمدعبد املعطيعطيفه133
الكيمياء19524وليدمستوعفاف134
الرياضيات19529محمودخاليليعلي135
املعلوماتية19530فوزيخلفعلي136
الكيمياء19534ياسرالعبد اجلليلعمار137
الفيزياء19945حامدإبراهيمعمار138
الكيمياء19535عبدالوهابشويحنهعمار139
املعلوماتية19536ياسرطراقجيعمار140
املعلوماتية19549بشاربطوقغاييل141
علم األحياء19550شاديقطانغزل142
املعلوماتية19555محمدالبيكغيث143
الكيمياء19558محمد طاهرالزكرياغيد144
الفيزياء19565عماداحمدفاطمه145
الكيمياء19569محمدسمانفاطمه146
الرياضيات19583محمدشربوقاسم147
علم األحياء19584راميهزميكابرييل148
الفيزياء19587احمدرشيدكاميران149
الكيمياء19591محمد ياسنيقرابلليكرم150
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الفيزياء19592كريكورميخانه جيانكره بت151
املعلوماتية19593جورجمغامزكريستا152
الفيزياء19594حسانرسالنكرمي153
الفيزياء19604فهدعبد اهلل اجلمعهالنا154
علم األحياء19607شاديكلزيهالنا155
علم األحياء19609أمينطرابلبابه156
علم األحياء19610احمداعرابيجلني157
علم األحياء19613نصرالدينحنانليالف158
الفيزياء19614وليددباغليلى159
علم األحياء19615نبيلطباعليلى160
الكيمياء19618جمالنعناعليمار161
الكيمياء19619محمد منيرخيزرانلني162
املعلوماتية19620محمد باسمدباغلني163
املعلوماتية19621خالدسمارةلني164
علم األحياء19627محمد رمزيقبانيلني165
علم األحياء19630محمدقطانلني166
الرياضيات19637صبحيغفيرمالك167
علم األحياء19639عابدطنبهمايا168
علم األحياء19641سهيلدبسمايكل169
الفيزياء19644سامرتبسيمجد170
علم األحياء19645محمدزكور دملخيمجد171
الرياضيات19647يحيىاسطهمحمد172
الكيمياء19651بسامالسماعيلمحمد173
الرياضيات19655عبداحلكيمالعويدمحمد174
املعلوماتية19658احمد سامربيازيدمحمد175
الرياضيات19660محمد صافيتركمحمد176
علم األحياء19661عثمانحاجي رشيدمحمد177
الرياضيات19662عدنانحج سليمانمحمد178
الرياضيات21005شريفحالقمحمد179
الرياضيات19669فراسرسالنمحمد180
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الفيزياء19671حسنيسليمانمحمد181
املعلوماتية19672طاهرسواسمحمد182
الرياضيات19678نبيلفجالمحمد183
الرياضيات19679عمادالدينفالحهمحمد184
الكيمياء19680محمدمازنكيتوعمحمد185
املعلوماتية19682عمرمحفوظمحمد186
الرياضيات19683خالدمحمدمحمد187
علم األحياء19688احمد عمارنعسانيمحمد188
الكيمياء19689محمد شريفجتارهمحمد البراء189
املعلوماتية19690محمد جعفرصليبيمحمد اجلواد190
الفيزياء19694محمد باسمحبوبمحمد امني191
الرياضيات19696عمارريحاويمحمد ايهم192
املعلوماتية19699محمددحدوحمحمد أمين193
الرياضيات19705نور الدينسماقيهمحمد حمدي194
املعلوماتية19706محمد لطفيسودهمحمد حمزه195
الرياضيات19708احمدكورجمحمد رزق196
املعلوماتية19709عبد الفتاحدرباسمحمد رسول197
الفيزياء19710محمد فهدمحفلمحمد زكريا198
الفيزياء19713محمد سميرمكانسيمحمد صالح199
الفيزياء19714حسناملستومحمد صبحي200
الكيمياء19716حسنخضرمحمد عبد املعطي201
الكيمياء19717محمد معنبنقسليمحمد عدنان202
الكيمياء19719احمدقواسمحمد عمر203
الكيمياء19725ياسرالعبومحمد قيس204
الكيمياء19726محمودخلوفمحمد كامل205
الفيزياء19728احمدعطارمحمد ماهر206
الكيمياء19734عبد الرحمنالباشامحمد جندت207
املعلوماتية19737احمد فراسمالحمحمد نصر208
املعلوماتية19739عبد الرحمناالحمدمحمد نور209
املعلوماتية19747جاللجديدمحمد يحيى210
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الكيمياء19748مصطفى كمالجنارمحمد يحيى211
املعلوماتية19749فيصلالصالحمحمد ميان212
الفيزياء19753احمدالقاضيمحمدجواد213
علم األحياء19755محمودالعبدمحمدضياء214
الكيمياء19758محمدحنيضلمحمدغامن215
الفيزياء19765عبدالقادرالباشمحمود216
علم األحياء19766محمداحلاج خلفمحمود217
الرياضيات19770محمدبربشتمحمود218
الرياضيات19771محمد عليبظمحمود219
الكيمياء19772محمددايهمحمود220
علم األحياء19942خالدقبانيمحمود221
الرياضيات19776هشامادلبيمحمود نور222
الرياضيات19786حسنحصريةمصطفى223
الكيمياء19787خالدحلومصطفى224
املعلوماتية19790احمدسنكري طرابيشيمصطفى225
الفيزياء19795محمدجلخيمفيد226
املعلوماتية19804محمدركبيملهم227
املعلوماتية19805عبدالرحمنعدلهملهم228
الكيمياء19808محمد هشامجبيليمنى229
الكيمياء19812حسام الدينحريريمها230
املعلوماتية19814وهبيقبانيمهند231
الكيمياء19819فاضلمحيميدميرا232
الكيمياء19825اسامةالبوشيميس233
الكيمياء19826أحمدابودانميسم234
الرياضيات19828نعيمبيجونميشيل235
الفيزياء19832خالداحللبيناجي236
الكيمياء19839محموداحلسنيناية237
علم األحياء19843محمد سالمحاج محمدجنوى238
الفيزياء19844محمدياسرمكيهجنوى239
الفيزياء19847محمد عبد الهاديكيالينزار240
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: املركز االمتحانيحلب: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم

كلية العلوم األساسية- جامعة حلب 

2022توزع املراكز  االمتحانية للطلبة املتأهلني الختبارات املرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري للعام 

املعلوماتية19849محمودالبكورنصراهلل241
الكيمياء19854عدنانقياس بيطارنفيسة242
الفيزياء19856مهنداحلالقنواره243
املعلوماتية19868حسنعطارنور244
الفيزياء19869محمد عمارعكشنور245
املعلوماتية19874نعيمبيجوننيكوال246
الفيزياء19877انسالسعيدهادي247
الكيمياء19883نوريبهايههبة اهلل248
الفيزياء19888باسمجربيهدى249
املعلوماتية19895عامربوشيهيا250
الفيزياء19903فارسحامدوجد251
علم األحياء19904بسامضغيموسام252
الكيمياء19908محمد بسامحايكوليد253
الكيمياء19910محمدصبحىطفرانوليد254
الرياضيات19911محمدعقادوليد255
الكيمياء19915ماهرالداناياسمني256
املعلوماتية19927محمد مؤمنمهمالتيحيى257
الرياضيات19932محمدرمضانمينى258
علم األحياء19935معنالشيخ أحمديوسف259
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