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

: املركز االمتحانيحمص: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
الرياضيات17002نبيلالعليابراهيم1
علم األحياء17003غالباملدنيابراهيم2
الكيمياء17004فراساملصريابراهيم3
الكيمياء17005وائلميهوبابراهيم4
الكيمياء17006محمداحلموداحمد5
الفيزياء17007صادقالعاقلاحمد6
علم األحياء17012حمزهحاكمياسراء7
الرياضيات17016خالدرضواناالء8
الكيمياء17018أمينمصطفىالزهراء9

علم األحياء17020ماهردربياملا10
علم األحياء17021سامرالشاميالياس11
الفيزياء17023مضرالعلياليسار12
الكيمياء17026مصباح الدينقزقاليمان13
علم األحياء17029حمدواجلورانياوس14
الرياضيات17031روزبهمرميايفا15
املعلوماتية17034حكمتالشركهايه16
الكيمياء17040بسامقزقأحمد17
علم األحياء17043محمدسليمانأملا18
الرياضيات17044نسيمالعليأملى19
الفيزياء17045باسمخليلأملى20
الفيزياء17047غياثغنومهأماني21
الكيمياء17048محمودعليأوس22
الكيمياء17052عبد الوهابالنعسانآيه23
علم األحياء17057نورسالسليمانبتول24
الرياضيات17061ايادويسبراء25
الرياضيات17062رضوانالسمانبراءه26
علم األحياء17067علياملصطفىبيلسان27
الفيزياء17069حسامشيحهتاال28
الرياضيات17071لؤيبلولتراث29
علم األحياء17076أمجداألمير أحمدتيما30

كلية الهندسة الزراعية-جامعة البعث 

2022توزع املراكز  االمتحانية للطلبة املتأهلني الختبارات املرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري للعام 
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علم األحياء17081ياسرالسليمانجعفر31
الرياضيات17082امينالصارمجعفر32
الرياضيات17085لؤيحسنجعفر33
الرياضيات17086مفيدمصطفىجعفر34
علم األحياء17095محمودسمورجود35
الكيمياء17098منصوراملنصورجودي36
الرياضيات17099يحيىالنقريجودي37
الفيزياء17100حسنبدورجودي38
علم األحياء17102محمدزيدانجودي39
علم األحياء17104يعقوبدنحوجورجينا40
الكيمياء17105جهادالبدرجولي41
الرياضيات17109ابراهيمجرجسجوليا42
الكيمياء17116صابرحسنيحازم43
الرياضيات17118ايهمالباروديحسن44
الرياضيات17121عبدالهاديالنجارحسن45
املعلوماتية17122وفيقعبد الرحمنحسن46
الرياضيات17124وائلكابرحسن47
الرياضيات17126محمدشحودحسن نصر اهلل48
علم األحياء17128عليزيدانحسني49
علم األحياء17130مصطفىاألمير تامرحال50
الرياضيات17133هانيالدرويشحمزه51
الفيزياء17135مصطفىاحملمدحمزه52
الفيزياء17136فراسعياشحمزه53
الكيمياء17142صالحاحلسنحنني54
الرياضيات17143حسنيالرستمحنني55
الفيزياء17151فادياحملمودحيدر56
الرياضيات17155ناجيعباسحيدر57
الرياضيات17156حافظقاسمحيدر58
الكيمياء17161حسانالعليحيدره59
الكيمياء17166محمدناصرخضر60
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الكيمياء17170محمداحلمويدانيال61
املعلوماتية17172محمد نزارسماندعاء62
الرياضيات17174عبد االلهشاليشدلع63
الكيمياء17177ممدوحغاليراما64
الكيمياء17184محمد فادياملنصوررشيد65
الرياضيات17190هيثمسفوررغد66
الرياضيات17197عالء الدينفهدرهف67
الكيمياء17203أحمدخضوررمي68
الرياضيات17205محمددرويشزكريا69
الفيزياء17218محمد مضراخلضرزينه70
الكيمياء17219حسنياخلضورزينه71
الرياضيات17221عبد الكرميسليمانزينه72
علم األحياء17227اسماعيلالسعيدساره73
الكيمياء17232ايادمحرزساره74
الرياضيات17238علياسماعيلسالي75
علم األحياء17241فراسسلهبسام76
الكيمياء17245سعدالديبسدرة77
الرياضيات17252محمد نزارالنجارسعدالدين78
علم األحياء17256فاديالوقافسليمان79
املعلوماتية17270سميراملنصورشام80
الرياضيات17282أحمدالسليمانشهد81
الكيمياء17287يحيسليمانشهد82
علم األحياء17293تيسيرعمارشهد83
علم األحياء17297ثائراجلورانيشيماء84
علم األحياء17301مهندعيسىعامر85
الرياضيات17304هيثمالسلوميعبد الرحمن86
الرياضيات17305ساميالعباسعبد الرحمن87
علم األحياء17306صهيبعلوانعبد الرحمن88
املعلوماتية17308محمد فريدالسباعيعبد العزيز89
الرياضيات17314عبد اللطيفالرحمونعبد املؤمن90
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الكيمياء17315سعيدرمضانعبد الهادي91
الفيزياء17316محمدسالمالقريعيعبداإلله92
الكيمياء17318محمد مأمونالطباععبدالرحمن93
علم األحياء17322مصطفىطباطب تسونعبدالرحمن94
الكيمياء17323محمدفتحيطليماتعبدالرحمن95
الفيزياء17324عمرالقصيرعبدالعزيز96
الرياضيات17326متيمحورانيعبداهلل97
الرياضيات17330مطانسندافعفيف98
املعلوماتية17331خالدالشلبيعال99

علم األحياء17333محمدمنال عليعالء100
علم األحياء17553محمدالعثمانعلي101
علم األحياء17336محي الدينالعليعلي102
الرياضيات17337سميرالعيسىعلي103
علم األحياء17340مهندديبعلي104
املعلوماتية17341حسامسليمان محمدعلي105
علم األحياء17342غسانمصطفىعلي106
علم األحياء17343ابراهيمناصيفعلي107
الفيزياء17350ناجحاملصريغدير108
الرياضيات17353كفاحاحلمدانغزل109
علم األحياء17358باسماملعلمغمار110
الرياضيات17362اياداملارونيفارس111
الرياضيات17364مصطفىنوحفاضل112
علم األحياء17371محمد عزامالهامشفرح113
علم األحياء17376موسىابراهيمفؤاد114
الرياضيات17380ماهرديبقمر115
الفيزياء17383فيليبمقدسيكارول116
الكيمياء17384نادرخشوفكارين117
الكيمياء17385يونسالعبد اهللكرمي118
الفيزياء17388مجيبعيسىالنا119
الكيمياء17389محسنعيسىالنا120
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الرياضيات17390أسدمراد األشقرجلني121
الكيمياء17393مجتبىديوبملى122
علم األحياء17394سليمانسالمهملى123
الفيزياء17403حسنالعبد اهللليلى124
الفيزياء17408اسامهاالبراهيملني125
علم األحياء17413الياسسركيسلني126
الفيزياء17419صالح الديناخلبيتماهر127
علم األحياء17427عمارمنصورمجد128
الرياضيات17429نورساسعدمحمد129
علم األحياء17430احلسناحلريريمحمد130
الرياضيات17432خالدالداليمحمد131
علم األحياء17437بدر الدينالناصرمحمد132
علم األحياء17439امنيحسنمحمد133
الرياضيات17442سميرمعمومحمد134
الكيمياء17443أحمدهنداويمحمد135
املعلوماتية17444ماهرالسكافمحمد الطيب136
الفيزياء17446شادياالبرشمحمد حسني137
الرياضيات17449رامزرمضانمحمد عمر138
الفيزياء17451محمد جناحالداالتيمحمد نادر139
املعلوماتية17454محمودبكارمحمد نور140
الرياضيات17458عمارحسنمحمود141
علم األحياء17462عماداملباركمرح142
علم األحياء17464احمدسالمهمرح143
الرياضيات17465راميسكرمروان144
الفيزياء17466شهيرالعليمروة145
الرياضيات17469مرهفالعليمرمي146
الرياضيات17474خالديوسفمصطفى147
الرياضيات17477رامزعبدومالذ148
الرياضيات17483أحمدحسنمهند149
الكيمياء17485مازنالسلقينيمؤيد150
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علم األحياء17486جهادالصالحمؤيد151
علم األحياء17489محمدحسنميار152
الرياضيات17490معروفمثالميخائيل153
الكيمياء17493مطانسالداوودميراي154
الرياضيات17495شاهركاسوحةميري ستيال155
الرياضيات17499عمادالبيطارميشلني156
الفيزياء17500محمد وضاحاليوسفينايا157
علم األحياء17501هشاماالتاسينبال158
املعلوماتية17503محمد امنيالسيوفيندى159
املعلوماتية17505غسانادريسنغم160
الكيمياء17506اياسأسعدنوار161
علم األحياء17510محمدحسننور162
املعلوماتية17517محمديوسفهاشم163
الرياضيات17551هيثمالونوسهيا164
علم األحياء17526لؤيالشعبانودود165
الكيمياء17528محمدالصالحوسام166
الكيمياء17532منهلالسليمانوليم167
علم األحياء17535ربيعاالتاسيياسمني168
الفيزياء17541مهندعاقليزن169
الفيزياء17542حابسالرميحميان170
الرياضيات17547هيثماحلموييوسف171
الكيمياء17549حسنيالنقرييوسف172
الفيزياء17550يعربعاقليوسف173
الفيزياء17554ثائراسماعيليوشع174
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