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

بناء املدرجات- كلية احلقوق :املركز االمتحانيدمشق: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
الرياضيات11001محمدبرعيشابراهيم1
الكيمياء11002خليلراعيهابراهيم2
الكيمياء11003خليلصاحلهابراهيم3
الرياضيات11010عالءالسيداحمد4
الكيمياء11011مهندحويجياحمد5
علم األحياء11014هشامسليلواحمد6
علم األحياء11020اميرخرنوباروى7
علم األحياء11021رفعتشاليشاسامه8
املعلوماتية11027محمد عليحرباسيل9

املعلوماتية11028فراسمحمداالء10
املعلوماتية11031محمد ربيعاحلرفياحملمود11
الكيمياء11033اكرمسليماناليسار12
الفيزياء11034مأمونعبد املنعماليسار13
الفيزياء11038اسعدداوداجني14
الكيمياء11039شاديكرمياجني15
علم األحياء11042محمد فايزاملصريانس16
الفيزياء11043محمدخيريوسفاناويس17
علم األحياء11053امينالعمريايه18
الكيمياء11056حسامحبشإيلي19
الفيزياء11058غالبالكنجوأبي20
الكيمياء11061رفيقحسنأحمد21
املعلوماتية11062خالدسمرهأحمد22
علم األحياء11063مازنشرقاويأحمد23
املعلوماتية11070الصادقاخليرأشرف24
الكيمياء11073أمينيونسألني25
الكيمياء11076عماربربرأميره26
املعلوماتية11079نوريحسنأوس27
الكيمياء11081محمد امينالشماعآالء28
علم األحياء11083لؤيرمضانآية29
املعلوماتية11085باسماالعرجآيه30

2022توزع املراكز  االمتحانية للطلبة املتأهلني الختبارات املرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري للعام 
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الكيمياء11087حسامكاملآيه31
الفيزياء11092سامرابراهيمبتول32
الكيمياء11095غياثحسنبتول33
املعلوماتية11108عدنانصوانبراء34
الرياضيات11111امجدحموىبسام35
الرياضيات11112انسعثمان رائفبسام36
املعلوماتية11114محمد توفيقالترجمانبشر37
الكيمياء11131محمد يحيىالصفديتسنيم38
الرياضيات11134سامرجاويشتسنيم39
علم األحياء11137مسلمكناكريهتسنيم40
الفيزياء11140محمد سامرالداالتيمتيم41
الفيزياء11143يوسفقاسمتيم42
الرياضيات11155محمد نوراملدنيجهاد43
الرياضيات11157موسىالياسجود44
الكيمياء11158زهيراحمدجودي45
الكيمياء11166محمد جهادملصجودي46
الفيزياء11168مروانشوفانجورج47
املعلوماتية11169عمارشقيرجوري48
الفيزياء11175ابراهيمسالميةحامت49
املعلوماتية11178هيثمابوعريضهحسام50
علم األحياء11180محمدعباساملسلمانيحسام51
الرياضيات11184ياسرسرورحسن52
الكيمياء11192ماهرحجارحال53
الكيمياء11194غسانحسنحال54
علم األحياء11200رجبمقصودحال55
الكيمياء11209وديعحميدحنني56
املعلوماتية11210مالكديبحنني57
علم األحياء11217احمدحسنيحيدره58
الرياضيات11218يحيىاخلالدخالد59
علم األحياء11219محمد ياسرخضرخالد60
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علم األحياء11221سميرداودخليل61
الرياضيات11227محمد أديبعز الديندانه62
الفيزياء11230عصامطهدانيا63
الفيزياء11232عبد الكافيالعيسىدعاء64
الرياضيات11240نضالسطاسراما65
علم األحياء11245أحمدالعربيرزان66
املعلوماتية11873محمدشدادرزان67
الرياضيات11247فراسالكسمرضا68
املعلوماتية11256مهديطعمينارند69
علم األحياء11257محمد راتبخشيفاتيرندة70
علم األحياء11258عاطفسليمانرهام71
الكيمياء11259زيادجحارهف72
الفيزياء11260باسمحورانيهرهف73
الفيزياء11264انسخاطرروان74
الكيمياء11272عدناناملزرعانيريان75
الرياضيات11283وسيمشندوبهزكريا76
علم األحياء11284محمد جوادشيخ عيسىزهراء77
الرياضيات11288املعتز باهلل محمدالويشزيد78
املعلوماتية11292مجدمحمدزين79
الرياضيات11295نضالزينيزين العابدين80
الكيمياء11296عيسىونوسزين العابدين81
علم األحياء11299جهاد الديناحملمودزينب82
الرياضيات11309بشارشديدزينه83
الفيزياء11316محمد بسامقداحسارة84
الفيزياء11317بساممرادسارة85
الفيزياء11328محمد أنسنغنغساره86
املعلوماتية11333عصامبدريهسامر87
الفيزياء11342نبيلالعطرسدره88
علم األحياء11350زيادخشانهسالم89
الكيمياء11352محمودخلوفسلمى90

Page 3 of 9



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

بناء املدرجات- كلية احلقوق :املركز االمتحانيدمشق: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم

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

الكيمياء11353محمد نذيرعبد السالمسلمى91
املعلوماتية11354محمد رفعاتاملالسليمان92
الفيزياء11355منذرحسنسليمان93
الفيزياء11356خالدعبد الرحمنسليمان94
الفيزياء11357محمدغنامسليمان95
علم األحياء11358يحيىكوسىسليمان96
الفيزياء11367خالداحلصنيسيدرا97
الكيمياء11368محمدالعالويسيدرا98
الكيمياء11370خالدبو حمدانسيدرا99

علم األحياء11372عليونوسسيدرا100
املعلوماتية11384شاهرالسراقبيشمس101
الفيزياء11390سامرالدشرشهد102
الفيزياء11404رايقعباسشهد103
املعلوماتية11406فراسعجيبشهد104
الفيزياء11415عليعليشيماء105
الفيزياء11419سامرعونضحى106
الرياضيات11420حمزهالشيخ ديبضياء107
الكيمياء11427ابراهيمسنجقدارعادل108
علم األحياء11432محمد خالدقويدرعبد احلكيم109
املعلوماتية11434حسنياحمدعبد الرحمن110
الفيزياء11435اسامهاحلمويعبد الرحمن111
الفيزياء11438باكيرالعليعبد الرحمن112
الكيمياء11440لؤيحواصليعبد الرحمن113
الرياضيات11443محمد معاذرباحعبد القادر114
املعلوماتية11444محمد صالحفيومي الشهير باخلطيبعبد القادر115
علم األحياء11446احمدارديسعبد اهلل116
املعلوماتية11447سميرااليوبعبد اهلل117
الفيزياء11452سميردرويشعبد اهلل118
الكيمياء11464احمدآذانعالء119
الكيمياء11465أمنيخضورعالء120
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علم األحياء11466يعربسليمانعالء الدين121
الفيزياء11467محمدابراهيمعلي122
الفيزياء11469امجداسمندرعلي123
الكيمياء11471ثائراحلسنيعلي124
املعلوماتية11473وضاحالفاعوريعلي125
الكيمياء11477حسانرجبعلي126
الفيزياء11479مدحتمحمدعلي127
الرياضيات11480جابرمحمودعلي128
الفيزياء11483عبد الكرمياحلسنيعلي رضا129
الفيزياء11484عقبهعليعلي زين العابدين130
الرياضيات11489احمدالعبد اهللعمر131
املعلوماتية11490احمدالعطارعمر132
الكيمياء11491محمد عليالعلي العسافعمر133
الرياضيات11492ماهرحمويعمر134
علم األحياء11493محمدعبد العالعمر135
علم األحياء11495راميمحمدعمران136
الرياضيات11496بسامصبحعمرو137
علم األحياء11500حيدربصراويغاليه138
الكيمياء11513يوسفحسنفاطمه139
املعلوماتية11517ميثمسليمفاطمه الزهراء140
املعلوماتية11523مقداماحلريريفرح141
الفيزياء11528صفوانالتركيقاسم142
الرياضيات11529محمد عدناناحلمدقصي143
الكيمياء11531احمداملوالديقيس144
الفيزياء11533فرجابو نصركرم145
الفيزياء11536غياثاآلغاكرمي146
علم األحياء11538عبد اللطيفهواريكمال147
الكيمياء11539مسلمتشطيبهكنان148
املعلوماتية11543محمدالرفاعيالنا149
علم األحياء11545غياثحسنالنا150
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املعلوماتية11548عليسرهالنا151
علم األحياء11553محمد أيادالبعلبكيجلني152
الرياضيات11556محمد مطيعشعبانجلني153
علم األحياء11557بسامعمرجلني154
الرياضيات11563تاج الدينشريفهملار155
الكيمياء11565محمد عمادمجركشلنتى156
علم األحياء11570بسامسمعانلونا157
الفيزياء11571عبد القادرقصقصلونه158
املعلوماتية11573محمد عماراملرابعليان159
الفيزياء11577عليمكارمليث160
املعلوماتية11578عماربسوليالس161
الرياضيات11587سامراحلمويلني162
الرياضيات11588عبد الرحمنالشبيبلني163
الفيزياء11589سامرالعوفلني164
الكيمياء11592ابراهيمخضيرلني165
املعلوماتية11593جمالعوض حسنيلني166
الرياضيات11598ماهرعزامليندا167
الرياضيات11599احمد بشراملهاينيماجد168
الرياضيات11600غسانشماسمارلني169
علم األحياء11605طاللالنوريمارية170
الرياضيات11606جمالاخلطيبماسة171
علم األحياء11611ابراهيمابراهيمماسه172
الكيمياء11615محمد باسمدعبولماسه173
املعلوماتية11618غزوانعليماسه174
الكيمياء11619أحمدقنزوعماسه175
الرياضيات11621محمد صفوانرسالنماهر176
الرياضيات11628مهاببرغوثمايا177
علم األحياء11630محمدسليمانمايا178
الرياضيات11635وسيمشاليشمجد179
الفيزياء11641عوضاالشقرمحمد180
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الرياضيات11643عقبهاحلميديمحمد181
الكيمياء11645غزواناخلبازمحمد182
الرياضيات11648ماهرالصباغمحمد183
علم األحياء11649عبد القادرالعسكرمحمد184
الرياضيات11655حسانأفطاسمحمد185
الفيزياء11659طارقبنوحمحمد186
الرياضيات11660حسامحرابهمحمد187
علم األحياء11663محمودخمممحمد188
الكيمياء11666وسيمصيبعهمحمد189
الفيزياء11667خالدعبد العظيممحمد190
الرياضيات11670ماجدغزاويمحمد191
علم األحياء11671حسانقدمييمحمد192
الرياضيات11672احمدقصيدهمحمد193
الرياضيات11673احمدمحومحمد194
الرياضيات11674زيدونمزاحممحمد195
الفيزياء11676مازنعاجيمحمد انس196
الرياضيات11677احمد بشاراملساخليمحمد أبي197
املعلوماتية11679محي الديناحلافيمحمد براء198
املعلوماتية11685احمدالصوصمحمد حسني199
الرياضيات11686جهاداحلوريمحمد حمزه200
الرياضيات11687محمدمصطفىمحمد حمزه201
املعلوماتية11688محمد علياحلكيممحمد حيدر202
املعلوماتية11695حساميوسفمحمد عدنان203
املعلوماتية11701محمد أسامهمملوكمحمد عمر204
الرياضيات11703محمد ديباالكتعمحمد عيد205
املعلوماتية11713موسىعيدهمحمد نور206
املعلوماتية11714محمد ابياجلزائريمحمد نور الدين207
الرياضيات11722محمدخيرعماشهمحمدباسل208
املعلوماتية11723عبداحلليمدعاسمحمدبشر209
املعلوماتية11729محمد مازنشموطمحمدمنذر210
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الكيمياء11730قاسماحلمصيمحمدمؤمن211
الكيمياء11745عالءعلي احلمومروه212
الكيمياء11746فراسخليلمريام213
الفيزياء11747انساحلاج عليمرمي214
املعلوماتية11748محمودتقي الدينمرمي215
املعلوماتية11760محمد حساماساميمعن216
الكيمياء11764محمد جهادالسقالملك217
الرياضيات11875مفيدمحفوضملهم218
علم األحياء11767مهندتوتوجنيمنى219
علم األحياء11770بسامشحرورمنى220
الفيزياء11777بشارالشمعهمؤيد221
علم األحياء11781مسلمحميرهميس222
املعلوماتية11783يوسفابو عقدةميشيل223
علم األحياء11786طالبرومانينبيل224
علم األحياء11790محمد مازناملنجدنعمه225
املعلوماتية11791رفيقلبادنعمه226
علم األحياء11794زياديزبكنغم227
الفيزياء11802كمالشيخ رجبنور228
الرياضيات11804نعيمعكارينور229
علم األحياء11807حميدالياسنينور الدين230
الكيمياء11813زهيرشياحنور الهدى231
علم األحياء11814مرتضىاحلجهنورا232
الفيزياء11818وائلدرويشهادي233
علم األحياء11820مهندمحمودهادي234
الفيزياء11821زيادنصرهادي235
املعلوماتية11825هيثمأشرفانيهدايه236
الفيزياء11828ماهراحلمصيهديل237
الكيمياء11833حسنمكيههمام238
الكيمياء11838محمد بشيراحلمويهيثم239
الفيزياء11839ساميهارونهيلدا240
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علم األحياء11848محمدعودةوعد241
علم األحياء11849وجديحجازيوفاء242
الكيمياء11854عبدورمضانياسمني243
الرياضيات11876عدنانموسىيزن244
الرياضيات11858محمداملصريميام245
الكيمياء11860محدعليقزيزميان246
علم األحياء11863باللاله رشيمينى247
الرياضيات11865حيدرابراهيميوسف248
املعلوماتية11868صقرسلوميوسف249
الرياضيات11869عليمحمديوسف250
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