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

كلية االقتصاد-جامعة طرطوس :املركز االمتحانيطرطوس: احملافظة

االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
املعلوماتية24002اسامهسليمانابراهيم1
الكيمياء24004ضياءقدورابراهيم2
املعلوماتية24005عيسىمحمدابراهيم3
الكيمياء24007وسيمخضوراحمد4
الرياضيات24009بسامدلولاحمد5
الرياضيات24011سامرعلياحمد6
الرياضيات24012عليعيسىاحمد7
الرياضيات24015ابراهيمسقااسبيردون8
الرياضيات24016عليسليماناحلسن9

الرياضيات24018عماريونسالكميت10
الفيزياء24025راميعبد اللطيفاميار11
الكيمياء24027ماجددلولإسراء12
الرياضيات24028فادياسماعيلإجني13
الكيمياء24029سامريونسأثينا14
الرياضيات24030هيثمسالمهأحمد15
الرياضيات24032فراسعباسأحمد16
الكيمياء24038ميمونادرعأفني17
الرياضيات24042اسماعيلحسنآدم18
علم األحياء24045راميخليلآالء19
الكيمياء24046ناجيمحمدآية20
الفيزياء24054نضالاحملمدبتول21
علم األحياء24055متامأحمدبتول22
الرياضيات24058عمارحزوريبدر23
الرياضيات24059يامنمحمدبالل24
املعلوماتية24061نادربشالويبيان25
الكيمياء24066فاديمرعيتاال26
علم األحياء24067جابرخضرتالة27
الكيمياء24068سميرليالتسنيم28
املعلوماتية24070فراساملوعيتيم29
الكيمياء24074رعدعسكورتيماء30

2022توزع املراكز  االمتحانية للطلبة املتأهلني الختبارات املرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري للعام 
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الفيزياء24082عصاميوسفجعفر31
علم األحياء24084محمدحسنجلنار32
علم األحياء24086عليعجيبجمال الدين33
الرياضيات24090منذرعيسىجنى34
الرياضيات24527احمدزهرهجولي35
الكيمياء24095بدريوسفجولي36
املعلوماتية24097أحمداسماعيلحازم37
املعلوماتية24098منذرخضورحازم38
الفيزياء24103عدنانسويقاتحسن39
الفيزياء24109وعديونسحسن40
الفيزياء24112انورمفلححسني41
الكيمياء24120صائبمنصورحال42
الكيمياء24128عبد الهادياحمدحنني43
الرياضيات24131جابرداودحنني44
الكيمياء24132شاديعمرانحنني45
علم األحياء24135حسامخليلحيدر46
الكيمياء24139محمودحسنحيدرة47
الكيمياء24142محسنحرفوشحيدره48
الرياضيات24144محمودعبداهللحيدره49
الفيزياء24149عهدقاسمخضر50
الرياضيات24150ناظرملحمخضر51
الرياضيات24151رافعونوسخضر52
الكيمياء24152محمدحسنخليل53
الفيزياء24155راجحيوسفداني54
املعلوماتية24158كمالبدراندانيال55
علم األحياء24159روادجملدانيال56
الفيزياء24160عمادحسندلع57
الكيمياء24163بسامونوسدلع58
الرياضيات24166زهيرسلماندينا59
الكيمياء24168حافظعامرراما60
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الرياضيات24172احمدادريسرضا61
الفيزياء24530منذراحمدرغد62
علم األحياء24174عمرانحسنرغد63
علم األحياء24178اسامهاسماعيلرند64
الكيمياء24179عليحمدانرند65
الكيمياء24182محسناحمدرهف66
الرياضيات24184نضالبركاتروان67
الرياضيات24190فيصلابراهيمرمي68
علم األحياء24191علياحمدرمي69
علم األحياء24193تيسيرحسنيرمي70
علم األحياء24529مجدداغررمي71
علم األحياء24194منيردرويشرمي72
الرياضيات24196أمينعليرمي73
املعلوماتية24203محمدسويقاتزين العابدين74
علم األحياء24204باسلابراهيمزينب75
املعلوماتية24211صالحسليمانزينب76
الرياضيات24214محمدمحمودزينب77
املعلوماتية24215عبداهللعليزينة78
الكيمياء24218رامزاحمدزينه79
علم األحياء24222عبد اهللسليمانساره80
الفيزياء24227نبيهسليمانسامي81
الكيمياء24234محمداحمدسنا82
علم األحياء24235انورعليسنا83
الرياضيات24236عمرانعمران الزاويسندريال84
الرياضيات24248أمينوسوفشذى85
الرياضيات24252لؤياحلسنشهد86
الفيزياء24255فاحترقيهشهد87
علم األحياء24256ماهررمضانشهد88
علم األحياء24259حيدرعباسشهد89
الكيمياء24260حسامعليشهد90
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الفيزياء24272عصامعباسضياء91
الكيمياء24273ايادسويقاتطارق92
الفيزياء24276باسلتسقيهعبد الغني93
الرياضيات24278نورسحمودعبداهلل94
املعلوماتية24279عقبه ذوالفقارصالحعبداهلل95
الرياضيات24286فاديابراهيمعلي96
الفيزياء24287ناظمابو عجيبعلي97
علم األحياء24290مضراألعرجعلي98
الكيمياء24293حسنيبلقيسعلي99

الفيزياء24294طاللتفاحهعلي100
املعلوماتية24295ايادحرفوشعلي101
الفيزياء24297غياثحسنعلي102
الرياضيات24300محمدخليلعلي103
املعلوماتية24301يسارديبعلي104
الرياضيات24303راميسليمانعلي105
الكيمياء24311نور الدينعاقلعلي106
الرياضيات24312يوسفعباسعلي107
الرياضيات24313محمودعبد الرحمنعلي108
الفيزياء24318نصرمحمدعلي109
الكيمياء24324سليمانمحمدعلي110
املعلوماتية24322عصاممحمدعلي111
الكيمياء24326باسممنصورعلي112
علم األحياء24331امينابراهيمغدير113
الرياضيات24339محمدزينهغيث114
الفيزياء24340ساميمعالغيث115
الكيمياء24343مروانالسالمهفاطمه116
املعلوماتية24344حيدرالباكيرفراس117
علم األحياء24346مازنصبحفراس118
الكيمياء24350مرهفعثمانقمر119
الرياضيات24354رياضسقيفهكرم120

Page 4 of 6



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

كلية االقتصاد-جامعة طرطوس :املركز االمتحانيطرطوس: احملافظة

االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم

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

الفيزياء24357لؤيعيدكرمي121
املعلوماتية24358كماليوسفكرمي122
علم األحياء24359باسمحسونكنان123
الفيزياء24366حسنيشاهنيملار124
الفيزياء24367محمدالدرويشملك125
علم األحياء24383احمدشيحالينا126
الرياضيات24392شعباناحمدمحمد127
املعلوماتية24393سامرادريسمحمد128
املعلوماتية24397رضا عليالعتيقمحمد129
الفيزياء24398عبد الرحمنالعدهمحمد130
املعلوماتية24401عليدبرهمحمد131
الكيمياء24403ياسرشاهنيمحمد132
الرياضيات24404فؤادشاويشمحمد133
الكيمياء24406فراسعليمحمد134
الفيزياء24407حسامعليمحمد135
علم األحياء24408خضرعيسىمحمد136
الكيمياء24414وضاحيوسفمحمد137
الفيزياء24412ياسريوسفمحمد138
املعلوماتية24413مالذيوسفمحمد139
علم األحياء24415علييوسفمحمد140
الرياضيات24416حسانابو الزينمحمد ايهم141
علم األحياء24418عليخليلمحمود142
املعلوماتية24421اياديوسفمدحت143
املعلوماتية24423أحمدسليمانمرام144
الرياضيات24424حافظالعاتكيمرح145
الفيزياء24425عبد املنافاالغامردم146
الفيزياء24434هشامعباسمرمي147
علم األحياء24436منذرعطيهمرمي148
الرياضيات24440أمينعدلهمعن149
الكيمياء24443باسلباروديمها150
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الكيمياء24444عمادسليمانمهاب151
الكيمياء24450عبد احلميدسلمانميار152
الرياضيات24457عليمحمدميس153
علم األحياء24460أحمدابراهيمناي154
علم األحياء24461أسعدحسننايا155
الفيزياء24465محسنسلومنبيل156
الفيزياء24467ظافرمصطفىنسرين157
الفيزياء24470عدنانسليماننغم158
علم األحياء24472راشداسكندرنور159
الفيزياء24476عليسليماننور160
الكيمياء24479سامرعبد اهللنيلوفر161
الرياضيات24483وفيقرستمهادي162
الرياضيات24484حسنيسالميهادي163
علم األحياء24488ياسرمحمدهادي164
املعلوماتية24490عدنانموسىهادي165
الرياضيات24491حسنيسليمانهايدي166
الفيزياء24497ياسرسعدهيا167
الكيمياء24500سليمانظروفورد168
الرياضيات24502ياسراسمندريارا169
الكيمياء24504عليعموريائل170
الكيمياء24506هيثمسليمانيحيى171
الرياضيات24510عليحسنيزن172
املعلوماتية24511سامرديوبيزن173
املعلوماتية24512وسامعلييزن174
الرياضيات24515أمينحموديعرب175
الرياضيات24517عبد اجمليدحمودهميان176
املعلوماتية24518رضا عليالعتيقيوسف177
املعلوماتية24521امينشدوديوسف178
الرياضيات24523حسام الدينليلىيوسف179
الرياضيات24524كنانسلمانيوشع180
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