
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمالرقم
الفيزياء7432محمد مصعباخلزاعيابتسام1
الكيمياء10590مصطفىالشايبابراهيم2
الكيمياء13076صادق األمنيغزيابراهيم3
الكيمياء10145محمودالعبداحمد4
املعلوماتية9120محمودحموياحمد5
املعلوماتية10576عبد اهللسلطاناحمد6
الكيمياء8050محمدضياءالدينكلواحمد7
الفيزياء9625مروانمنجداحمد8
الكيمياء10147وليدعرعوراحمد يزن9

الرياضيات9504انطونشبارخادمون10
املعلوماتية10010عبدالعزيزاالبراهيماسامه11
الكيمياء9419زيادالناحياستيفاني12
الرياضيات8317مارديروسخجادورياناكوب13
علم األحياء8114عبد اهللفرحالكسندر14
علم األحياء13735مالكدواليبيانس15
الرياضيات13431عبد احلكيمشيخوانس16
علم األحياء10399عمادداؤدايليتا17
املعلوماتية10420عبداهللمارتينياميان18
الرياضيات13058مصطفىحاج عبد اهللأحمد19
الكيمياء13042ابراهيمزبيديأحمد نور20
املعلوماتية8750جعفراحلدادأمجد21
الرياضيات7409محمدمحوكأيهم22
املعلوماتية13391اواديسارابانيانآربي23
علم األحياء9239نايفاجلملآيه24
علم األحياء12544احمدعمرايةبانه25
الكيمياء9584اميلدادهبتول26
الرياضيات7887ابراهيمالصطوفبدر الدين27
الفيزياء14144محمد وفاداديخيبسام28
علم األحياء9717خالداجلبليبيلسان29
علم األحياء11558عبد احلسيبوتارتاله30
الكيمياء14057فاهيملكونيانتالني31
علم األحياء12114محمودعزيزهتقى32
الرياضيات8660محمدالشيخ هودتوفيق33
الكيمياء8839محمدحاج عبدوجان34

2023أسماء الطالب املتأهلني للمرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري ملوسم 

حلب: محافظة



االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمالرقم

2023أسماء الطالب املتأهلني للمرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري ملوسم 

حلب: محافظة

الكيمياء13315محمدحبشجان يار35
الرياضيات8112عباسزمجعفر36
علم األحياء11537محمودقطاعجنى37
الكيمياء11228عزامقواسجنى38
الكيمياء7891محمدقادرجوان39
الرياضيات8043عبد القادراالحمدجودي40
املعلوماتية8387عزتداودجودي41
علم األحياء7530عبداهللزيدان احلمادهجودي42
الرياضيات10929محمدماجديازجيجودي43
الكيمياء11884يحيىالصالححسان44
علم األحياء9576محمد عالءدرويشحسن45
الرياضيات13084عثمانبكرحسني46
الفيزياء9140احمد االحمداالحمد احلمدوحال47
الرياضيات9095أحمدحراقحال48
الرياضيات8870ياسرقلعه جيحال49
علم األحياء14229أحمد سامرعكامحمزة50
الكيمياء10088ساطععبد الغفورحمزه51
علم األحياء9849عبد الرزاقاالحمدحنني52
علم األحياء13402مروانجبسخالد53
علم األحياء9360هشامعجلونيخالد54
الكيمياء10481حسام الدينقره جلليداليا55
الرياضيات11191عبد السالمطبشودعاء56
الكيمياء12511عليخوجهدالل57
الكيمياء7877جورجبيضوندولي58
الرياضيات9648وسيمقبانيرجى59
املعلوماتية8330حسنحنيضلرشا60
الكيمياء14131رامينحالرشا61
علم األحياء11656عبد الودودبجرغد62
علم األحياء12552حسام الدينمسلمينيرهام63
الرياضيات9826محمددباغرهى64
الرياضيات7591رياضمعموروجوار65
الرياضيات10777عبداهللجرجنازيروز66
املعلوماتية8309عليحاج حميديروز67
الكيمياء10157احمدفارسروز68



االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمالرقم

2023أسماء الطالب املتأهلني للمرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري ملوسم 

حلب: محافظة

علم األحياء10354محمدسلطانروض69
علم األحياء10158محمدبيرمروني70
علم األحياء8761عبد اهللعجمرياض71
علم األحياء11858احمد عمادابوزيدريان72
الرياضيات13251عبدوعبد الرحيمرمي73
علم األحياء7741عبدالرحمنرشيدزبيده74
الرياضيات13877طارقاجلاسمزياد75
علم األحياء10990مصطفى مدنيبايراقدارزين76
الكيمياء12868محمدبرهومزين77
الرياضيات7928عماربركاتزينه78
الرياضيات8681حسانشيخ سعيدسارة79
علم األحياء8778احمدالثلجهساندي80
الكيمياء10143محمددعبولسدره81
الرياضيات9195محمداخللفسعد82
علم األحياء11954فارسادريسسالف83
الكيمياء12624عالءابراهيمسليمان84
علم األحياء9858وائلزيادهسمير85
علم األحياء9315محمدمحمدسنن86
علم األحياء11170محمدمصطفىسوزين87
علم األحياء9089محمداملصطو العبداهللسيدرا88
علم األحياء10224محمد عمارجليالتيشهد89
الفيزياء13451نادرالهوشضاهر90
املعلوماتية12396مجدكياليظافر91
الرياضيات13609محمد زكرياعتيقعبد الرحمن92
علم األحياء8530محمدبطشعبد الرزاق93
علم األحياء9737احمد شريفعقادعبد الكرمي94
الفيزياء10031محمدالعلي بكعبد اهلل95
علم األحياء11215مصطفىبطلعبد اهلل96
علم األحياء10392مجديمصريهعبد اهلل97
املعلوماتية7375سامراألخرسعبدالرحمن98
الكيمياء13717عمارعزيزيعبدالرحمن99

علم األحياء12703سامرالقدورعبداهلل100
املعلوماتية11525زكريابنانعبداهلل101
املعلوماتية10957مصطفىتقيعبداهلل102



االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمالرقم

2023أسماء الطالب املتأهلني للمرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري ملوسم 

حلب: محافظة

الرياضيات8584زكيعطارعدنان103
املعلوماتية9828محمدابيضعالء الدين104
الكيمياء7797محمدطمنعلي105
الرياضيات7487خالداحلدادعمر106
املعلوماتية11087محمودالقدورعمر107
علم األحياء11264احمدحميديعمر108
الكيمياء9027محمود عالء الدينقوجه نحالعمرو109
الكيمياء8918رائدعجميفاطمة الزهراء110
الكيمياء11422محمدفارسخضروفاطمه111
املعلوماتية9997عبداهللاألميريفاطمه الزهراء112
الكيمياء11522سامرتريسيفرح113
املعلوماتية13154محمدحسنفوزي114
علم األحياء11104عبد القادرتاج الدينقيس115
املعلوماتية9390محمدالعانيكرم116
الكيمياء12102محمدخالوصىكرم117
الرياضيات12889فؤادعاصيكرم118
الرياضيات8664حازمكالسيكرم119
الفيزياء8632راميالعسليكمال120
علم األحياء10843مازنالنايفكمال121
الرياضيات8313عبدو آسادورقسيسكيفورك122
علم األحياء8667خالدعترالنا123
علم األحياء14227عالءمكتبيجلني124
الفيزياء11356فوازصالحيةملى125
علم األحياء13784امينظالممليا126
الكيمياء11631ياسرميرعيمليس127
علم األحياء12219ماجدخطيبليان128
الكيمياء9500محمودكوجرليليان129
الكيمياء13024محمدخالوصيلني130
الكيمياء10754محمد مازنقزموزلني131
الفيزياء10516فراسصوانماسه132
الرياضيات8974معنيشاعرمجد133
الفيزياء11251خالدقبانيمجد134
علم األحياء7467قدوراحلسنمحمد135
الرياضيات12120اكرمالضريرمحمد136



االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمالرقم

2023أسماء الطالب املتأهلني للمرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري ملوسم 

حلب: محافظة

الفيزياء8866باسلالعبد الرحمنمحمد137
الرياضيات7516محمد فاديباللمحمد138
الكيمياء10363عبدالوهابخضريمحمد139
املعلوماتية12958خالدعبد احلنانمحمد140
الرياضيات13547محمد زكرياعتيقمحمد141
الرياضيات7922عبد الغفوركرزونمحمد142
الرياضيات11697ماجدجنارمحمد143
الرياضيات11529عمرنعسانمحمد144
الرياضيات7540أحمدمكيمحمد امني145
الكيمياء10313أحمدالعبدمحمد إياد146
علم األحياء7626محمد سامرهاشميمحمد بكر147
الكيمياء11242محمدرشيدمحمد حمزه148
الكيمياء13056محمد صبحيغزيمحمد رحال149
الكيمياء10613عامركاتبيمحمد زياد150
الرياضيات9049عامراحلسنيمحمد شعبان151
علم األحياء14108محمد فراسعاشورمحمد صبحي152
الرياضيات14182ضرارسروجيمحمد ضياء153
املعلوماتية8346محمد فراسخرمهمحمد كمال154
الكيمياء13064وائلكاشورمحمد لؤي155
الكيمياء11587هيثمانيسمحمد نور156
الرياضيات8408محمودحمامهمحمد نور157
الرياضيات9188احمدطرقجيمحمد نور158
الرياضيات12056مهندعربومحمد نور159
املعلوماتية7598أحمدقصابمحمد نور160
الرياضيات7804عبد املنعمحيانيمحمد همام161
الكيمياء8066فاخرلبنيمحمد هيثم162
علم األحياء10059حسانصاري باشامحمد يامن163
علم األحياء12031حسانجاللمحمد ميان164
الرياضيات14216محمدالشيخمحمد يوسف165
الرياضيات9268محمد عارفالسلوممحمود166
الرياضيات7397محمدبربشتمحمود167
الفيزياء14145محمد وليدقبالويمحمود168
الرياضيات8233مهندمحمد اسدمحمود169
الرياضيات8436محمدشيخ العشرهمصطفى170



االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمالرقم

2023أسماء الطالب املتأهلني للمرحلة الثانية من منافسات األوملبياد العلمي السوري ملوسم 

حلب: محافظة

الرياضيات9225حسامعبد احلافظمصطفى171
املعلوماتية13780محمد مازنسباهيمالك172
الرياضيات8945امينعجمملهم173
علم األحياء9748موفقمسالتيمنى174
املعلوماتية9215محمد عليزيرمؤيد175
علم األحياء8872جعفرجفالناتالي176
املعلوماتية12529محموداحملمد السعدونايا177
الكيمياء8786محمودنعالندمي178
الرياضيات13909محمدجوركنور179
الرياضيات8949محمدانسعاتكهنور180
علم األحياء10476يامنزيتونينورا181
علم األحياء9968خالدعتمههدى182
الرياضيات9831عبد الرحمنحاج لطوفهشام183
الكيمياء11715راجينور الدينهيا184
الكيمياء8586زهر الدينمركوهيفيار185
الفيزياء10114عبداهللطالبوسام186
الكيمياء8322عليكاتبيياسني187
الكيمياء13659سركيسكولداليانيستر188
الكيمياء8566سامرشوايوسف189
الرياضيات9126عبد الرحمنطرابيشييوسف190


