



الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام المعلوماتية للهندسة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

معدل التخرجاالسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات83.88082.66كنان سلمان عبد الهادي1363016

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.3517279.245وائل عدي علي2463118

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات76.3318278.031أمجد حسن بالي3463012

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.5446877.48إسراء محمد الحسن4463001

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات73.4628677.223كوثر محمود قليشه5463020

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات76.267876.782مرح محمد عزت عبار6163062

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات79.4027076.581نايف حاتم صديق7463024

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات74.977875.879ماهر غزوان السيروان8163054

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات76.3717475.659زينب محمد فوزي مراد9463048

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات77.4056673.983محمد يحيى ادريس10463098

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات77.036673.721وسيم محمد بيرقدار11163073

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات73.027473.314احمد محمد البكري12163001

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات75.546472.078نجود علي ادريس13163123

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات75.46471.98ماهر فايز ياغي14163046

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات74.886471.616لمى عبدالحكيم الحاج حسن15163044

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات74.016671.607ساره راتب المقبعه16163002

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات71.587171.406بشار سالم حيدر17163014

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات72.216870.947مجد محسن محمد18163056

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات73.8716470.909نورهان محمد المحمد19463110

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات72.676670.669غيداء محمد هشام كنيش20163028

حلببرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات86.227281.954مرح عبد الكريم سكر21263010

حلببرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.7637278.834فاطمة ابراهيم شيخ محمد22263006

حلببرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات84.0666678.646محمود احمد االبراهيم23263009

حلببرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات73.136871.591عدي طلعت عبيدين24363058

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات92.087286.056نغم سمير قرقماز25363022

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.088080.756ناريمان سهيل بويزي26363021

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.737680.011حسن يحيى مرسل27363005
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الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام المعلوماتية للهندسة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

معدل التخرجاالسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات77.438479.401محمد حمزة الخطيب28363018

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات78.9667878.676بتول محمد علي29463007

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات80.686876.876رحاب حيدر محمد30363009

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.1046676.572نينوى شعالن اسماعيل31463115

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات78.286875.196جمانة محمد منيف32363004

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات78.876073.209حيدر حسين رزق33363006

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات74.076671.649محمود هواش حسن34363019

الالذقيةبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات76.076071.249هبه سراج عيسى35363023

الالذقيةبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات72.316670.417عدنان نزار محفوض36363012

الالذقيةبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات73.3686269.957رهام علي منصور37463050

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات88.3968687.677يحيى زكريا الزهران38463122

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات87.3878486.37حسن جابر عيد39463032

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات87.7037282.992وعد محسن أحمد40463028

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات83.8577681.499أالء محمد العثمان41463011

حمصبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات81.2548281.477راما عدنان الحايك42463040

حمصبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات85.6246880.336نور أيوب حموده43463111

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية78.6756875.472محمد فراس خالد بكور44461026

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.0817475.456غيث صالح المحمد45461060

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية72.5987673.618أنس محمد سالم النكدلي46461008

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية74.296671.803محمود علي الحسيكي47161031

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية69.887471.116محمود علي االيوبي48161011

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية73.516470.657شعيب هيثم حاج حسين49161013

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية73.4456470.611مها عبدالرزاق الدالي50461011

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية71.876268.909عفيف زياد حالجو51161018

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية70.796468.753عماد عمر الشيخ52161008

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية68.476868.329محمد مأمون عبود53161013

دمشقشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية70.56267.95أحمد محمد خير االبراهيم54161039
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 معدل التخرج 70% 
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الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية73.8316671.481محمود عبد المعين الرحال55461062

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية89.67484.92نور ناجي حميدان56361027

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية82.537078.771يونس علي عاقل57361030

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية81.917078.337مرح سمير سمور58361022

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.858077.795غفران حسن يوسف59361016

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.057676.735الليث مازن قاسم60361002

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية83.166076.212صهباء سليمان البودي61361041

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.837276.081أحالم علي عكاشة62361004

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.127475.484ابراهيم تحسين غريب63361002

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية75.577475.099بشار اسد المحمد64361024

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.126874.384فراس عدنان اسماعيل65361017

الالذقيةشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية73.647473.748أحمد منير سليمان66361021

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية84.7728083.34جعفر طاهر عيسى67461011

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية82.1618282.112سيلفا نادر ندور68461004

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية85.8827281.717يوسف سليمان عبده69461032

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية81.788081.246رنيم صالح محمد70361012

حمصشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية82.4237078.696محمد جمال صطوف71461023

حمصشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية79.4367477.805ايهم احمد ابراهيم72461003

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي84.437681.901فيليب سامح نخله73162032

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي82.927881.444بالل محمد خير عزيزيه74162011

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي74.228878.354خالد عبد الرحيم طفيليه75162004

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي80.56074.35رفيف محمد زينية76162015

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي74.077474.049خالد ابراهيم اخطابي77162033

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي75.367073.752خليل هيثم حناره78162005

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي75.176873.019تسنيم محمد عزيزية نويعم79162013

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي727272مصطفى عبد هللا يبرودي80162045

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي74.086671.656محمد ياسر حريدين81162044
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السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

معدل التخرجاالسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
عالمة االمتحان 
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:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي72.287071.596محمود عدنان زهر الدين82162042

دمشقذكاء صنعي(موازي)الذكاء الصنعي75.446271.408يوسف هيثم محمد83162051

دمشقذكاء صنعي(موازي)الذكاء الصنعي73.986470.986ابراهيم نبيل مصري84362002

دمشقذكاء صنعي(موازي)الذكاء الصنعي72.816470.167سارة محمد فؤاد السواح85162018

دمشقذكاء صنعي(شواغر عرب)الذكاء الصنعي70.076067.049غفران موفق نصر86162029

حلبذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي85.2636478.884عبد الفتاح محمد اسبير87262005

حلبذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي85.2146278.249محمد أحمد الحاج علي88262008

حلبذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي76.1266071.288باسل محمد جمال مهروسه89262006

حلبذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي71.936670.151أحمد محمد سهيل مناديلي90162006

الالذقيةذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي85.47281.38يوال ضياء مرشد91362021

الالذقيةذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي85.227080.654احمد عاطف سلمان92362003

الالذقيةذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي81.847479.488ريم محمود أحمد93362007

الالذقيةذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي82.067078.442رهام اديب حسنه94362006

الالذقيةذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي78.326875.224علي ناصر احمد95362010

الالذقيةذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي74.466872.522ماريّا أمين حماده96362017

الالذقيةذكاء صنعي(موازي)الذكاء الصنعي75.86071.06طارق سامر مرهج97362010

الالذقيةذكاء صنعي(موازي)الذكاء الصنعي72.386068.666مريانه حسن الخضور98362018

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة81.4157077.99عال بدوي عيوير99463066

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة80.2937277.805سارة أكرم قرين100463050

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة81.8246275.876نتالي عبد المعين الهابط101463105

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.1096673.776عمار ياسر سمان102463016

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.3676873.156لبنى أحمد كريدي103463084

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.1776471.823عال موفق بدور104463003

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.9746470.981سالف محمد ادهم عيوش105463052

شبكاتجميع الرغبات مرفوضة71.9756670.182لميس يونس اليونس106461009

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.4146070.089بيان خضير خطاب107463023

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة69.056868.735جود نزار نصار108163018
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العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

معدل التخرجاالسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة70.436468.501زين العابدين طالب نيوف109363008

ذكاء صنعيجميع الرغبات مرفوضة70.36468.41براء احمد وليد حمود110162009

ذكاء صنعيجميع الرغبات مرفوضة69.356267.145محمد خالد قطيني111162039

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة68.5146266.559شروق شريف شاهين112463037
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