
2023-2022للعام الدراسي  نتائج مفاضلة الدراسات العليا للعمارة 

ي الجامعات الحكومية لخريج 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل 70% 

التخرج 

+

 عالمة 30% 

االمتحان الوطني

الرغبة المقبول بها
اسم 

المحافظة

ما مأمون الورع1140325 دمشق(عام)التصميم المعماري84.258283.575مير

دمشق(عام)التصميم المعماري82.97781.13روال الياس بلدي2140122

ن حسان غيبه3140247 دمشق(عام)التصميم المعماري81.18080.77لير

دمشق(عام)التصميم المعماري82.47680.48يارس محمد نبيل سلوطه4140361

دمشق(عام)التصميم المعماري79.428079.594نور منير الموىس5140340

دمشق(عام)التصميم المعماري80.617779.527ماريا محمد ممدوح اليسع6140255

دمشق(عام)التصميم المعماري80.927679.444مريم محمد عثمان7140315

دمشق(عام)التصميم المعماري80.827679.374أحمد قاسم ضو8140013

دمشق(عام)التصميم المعماري81.537479.271محمد أمجد فائز قشاط9140266

دمشق(عام)التصميم المعماري81.667278.762ليىل عبدالسالم أحمد ابو غوفه10140243

دمشق(موازي)التصميم المعماري79.887578.416إياس محمد منيب الغراوي11140024

ي12140204
دمشق(موازي)التصميم المعماري80.87177.86غزل محمد كباريت 

دمشق(موازي)التصميم المعماري78.987577.786أحمد وليد الحجه13140026

الالذقية(عام)التصميم المعماري82.137479.691ساره محمد رسوق14340079

الالذقية(عام)التصميم المعماري81.587078.106ريما رضا الدين زربا15340074

الالذقية(موازي)التصميم المعماري81.116676.577مايا مصطفن عكو16340130

حمص(عام)التصميم المعماري79.6257177.037سميه ابراهيم محنايه172140017

حمص(عام)التصميم المعماري80.696575.983سهف هيثم فخور182140040

حمص(عام)التصميم المعماري72.588375.706يوسف ابراهيم الخطيب19440205

حمص(عام)التصميم المعماري78.196875.133هيا حسان أسعد20340185

حمص(عام)التصميم المعماري80.526274.964ديانا ابراهيم رزق المصطفن212140024

حمص(عام)التصميم المعماري74.787474.546بيان منير الضاهر22140043

حمص(موازي)التصميم المعماري76.466974.222أحمد خالد الكردي232140007
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2023-2022للعام الدراسي  نتائج مفاضلة الدراسات العليا للعمارة 

ي الجامعات الحكومية لخريج 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الرغبة المقبول بها
اسم 

المحافظة

حمص(موازي)التصميم المعماري78.516474.157فرح عبد العليم علوان24440134

حلب(عام)التصميم المعماري79.157377.305آالء محمد درويش25240032

حلب(عام)التصميم المعماري80.826776.674ايهم محمد عساف26240004

حلب(عام)التصميم المعماري76.137776.391فاطمة عبدالرزاق شوا27240143

حلب(عام)التصميم المعماري78.697176.383رامي فاروق عثمان آغا28240081

حلب(عام)التصميم المعماري81.396476.173تاسيليا تيسير قواف29240045

ن30240022 حلب(عام)التصميم المعماري79.376775.659محمد نور رمزي حسير

ي31240046 حلب(عام)التصميم المعماري76.337475.631همام إبراهيم رواس قلعه ج 

حلب(عام)التصميم المعماري77.917075.537عال ادريس عباس32240148

حلب(عام)التصميم المعماري79.666575.262فاضل أيمن مزيك33240153

حلب(عام)التصميم المعماري77.936874.951يارا عبد السالم حماده34240230

حلب(موازي)التصميم المعماري76.896974.523نادين عبد الرحيم فرج35240209

حلب(موازي)التصميم المعماري79.126273.984نور محمود المحلول36240219

ن المحيمد37240151 حلب(موازي)التصميم المعماري78.036473.821قيس حسير

الالذقية(عام)تخطيط المدن 81.986777.486ساندي مصطفن أبو خميس38340118

الالذقية(عام)تخطيط المدن 75.517174.157رساب زهير سيو39340120

الالذقية(موازي)تخطيط المدن 74.597073.213محار امير احمد40340210

ي41240146 حلب(عام)تخطيط المدن 76.577074.599عزيزه عبدالرحمن العجاج 

حلب(عام)تخطيط المدن 77.196874.433بيان محمود حمامي42240048

ي43240180 ن رسوج  حلب(عام)تخطيط المدن 76.166974.012محمد أمير

حلب(عام)تخطيط المدن 78.686373.976رماح أكرم أبو زيدان44140086

حلب(عام)تخطيط المدن 75.617073.927عفاف جهاد دباغية45240147

حلب(عام)تخطيط المدن 74.67273.82زها عبد الكريم مقرش46240105
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الرغبة المقبول بها
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المحافظة

ن47240218 حلب(عام)تخطيط المدن 76.76773.79نور محمد معير

حلب(عام)تخطيط المدن 78.586273.606ريما عبدو عبدو حمدو48240100

حلب(عام)تخطيط المدن 76.816673.567فرح يوسف مشهدي49240163

ي عبدالنارص النيال50240190
حلب(عام)تخطيط المدن 76.356773.545محمود حف 

حلب(موازي)تخطيط المدن 77.966273.172مصطفن عمر بكرو51240202

حلب(موازي)تخطيط المدن 76.236673.161أنس زكريا الحمادة52240025

حلب(موازي)تخطيط المدن 76.896473.023نور هشام حاجولي53240098

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.68480.22ريما محمد خير جمعه54140214

دمشق(عام)التخطيط والبيئة76.737977.411نور الهدى أيمن ضوب  ع55140518

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.977377.179نغم بسام كاتبه56140330

دمشق(عام)التخطيط والبيئة80.236976.861الرا محمد بهيج دويدر57240169

دمشق(عام)التخطيط والبيئة79.167176.712عبد الرحمن مصطفن شيخ مصطفن58140412

دمشق(عام)التخطيط والبيئة76.077876.649مهجة مازن حاطوم59140490

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.587276.606ندى سامر الحكيم60140510

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.797176.453محمد نوري أحمد الشالح61140445

ي األحمر62140447
ن
دمشق(عام)التخطيط والبيئة76.317575.917محمد هان

دمشق(عام)التخطيط والبيئة76.67475.82دعاء احمد خبصه63140078

دمشق(موازي)التخطيط والبيئة76.367375.352فاطمه حمود بدريه64140336

دمشق(موازي)التخطيط والبيئة76.17274.87سيدره عىلي شما65140153

دمشق(موازي)التخطيط والبيئة76.37174.71راما اسامه الدرويش66140089

دمشق(عام)التخطيط االقليمي الهيكلي الحضري 77.567476.492رند محمد عدنان الحموي67140111

ي68140384
ن محمد رشاد مهايتن دمشق(عام)التخطيط االقليمي الهيكلي الحضري 76.037475.421لير
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ن غياث الصالح69140086 دمشق(موازي)التخطيط االقليمي الهيكلي الحضري 77.156974.705تولير

ي70140284
ن
دمشق(عام)التخطيط االقليمي للبنى التحتية والخدمات76.377275.059محمد طريف محمد خلدون السيوف

دمشق(موازي)التخطيط االقليمي للبنى التحتية والخدمات73.917574.237ماسة محمد الحمصي71140398

0رغبات مرفوضة82.416777.787نرسين نعمان سلمان72340161

ي73340033
ن
0رغبات مرفوضة82.136276.091جوى سمير جون

ن الحاج ابراهيم74140342 0رغبات مرفوضة77.577175.599هبه معي 

0رغبات مرفوضة75.37374.61نور عمر عكروش75140337

0رغبات مرفوضة76.57074.55بيان رياض برغوث76140075

0رغبات مرفوضة79.426374.494نور امجد حمدون77140335

0رغبات مرفوضة77.76674.19عبدالرحمن وائل السمهوري78140181

0رغبات مرفوضة77.976574.079دعاء جميل سليمان79140079

0رغبات مرفوضة78.366474.052آية هيثم المحرز80440023

0رغبات مرفوضة74.877274.009عامر عالء الدين العامود81140109

ي82140463 0رغبات مرفوضة76.16973.97مرح عبد المطلب الشلت 

0رغبات مرفوضة73.477573.929كنده توفيق غانم83140358

0رغبات مرفوضة73.467573.922نسيم ابراهيم مراد84140514

ن85140175 ي محي الدين طربير
0رغبات مرفوضة74.737273.911عبد الغتن

0رغبات مرفوضة77.176673.819ريم جورج حشيمة86440078

ي87240052
ن
0رغبات مرفوضة77.1166673.781سدرة المنتىه يحتر رحمان

0رغبات مرفوضة75.766973.732قمر الزمان عماد الدين جبان88140218

0رغبات مرفوضة77.376573.659ديانا سعدهللا جلول89440047

0رغبات مرفوضة76.886673.616جويل أنور كازانجيان90440046
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0رغبات مرفوضة73.457473.615رغد عبد الحكيم عيىس91440054

ن محمد اديب عبدالعال92140362 0رغبات مرفوضة75.936873.551ياسمير

0رغبات مرفوضة75.916873.537خديجه عمار محيسن93140072

0رغبات مرفوضة76.716673.497غفران عبد الرحمن ابراهيم94240071

ي95240073 0رغبات مرفوضة78.386273.466راما هشام بوادقح 

0رغبات مرفوضة72.367673.452والء عىلي الحاج عىلي96140352

ي االبراهيم97140357 0رغبات مرفوضة74.887073.416يارا صي 

ن كريز98140288 0رغبات مرفوضة74.767073.332عفاف محمد أمير

0رغبات مرفوضة77.726373.304نىه أحمد حمصي99240213

0رغبات مرفوضة74.617073.227رشا عفيف داود100340007

0رغبات مرفوضة72.357573.145ريانه طارق الحداد101440063

0رغبات مرفوضة77.396373.073آية محمد نارص العىلي102240003

0رغبات مرفوضة75.496772.943نور نضال واصل103140626

0رغبات مرفوضة74.626972.934غالية محمد نعيم الحالق104140202

0رغبات مرفوضة76.256572.875سدرة تيسير السباعي105440095

ن محمد زلط106240236 0رغبات مرفوضة76.656472.855ياسمير

0رغبات مرفوضة72.727372.804الرا جمال عيىس107440113

0رغبات مرفوضة75.956572.665يارا فواز الموىس108240231

0رغبات مرفوضة74.046972.528ميس محمد عرفان زين العابدين109140500

ه110140602 0رغبات مرفوضة70.597772.513ندى خضن

0رغبات مرفوضة76.976272.479هناء احمد شلحاوي111240226

بك112340039 0رغبات مرفوضة73.936972.451تيماء محمد خير

ف113440143 0رغبات مرفوضة74.746772.418أمل سليمان مرسر
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0رغبات مرفوضة75.146672.398سوزان انطون جبور114440101

0رغبات مرفوضة74.686772.376أسعد عبدو العساف115240026

 مجد الدالي116340164
ن 0رغبات مرفوضة75.076672.349لجير

0رغبات مرفوضة72.497272.343قمر محمد وليد يحتر117140347

ي118140347 0رغبات مرفوضة72.897172.323هنادي محمد نبيل حلت 

0رغبات مرفوضة74.526772.264شهد أنس حداد119240125

ي120140272
ن
0رغبات مرفوضة73.596972.213محمد حكمت جميل صابون

0رغبات مرفوضة72.77172.19آالء محمود برادعي121140031

نا غسان محفوض122440194 0رغبات مرفوضة74.86672.16مير

0رغبات مرفوضة71.357472.145محمد صبحي محمد وليد بقله123140283

0رغبات مرفوضة74.266772.082امينه محمد باكير124240012

0رغبات مرفوضة75.956372.065غنوه صالح عبدالقادر1252340006

0رغبات مرفوضة73.366972.052تاال محمد شمس الدين126140036

0رغبات مرفوضة74.556671.985يوسف ميهوب فندي127440023

0رغبات مرفوضة71.067471.942يارا غسان قاسم128340191

0رغبات مرفوضة72.297171.903يوسف جمال صالح129140575

0رغبات مرفوضة74.46671.88بشير محمد قباوة130240005

0رغبات مرفوضة75.26471.84كرم محمدوليد مهندس131240165

0رغبات مرفوضة75.996271.793زينب احمد محمود132340076

0رغبات مرفوضة74.216671.747سليم زياد نرش133340086

0رغبات مرفوضة74.936471.651سلوى محمد عصام الصيادي134440225

0رغبات مرفوضة73.536771.571يارا راكان ديوب135140356

ي136140031 0رغبات مرفوضة76.16171.57سنا سمير حت 
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0رغبات مرفوضة73.926671.544ساندي عامر نمطوق137440094

0رغبات مرفوضة75.636271.541ارساء محي الدين الشامي138440005

ي139240163 0رغبات مرفوضة73.336771.431قمر محمد منتض جلت 

0رغبات مرفوضة71.157271.405محمود محمد فواز الحضي140140456

0رغبات مرفوضة73.726671.404فرح أسعد ونوس141440133

0رغبات مرفوضة71.147271.398خالد جمال كاتبه جربوع142140119

0رغبات مرفوضة72.36971.31عبيدة مصطفن بوالد143240131

0رغبات مرفوضة73.146771.298رسي بكري عاصي144340037

0رغبات مرفوضة75.286271.296عبد الرحيم حسن الحسن145240127

ي146340113
ن
0رغبات مرفوضة72.596871.213فيفيان أنطون مارون

0رغبات مرفوضة73.736571.111عائشة عبد الرحمن حمامي147240135

0رغبات مرفوضة74.96271.03رهف محمود ديوب148440072

ن بسام خزيم149140246 0رغبات مرفوضة72.746771.018لير

0رغبات مرفوضة69.927370.844رهف يعقوب شعبان1502340004

0رغبات مرفوضة75.476070.829فجر محمد مجاهد قتال151240041

0رغبات مرفوضة74.586270.806يوسف نقوال قسيس152140576

0رغبات مرفوضة73.256570.775جيهان محمود قني 153240057

0رغبات مرفوضة70.617170.727النا باسل الصباغ154140362

0رغبات مرفوضة74.786170.646عىلي أمير اليقة155340100

ف محمد فهد رسول156240046 0رغبات مرفوضة74.766170.632زين الرسر

0رغبات مرفوضة70.867070.602دانه بسام الخطيب157140075

0رغبات مرفوضة72.746570.418رباب أكرم قوطرش158140097

ي159140287 0رغبات مرفوضة71.376870.359عطر سالم الزعت 
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االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 
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االمتحان الوطني

الرغبة المقبول بها
اسم 

المحافظة

0رغبات مرفوضة70.467070.322محمد مأمون المضي160140293

0رغبات مرفوضة74.196170.233شيماء محمود قطان161240133

0رغبات مرفوضة71.976670.179براءه عباس روميه162140037

ي163440112
ن
0رغبات مرفوضة71.356770.045عال جمال القبان

0رغبات مرفوضة736370سالم احمد حمد164440088

0رغبات مرفوضة71.166769.912مرح مهدي ابراهيم1652340057

0رغبات مرفوضة72.816369.867هبة محمد يارس حبابات166240221

ه محمود هالل167140005 0رغبات مرفوضة71.086769.856امير

0رغبات مرفوضة71.886569.816معاذ برهان غزاله168140477

0رغبات مرفوضة73.096269.763رنيم صفوان المىلي169440204

0رغبات مرفوضة73.086269.756محمد نور محمود دوغان170240023

0رغبات مرفوضة70.366869.652رانية سمير حكيم171340074

ي172440103 0رغبات مرفوضة70.1316869.491فتاة عماد الخضن

0رغبات مرفوضة73.426069.394حسام محمود بغدادي173240103

0رغبات مرفوضة72.216269.147هدى أيمن الشوا174140541

0رغبات مرفوضة70.396669.073مقداد محسن سلمان1752340058

0رغبات مرفوضة69.836768.981رنا أحمد دحدوح176140174

0رغبات مرفوضة72.796068.953ضح محمد العلوه177140169

ن كنعان178440110 0رغبات مرفوضة72.786068.946صفوان حسير

0رغبات مرفوضة70.616568.927زينه سهيل سلهب179340043

0رغبات مرفوضة71.816168.567رفاه حمد معمر180140173

0رغبات مرفوضة71.676168.469محمد نبيل يوسف181340183

ن أبو الهوى182440184 0رغبات مرفوضة70.236468.361يحتر عبد المعير
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الرغبة المقبول بها
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المحافظة

ي1832140032 0رغبات مرفوضة71.416168.287رشا احمد ادلت 

0رغبات مرفوضة71.656068.155قمر أمير حمزة184440136

ي185440029
ن
0رغبات مرفوضة71.196168.133براء محمد البستان

 العىلي186240126
ن 0رغبات مرفوضة71.186067.826شهد حسير

 صالح العىلي187440139
0رغبات مرفوضة71.166067.812مصطفن

0رغبات مرفوضة69.376467.759عبير يارس الضاهر188440108

ات189440205 0رغبات مرفوضة69.766267.432يامن يوسف الخير

0رغبات مرفوضة68.326467.024رغد محمد المبارك190140172

0رغبات مرفوضة69.326166.824ذوالفقار اكرم رطل191340052

0رغبات مرفوضة69.096166.663لىم مازن عىلي موىس192140371

0رغبات مرفوضة68.296065.803دانيا عبدالحليم بالل193440060

0رغبات مرفوضة68.266065.782براءة شبىلي الحمدان194140064
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