
2020-2019نتائج مفاضلة الدراسات العليا لعام 

(هندسة المعلوماتيةللجامعات الحكومية)

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يالتسلسل
 
يالرقم االمتحان

 
يمعدل التخرجاالسم الثالن

عالمة االمتحان الوطن 

معدل % 70: معدل التفاضل

عالمة االمتحان % 30+ التخرج 

ي
الوطن 

الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

84.3877681.87محمد عبدو العلي1463040

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

83.477681.229يوسف مالك ديب2363010

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

ي3363051
81.487278.636وجدي جوزيف من 

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

78.937678.051فادي عبد الباسط سالمه4163024

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

80.1367277.695عبدالهادي غازي عنقا5463028

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

6163028

محمد لؤي عبدالحكيم 

76.018077.207عطايا

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

ي7163004
75.808077.06أمل أيمن مهاين 

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

75.548076.878عبدو محمد شيخ خليل8163032

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

77.567476.492صبا بسام حبيب9363025

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

10163026

محمد بشر محمد نادر 

78.957076.265التوبة

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

ي11163011 76.367475.652جعفر عبد العزيز حجر

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

80.4126475.488نور محمدبشبر القج12463032

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

74.3367875.435هال ماهر الصباغ13463039

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

79.4596675.421علي بسام العباس14463030

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(عام)المعلومات

83.4667480.626احمد رمضان رمضان15463002

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(عام)المعلومات

85.2126880.048براءة سليمان عودة16463012

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(عام)المعلومات

79.9847478.188ناديا ابراهيم قسيس17463045

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(عام)المعلومات
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83.3926477.574ماهر ميسم شعبان18463038

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(عام)المعلومات

79.0907477.563ربا وليد األعىم19463009

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(عام)المعلومات

79.3767277.163وسام محمود الدكر20463051

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(عام)المعلومات

21263005

عبد الفتاح احمد حمدي 

ي
92.5467687.582بوشر

مجيات ونظم  البر

حلببرمجيات(عام)المعلومات

81.5697880.498يارس مرعي الحسير 22263009

مجيات ونظم  البر

حلببرمجيات(عام)المعلومات

84.16879.27محمد احمد معاز23263007

مجيات ونظم  البر

حلببرمجيات(عام)المعلومات

91.567686.892عزام بسام حبيب24363029

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

86.748485.918زينب تميم جمعه25363022

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

87.897684.323صبا محمد زازو26363027

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

83.158483.405آيه أحمد جمعه27363008

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

85.587883.306لير  رضوان معال28363038

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

84.618083.227اري    ج حسام صالح29363003

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

ي الصايغ30363048 يام أيمن العربجر 83.998082.793مبر

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

83.457881.815فرح أحمد حورية31363033

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

85.016879.907محمد أحمد علي32363040

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

يف ابراهيم33363030 81.487679.836علي رسر

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(عام)المعلومات

77.676874.769عايد سليمان الناطور34163018

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(موازي)المعلومات

وك35463024 73.7797473.845رغد محمد ببر 

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(موازي)المعلومات

75.496672.643أحمد أكرم عثمان36363001

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(موازي)المعلومات
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ي37463008 ي محمد نضال حلنر
72.6517071.855أمان 

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(موازي)المعلومات

727071.4آيه عبد الحليم معطي38163007

مجيات ونظم  البر

دمشقبرمجيات(موازي)المعلومات

80.3576876.649محمود حاتم العبد39463041

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(موازي)المعلومات

79.1906875.833حال مطانس المقدشي40463020

مجيات ونظم  البر

حمصبرمجيات(موازي)المعلومات

82.966076.072نادين غسان صطوف41363018

مجيات ونظم  البر

حلببرمجيات(موازي)المعلومات

82.956878.465نور سهيل الكنج42363050

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(موازي)المعلومات

78.8587678باسل محمد خليل43363010

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(موازي)المعلومات

83.606477.72دانيه محمد استانبولي44363017

مجيات ونظم  البر

الالذقيةبرمجيات(موازي)المعلومات

45162003

احمد نور محمد جمال 

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي79.067076.342جمال الدين

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي79.266474.682عال طالل طبال46162009

ي47162040
دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي766873.6انس جمال سخنين 

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي74.826672.174اسماعيل جمعه الكريان48162001

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي71.977071.379عبدهللا نبيل ابو عمشة49162007

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي73.896470.923سماوة أحمد حسان50162014

يفه51162005 دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي73.096470.363ساره موفق رسر

74.948076.458رغد عبدهللا وهاب52161005

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

77.0417074.928منبر فرحان عيد53461049

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

74.277474.189نور الدين نايف الربيعي54161023

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

74.596972.913بيان أحمد أحمد55161009

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

74.386471.266عدي علي الخزاعي56161016

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

74.716270.897علي بسام صالح57361022

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

70.836669.381عمار بشار المرصي58161015

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية
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69.356868.945محمود صالح خليل59361029

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

72.636068.841اسامة علي سعيد60161001

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

72.576068.799رزان مسعود النابلسي61361003

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(عام)الحاسوبية

82.2346476.763عمار ابراهيم العلي62461028

النظم والشبكات 

حمصشبكات(عام)الحاسوبية

78.7007276.69علي محمد عطية63461026

النظم والشبكات 

حمصشبكات(عام)الحاسوبية

75.0817474.756مؤيد محمد يحنر ترو64461036

النظم والشبكات 

حمصشبكات(عام)الحاسوبية

78.1566674.509أحمد نجم الدين سلهب65461005

النظم والشبكات 

حمصشبكات(عام)الحاسوبية

75.6916873.383علي سليمان االسعد66461025

النظم والشبكات 

حمصشبكات(عام)الحاسوبية

75.6326873.342بشار محمد الكنجو67461009

النظم والشبكات 

حمصشبكات(عام)الحاسوبية

81.8637680.104محمود عبد الرحمن علي68261018

النظم والشبكات 

حلبشبكات(عام)الحاسوبية

ي69261001
82.8376677.785االء جمال ماردين 

النظم والشبكات 

حلبشبكات(عام)الحاسوبية

76.0177074.211محمد يارس حشيشو70261017

النظم والشبكات 

حلبشبكات(عام)الحاسوبية

71.3406268.538علي جورج الحرصي71461024

النظم والشبكات 

حلبشبكات(عام)الحاسوبية

70.416267.887رحيله مجي الدين الشداد72161007

النظم والشبكات 

حلبشبكات(عام)الحاسوبية

80.227277.754ربا جابر صلوح73361014

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

82.706677.69إباء حسير  علي74361005

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

80.776676.339حسير  علي شعبان75361010

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

78.916875.637نعىم أسامه عمار76361031

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

79.776073.839رهام احمد اسماعيل77361004

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية
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76.146673.098ميار تميم حسن78361030

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

747072.8احمد علي عباس79361002

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

76.376272.059حنير  خليل حسن80361011

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

72.817071.967حيدر احمد احمد81361012

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

73.096871.563سارة محمد عبدو82361019

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(عام)الحاسوبية

71.1966268.437رؤوف اديب المرصي83461014

النظم والشبكات 

دمشقشبكات(موازي)الحاسوبية

71.756268.825ليل أحمد فطوم84461032

النظم والشبكات 

حمصشبكات(موازي)الحاسوبية

71.0816268.356رغد عبد المعير  حسن85461010

النظم والشبكات 

حمصشبكات(موازي)الحاسوبية

73.936470.951لؤي حبيب رستم86361025

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(موازي)الحاسوبية

ي87361007
73.596270.113آالء فؤاد البيشين 

النظم والشبكات 

الالذقيةشبكات(موازي)الحاسوبية

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة81.0396877.127هبه بسام ابراهيم88463049

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة82.476476.929إيمان احمد الكردي89363005

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة83.946076.758راميا يحنر يونس90363018

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.787876.446أليسار خالد زوزو91363007

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة79.946876.358ليل عزام خليل92363037

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.97275.43حسير  علي شحاده93263002

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.8627475.303علي يونس الرحال94463022

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.116875.077مارينا نزار خضور95363039

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.9586874.97فادي نعمه عتوم96463033
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---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.7886674.951نور علي البياع97463046

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.656674.855رنيم عبدهللا عبدهللا98363007

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.6906874.783عمر خالد المحمد99463031

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.646874.748ضج يجي محمد100363028

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.567274.492أمجد وليد قزاز101163008

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.856474.395احمد حسن نارص102363002

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة79.426274.194أكرم رهجات قاسم103363006

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.216473.947يارس عدنان العوا104163033

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة79.626073.734ربا طه عواطة105163014

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.576473.499يارا زين الكنج106363030

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.887073.416زينب محمد أحمد107363011

ي108163016 ---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.677273.169رند عوض النمبر

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.1776873.023عال موفق بدور109463011

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.506272.85اوشير  احمد اسماعيل110363002

---شبكاتجميع الرغبات مرفوضة76.6176472.831نور سمبر حسن111461038

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.026272.514لجير  علي محمود112363034

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.316872.417جلنار سمبر شعبان113363015

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.4866472.04حنان عبدالقادر دباجاويش114263003

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.5006871.85أيهم هيثم رستم115463009
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---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة72.4157071.69لونا طارق الجمالي116463036

---شبكاتجميع الرغبات مرفوضة76.4656071.525سناء نارص الشاوي117461019

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.436271.401زهور يوسف سعده118363021

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.767071.232صبا صبجي نارص119363026

---شبكاتجميع الرغبات مرفوضة72.5656871.195ساره مروان الطيار120461015

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة72.536871.171بشار طعمه القراعزه121163009

ي122461010
---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.5147071.059خلود فريد العين 

يف الحسير 123161039 ---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.447071.008مجد رسر

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.5316270.771أيلة عدنان سواس124263001

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.266270.582بتول رفيق بدور125363011

126163008

براء محمد نضال علوان 

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.996070.493الشهبر بالعراط

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة70.786869.946سماح زياد السواح127163017

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة72.6136269.429زينب جمال موش128461019

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.426069.394نارمير  مفيد مان الدين129363019

---شبكاتجميع الرغبات مرفوضة70.2446468.37نور أحمد هنانو130461035

---برمجياتجميع الرغبات مرفوضة69.646267.348انيسه نايف مزهر131163002

وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي
الدكتور بسام ابراهيم


