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معدل التخرجاالسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان الوطني% 30 

الجامعةاالختصاصالرغبة المقبول بها

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات86.9807583.386سالم ماجد عجميه1463020

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات77.538278.871محمد عبد الرزاق السبسبي2163049

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات86.8246078.776علي محمد السعيد3463026

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات84.5386277.776علي بالل رجب4463025

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات78.247577.268كنان بسام أسعد5163043

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.9536477.267محمد عبد االله النقري6463038

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات80.196976.833باسل أنور الشايب7163011

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات80.836475.781محمد فواز حلوم سمعولي8363041

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات74.557875.585عماد نصر سمني9163057

دمشقبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.6356075.144سليمان منصور دروبه10463021

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات90.7487385.423وائل غسان الزين11463095

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات85.6197582.433راما أكرم ياسين12463015

حمصبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات86.5716279.199حال محمد العباس13463010

حلببرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات79.946876.358ليلى عزام خليل14363037

حلببرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.3546276.247محمود علي طنطورة15263005

حلببرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات76.97275.43حسين علي شحاده16263002

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات86.097883.663يوسف نزار يوسف17363060

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات84.567581.692محمد هيثم معال18363043

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات84.257180.275مرام سمير علي19363044

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.477579.529ميسون جابر حسام الدين20363047

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات83.926979.444ايمان عزيز نعامه21363004

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.556977.785ماريه احمد شعبان22363037

الالذقيةبرمجيات(عام)البرمجيات ونظم المعلومات78.587577.506ماجد رمضان العثمان23363035

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات80.256274.775علي محمد العلوني24363064
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دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات73.977273.379ليال علي جديد25363063

دمشقبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات73.777273.239محمد يوسف المحمود26163067

حمصبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات87.0356078.924محمد عبد الباسط حاج حسن27463039

حلببرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات75.286672.496محمد أحمد صالح28363039

الالذقيةبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات82.476476.929إيمان احمد الكردي29363005

الالذقيةبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات77.757576.925غدير محمود حمدان30363030

الالذقيةبرمجيات(موازي)البرمجيات ونظم المعلومات80.156976.805عبادة محمد الزيدي31363023

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي77.737376.311مجد فادي قوشقجي32162040

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي78.476474.129آيه محمد سامر تللو33162011

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي78.316474.017هدى محمد زياد صاغرجي34162008

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي79.306073.51زهير محمد نذير عرابي35162059

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي77.766273.032عبدالرحمن محمد منير الزعبي36162029

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي75.456672.615مالك بسام دغالوي37162038

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي73.096269.763رئال حسين علي38162023

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي73.856069.695محمد ياسر عمار الزبيبي39162045

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي69.856468.095مرح زيد جربوع40162013

دمشقذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي69.796468.053محمد جهاد فليون41162043

حلبذكاء صنعي(عام)الذكاء الصنعي80.6776074.473عالء الدين أنس حجار42262003

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.197676.833عبدالهادي محمد علي اسامي43161033

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.857475.995مراد أحمد بعيون44161036

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية74.556772.285مرح باسم منصور45161037

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.316071.417حيدر حسن رجب46161029

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية70.217471.347جولي بسام فركوح47161051

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية75.156070.605عبدالرزاق سامح طرابلسي48161018

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية74.1786069.924محسن ثابت احمد49461013
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دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية73.596069.513آالء محمد جمال خدام الجامع50161049

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية71.836268.881قاسم سعود السعدون51161035

دمشقشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية70.736368.411عبد الغني عدنان الدعاس52161016

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية82.9596376.971يعرب محمد نزيه الرفاعي53461019

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية80.8676576.106محمد سليمان ابراهيم54461014

حمصشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية81.0506375.635علي محمد مصطفى55461010

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية84.1827681.727محمد علي محمد عامر قاضي56261036

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية84.5466077.182آالء جميل محمد االحمد57261024

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.8637476.704رزان حسين العلي58261007

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية78.8696574.708آيه حسين ابراهيم59261004

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية75.8976372.027محسن درويش أبي زيد60261015

حلبشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية71.916971.037مجد شارل وحيد كبابه61361055

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية85.976980.879مايا فجر اسماعيل62361053

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية86.886580.316الحسين احمد محمد63361016

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية80.017478.207محمد احمد ديوب64361056

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية83.036577.621غدير علي داوود65361049

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية81.706777.29أحمد عصام سليمان66361019

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية82.886076.016علي ابراهيم شاش67361044

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية74.397073.073جهاد سليمان عيسى68361036

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.026673.014عبدالرحمن احمد غريب69361018

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية75.636572.441عبير محمديقظان الرفاعي70361043

الالذقيةشبكات(عام)النظم والشبكات الحاسوبية76.476071.529دجانة جابر الشيخ حسن71361006

حمصشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية72.5656871.195ساره مروان الطيار72461015

حلبشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية69.566568.192مارك وحيد كبابه73361052

حلبشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية70.2366267.765ماهر عدنان أبو صوف74261023
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الالذقيةشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية70.157471.305محمد حيدر محمود75361059

الالذقيةشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية73.246570.768أيمن محمد اسماعيل76361023

الالذقيةشبكات(موازي)النظم والشبكات الحاسوبية74.996070.493عفراء أمين مصطفى77361009

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة83.786076.646نور جابر نعامه78363050

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة81.9046476.532جوانا عماد نسطه79463009

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة82.4436276.31رنيم شفيق الحموي80463017

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة82.066276.042زينب رفيق محفوض81363020

شبكاتجميع الرغبات مرفوضة79.3216775.624ساره شوقي الحسن82461005

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.656875.455رنيم عبدهللا عبدهللا83363002

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.927175.144اشرف محمود نجار84363002

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.9586874.97فادي نعمه عتوم85463033

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.7886674.951نور علي البياع86463046

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة79.216474.647محمد أمير حمزه المصري87363040

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.327374.624دعاء شحاده العفاش88163021

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.4947274.445ديانا يحيى كشيش89463022

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.946674.358عبدالرزاق عبدالفتاح المصطفى90363024

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.576473.499يارا زين الكنج91363030

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.887073.416زينب محمد أحمد92363011

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.996973.193براء محمد نضال علوان الشهير بالعراط93163064

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.8796072.515نور عاصم الحبال94463045

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.646272.248سلمى سامر الخليلي95163036

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.4866472.04حنان عبدالقادر دباجاويش96263003

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.436271.401زهور يوسف سعده97363021

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.9656470.975جعفر عبدو الخلوف98463059

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.466270.722أنس عزت اليقة99363006
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برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.9946070.495راما سمير الحسن100463016

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة72.8816470.216سمر سحبان الحسامي101463057

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.1056468.973دياال ابراهيم العساف102463002

شبكاتجميع الرغبات مرفوضة72.756068.925ندى شهير سليمان103361022

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.4466068.012تسنيم عمر قطان104263001

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة69.746267.418مجد أسعد ناصيف أسعد105163005
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