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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 المعلومات81.957479.565رهام سامر القهوجي1163090

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.097078.463مصطفى فؤاد محلي2463154

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.996877.793هال يوسف زرقه3463164

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات79.427076.594نور سلمان نمره4363057

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.026676.514يامن نذير عبد الرحمن5163049

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات74.8828076.417رقيه عبد الباسط دياب6463019

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات77.427376.094يامن زكريا شمه7163077

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.9996275.999كامل عيسى قنص8463086

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات81.756275.825عبدالرحمن ابراهيم الحجه9163022

 دمشقبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات77.387275.766عال علي اسعد10363041

 دمشقبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات77.1517075.005حسين علي منصور11463034

 دمشقبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات76.27274.94علي رياض الموسى12163024

 دمشقبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات77.1666874.416يزن عبدالهادي عباس13463163

 حلببرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.1728282.12اسراء عمر حاج موسى14263001

 حلببرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات87.4376681.005رها أحمد الديبو15263005

 حلببرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات84.8946478.625ايان مالك طرابلس الغرب16263021

 حلببرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات80.1616074.112جودي عبدالمنعم األخرس17463026

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات94.238290.561أيمن مفيد غانم18363004

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات93.277086.289هبه سليمان حسن19363063

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات85.138484.791الحسن لقمان صالح20363007

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات85.857482.295عاصم نزار دريباتي21363028

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات83.037680.921نيرمين منير سليمان22363042

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات83.786879.046نور جابر نعامه23363041

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات78.37677.61أحمد أسامة زحلوط24363001

 الالذقيةبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.066677.242زينب رفيق محفوض25363024
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 الالذقيةبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات80.496676.143وسام عادل قهوجي26363065

 الالذقيةبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات78.727076.104علي رمضان أبودرعه27363031

 الالذقيةبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات80.8786475.814علي حسن إبراهيم28463076

 حمصبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات88.5947484.215ايمن عبد الباري الشعار29463014

 حمصبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات87.487684.036هدى عبدالرحيم الشمالي30463112

 حمصبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات88.0227082.615دعاء عبد المنعم ويس31463038

 حمصبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات82.447680.508آيه رحمون الرحمون32363009

 حمصبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات86.3236479.626رنيم خالد قصاب33463049

 حمصبرمجيات (عام)البرمجيات ونظم المعلومات84.9056679.233سجى محمد سمير الحسواني34463063

 حمصبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات80.447478.508ايلياس ماهر شلوف35463013

 حمصبرمجيات (موازي)البرمجيات ونظم المعلومات84.2346076.963راما غصوب عبدالعال36463043

 دمشقشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية72.29879.94عبيده كمال حسن37161018

 دمشقشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.667075.362رضوان محمد ابراهيم سلو38161048

 دمشقشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية77.176072.019محمد أحمد مرعي39161032

 دمشقشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية72.366369.552شآم خالد القداح40161021

 دمشقشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية71.16268.37شعبان محمد احسان41361067

 دمشقشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية69.166066.412عمار عبد المعين خطيب42161025

 حلبشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية91.5576583.589محمد حمزه احمد جمال عزيزي43261014

 حلبشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية81.5946977.815سارة محمد سليم الدريس44261009

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية85.17080.57محمد اسماعيل عثمان45361054

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية80.118080.077راما علي الخضور46361011

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية79.536775.771عبير علي علي47361021

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية80.246074.168أحمد عبد الرحمن وقاف48361003

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية78.016273.207يارا سلمان الحسن49361058

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية74.616672.027عمار قيس استنبولي50361046
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 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية75.716371.897مرح عيسى منصور51361030

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية74.666270.862ماهر محمد عمران52361050

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية726369.3رامي احمد احمد53361012

 الالذقيةشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية71.96268.93يامن شعبان وسوف54361059

 حمصشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية85.7127080.998مهران انور عبشي55461040

 حمصشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية80.7317679.311جورج ماهر شمه56461010

 حمصشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية79.3216775.624ساره شوقي الحسن57461005

 حمصشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية79.8566073.899ريم سامر جرجس58461020

 حمصشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية79.246073.468خليل غريب خضر59461013

 حمصشبكات (عام)النظم والشبكات الحاسوبية73.4566470.619منير عبدهللا رضوان60461038

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي89.246481.668ربيع سمير جوني61362012

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي79.77879.19ريتا اليان دعمش62162007

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي78.28078.74روان عدنان حاحي63162006

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي78.687276.676محمد رياض المصري64162039

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي80.416676.087شادي سميح دنهش65162010

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي77.547075.278ايليسار حسن بري66162002

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي75.377474.959رنيم خالد السعيد67162035

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي78.176674.519منال احمد كردي68162018

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي74.457273.715محمد لؤي لقمان حنيش69162022

 دمشقذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي77.846273.088بيير الياس بابا70162030

 دمشقذكاء صنعي (موازي)الذكاء الصنعي71.867071.302محمد عصام محمد فاروق الكيال71162040

 دمشقذكاء صنعي (موازي)الذكاء الصنعي68.927269.844سامر عبد الباسط شرف72162010

 دمشقذكاء صنعي (موازي)الذكاء الصنعي72.866269.602محمد عمر محمد حديد73162021

 حلبذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي83.9746076.781بيان عيسى عيسى74262001

 حلبذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي71.666068.162أيمن محمد عطيش75262001
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 حلبذكاء صنعي (عام)الذكاء الصنعي68.746467.318صبحي عبدالعزيز عبدهللا76362008

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.9297678.05قمر علي سمعول77463084

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة81.0396877.127هبه بسام ابراهيم78463049

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة81.6546275.757بيان عبدالناصر تركماني79463023

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.766875.532جوا عدنان شريبا80363014

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة80.276475.389محمود بسام المحمود81363051

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة80.686275.076علي سهيل مزيق82363027

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.4056673.983محمد يحيى ادريس83463098

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.4876873.94أزدشير رضوان العبود84463001

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة79.666073.762بشار أمين السويد85363011

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة79.2116073.447ابراهيم عبدالمنعم أيوب86463051

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة72.587573.306أسامة محمد زهير عرقسوسي87163008

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة78.9836073.288كريستين فارس صطوف88463087

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة77.8146273.069فاطمة محمد سعد الدين استانبولي89263015

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.476672.629غنوه سلمان بوشاهين90163022

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.1666472.516نايا عالء الدين المعمار91463105

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.646272.248سلمى سامر الخليلي92163036

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.316272.017ملحم علي ملحم93363053

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.9076071.834سنا أسامة العثمان94463067

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة74.886471.616لمى عبدالحكيم الحاج حسن95163044

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.097271.363منتظر سمير حمود96163043

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.1886071.331آالء عبدالحسيب الجمعة97463004

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة76.0246071.216محمد خالد حاصود98463043

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة75.7816071.046جلنار معروف شحود99463025

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.186970.526زينب عامر الحسين100163067
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برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.326470.524رفاه محمد كمال المنجد101163015

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.616270.127راما عادل الطيب102163010

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة69.227270.054يزن محمد شريف السبيعي103163050

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة73.836069.681أيهم فاروق شيخو104163008

ذكاء صنعيجميع الرغبات مرفوضة72.816269.567سارة محمد فؤاد السواح105162008

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة71.156469.005هديل أکثم بلول106363044

ذكاء صنعيجميع الرغبات مرفوضة70.856468.795أنس رضوان مراد107162044

برمجياتجميع الرغبات مرفوضة69.356267.145مناف عبد الحميد الخطيب108163030
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