
2022-2021للعام 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

دمشق(عام)التصميم المعماري84.828083.374حمزة اياد حباب1140110

ي2140404 دمشق(عام)التصميم المعماري82.998282.693مجد زياد الجلب 

دمشق(عام)التصميم المعماري82.538282.371يزن محمد معن أباظة3140567

دمشق(عام)التصميم المعماري81.558181.385دانه هيثم الحورانيه4140128

دمشق(عام)التصميم المعماري81.328181.224آيه محي الدين عبد الرحيم5140057

دمشق(عام)التصميم المعماري81.017980.407عمر ماهر الطحان6140313

دمشق(عام)التصميم المعماري80.787879.946دنيا محمد الدالي7140140

ن رجب مقصود8140382 دمشق(عام)التصميم المعماري78.458279.515لي 

دمشق(عام)التصميم المعماري78.568179.292جودي علي نظام9140097

دمشق(عام)التصميم المعماري78.228179.054نور إياد الغريب10140521

دمشق(عام)التصميم المعماري79.27878.84حيان مني  زين11140117

ي12140228 دمشق(عام)التصميم المعماري81.827178.574ساره موفق ادلب 

دمشق(موازي)التصميم المعماري77.288178.396البتول مروان أحمد13140011

ي14140021
ن
دمشق(موازي)التصميم المعماري78.47777.98إحسان عمار األغوان

دمشق(موازي)التصميم المعماري77.327877.524محمد محمد زياد فرا15140442

دمشق(موازي)التصميم المعماري77.647777.448زينب وائل كحله16140092

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.237978.461سوار سليمان حمد17140247

دمشق(عام)التخطيط والبيئة77.927777.644مايا عبد الوهاب مبيض18140402

ن19140513 دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.897477.423نرسين محمد زياد حسي 

ن زهي  جرادة20140113 دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.837477.381حني 

دمشق(عام)التخطيط والبيئة80.846977.288صفا محمد سعيد بزازه21140266

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.477477.129بيان بسام العبد22140074

ي23140357 دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.037577.121كنانه كمال القتان 

1



2022-2021للعام 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

دمشق(عام)التخطيط والبيئة78.147476.898منار احمد شماشان24140481

دمشق(موازي)التخطيط والبيئة79.836775.981اية خالد شحرور25140010

دمشق(موازي)التخطيط والبيئة77.947175.858محمد عماد الدين الغزال26140436

دمشق(موازي)التخطيط والبيئة76.427475.694محمد كريم محمد نبيه هدايا27140196

دمشق(عام)تاري    خ ونظريات العمارة77.588078.306نور غسان حمزة28140522

دمشق(عام)تاري    خ ونظريات العمارة77.447576.708عبدهللا عمار الحمصي29140281

دمشق(عام)تاري    خ ونظريات العمارة78.667276.662حنان عبد الستار الخاوندي30140111

دمشق(عام)تاري    خ ونظريات العمارة74.827976.074محمد عمرو محمد راتب عواطه31140438

دمشق(عام)تاري    خ ونظريات العمارة76.457475.715محمد زاهر فواز جوبان32140423

دمشق(عام)تاري    خ ونظريات العمارة76.427475.694ريان بسام رحال33140209

دمشق(موازي)تاري    خ ونظريات العمارة75.857575.595سبن جمال الدين القادري34140245

دمشق(موازي)تاري    خ ونظريات العمارة77.997075.593محمد بسام غسان نبهان35140418

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 76.67475.82رهف نهيد الحموي36140194

ي  اختصاص التخطيط االقليمي الهيكلي الحضن

(عام)

دمشق

ي37140315
ن
ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 76.817375.667عمر محمد ماجد تركمان

ي  اختصاص التخطيط االقليمي الهيكلي الحضن

(عام)

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 76.167475.512خوله مأمون خلوف38140123

ي  اختصاص التخطيط االقليمي الهيكلي الحضن

(عام)

دمشق
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معدل 

التخرج
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الرغبة المقبول بها
اسم 

المحافظة

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 777275.5نفن لقمان الحاج يوسف39140219

ي  اختصاص التخطيط االقليمي الهيكلي الحضن

(عام)

دمشق

محمد هادي محمد سامر 40140446

المحايري

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 75.217675.447

ي  اختصاص التخطيط االقليمي الهيكلي الحضن

(موازي)

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 74.917675.237ابراهيم محمد الدبس41140001

ي  اختصاص التخطيط االقليمي الهيكلي الحضن

(موازي)

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 75.377474.959نورمان مروان الحرشاوي42140528

اختصاص التخطيط االقليمي للببن التحتية 

(عام)والخدمات

دمشق

ن حرارة43140004 ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 76.557074.585احمد امي 

اختصاص التخطيط االقليمي للببن التحتية 

(موازي)والخدمات

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 74.897574.923جبن عبدالكريم مصيجة44140090

ية واالقتصادية  اختصاص التنمية االقليمية البرسر

(عام)واالجتماعية

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 73.347573.838نور الهدى محمد مازن يوسف45140519

ية واالقتصادية  اختصاص التنمية االقليمية البرسر

(موازي)واالجتماعية

دمشق
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2022-2021للعام الدراسي  نتائج مفاضلة الدراسات العليا للعمارة 
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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

ي46140501
ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 76.087174.556ميس يوسف عبويبن

اختصاص التنمية االقليمية للموارد الطبيعية 

(عام)وحماية البيئة 

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 73.877373.609جعفر معن ديوب47440033

اختصاص التنمية االقليمية للموارد الطبيعية 

(موازي)وحماية البيئة 

دمشق

ي48140017
ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 74.477374.029أحمد فارس فرزات القاضن

ي االقليمي
(عام)اختصاص التخطيط اللوجسب 

دمشق

ماجستي  المعهد العالي للتخطيط االقليمي 74.177373.819آية موفق الحالق49140053

ي االقليمي
(موازي)اختصاص التخطيط اللوجسب 

دمشق

الالذقية(عام)التصميم المعماري81.167679.612ذوالفقار عيىس عبد الرحمن502340020

الالذقية(عام)التصميم المعماري82.627279.434رهف منذر عبدو51340090

الالذقية(عام)التصميم المعماري77.657576.855عدنان محمد يمان دباغ52240068

الالذقية(عام)التصميم المعماري75.287274.296علي زهي  مهنا532340037

الالذقية(موازي)التصميم المعماري77.9736473.7811مصعب فرحان كنجو542140030

ي55340005 الالذقية(موازي)التصميم المعماري76.676773.769البتول واصل العجاج 

الالذقية(عام)تخطيط المدن والبيئة76.167074.312محمد اديب عبد الستار رحمه56140412

ن57440010  علي حسي 
الالذقية(عام)تخطيط المدن والبيئة73.447674.208المثبن

الالذقية(موازي)تخطيط المدن والبيئة76.926673.644يحب  محمد بكور582140042

حلب(عام)التصميم المعماري84.778083.339ريم محمد الموىس59240098

حلب(عام)التصميم المعماري86.277582.889علي محمود ديري60240134

ي61240056
حلب(عام)التصميم المعماري84.517681.957شهد عادل منافيحن
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2022-2021للعام 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

حلب(عام)التصميم المعماري81.297378.803محمد نافع محمد يحب  داخل62240093

حلب(عام)التصميم المعماري79.557778.785رؤى محمد سليمان63240097

حلب(عام)التصميم المعماري78.037978.321سامر ماهر حلبية64240112

حلب(عام)التصميم المعماري79.967478.172بدر يحب  نجار65240039

حلب(موازي)التصميم المعماري78.346875.238روان عدنان الواكي66240093

حلب(موازي)التصميم المعماري79.086675.156إياد بسام خلوف67240016

حلب(موازي)التصميم المعماري77.436974.901يمان يحب  مالك زين العابدين68240066

حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة81.737980.911ابراهيم رياض اشيلكان69240002

ي70240086
ن
حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة78.697477.283مارينا فايز يون

م71240007 حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة79.367277.152اسماء احمد اشر

حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة79.876776.009سنا غسان عداس72240118

حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة81.126475.984نجالء عبد الرزاق عجة73240211

حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة76.947375.758روال محمود لوزي حباب74240095

حلب(عام)تخطيط المدن والبيئة77.826975.174محمد يحب  طحان75240185

حلب(موازي)تخطيط المدن والبيئة78.696574.583محمد سعد هللا نحاس76240171

حلب(موازي)تخطيط المدن والبيئة75.587274.506مريانا عصام الحمود77240098

حلب(موازي)تخطيط المدن والبيئة79.626274.334آيات محمد نور قجن78240031

حلب(شواغر عرب)التصميم المعماري75.436672.601زين محمد معن الزعيم79240044

حمص(عام)التصميم المعماري83.117079.177ادوار انطوان موىس80440006

حمص(عام)التصميم المعماري79.337176.831علي محمد فرج81440115

حمص(عام)التصميم المعماري80.7366576.0152هبة ممدوح الجمال822140031

حمص(عام)التصميم المعماري77.876975.209غدير ياش ديب83440095

حمص(عام)التصميم المعماري78.956574.765والء سعدالدين شندوخ84440181
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الرغبة المقبول بها
اسم 

المحافظة

حمص(عام)التصميم المعماري79.316474.717غندف محمد نور سفاف852140024

حمص(موازي)التصميم المعماري77.566774.392نور ماجد القاسم86440159

ة872140050 حمص(موازي)التصميم المعماري78.416574.387شهد محمد منهل هي 

ي88140330
0رغبات مرفوضة78.276975.489فادي جورج عربيبن

0رغبات مرفوضة76.517375.457نور احمد اللباد89140516

0رغبات مرفوضة76.367375.352فاطمه حمود بدريه90140336

0رغبات مرفوضة75.397575.273خلود منصور البحري91140121

ن92140277 0رغبات مرفوضة76.457275.115عبد هللا محمد ياسي 

0رغبات مرفوضة78.066875.042مريم طراد جمعه93140468

ي94140130 0رغبات مرفوضة77.986874.986دانيه أيمن علب 

ي محمد رياض دهمان95140448
ن
0رغبات مرفوضة75.187474.826محمد هان

0رغبات مرفوضة77.296974.803سارة بسام شعبان96140225

0رغبات مرفوضة78.456674.715سنا عماد اسماعيل باشا97240117

ن غياث الصالح98140086 0رغبات مرفوضة77.156974.705تولي 

0رغبات مرفوضة76.57074.55بيان رياض برغوث99140075

0رغبات مرفوضة75.787174.346علي سليمان صالحه100140303

ي101440144
0رغبات مرفوضة76.936874.251ليان محمد نور الحصبن

0رغبات مرفوضة75.637174.241هبه يوسف عالء الدين102140470

0رغبات مرفوضة76.027074.214جودي عبد النارص شعار103240021

0رغبات مرفوضة78.516474.157فرح عبد العليم علوان104440134

0رغبات مرفوضة75.517174.157شاب زهي  سيو105340120

0رغبات مرفوضة74.417373.987رحاب تيسي  معتوق106140162
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2022-2021للعام الدراسي  نتائج مفاضلة الدراسات العليا للعمارة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 
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عالمة 
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 معدل 70% 

التخرج 

+
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الرغبة المقبول بها
اسم 

المحافظة

0رغبات مرفوضة73.467573.922نسيم ابراهيم مراد107140514

0رغبات مرفوضة77.726573.904هناء زهي  ماردنلي108240062

0رغبات مرفوضة76.366873.852ميس حسان صندوق109140188

0رغبات مرفوضة77.636573.841خليل شكيس شكيس110340057

0رغبات مرفوضة74.67273.82زها عبد الكريم مقرش111240105

0رغبات مرفوضة75.786973.746أسامة ماهر القلم112140028

0رغبات مرفوضة73.567473.692رنيم نبيل مراد113140184

0رغبات مرفوضة73.497473.643مريم عبد الرحمن أحمد114340230

0رغبات مرفوضة75.27073.64آمنة محمد شتات115140049

0رغبات مرفوضة72.27773.64فراس محمد خي  مريري116140341

0رغبات مرفوضة73.457473.615رغد عبد الحكيم عيىس117440054

0رغبات مرفوضة76.026873.614خليل حيدر يوسف1182340015

0رغبات مرفوضة78.586273.606ريما عبدو عبدو حمدو119240100

0رغبات مرفوضة75.576973.599دعد عبد الحميد محوك120240241

0رغبات مرفوضة73.417473.587حذيفه هادي اللحام121140052

ي122140112
ي عدنان القاضن

0رغبات مرفوضة75.916873.537عبد الغبن

0رغبات مرفوضة76.766673.532سميحه فهد دقه123440072

0رغبات مرفوضة73.747373.518زينه نزيه نده1242340030

0رغبات مرفوضة76.716673.497غفران عبد الرحمن ابراهيم125240071

ي126440171
0رغبات مرفوضة77.966373.472جورج الياس عىسر

ي127140526
ن
0رغبات مرفوضة73.657373.455نور مروان الميدان

0رغبات مرفوضة75.736873.411ريان أيمن المعاز128140208

0رغبات مرفوضة73.527373.364رزان حاتم بشور129140165
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2022-2021للعام 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

0رغبات مرفوضة73.497373.343عبد الكريم سمي  زريق130240129

0رغبات مرفوضة75.636873.341نوران احمد النهار131240100

ن كريز132140288 0رغبات مرفوضة74.767073.332عفاف محمد أمي 

0رغبات مرفوضة76.896573.323فاطمة غزوان العمر133440129

0رغبات مرفوضة78.136273.291نور الهدى سمي  غازي134440192

0رغبات مرفوضة72.487573.236هادي نبيل قبالن135140531

0رغبات مرفوضة74.597073.213محار امي  احمد136340210

ن137240108 0رغبات مرفوضة76.76573.19نور محمد معي 

0رغبات مرفوضة72.357573.145ريانه طارق الحداد138440063

0رغبات مرفوضة74.886973.116ماسة بسام ابو عياش139140397

0رغبات مرفوضة74.876973.109كريم وليد صيداوي140140353

0رغبات مرفوضة75.696773.083محمد أحمد عبار141140558

ي142240017
0رغبات مرفوضة76.076673.049سالي صالح كوريبن

0رغبات مرفوضة73.487273.036علي محمد الببيلي143140306

ي144240155
يفن ن غازي الهالل الرسر 0رغبات مرفوضة73.047373.028لجي 

ي145140098
 
ق 0رغبات مرفوضة76.026673.014جورج جمال مرسر

0رغبات مرفوضة75.496772.943نور نضال واصل146140626

0رغبات مرفوضة72.847372.888ميشيل خليل صوان147140502

ن نارص عيىس148140386 0رغبات مرفوضة74.087072.856لي 

0رغبات مرفوضة76.216572.847رزق نضال حامد149140332

ود150440021
ّ
0رغبات مرفوضة74.446972.808بتول محمد شح

0رغبات مرفوضة72.727372.804الرا جمال عيىس151440113

0رغبات مرفوضة71.377672.759علي حمزة ميا152140301
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2022-2021للعام 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

0رغبات مرفوضة77.716172.697روز غسان القصعه153340095

0رغبات مرفوضة71.697572.683فرح جورج الطويل154140342

ي العلي155140332
0رغبات مرفوضة72.977272.679فاطمة حسبن

0رغبات مرفوضة73.827072.674إناس جميل حموده156140015

0رغبات مرفوضة73.817072.667نور عالم عبدو157440156

0رغبات مرفوضة77.646172.648همام محمد غسان خي 158140647

0رغبات مرفوضة73.357172.645إيناس محمد المضب159140014

0رغبات مرفوضة75.866572.602إياد جهاد المنصور160440011

0رغبات مرفوضة74.096972.563عال ابراهيم جرعا161340046

0رغبات مرفوضة72.797272.553سهام نورس المسالمة162140246

تو تيسي  عفيصة163240143 0رغبات مرفوضة77.496172.543روبي 

بك164340039 0رغبات مرفوضة73.936972.451تيماء محمد خي 

0رغبات مرفوضة73.916972.437سوسن حوري الكردي165440076

0رغبات مرفوضة74.326872.424حسن خليل عمر166240024

ف167440143 0رغبات مرفوضة74.746772.418أمل سليمان مرسر

0رغبات مرفوضة74.716772.397بيان محمد باسل رجوب168440039

ي169240052
ن
0رغبات مرفوضة76.846272.388سماح صخر زيتون

ي170240060
ن
0رغبات مرفوضة72.987172.386حسن محمد نظيف بستان

 مجد الدالي171340164
ن 0رغبات مرفوضة75.076672.349لجي 

0رغبات مرفوضة72.497272.343قمر محمد وليد يحب 172140347

0رغبات مرفوضة76.226372.254هيا محمد وضاح سقعان173240112

ور174140302
ّ
0رغبات مرفوضة75.796472.253حيدر ثروة بد

0رغبات مرفوضة73.596972.213زينب جابر شيحا175340031
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2022-2021للعام 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

0رغبات مرفوضة74.386772.166اسماعيل وائل قاسم1762140006

نا غسان محفوض177440194 0رغبات مرفوضة74.86672.16مي 

0رغبات مرفوضة72.227272.154يمان محمد فؤاد ستوت178140573

0رغبات مرفوضة73.9246872.1468نور عبدالرزاق ادريس179440140

0رغبات مرفوضة76.036372.121كوثر احمد كمال حلي180240154

ي الكيالي181140124
0رغبات مرفوضة72.977072.079دانة عبد الغبن

0رغبات مرفوضة76.3496272.0443والء ماجد كسم1822140040

ي183240180
ن
0رغبات مرفوضة73.346972.038غبن نضال عندان

0رغبات مرفوضة73.276971.989محمد جمعه عبدو خطيب184240168

0رغبات مرفوضة76.266271.982شام فائز الموصللي185140252

 العلي186340231
0رغبات مرفوضة73.256971.975مريم عبد العزيز المصطفن

0رغبات مرفوضة72.297171.903يوسف جمال صالح187140575

0رغبات مرفوضة76.046271.828بيان عبد المجيد يوسف188240046

0رغبات مرفوضة74.26671.74رؤى أحمد الحميد189240120

ي بسام الشيخ190140036
ن
0رغبات مرفوضة73.316871.717أمان

0رغبات مرفوضة74.936471.651سلوى محمد عصام الصيادي191440225

0رغبات مرفوضة72.766971.632راما أحمد تونىسي192140047

0رغبات مرفوضة72.636971.541عبدهللا محمد نارص193340045

0رغبات مرفوضة73.726671.404فرح أسعد ونوس194440133

0رغبات مرفوضة74.576471.399يامن احمد الساعي195140208

0رغبات مرفوضة73.686671.376لونا ماهر العبدهللا196440138

0رغبات مرفوضة76.26071.34زينب نض عبد هللا197140104
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2022-2021للعام 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

0رغبات مرفوضة73.146771.298شي بكري عاضي198340037

ة199140187 0رغبات مرفوضة71.417171.287رهام غسان عنقي 

0رغبات مرفوضة74.6736371.1711شهد محمد عصام راغب اغا200240140

0رغبات مرفوضة74.616371.127رشا عفيف داود201340077

ي202340025
0رغبات مرفوضة71.167171.112زينب بسام القاضن

0رغبات مرفوضة74.976271.079رامه عدنان حبوش203240079

0رغبات مرفوضة69.777471.039محمود محمد االبرص204140455

0رغبات مرفوضة74.396370.973صالح يحب  رومي جمال205240061

0رغبات مرفوضة74.266370.882دعاء هشام الحميد206140061

0رغبات مرفوضة74.956170.765ليل محمد عبد الهادي207440116

ي208440064
ن
0رغبات مرفوضة73.646470.748ريم سمي  القبان

0رغبات مرفوضة72.656670.655نرسين خالد الحسن209440134

ي210240099
 
0رغبات مرفوضة75.226070.654نورا سعد دسوق

0رغبات مرفوضة73.416470.587فاطمه نادر طيب211140506

0رغبات مرفوضة72.246670.368بتول احمد تونىسي212140027

0رغبات مرفوضة72.186670.326دانيه راتب عيون213140131

بك214340033 ى جمال خي  0رغبات مرفوضة71.756770.325برسر

0رغبات مرفوضة72.596570.313ضح كامل عبد ربو215340138

0رغبات مرفوضة73.336370.231يارا علي حامد216140204

0رغبات مرفوضة74.186170.226سوسن بسام الرعيدي217340032

0رغبات مرفوضة73.246370.168عبيدة محمد زكوان خطيب218240067

0رغبات مرفوضة72.7526470.1264نور عماد العبىسي2192140035

0رغبات مرفوضة72.736470.111عروه مخائيل فتيح220340147
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2022-2021للعام 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

ي221140025
ن
0رغبات مرفوضة73.076370.049أالء غسان المسلمان

ة رفاه أحمد طارق رصرص222140006 0رغبات مرفوضة72.166570.012األمي 

0رغبات مرفوضة74.36070.01راما سامي هدا223240075

0رغبات مرفوضة71.166769.912مرح مهدي ابراهيم2242340057

ن زياد وكاع225140546 0رغبات مرفوضة74.16069.87لي 

0رغبات مرفوضة72.366469.852ديمة مرهف أبوحرب226140358

0رغبات مرفوضة74.026069.814إيمان أحمد السليمان227240017

ي228140075
ن
0رغبات مرفوضة72.626369.734سارة بهاء الدين الديران

0رغبات مرفوضة72.116469.677أحمد محمد جالل الصياد229140021

0رغبات مرفوضة70.366869.652رانية سمي  حكيم230340074

0رغبات مرفوضة71.646569.648ليله علي موىس231340196

0رغبات مرفوضة72.456369.615نايا خليفة عبدو232140507

ي233140517
ن
0رغبات مرفوضة70.486769.436نور الهدى انس الحوران

0رغبات مرفوضة72.996169.393شادي نجيب ابراهيم234440235

0رغبات مرفوضة72.486269.336آالء محمود محمد235140025

0رغبات مرفوضة72.866169.302رهام رضا مصطفن236340083

0رغبات مرفوضة70.256769.275حسن معروف حسن2372340013

0رغبات مرفوضة70.576669.199هزار محمد فوزي الكزيعي238240129

0رغبات مرفوضة72.976069.079خالد عصمت حسو239240026

0رغبات مرفوضة72.0816269.0567فاطمة طالل الرمضان2402140066

0رغبات مرفوضة71.146468.998ليليان بسام منصور241440117

0رغبات مرفوضة70.576568.899سارة سمي  األسعد242440085

0رغبات مرفوضة72.216168.847علي منذر الخضن2432340039
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2022-2021للعام 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

0رغبات مرفوضة70.266568.682رداد سامر حمدون244140163

اس اسماعيل غانم245140508 0رغبات مرفوضة71.946168.658ني 

0رغبات مرفوضة72.126068.484يزن سامر فطوم2462140103

0رغبات مرفوضة71.676168.469محمد نبيل يوسف247340183

0رغبات مرفوضة71.66168.42هبة خليل فالحة248140632

0رغبات مرفوضة71.056268.335مريم طالل أبوصالح249440171

ي2502140032 0رغبات مرفوضة71.416168.287رشا احمد ادلب 

ن251140186 0رغبات مرفوضة71.376067.959رهام زيد شلغي 

 صالح العلي252440139
0رغبات مرفوضة71.166067.812مصطفن

0رغبات مرفوضة68.966467.472مهند جميل حزوري2532140089

0رغبات مرفوضة69.46166.88آية محمد علي جعلوك254340089

0رغبات مرفوضة67.876466.709زياد راغد األشقر255440215

0رغبات مرفوضة68.076266.249رشا عمار حوا2562140033

0رغبات مرفوضة67.96266.13هبة حسن أحمد257440149
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