
الحكومٌة الجامعات لخرٌجً المعلوماتٌة للهندسة العلٌا الدراسات مفاضلة نتائج

2019-2018 الدراسً للعام

 السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة

الوطني االمتحان عالمةالتخرج معدلاالختصاصالثالثي االسماالمتحاني الرقمالتسلسل

 معدل% 70: التفاضل معدل

 عالمة% 30+  التخرج

الوطني االمتحان

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات86.2877081.4برمجٌاتعسكر عفٌف فالٌرٌا1463023

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات79.368280.152برمجٌاتالباقً عبد عبدالباقً كنان2163016

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات79.9307478.151برمجٌاتاألحمد دولت أحمد3463001

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات79.397277.173برمجٌاتالحالق ٌاسٌن سمر4163010

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات78.387477.066برمجٌاتدنٌا نذٌر هبه5363028

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات76.0417876.628برمجٌاتالحمٌد هٌثم رهف6463015

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات78.877076.209برمجٌاتقطراوي علً محمد7363024

دمشق(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات77.097476.163برمجٌاتالكل مهدي محمد منار8163020

دمشق(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات80.706475.69برمجٌاتالنصٌرات الحمٌد عبد محمد9163019

دمشق(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات76.017274.807برمجٌاتامرانً محمدعلً رستم10363008

حلب(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات84.017681.607برمجٌاتداؤد زهٌر همام11363020

حلب(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات82.0687078.447برمجٌاتالكٌالً ناجً محمد شهد12263008

حلب(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات84.1746377.821برمجٌاتحاٌك مصطفى راما13263002

حلب(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات80.8897077.622برمجٌاتبكر عدنان ٌاسمٌن14263014

حلب(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات77.3697676.958برمجٌاتحمود سلٌمان محمد15263011

حلب(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات78.1946674.535برمجٌاتاألفندي ٌاسر محمد دٌنا16263005

الالذقٌة(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات91.888288.916برمجٌاتأسعد الدٌن بهاء ٌوشع17363023

الالذقٌة(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات91.057887.135برمجٌاتفاهود ٌوسف اروى18363003

الالذقٌة(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات88.718086.097برمجٌاتدغمان غسان عل19363013ً

الالذقٌة(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات89.087885.756برمجٌاتالدالً بسام احمد20363002

الالذقٌة(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات87.847884.888برمجٌاتناصر ٌونس محمد21363015

الالذقٌة(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات87.897684.323برمجٌاتبدران سعد عل22363012ً

الالذقٌة(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات83.277279.889برمجٌاتحجار أسامة محمد العدنان أمجد23363001

الالذقٌة(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات82.286075.596برمجٌاتمحمد محسن كارولٌن24363021

حمص(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات87.9458286.161برمجٌاتدٌاب سالم رضوان25463012

حمص(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات83.3188282.922برمجٌاتالنٌفاوي خٌر محمد فرح26463024

حمص(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات85.1777682.423برمجٌاتصوفان عبدالهادي اٌاد27463005

حمص(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات83.2958082.306برمجٌاتالشلبً سلٌم رنا28463013

حمص(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات83.0717680.949برمجٌاتالسباعً كً محمد عبدالقادر آالء29463002

حمص(عام)المعلومات ونظم البرمجٌات78.068279.242برمجٌاتمنً جوزٌف ٌزن30363022

حمص(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات80.0357478.224برمجٌاتٌعقوب سمٌر سوزان31463018

حمص(موازي)المعلومات ونظم البرمجٌات74.1747474.121برمجٌاتطلٌمات فهمً محمد بشٌر32463030
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دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم73.358476.545شبكاتٌوسف منصور ٌارا33161014

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم76.646673.448شبكاتكرزون الرحمن عبد ارٌج34161002

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم76.1416673.098شبكاتابراهٌم نصر ٌوسف35461043

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم74.166972.612شبكاتالرفاعً محمد وصاٌف36161030

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم72.886670.816شبكاتكعك فواز وسام37161029

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم73.0676470.346شبكاتالعزٌز عبد زكرٌا محمد38461031

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم73.146269.798شبكاتنجم غازي أسماء39161001

دمشق(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم72.1486469.703شبكاتالحمصً فارس هبة40461038

دمشق(موازي)الحاسوبٌة والشبكات النظم69.16467.57شبكاتشمٌسه نورالدٌن زٌنه41361013

دمشق(موازي)الحاسوبٌة والشبكات النظم70.816067.567شبكاتالصوص حبٌب حسٌن محمد42161011

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم86.0068284.804شبكاتمٌمه علً ٌحٌى43261028

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم83.0267279.718شبكاتقاربوز شكري شٌار44261012

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم81.4666877.426شبكاتأبوزٌد جمال أٌهم45261001

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم82.2066677.344شبكاتمزكتلً عالء أحمد رهام46261010

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم77.9067075.534شبكاتالمعمار زٌن محمد حسٌن عبدهللا47261014

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم79.1716474.619شبكاتزم كاظم والء48261026

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم77.7406674.218شبكاتدن حسٌن خندف49261005

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم79.7346073.813شبكاتزهرة فٌصل نور50261024

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم73.2517272.875شبكاتالخلف الفتاح عبد مرٌم51261021

حلب(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم77.4266072.198شبكاتشٌخو خالد محمد52261017

حلب(موازي)الحاسوبٌة والشبكات النظم74.1296270.49شبكاتملقً الدٌن جالل رامه53261008

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم88.487684.736شبكاتقبالن سلمان هٌا54361023

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم78.428279.494شبكاتخضور حسن سلٌمان55361015

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم78.608079.02شبكاتغانم اكرم دعاء56361010

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم81.717078.197شبكاتٌوسف مفٌد بٌسان57361007

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم77.297476.303شبكاتٌوسف مالك مرٌم58361021

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم74.317875.417شبكاتعلً علً ٌارا59361024

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم78.536875.371شبكاتصالح بالل سونٌا60361016

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم78.376072.859شبكاتبدور سمٌر لٌنا61361025

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم74.766471.532شبكاتحسن هٌثم عال62361019

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم73.936270.351شبكاتعرقاوي كامل جهان63362002

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم73.626270.134شبكاتٌوسف معٌن سامر64361014

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم72.236469.761شبكاتالجالد علً أغٌد65361002

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم72.576269.399شبكاتعٌسى رمضان رٌم66361012

الالذقٌة(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم70.56468.55شبكاتعنز محمدامٌن رامان67361011

الالذقٌة(موازي)الحاسوبٌة والشبكات النظم69.266668.282شبكاتحسٌن عٌسى الحمٌد عبد68361017

حمص(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم86.38886.81شبكاتضاحً علً أحمد69461001
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حمص(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم76.7538077.727شبكاتالكردي خالد خٌر محمد70461032

حمص(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم74.9967875.897شبكاتحدٌد قصً هبة71461039

حمص(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم75.3937675.575شبكاتالطالب ناٌف الوكٌل عبد72461022

حمص(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم77.0336874.323شبكاتمحمد عدنان هند73461040

حمص(عام)الحاسوبٌة والشبكات النظم76.7476874.122شبكاتسلٌمان مصطفى عدنان74461023

حمص(موازي)الحاسوبٌة والشبكات النظم72.376269.259شبكاتخضور منٌر رٌما752361001

حمص(موازي)الحاسوبٌة والشبكات النظم71.3716067.959شبكاترمضان ٌونس أسمى76461002

دمشق(عام)الصنعً الذكاء80.977980.379صنعً ذكاءجوبان بسام احمد قصً محمد77162030

دمشق(عام)الصنعً الذكاء83.417279.987صنعً ذكاءالجباصٌنً خلدون أحمد عبادة78162016

دمشق(عام)الصنعً الذكاء80.237478.361صنعً ذكاءقسطنطٌن بسام فراس79162019

دمشق(عام)الصنعً الذكاء76.897275.423صنعً ذكاءالحموي محمداٌمن عالٌه80162009

دمشق(عام)الصنعً الذكاء76.037475.421صنعً ذكاءالقطشة زٌاد ٌزن81162037

دمشق(عام)الصنعً الذكاء76.887275.416صنعً ذكاءقبانً نذٌر سالم محمد82162028

دمشق(عام)الصنعً الذكاء77.067074.942صنعً ذكاءزٌدان خالد سهٌل83162015

دمشق(عام)الصنعً الذكاء76.147274.898صنعً ذكاءسلٌمان معٌن محمد84162025

دمشق(موازي)الصنعً الذكاء77.936674.351صنعً ذكاءعمران ٌوسف زٌنب85162011

دمشق(موازي)الصنعً الذكاء79.866174.202صنعً ذكاءقوٌدر القادر عبد محمد لٌن86162020

حلب(عام)الصنعً الذكاء86.5717282.199صنعً ذكاءعتر محمد بشار احمد87262002

حلب(عام)الصنعً الذكاء86.5037282.152صنعً ذكاءعبدالرحمن محمد ٌسرى88262007

حلب(عام)الصنعً الذكاء86.5236680.366صنعً ذكاءالفطامة أحمد صفا89262003

حلب(عام)الصنعً الذكاء76.696673.483صنعً ذكاءصالحانً راتب محمد براء90162005

-مرفوضة الرغبات جمٌع84.567681.992برمجٌاتمعال علً منار91363016

-مرفوضة الرغبات جمٌع85.2126278.248برمجٌاتعودة سلٌمان براءة92463006

-مرفوضة الرغبات جمٌع79.097477.563برمجٌاتاألعمى ولٌد ربا93463009

-مرفوضة الرغبات جمٌع82.966076.072برمجٌاتصطوف غسان نادٌن94363018

-مرفوضة الرغبات جمٌع74.3367875.435برمجٌاتالصباغ ماهر هال95463039

-مرفوضة الرغبات جمٌع74.337875.431برمجٌاتمسعود أسد مأمون96163017

-مرفوضة الرغبات جمٌع76.97275.43برمجٌاتشحاده علً حسٌن97263002

-مرفوضة الرغبات جمٌع79.0756474.552برمجٌاتعرعور الجلٌل عبد تسنٌم98263001

-مرفوضة الرغبات جمٌع75.667073.962صنعً ذكاءالٌاسٌن مدٌن احمد99162002

-مرفوضة الرغبات جمٌع76.6336673.443شبكاتالسبسبً محسن محمد حسان100461007

-مرفوضة الرغبات جمٌع77.096473.163صنعً ذكاءعٌروط خالد زاهر محمد101162027

-مرفوضة الرغبات جمٌع75.1776873.023برمجٌاتبدور موفق عال102463011

-مرفوضة الرغبات جمٌع75.066872.942برمجٌاتسخٌه قٌس حال103363007

-مرفوضة الرغبات جمٌع71.247672.668برمجٌاتحسٌن عبد الدٌن بهاء104163005

-مرفوضة الرغبات جمٌع72.957272.665صنعً ذكاءالعمري مصطفى منٌر مرشد105162033

-مرفوضة الرغبات جمٌع77.0966272.567شبكاتالٌوسف علً لبانه106461017
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-مرفوضة الرغبات جمٌع75.1236471.786برمجٌاتعطٌة زاهر مارٌا107461015

-مرفوضة الرغبات جمٌع71.537271.671برمجٌاتدٌوب عصام جهاد108363006

-مرفوضة الرغبات جمٌع73.3226671.125برمجٌاتٌونس ماجد روعة109460015

-مرفوضة الرغبات جمٌع71.447071.008برمجٌاتعلً جالل سمٌة110163011

-مرفوضة الرغبات جمٌع73.896470.923صنعً ذكاءحسان أحمد سماوة111162014

-مرفوضة الرغبات جمٌع73.1316470.391برمجٌاتالحموي نبٌل الخٌر آمنة112463004

-مرفوضة الرغبات جمٌع72.756470.125صنعً ذكاءالعلوانً رئٌف مهند113162034

-مرفوضة الرغبات جمٌع70.8506869.995شبكاتكحٌل عبدالكرٌم مٌس114461034

-مرفوضة الرغبات جمٌع67.937469.751صنعً ذكاءخلٌفة ٌوسف مروه115163032

-مرفوضة الرغبات جمٌع73.426069.394برمجٌاتالدٌن مان مفٌد نارمٌن116363019

-مرفوضة الرغبات جمٌع70.756468.725برمجٌاتغربً امجد امٌر117163004

-مرفوضة الرغبات جمٌع71.8526068.296برمجٌاتالدالً عبدالرزاق لٌندا118463028

-مرفوضة الرغبات جمٌع69.946468.158شبكاتبدران احمد مصطفى119161012

-مرفوضة الرغبات جمٌع69.2196267.053شبكاتالنٌسانً عساف عٌسى120461027
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