
 الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األصىان
 

 المادة :

 تالثالثالسىت : 

 -     التىقيت :               /     /    التاريخ :  
 

 مخطـط القـــاعــت األولـــى
رقم 

رقم   رقم المقعد والىضثةاالصم  المقعد

رقم  االصم والىضثة المقعد

رقم   المقعد

 رقم المقعد االصم والىضثة المقعد

 89 حؽمذحؾػاوي أجمدذاحلدن 76  65 جودذاخلوام احلؿزهذاخرس 28  82 بشارذرذقد ابرافقمذاجلدري 41

 88 حالذقعؼوب أؿلذاؾعرت 77  66 جورجذاؾدؾقؿان اؿاـيذجرجس 24  82 بشرىذاؾعقدى ؿودامحدذاحل 41

41 

امحدذاؾشريازيذ

 اؾصباغ
 87 محزةذاؾوـوس أؿريةذمسك 76  62 جورجذؾطقػه اقؾيذابوذعدؾه 24  85 بشرىذادلودى

 :9  86 باللذاؾدوقداـي امحدذاؾعؾي 44

اقؾيذعقدىذ

 رار
 87 محزهذعثؿان احلؿقدأـقدارذ 71  61 جوزقفذحـا

 87 حقدرذرار آؿـهذاؾعؿر 71  61 جقؿاذػالحه اميانذاؾؼطؿه 99  82 بوؾصذاؾعبدذاهلل امحدذحجازي 41

 89 خاؾدذاحلدن آقاتذاؾـجم 71  64 حاؿدذقودف اميانذحمؿود 98  82 بقانذاخلاؾد امحدذدؾقؿان 9

 87 خاؾدذدودقن آقةذاألصػر 74  64 اؾدؾقؿانحدنذ اميانذحمؿود 97  88 بقانذاخلؾقل امحدذعاؿر 8

 87 خدجيهذؿراد آقةذعؾي 71  24 حدنذدبقع إـاسذاؾـبفان 97  84 بقانذاخلقاط اخالصذدحبور 6

 إقؾيذمنو 97  84 تدـقمذاؾشاؿقه اداؿهذرزوق 7
حدنذعثؿانذ

 اغا
 87 خضرذاخلضر آقهذاهللذاؾدؿان 69  22

 :7 خضرذاؾدراج آقهذتؼي 68  22 حدنيذاإلبرافقم أمحدذاألمحد 99  44 تدـقمذعؽره ادراءذابوذاحلال 6

 97  42 متارهذدؾقؿان ادالمذاؾتـاري 1

أمحدذعبدذ

 اؾرمحن
 79 راؿاذاؾرحال بدقعذؼطقش 66  25 حدنيذاؾصاحل

     26 حدنيذاهلوذي أمساءذذرقتح 97  42 تقؿاءذابوذعقوش امساءذؽؾؽل 1

 أصاؾةذرم 97  45 مجانذبؼبق امساعقلذاخلدام 1
حدنيذعبدذ

 اؾرمحن
22    

 

    22 حدنيذخمؾوف أؽرمذاؾـجار :7  46 جـانذؽؿاؾي اؾبريذدوقد 4
 

 رئيس القاعت                  المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                        التىقيع :

 كتابت   رقما   التفقذ

 ثماوية وصثعىن 68 عدد الطالب

   الحضىر

   الغياب
 



    الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األصىان

 المادة :

 الثالثتالسىت : 

 -    التىقيت :          مخطط القاعت الثالثت             /     /     التاريخ : 
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

 المقعد

 روانذـعؿة 56  03 ذفمذمحدون راؿاذترؽاوي 51
عبدذاؾرمحنذ

 اؾضاؿن
 48 عالءذاؾدقاب دؾومذرار 27  76

 14  65 عبدذاؾرمحنذعثؿانذاغا روالذؼطقطذبؽور 55  72 ذقؿاءذاحلؾيب راؿاذؽحالوي 41

مسريذاؾعوضذ

 اجلؾؼي
 40 عالءذؽردي

41 

راؿيذاالمحدذ

 اؾقودف
 17  62 عبدذاؾرمحنذػرجي روـزاذـصر 54  82 صادرذعقدى

مسريهذاؾشقخذ

 خاؾد

عؾيذاجلؿعةذ

 احلدن
47 

 45 عؾيذاحلؽقم مسقهذحمؿود 96  12 عبدذاؾرمحنذحمؿد رؤىذدرقس 87  82 صاحلذاؾشحـة راؿيذاؾرتك 41

 43 عؾيذاحلؿروش دـاذاؾدباعي 96  69 عبدذاؾرمحنذؿعجون رمياذحمؿد 85  87 صاحلذصاحل رباذادلؼداد 44

 22 عؾيذاؾرمحون دفقلذادلدقحي 91  66 عبدذاؾرمحنذقعؼوبذآغا زافرذؽوجان 83  86 صبحيذخزؿة رزانذاؾدالل 47

 24 عؾيذاؾدخين ذامذاهلربش 99  61 عبدذاهللذاؾدؿان دارهذاؾشقخ 02  85 صػاءذاؾدراؼيب رذاذاهلواري 6

 22 عؾيذرقا ذافرذذحود 76  61 عبدذاهللذدقده دارهذخؾوف 04  84 راؾبذعؾي رذاذذافني 6

 27 عؾيذؿصطػى ذغفذرحان 75  61 عبداهللذاؾرزوق دارهذضافر 02  88 ررػهذجرجـازي رذاذغزال 1

 21 عؿادذوفبه ذغفذقوـس 74  64 عبداهللذاؾشاؿقه داملذاؾعؾي 07  82 رهذرربني رذاذفالل 9

 28 عؿارذرحال ذفدذاحملؿد 78  66 عبقدهذاؾشرقف داؿرذعبو 01  86 عاؿرذاؾصؿودي رضقةذاؾطرن 6

 رـاذدذؾي 1
عاؿرذحمؿدذ

 خقاره
 72  55 عدوقهذاحملؿد داـديذؼاؿوع 08  25

ذفدذ

 خورذقد
 20 عؿارذعؾي

     52 عزذاؾدقنذعؽعك دافرذاؾعؿر 00  22 عبادهذادلصطػى رـقمذؽقالـي 1

     52 عزهذاؾرحال درابذجربوع 07  22 عبادهذحوقؼه رفامذاهلقجاـي 1

 روانذاؾزغري 4
عبدذاحلؿقدذ

 اؾرؿضان
     57 عزهذزحؾوق دالمذبرام 05  27

 

 رئيس القاعت                  المسؤول عه التفقذ

 االسم :           االسم :

   التىقيع :  التىقيع :             

 كتابت   رقما   التفقذ

 أرتعة وثماوىن 81 عدد الطالب

   الحضىر

   الغياب
 



    الجمهىريت العربيت السىريت

 حمايجامعت 

 كليت طب األسىان
 

 المادة :
 الثالثتالسىت : 

  -       التىقيت :       4-مخطـط القـــاعــت الرابعت         /     /       التاريخ :

 مه الجاوة األوصظ( األيمهالجزء )                      (مه)المدرج الكثير: الجاوة األي   

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ صتىن 71 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والىسبت والىسبتاالسم  المقعد
رقم 

 المقعد

 17 حمؿدذاخلؾقل غزلذحورقه 17

 16 حمؿدذاؾربداوي غزلذدؾوم 46

 16 حمؿدذاؾشؿاؾي غدانذرؿضان 46

 11 حمؿدذاؾشقخذؼدور غـىذادلداهلل 41

 19 حمؿدذاؾصاحل غـىذدوؿط 49

 16 حمؿدذاؾعاري غقثذعطوره 46

 11 حمؿدذاؾعبدذاؾغين غقثذحمؿد 41

 11 حمؿدذاحملؿدذعؾيذاؾقوـس ػاديذمشوط 41

 11 حمؿدذاهلزاع ػاديذعوؽان 41

 14 حمؿدذاؿنيذجوخدار ػاروقذزواوي 44

 17 حمؿدذأدفمذعبدذاؾعال ػارؿةذددت 47

 16 حمؿدذبراءذاحلػقان ػارؿةذفؿاد 6

 16 حمؿدذبشارذأدود ػارؿهذاحلاجذزقن 6

 11 حمؿدذمحودي ػارؿهذاؾؽردي 1

 19 حمؿدذردولذحمقو ػارؿهذبدقر 9

 16 حمؿدذدامل ػاقزةذاألدعد 6

 11 حمؿدذدقفذاؾدقنذاحلدني ػاقزهذاؾبـات 1

 11 حمؿدذصؼر ػراسذادلصطػى 1

 11 حمؿدذرارقذاؾصعقدي ػراسذؼفوجي 1

 14 حمؿدذعدي ػرحذقوـس 4

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 67  ؽارولذؾوش 97

 16  ؽاؿلذره 66

 16  ؽحؾهذادلواس 66

 11  ؽرمذبزؿاوي 61

 19  الـةذاخلطقب 69

 16  ؾواءذاؾقودف 66

 11  ؾؤيذؼـاص 61

 11  ؾقثذحاػظ 61

 11  ؿاريذاالبرافقم 61

 14  ؿاريذاؾشقخ 64

 17  ؿارقاذاؾعقدى 67

 96  ؿافرذاؾعثؿان 16

 96  ؿاقاذاحملؿد 16

 91  جمدذادرب 11

 99  جمدذاؾدقنذرحقم 19

 96  جمدذػرحه 16

 91  حمؿدذابوذدفقس 11

 91  حمؿدذاالبرافقم 11

 91  حمؿدذاجلره 11

 94  حمؿدذاحلدني 14

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىريت العربيت السىريت

 جامعت حماي

 كليت طب األسىان
 

 المادة :
 الثالثتالسىت : 

  -       التىقيت :       1-مخطـط القـــاعــت الرابعت         /     /      : التاريخ 

 (ضرمه الجاوة األوصظ(                        )المدرج الكثير: الجاوة األي األيضرالجزء ) 

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 

 كتابت   رقما   التفقذ

 نأرتعى 11 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 417 رقبذاؾشقخ  477

 446 ـدىذاؾوؽقل  66

 446 ـدىذخؾقل  66

 441 ـدىذمسعان  61

 449 ـرؿنيذاؾروبة  69

 446 ـضالذادلدور  66

 441 ـغمذادرقس  61

 441 ـوالذاجلر  61

 441 ـورذدعقدذحجيذخضر  61

 444 ـورذصؾوحهذاؾبؽور  64

 447 ـورذورده  67

 476 ـوػلذبؾول  66

 476 فازارذاالبرافقم  66

 471 فاـيذـاصر  61

 479 فبهذاؾشاعر  69

 476 فالذاحلؾبقه  66

 471 فالذاؾدعد  61

 471 فالذاؾصباغذاؾشريازي  61

 471 فودذخابوري  61

 474 وػاءذػحؾة  64

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 497 حمؿدذؿازنذاحلدنذاؾشقخذترؽاوي  417

 466 حمؿدذؿشؿش  416

 466 حمؿدذـورذاؾؼشالن  416

 461 حمؿدـورذاالذؼر  411

 469 حمؿودذاؾدواح  419

 466 حمؿودذأقوب  416

 461 خمؾصذدـاور  411

 461 ؿرحذعبقدو  411

 461 ؿرحذؽردي  411

 464 ؿرذدذاحلدني  414

 467 ؿصطػىذاؾـزفه  417

 416 ؿصطػىذؿؾـدي  416

 416 اؾشقخذػضؾيؿـالذ  416

 411 ؿفـدذاؾعجؿي  411

 419 ؿقداءذابوذعؾي  419

 416 ؿقالدذبرجاس  416

 411 ـاتاؾيذاؾرحال  411

 411 ـاـديذذقخذاؾدوق  411

 411 ـاقفذوفيب  411

 414 ـاقهذادطػان  414

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األصىان
 

 المادة :

 تالثالثالسىت : 

  -     التىقيت :                    /    /      التاريخ : 

 مخطـط قـــاعــت الثاويت السيمىار
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قم االصم والىضثة االصم والىضثة

ر
س 
لى

ج
ال

 

              

              

22        88     44 

26        82     48 

5        86     42 

2         25     46 

2        22     85 

 82     22     ذحمؿدذاخلابور  7

    ذحمؿدذاحلؿقدي  6
حمؿدذاخلضرذ

 اؾعطاذاهلل
 82ذحمؿدذـورذاؾعبد    27

ذ    قامسنيذذغري  5
عبدذاؾدالمذ

 اؾدالؿة
 87ذداـهذاحلؿود    26

4  
قامسنيذفقػاءذ

 اؾتقـاوي
 86 وؾقدذاؾدوقد    25 جفقـةذاؾدالؿةذ   

 

 رئيش القاعة                  المضؤول عه التفقد

 االصم :          االصم :

 التىقيع :            التىقيع :                                                                                

 85 قادنيذرؿاس   24 قودفذاألدعد    ذادلعتزذاخلؿري 8

 84 حيقىذاحلدن   28 قودفذفوقس    ذفشامذاجلداس 2

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ عشر ةتص 47 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب
 


