
 الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األصىان
 

 المادة :

 الثاويتالسىت : 

 -     التىقيت :               /     /    التاريخ :  
 

 مخطـط القـــاعــت األولـــى
رقم 

رقم   رقم المقعد والىضثةاالصم  المقعد

رقم  االصم والىضثة المقعد

رقم   المقعد

 رقم المقعد االصم والىضثة المقعد

 89 حازم غوصل إؼفاب جبور 76  65 بالل غؼار امساء دوالغي 28  82 أجني احملؿد ابراػقم حجازي 41

 طودى ابراػقم 41
أغس دقد 

 دؾقؿان
 88 حسن دؼب أمحد االؼوبي 77  66 بـان اظعػرؼت االء ضوعؼؾي 24  82

 87 حسن دؾقؿان أمحد حاج بؽور 76  62 بفقج عؼددي اظربقع سبقد 24  85 أؼه عؾوحي امحد ابو حالوه 41

 87 صاتيحسن  أمحد ضاعن 71  61 بقان ادلصطػى اعثل سباس :9  86 آالء اظـجم امحد احلؽقم 44

 71  61 بقان ععؾم اؼؾي سقاش 99  82 آالء سؾقا امحد اظسؾقؿان 41

أمحد سبد 

 اظـيب
 87 حسني اعني

 89 محزة سؽرة أدػم بـود 71  64 تاعر سربي صؾقون اميان ابو روعقه 98  82 آعـه اظدروؼش امحد اظعبد اهلل 9

 87 محزه اظعر أمساء اظعؿار 74  64 اظروؼشديتقؿاء  اؼه اظزسيب 97  88 آؼه األؼوبي امحد مجاظه 8

 87 محزه صاحل أمساء طوجان 71  24 جربان محزه اؼفم ابو اظسل 97  84 آؼه ذقخ خؾقل امحد حامت 6

 87 حقدر اظعباس أشقد االمساسقل 69  22 جعػر اخلؾقل اؼفم اظزغقؼه 97  84 آؼه جنم اظدؼن امحد حسن 7

 :7 حقدر اظـاصر أظني اظشاػني 68  22 جؾـار رؾب اؼفم صرح 99  44 بتول حمؿود امحد محاده 6

 79 حقدر اظوؼس أجمد سرواغي 66  25 جودي حجو إبراػقم سؾيب 97  42 بتول غصور امحد ذقخ بؽري 1

     26 جوظي اجملقد إؼؾي مجعه 97  42 براء سبد اظعال امحد عودى 1

    22 جون اظسؾقؿان إؼؾي رالع 97  45 بشرى دغاور ادراء ادلرسي 1
 

    22 جقؿا ػابقل إؼؾي ؼعؼوب :7  46 بالل االحدب ادالم طـعان 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 :

 الثاويتالسىت : 

 -    التىقيت :          مخطط القاعت الثالثت             /     /     التاريخ : 
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

 المقعد

 رؼم ادلؼددي 27  76 ذذى ادلرسي رصني سبود 56  03 زؼـه ادلواس حقدر ؼوغس 51
سبد اهلل 

 احملؿود
48 

 خاظد ضوالشادي 41
دارة اظزػريي 

 اظشفري بعؿرو
 40 سبد اهلل ذقاح رؼم دؾقؿان 14  65 ذفد دؾؼقين رصني سؾي بدر 55  72

 47 سبد اهلل ضواف رؼم سؿر 17  62 ذقؿاء اظغضبان رضوان األمحد 54  82 داره سبد اظؽرؼم خدجية خؾقػة 41

 خزاعه خطقب 41
دارؼه امحد 

 اظسالخ
 45 سبري ذقخ سؾى رميا اظصباغ 96  12 صبا اظػزع رشداء زؼبق 87  82

 85  87 داظي احلؽقؿي داغا بين ادلرجه 44

رصاه سبد اظبادط 

 شـقم
 43 سالء اظدؼب رميون حجه 96  69 روغي اظدؼب

 رؼـقه صرح 91  66 روغي اظػارس رصقف صػتؾي 83  86 دؾوم حاج ؼوغس داغقه توطؾـا 47
سالء اظطوؼل 

 اظوزان ادلصري
22 

 24 سالء غعؿه زاػر اظرذقد 99  61 سائشة اظسؾوم رغقم دؾقؿان 02  85 دؾقؿان احلؿدان دساء صؿادي 6

 زاػر حمؿدؼة 76  61 سائشه اظشعبان رػف بؾول 04  84 دؾقؿان اظعاتؽي دمية ذوربا 6
سالد اظدؼن 

 احلسني
22 

 75  61 سباس اظعبداهلل رػف زوؼن 02  88 دؾقؿان راظب راذقل طـجو 1

زؼن اظعابدؼن 

 اظزدلي
 27 سؾي اخلضور

 74  64 سبد احلؿقد دؾقؿان رػف دعقػان 07  82 دؾقؿان حمؿود راعا ابو زؼد 9

زؼن اظعابدؼن 

 زؼـه
 21 سؾي اظرحوم

 78  66 سبد اظرمحن اظعؼؾه روسه صاحل 01  86 دوعر ابراػقم راعا اظغضبان 6

زؼـب 

 احلالق
 28 سؾي اظسؿقط

 20 سؾي اظعقسى زؼـب طزطز 72  55 سبد اظرمحن اظعؾي رؤى أمحد 08  25 دقزر حؾواغي راعا جـقد 1

     52 سبد اظرمحن زبارح رؤى خضره 00  22 ذادي ؼوغس ربوع جابر 1

     52 سبد اظصؿد حجازي رؼاض االعام 07  22 ذذا دروؼش ربقع ابراػقم 1

     57 سبد اظؼادر اظسراج رؼم اظدضاق 05  27 ذذا سطقه رذا االمحد 4

 

 رئيس القاعت                  المسؤول عه التفقذ

 االسم :           االسم :

        التىقيع :  التىقيع :             

 كتابت   رقما   التفقذ

 أرتعة وثماوىن 81 عدد الطالب

   الحضىر

   الغياب
 



    الجمهىريت العربيت السىريت

 جامعت حماي

 كليت طب األسىان
 

 المادة :
 الثاويتالسىت : 

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

 (مه الجاوة األوصظ مهاأليالجزء )                     (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 ظبـى اظسباسي سؾي اظؽردي 17

 16 ظؤي اظرحال سؾي محقد 46

 16 ظقال خري سؾي حقدر 46

 11 ظني اظعوض سؾي خـسه 41

 19 ظني سطار سؾي سؾي 49

 16 عادظني ؼازجي سؾي سؾي/ ابتسام 46

 11 عاظك اظعامسي سؾي سؾي/ اهلام 41

 11 اظعوافعاػر  سؾي سقسى 41

 11 عاؼسه اظـوري سؾي ضاضات 41

 14 جمد اظبقطار سؾي حمؿود 44

 17 جمد سزو سؿار اخلطقب 47

 16 حمؿد اطرم غؼشو سؿار اظطوؼل 6

 16 حمؿد احلبوس سؿار حبقب 6

 11 حمؿد اظراضي سؿر االبرش 1

 19 حمؿد اظشرع سؿر اظصطقف 9

 16 حمؿد اظعباس سؿر ادلودى 6

 11 حمؿد اظعبد سؿر اهلوؼس 1

 11 حمؿد اظعؿار سؿر محدون 1

 11 حمؿد احملؿد سفد ادلفقين 1

 14 حمؿد ادلرزوك سفد اظـجم 4

رقم 

رقم  االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد

 المقعد

 67 حمؿد بشار ادلصطػى  97

 16 حمؿد بشار رسد  66

 16 حمؿد بـشي  66

 11 حمؿد جحا  61

 19 حمؿد حسن  69

 16 حمؿد محوده  66

 11 حمؿد دعقد  61

 11 حمؿد ذادي شزال  61

 11 حمؿد ساعر اخلرصان  61

 14 حمؿد ساعر اظدروبي  64

 17 حمؿد صؤاد اظباطري  67

 96 حمؿد جمد طسراوي  16

 96 حمؿد حمؿود  16

 91 حمؿد عزم ادلفاوش  11

 99 حمؿد ععال  19

 96 حمؿد عودى  16

 91 االذؼرحمؿد غور   11

 91 حمؿد ػؿام ادلودى  11

 91 حمؿد ؼودف  11

 94 عرام عداده  14

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىريت العربيت السىريت

 جامعت حماي

 كليت طب األسىان
 

 المادة :
 الثاويتالسىت : 

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

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

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ ىنواحد وخمض 51 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 417 عرح احلسني  477

 446 عرح حور  66

 446 عرح دوضقه  66

 441 عصطػى ابراػقم  61

 449 عصطػى اظصادق  69

 446 عصطػى اظغزاظي  66

 441 عصعب باظي  61

 441 عضر حمؿد  61

 441 ععاذ اظغزاوي  61

 444 عالذ صقاض  64

 447 عـار اظسؾقؿان  67

 476 عـى ردالن  66

 476 عفـد اظعقسؿي  66

 471 عريي اظداؼخ  61

 479 عقس اظؼادم  69

 476 عقس وحود  66

 471 عقساء رسد  61

 471 غادر ربقع  61

 471 غاػل غطػجي  61

 474 غتاظي اجلـدي  64

رقم 

رقم  االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد

 المقعد

 497 غعقم ورده  417

 466 منر حمؿود  416

 466 غور اهلل صفقوغي  416

 461 غور ادلـصور  411

 469 غور ضـاص  419

 466 ػاجر اظعؿر  416

 461 ػاغي رجب  411

 461 ػبا اظسؾػقيت  411

 461 ػتون جـقد  411

 464 ػدؼل اظزبداغي حمؿد سؾي غور اظبؽر 414

 467 ػدؼل سبد اهلل اميان عؽاوي 417

 416 ػـاء اظصاحلاغي صػاء اظبؽور 416

 416 ػقا احلاج ابراػقم شدؼر سؾي 416

 411 وائل حسني شزل شػرجي 411

 419 وجد احملؿود شقث اظعباس 419

 416 وصاء حسن شقداء احلرؼري 416

 411 وصاء سقون صاتـه اظقودف 411

 411 والء ادلصري صادي رعؿه 411

 411 ؼارا  اظدسقؿس سقسى دؾوم 411

 414 ؼارا عصطػى شدق اظـجم 414

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األصىان
 

 المادة :

 الثاويتالسىت : 

  -     التىقيت :                    /    /      التاريخ : 

 مخطـط قـــاعــت الثاويت السيمىار
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22  
عفـد حمؿد سؾي 

 احلؿاد
 44 حمؿد سؿر اظعرب    88 غريعني اجلعػر    

     غشاوي أمحد  26
حسن حجي 

 خضر
 48 أمحد اظـجار    82

     ظبـى ابراػقم  5
سؾي اخلؾقل 

 اظعؾي
 42 صارؿه ضاروط    86

    25 وداد أبو حوى     ؼزن مجول  2
صجر داود 

 راجحه
46 

 85 صفد اظغراوي    22 عتني سؿار      ميان دؼا اعقين  2

 82 ضادم زؼاده    22 ػاغي عـصور     ميان حمؿد  7

 82 طارال رحال    27 شقداء مجعه     ؼودف اظعؿوري  6

 87 طارؼس اظطوؼل    26 دـدي دذؾي     ؼودف اظغزاظي  5

 86 طؿي اظزاضوت    25 حمؿود مشوط     ؼودف سؾوش  4

 

 رئيش القاعة                  المضؤول عه التفقد

 االصم :          االصم :

 التىقيع :       التىقيع :                                                                                     

     الرا بقطار 8

سبد اظرمحن غور 

 اهلل
24   

طـاغة 

 االبراش
85 

   28 ادراء اخلاغي     الغا رـوس 2
صادؼه 

 جنار
84 

 كتابت   رقما   التفقذ

 قظثالثة وثالثىن ف 11 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب
 


