
 الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األصىان
 

 المادة :

 تالخامسالسىت : 

 -     التىقيت :               /     /    التاريخ :  
 

 مخطـط القـــاعــت األولـــى
رقم 

رقم   رقم المقعد والىضثةاالصم  المقعد

رقم  االصم والىضثة المقعد

رقم   المقعد

 رقم المقعد االصم والىضثة المقعد

 89 تسـقؿ ػـصة أمحدذاؾشقخذعؾي 76  65 باـا دبافل اققب عاصل 28  82 أجمد عقالن ابرافقؿ امساعقؾ 41

 88 متام ذحقد أمحدذاؾعدؽري 77  66 بتقل اخلطاب إدراء احملؿد 24  82 أؿري اؾػصقح اؾدقـ اؾعز ابرافقؿ 41

 24  85 أوس ؿفـا ابرافقؿ ذقحان 41

إدراءذأدعدذ

 اخلطقب
 87 تفاـل ذب أمحد بشقر 76  62 بتقل اؾزقدان

 87 تقدور ادق زعرتأمحد  71  61 بتقل اؾعؾل إدراء ذؽقه :9  86 آالء احلؿققة ابرفقؿ داؾقدل 44

41 

امحد احلاج 

 حاؿد
 87 جعػر قزبؽ أمحدذؽفذاؾغزال 71  61 بتقل اؾػطاؿف إدراء ذقؿؾ 99  82 آالء اؾشعار

 89 مجال دػر أمحد ؿؾحؿ 71  64 بثقـف اخلطاب إـاس اؾعؾل 98  82 آالء اؾشقخ امحد احلؿقده 9

8 
امحد اؾعبداهلل 

 اؾشقخ
 74  64 بسام ادلغربؾ إقاد اػحقؾ 97  88 آالء احملؿد

أمحدذفوزنذ

 اؾصباغ
 87 جقدي دبقس

 87 حازم اؾشؼرة أمحد ورد 71  24 بشرى حسـ إميان األدقد 97  84 آالءذحمؿدذدعقد امحد ادلصطػك 6

7 
امساعقؾ 

 احلؿصل
 87 حبقبذذقحان أرقج أبق زقد 69  22 بشرى راؾب إميان اخلقاط 97  84 آؿـة ؼضقؿاتل

 :7 حذقػة بعرب أدعد األدعد 68  22 بشري صؿصام إميان اؾدؽاك 99  44 آـا ػرقج امساعقؾ ادلعروف 6

 79 حذقػةذصطقف أذرفذاخلالف 66  25 بقان اجلاجة إميان حبري 97  42 آقة بظ امساعقؾ ذـق 1

     26 بقان احلصري أمحد اخلضر 97  42 آقة دبقس ادلادة اخلاؾد 1

    22 بقان اؾققدػ أمحد اؾشرتح 97  45 آقة ؼـدؼجل اهلام اؾشحادة 1
 

    22 بقربس جاوقش أمحدذاؾشقحاوي :7  46 آقة ؽقالـل اـس ؿدهلل 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 :

 الخامستالسىت : 

 -    التىقيت :          مخطط القاعت الثالثت             /     /     التاريخ : 
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والىسبت المقعد

 المقعد

 27  76 داـدرا مسقع داـقة عدي 56  03 رفػ اؾقادني حسام حالق 51

رػعتذ

 اؾبغدادي

ذفؿ ؼؿر 

 اؾدقـ
48 

 40 صبا درغام رؿك اؾسؾقم 14  65 داـدرا صائغ داـقة فدؾة 55  72 روال عروب حسـ اخلاؾد 41

 47 صػاء احملؿد رـا األمحد 17  62 دائر ضرقر دعاء جـقد 54  82 رقؿ دقؼقة حسـ اؾصباغ 41

 45 رارق عققضف رـا ؿصطػك 96  12 دعاد ػدعني دقاب احملؿد 87  82 رقمذعربذاؾعداف حسـاء عؾقفا 41

 43 رؾة اؾرحال رـدةذادلشـوق 96  69 دؾػاـا اخلال دمية اؾشػبع 85  87 رقؿ عروب حسني عشقش 44

 91  66 مسري احلالق دقـاذذقخذاؾشباب 83  86 رقؿ ػرقج حسني عػقػ 47

رـقمذعبدذ

 اؾرمحن
 22 رقـل ؾباد

 24 عارف جبقر رـني دعقد 99  61 دـا عدي راؽان باؽري 02  85 رقؿ ؿاؼقؼة حال اؾعتقؼ 6

 رفامذاحلؽقم 76  61 دـاءذذحودذدقاب رام خمؾقف 04  84 رقؿ ؿشعان حال ؼاذقش 6
عبدذاؾرمحنذ

 اؾرفوان
22 

 رفام محشق 75  61 دفام ذاؽر راؿل االدقد 02  88 رميا مشقط حال فزاع 1
عبدذاؾرمحنذ

 اؾطرن
27 

 74  64 ذام أبقؽرذة رائد اؾروبة 07  82 رمية األخرس محزةذاحلاجذعؿر 9

رفامذذقخذ

 اؾغـاؿة

عبدذاؾرمحنذ

 دروقش
21 

 رفام ورػة 78  66 ذاؿريام دؾقم ربقع ربقع 01  86 زقاد ادلؼصص حـني اؾرػاعل 6
عبدذاؾرمحنذ

 عرػة
28 

 رففذاؾـاصر 72  55 مشعونذعبدذاؾرمحن رزان اؾعؿر 08  25 زقاد مجال حقاة اؾـريبقة 1
عبدذاؾرمحنذ

 غزال
20 

     52 ذفاؿة احلؿقدي رغد محصل 00  22 زقـب احملؿقد خاؾد اؾصطقف 1

     52 ذفاؿة ؽبقسل رػاه رجب 07  22 دارة احلاػظ داـقة اؾعؾقاـل 1

     57 ذفدذاؾبؽريذغـاؿة رػاه ودقف 05  27 دارة اؾزقر داـقة دـدذؾل 4

 

 رئيس القاعت                  المسؤول عه التفقذ

 االسم :           االسم :

        التىقيع :  التىقيع :             

 كتابت   رقما   التفقذ

 أرتعة وثماوىن 81 عدد الطالب

   الحضىر

   الغياب
 



    السىريتالجمهىريت العربيت 

 جامعت حماي

 كليت طب األسىان
 

 المادة :
 الخامستالسىت : 

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

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

 

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ  ىنصتأرتعة و 71 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 17 ؿاريذآنذصؿان عبدذاؾرزاقذاخلاـي 17

 16 حمؿدذاألصػر عبدذاؾدالمذعبدذاحلق 46

 16 حمؿدذاؾبريوتي عبدذاؾعزقزذاؾعؾواـي 46

 11 حمؿدذاحلاجذؼدور عبدذاؾؽرقمذاؾرميي 41

 19 حمؿدذاؾدروقش عبدذاهلاديذصؾقعي 49

 16 حمؿدذاؾدبديب عبودذقودف 46

 11 حمؿدذاؾشؿاؾي عدـانذاؾعطار 41

 11 حمؿدذاؾعؾقوي عدـانذعابدقن 41

 11 حمؿدذاحملؿدذاخلؾف عدـانذعدؽر 41

 14 ػرحذأبوذحالوة عزةذقودف 44

 17 ؼادمذاؾؼادم عػافذجاجه 47

 16 ؾقـداذادلؼددي عالذاؾعؿوري 6

 16 ؽـاـةذاؾعؼقؾي عالذؿعراوي 6

 11 دلىذاؾشقخذؿرعي اجلـدؾيعالءذاؾدقنذ 1

 19 حمؿدذبشرذبادرؽي عالءذعاؿر 9

 16 حمؿدذبرؽات عؾيذاؾباؽري 6

 11 ؿاريذػرحة عؾيذاحملرز 1

 11 ؿارقاذاألبرش عؾيذجاؽقش 1

 11 ؿاقاذدعود عؾيذجـدي 1

 14 حمؿدذاألمحد عؾيذخربقط 4

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 67  دالؿيذعؿار 97

 16  عؿرذدراج 66

 16  عؿرذصوي 66

 11  عؿرانذؼطرؿقز 61

 19  عوضذاؾعوض 69

 16  غادةذعزؽور 66

 11  غزلذاؾزعيب 61

 11  غصنذاؾبانذـصر 61

 11  غػرانذاؾعؿر 61

 14  ػاتنذأبوذدعد 64

 17  ػادقاذاألمحد 67

 96  ػارؿةذاخلؾقل 16

 96  ػارؿةذاؾدوقد 16

 91  ػارؿةذاؾشقخو 11

 99  ػارؿةذصباغ 19

 96  ػارؿةذؿدؾم 16

 91 ؽرمذاؾعجي ػارؿةذفوقس 11

 91 ؽرمذـوقر ػائزةذاؾشقخذمحدون 11

 91 ؼصيذاؾبـا ػراسذاألصػر 11

 94 ؽرمذاخلوام ػراسذاجلاـودي 14

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىريت العربيت السىريت

 جامعت حماي

 كليت طب األسىان
 

 المادة :
 الخامستالسىت : 

  -       التىقيت :       1-مخطـط القـــاعــت الرابعت         /     /      : التاريخ 
 ()المدرج الكثير: الجاوة األيضر                    الجزء األيضر مه الجاوة األوصظ(               ) 

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 

 كتابت   رقما   التفقذ

 صتىن فقظأرتعة و 71 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 417 ـفؾةذاؾعبدو  477

 446 ـفىذذقحان  66

 446 ـورذادؾيب  66

 441 ـورذاألمحد  61

 449 ـورذاجلاجة  69

 446 اؾعؿرـورذ  66

 441 ـورذادلؾوحي  61

 441 ـورذاهلدىذأوـقس  61

 441 ـورذاهلدىذبظ  61

 444 ـورذاهلدىذعروب  64

 447 ـورذزؿزوم  67

 476 ـورذدؾوم  66

 476 ـورذعثؿان  66

 471 ـوراذجـقد  61

 479 ـورانذحقدر  69

 476 ـريؿنيذرقاـي  66

 471 فاجرذاؾالذؼاـي دلىذادلصطػى 61

 471 فاديذعقد ؾقاذاؾعطارذاحلداد 61

 471 فباذجربوع ؾنيذصوؿاف 61

 474 فبةذاهللذاؾدقدذحمؿد ؾقـاذاواؽقم 64

رقم 

 االسم والىسبت االسم والىسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 497 فبةذأصػر ؿـالذحمدن 417

 466 فبةذؾبان ؿـذرذباروس 416

 466 فبهذـعؿه ؿـىذادلدقحي 416

 461 فدىذاألذؼر ؿفاذؽـعان 411

 469 فدىذاؾـجم ؿفـدذػطراوي 419

 466 فـاءذادلدـي ؿؤقدذعداؿه 416

 461 فـاديذاألمحدذاؾقودف ؿيذادلريذتاؿر 411

 461 فـدذاؾدؾوم ؿريـاذربوؾي 411

 461 فـدذحدنيذابرافقم ؿقسذاخلضر 411

 464 فقاذاؾـعدان ؿقسذدبديب 414

 467 وائلذدوري ؿقشؾنيذمسعان 417

 416 ودامذاؾطؿاس ـاـديذدعدذاؾدقن 416

 416 ودقمذاؾـجار راحذاؾدبع 416

 411 والءذعؼدة روىذمحراء 411

 419 قاراذخرقبوق روىذؿشوح 419

 416 قادرذاؾؼادم ـدقمذاؾػطراوي 416

 411 قامسنيذاخلاـي ـدرقنذاخلوام 411

 411 قامسنيذعبدذاهلل ـغمذاحلؾواـي 411

 411 حنقؾيذقاؿن ـغمذاؾعؿوري 411

 414 حيقىذاحلزواـي ـغمذذافني 414

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىرية العرتية الضىرية

 جامعة حماي

 األصىانكلية طة 
 

 المادة :

 الخامستالسىت : 

  -     التىقيت :                    /    /      التاريخ : 

 مخطـط قـــاعــت الثاويت السيمىار
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 44 ؾقـاذؽـوه    77 ؿاريذجراد     حمؿودذعـرت  22

     حمؿودذؿصطػى  26
حمؿدذبؽرذ

 عابدقن
 48 حمؿدذروؼاج    82

     ؿرحذزعقزع  5
حمؿدذخاؾدذ

 اؾبوش
86    

حمؿدذعؿرذ

 ؼاؿوعة
42 

    25 حمؿدذخؾف     ؿرحذورار  2
حمؿدذـصرذ

 اخلطقب
46 

      ؿرقمذاحلؿد  2
حمؿدذ

 خؾقل
22    

حمؿدذـورذ

 اخلطقب
85 

    22 حمؿدذدبوري     ؿرقمذدؾقؿة  7
حمؿدذـورذ

 محشو
82 

 82 حمؿدذوـودة    27 حمؿدذدقاب     ؿرقمذؽعقد  6

 87 حمؿدذميانذـوقر    26 حمؿدذدقوب     ؿدعفذمخودقة  5

     ؿعاذذوحود  4
حمؿدذربقعذ

 اؾوتار
 86 حمؿودذاؾشقحان    25

 

 رئيش القاعة                  المضؤول عه التفقد

 االصم :          االصم :

 التىقيع :       التىقيع :                                                                                     

 85 حمؿودذجؾقق   24 حمؿدذدػاف     ؿـارذورار 8

     قودفذػالحة 2
حمؿدذراللذاؾشقخذ

 ؿرعي
 84 حمؿودذحؾبقة   28

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ ثالثة وثالثىن 11 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب
 


