
 الجمهىرية العرتية السىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األسىان
 

 المادة :

 تالرابعالسنت : 

 -     التىقيت :               /     /    التاريخ :  
 

 مخطـط القـــاعــت األولـــى
رقم 

رقم   رقم المقعد والىسثةاالسم  المقعد

رقم  االسم والىسثة المقعد

رقم   المقعد

 رقم المقعد االسم والىسثة المقعد

 28  82 بقان رقار امحد اخلوام 41

أمحد خمتار 

 خمتار
 89 راجي اظعبداهلل آـا مشوط 76  65 محقدة حبوش

 88 راعي اظربجس آـا صواف 77  66 حـان احلالق أمحد ـعؿان 24  82 تغرقد اؾور ؿانامحد عث 41

 87 راؿي رعؿه آـي برذقين 76  62 حـني محو أروى دالؿي 24  85 ثرقا اؾدبقس ارجوان حوراغي 41

 87 رأػت بطرش بادل احلالق 71  61 خاظد اظسؾطان أرقج اؾدقري :9  86 مجال احلسن ادراء فالل 44

 87 ربى اظبغدادي اظبارزي بادل جـود 71  61 خاظد اظػزع أداؿه اجلـدي 99  82 مجان زؽار امساء اؾشؿاؾي 41

 اغقد اخلضور 9
جود ابو اظطوق 

 اظرصاسي
 بتول غزال 71  64 خاظد دجـاوي أداعه اخلطاب 98  82

رذا االمحد 

 اظقودف
89 

 87 رذا حؾيب بشار زدله 74  64 خدجيه احملؿد أدعد ذدو 97  88 جود باخوس االء حوا 8

 97  84 جودي االخرس اؾقاس برذقين 6
أمساء ؼصاب 

 باذي
 87 رذا صباغ بالل قغؿور 71  24 داغقه طعقؽاتي

 97  84 جورج عبداهلل اؿني رؼم 7

أذرف 

 اؾعؿوري
 87 رـقم ادلؾؼي بـان اؾبؽور 69  22 دساء ادلبقض

 :7 رػف احلسون بفقج زؾقق 68  22 دساء محصي اؾسؾومأؿل  99  44 جوؿان اجبارة اـس جـقد 6

 اميان ذب 1
حسام اؾدقن عبد 

 اؾؽرقم
 79 رفف رقس بقان اؾبؽور 66  25 دساء شزول أؿري اؾدروقش 97  42

     26 دميا اظعؾي آالء ابرافقم 97  42 حسني اؾؼادم اقفم اؾروؿي 1

    22 دميه اظصدؼر آالء اؾصرييف 97  45 حال اؾطعؿة أثقـا اؾبطرس 1
 

    22 راتب امحد آؿـة اؾؾحام :7  46 محزه وـوس أمحد مشقط 4
 

 رئيس القاعت                  المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                        التىقيع :

 كتابت   رقما   التفقذ

 ثماوية وسثعىن 68 عدد الطالب

   الحضىر

   الغياب
 



    الجمهىرية العرتية السىرية

 جامعة حماي

 كلية طة األسىان

 المادة :

 الرابعتالسنت : 

 -    التىقيت :          مخطط القاعت الثالثت             /     /     التاريخ : 
رقم 

رقم  االسم والنسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والنسبت المقعد

  المقعد
رقم 

رقم  االسم والنسبت المقعد

 المقعد

 48 سؿر اظغضبان ذوق اظقودف 27  76 عبداهلل ؾبان دجى واؾي 56  03 عائشة اؾشحـة رفف حمقو 51

 40 سؿر دؾطان ذقؿاء اظعجؿي 14  65 عبدو زحؾوق دحر صاحل 55  72 عائشه اوغؾي روان اؾـجم 41

 روان ؽؾقب 41
سبد اظرمحن 

 اظباردوي
 ذقؿه رسدون 17  62 عبري ؿرؼا ددره احلسني 54  82

سؿر ذقخ 

 اظغـاعه
47 

 رقم احلسن 41
سبد اظرمحن 

 اظعثؿان
 45 سفد احلجار صبا حلؾوح 96  12 عؼقل داقس دالم حاج ؼدور 87  82

 43 سقسى ضاػر صػا طوجان 96  69 عال اؾداؾي دالم ؽروؿا 85  87 سبد اظرمحن أربعة رقم ـاصر 44

 22 شػران زضزوق ضقاء اظعثؿان 91  66 عال فالل دؾوى اؾشرقؼي 83  86 سبد اظرمحن محشو رميا برفوم 47

 زافر احلسن 6
سبد اظرمحن 

 طرؼدي
 24 صادي راحقل رارق صواف 99  61 عالء احلسني دؾوى اؾـاصر 02  85

 مسر اؾرحال 04  84 سبد اظؽرؼم ابراػقم زقـب اؾدروقش 6
عالء اؾدقن 

 اؾؾبابقدي
 22 صادي رحال رؾه احلؿدي 76  61

 27 صادي ظباد ره صوي 75  61 عالء اؾرميي دـاء ادعد 02  88 سبد اهلل اخلطقب زقـه جربوع 1

9 

داجده عبد 

 اهلل
 74  64 عالء ػران دوزاـا قعؼوب 07  82 عبد اهلل صاحل

روغي 

 حمػوض

صارس 

 ادلـصور
21 

 28 صارؿة اظرؼا زالل االصػر 78  66 عؾي ابرافقم ذادي مشقط 01  86 سبد اهلادي اظضاعن دارة ؼاؿوع 6

 ساعر ذاػني 72  55 عؾي ادرب ذام احلسن 08  25 سبد اهلادي اظعؿر داره برازي 1
صارؿه 

 االبراػقم
20 

     52 عؾي برابو ذذا عؾقا 00  22 سبد اظواحد خطاب داره ؼدقسه 1

     52 عؾي محاده ذربل ادلاعود 07  22 عبداهلل اؾعؾي داره منو 1

     57 عؿار اؾػزع ذفد ؼره حمؿد 05  27 عبداهلل ؼصاب داؿر اؾعبد 4

 

 رئيس القاعت                  المسؤول عه التفقذ

 االسم :           االسم :

       التىقيع :  التىقيع :             

 كتابت   رقما   التفقذ

 أرتعة وثماوىن 81 عدد الطالب

   الحضىر

   الغياب
 



    الجمهىريت العربيت السىريت

 جامعت حماه

 كليت طب األسنان
 

 المادة :
 الرابعتالسنت : 

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

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

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ وأرتعىن تسعة 19 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والنسبت االسم والنسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 17  صارؿه اظدروؼش 17

 16  صارؿه احملؿد 46

 16  صارؿه محو برازي 46

 11  صراس اظرجب 41

 19  صراس دؾقم 49

 16  ضؿر ػبطه 46

 11  طارال روبي 41

 11  احلؿقدالرا  41

 11  دلى اظعؾواغي 41

 14  ظؤي ابراػقم 44

 17  ظقـا ضاػر 47

 16 دعاء ؿطر عاري سػور 6

 16 ؿادؾني ادلشفور عاري سـرب 6

 11 ػقا اخلاغي عارؼه طوجان 1

 19 ؿثـى اؾظافر عازن خؾقل 9

 16 حمؿد ععاذ دعده عتقم دعقد 6

 11 حمؿد ععقين حمادن ذؽري 1

 11 حمؿد غور اظؼرواغي اظرحال حمػوض 1

 11 حمؿد غور محود اجلادم اظشؿري حمؿد اجلقجؽؾي 1

 14 حمؿد ؼؼني اظػاخوري حمؿد اخلؾف اظعاري 4

رقم 

 االسم والنسبت االسم والنسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 67  حمؿد اظروبة 97

 16  حمؿد اظعبداهلل 66

 16  حمؿد اظعؾي اظؼدور 66

 11  حمؿد اظؼدح 61

 19  حمؿد اظـجم 69

 16  حمؿد اعري اظعبد اظرزاق 66

 11  حمؿد حبري 61

 11  حمؿد بؽر اظؼطرجني 61

 11  حمؿد بالل االعري 61

 14  حمؿد مجال احلقدر 64

 17  حمؿد مجعه 67

 96  حمؿد محزه اظـؿر 16

 96  حمؿد دري عزؼد 16

 91  حمؿد دعري 11

 99  حمؿد دػقان اخلطقب 19

 96  حمؿد رروؼة 16

 91  حمؿد سبد اظؼادر ادلـصور 11

 91  حمؿد سثؿان 11

 91  حمؿد سؾوش 11

 94  حمؿد شػرجي 14

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت



    الجمهىريت العربيت السىريت

 جامعت حماه

 كليت طب األسنان
 

 المادة :
 الرابعتالسنت : 

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

 (سرمه الجاوة األوسظ(                        )المدرج الكثير: الجاوة األي األيسرالجزء ) 

                                                      المسؤول عه التفقذ

 االسم :          االسم :

 التىقيع :                                                                                                                  التىقيع :

 كتابت   رقما   التفقذ

 فقظ ىنأرتعوتسعة  19 عدد الطالب
   الحضىر

   الغياب

رقم 

 االسم والنسبت االسم والنسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 417  حمؿود االبرش 477

 446  حمؿود محاده 66

 446  حمؿود دؾقؿان 66

 441  حمؿود عوصؾي 61

 449  حمؿود عوصؾي 69

 446  حمؿود ػوؼش 66

 441  عرام األعني 61

 441  عرح ابو دعد 61

 441  عرح اظؼادم 61

 444  عروه احلؿدان 64

 447  عرؼم بظ 67

 476  عزغة اظصقادي 66

 476  عصطػى اظدروؼش 66

 471  عصطػى ربل 61

 479  عـار عودى 69

 476  عـري سبو ادلصري 66

 471  عودى األذوح 61

 471  عؤعن حبوب 61

 471  عؤعـه اظطواذي 61

 474  عقشقل ربقؼي 64

رقم 

 االسم والنسبت االسم والنسبت المقعد
رقم 

 المقعد

 497 عقالد اظعؾي  417

 466 جنالء مخودقه  416

 466 غدى صراذه  416

 461 غفال ذقخ اظشباب  411

 469 غور احلاج حسني  419

 466 غور اظزسقم  416

 461 غور ادلعؾم  411

 461 غور صاحل  411

 461 غور شزال  411

 464 غور وػوب  414

 467 غورا ذوربا  417

 416 غورعان صروح وئام اجلرستؾي 416

 416 ػاغي اظضاعن محشوؼادر  416

 411 ػاغي رحياوي ؼاعن بالل 411

 419 ػبة اهلل بؼدوغسي حيقى طؾسؾي 419

 416 ػبة حبري ؼسرى ذقخ سثؿان 416

 411 ػبة رعان ميان حجازي 411

 411 ػدى اظزؼدان ميـى بربور 411

 411 ػزار ادلودى ادلؽسور ؼودف اخلؾقل 411

 414 ػال سقد ؼودف ػابقل 414

 رئيس القاعت

 رئيس القاعت


