
 جامعة حماة

 مركس امتحبن جبمعت حمبه

 ثبلثتتىزٌع المتقذمٍه فً محبفظت حمبه الفئت ال

 هب مه قبل وزارة التنمٍت االدارٌت نخبص ببلمسببقت المركسٌت المعله عاالمتحبن التحرٌري ال

 عشر ظهراً  الحبدٌتصببحبً وحتى تبسعت السبعت ال 2222-6-81ٌىم السبت 

 ارقام الجلوس العدد اسم القاعة اسم الكلٌة
  

 09300102 09300001 100 المدرج األول كلٌة الطب البٌطري

 09300205 09300103 100 المدرج الثانً كلٌة الطب البٌطري

 09300298 09300206 90 المدرج الثالث كلٌة الطب البٌطري

 09300388 09300299 90 المدرج الرابع كلٌة الطب البٌطري

 09300511 09300389 120 قاعة المفاضلة كلٌة الطب البٌطري

 09300572 09300512 60 المدرج الخامس كلٌة الطب البٌطري

 09300677 09300574 100 1قاعة المطالعة  كلٌة الطب البٌطري

 09300773 09300678 90 2قاعة المطالعة  كلٌة الطب البٌطري

المعهد التقانً للطب 
 البٌطري

قاعة المعهد رقم 
1 

30 09300774 09300803 

المعهد التقانً للطب 
 البٌطري

قاعة المعهد رقم 
2 

30 09300804 09300835 

 09300914 09300837 75 القاعة االولى كلٌة االقتصاد

 09300991 09300915 75 القاعة الثانٌة كلٌة االقتصاد

 09301066 09300992 75 القاعة الثالثة كلٌة االقتصاد

 09301145 09301067 75 القاعة الرابعة كلٌة االقتصاد

 09301237 09301146 90 القاعة الخامسة كلٌة االقتصاد

 09301262 09301238 24 القاعة السادسة كلٌة االقتصاد

 09301286 09301263 24 القاعة السابعة كلٌة االقتصاد

 09301362 09301287 75 القاعة الرابعة كلٌة التربٌة

 09301440 09301363 75 القاعة الخامسة كلٌة التربٌة

 09301519 09301441 75 القاعة السادسة كلٌة التربٌة

 09301595 09301520 75 القاعة السابعة كلٌة التربٌة

 09301670 09301596 75 القاعة التاسعة كلٌة التربٌة

 09301694 09301671 24 القاعة الثامنة كلٌة التربٌة

 09301720 09301695 24 التقنٌاتمخبر  كلٌة التربٌة

 09301772 09301721 50 1ممر  كلٌة التربٌة



 09301823 09301773 50 2ممر  كلٌة التربٌة

 09301874 09301824 50 3ممر  كلٌة التربٌة

 09301937 09301875 60 القاعة االولى كلٌة طب االسنان

 09301978 09301938 40 القاعة الثانٌة كلٌة طب االسنان

 09302029 09301979 50 ممر االدارة كلٌة طب االسنان

 09302100 09302030 70 القاعة الثالثة كلٌة طب االسنان

 09302152 09302101 50 ممر المكتبة كلٌة طب االسنان

 09302182 09302153 30 مخبر التشرٌح كلٌة طب االسنان

 09302304 09302183 120 المدرج الكبٌر كلٌة طب االسنان

 09302353 09302305 48 القاعة االولى كلٌة الصٌدلة

 09302415 09302354 60 القاعة الثانٌة كلٌة الصٌدلة

 09302446 09302416 30 الممر كلٌة الصٌدلة

 09302522 09302447 75 المدرج االول كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302599 09302523 75 المدرج الثانً كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302675 09302600 75 المدرج الثالث كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302752 09302676 75 المدرج الرابع كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302772 09302753 20 القاعة االولى كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302803 09302773 30 القاعة الثانٌة كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302894 09302804 90 1ممر رقم  كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09302989 09302895 90 2ممر رقم  كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09303063 09302990 74 ممر أرضً كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09303154 09303064 90 المستودع كلٌة اآلداب جنوب الملعب

 09303226 09303155 70 القاعة االولى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09303246 09303227 20 القاعة الثالثة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09303306 09303247 60 القاعة الرابعة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09303351 09303307 45 القاعة الخامسة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09303441 09303352 90 الصالة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09303531 09303442 90 المدرج االول  كلٌة الهندسة المدنٌة

 09303579 09303532 48 القاعة االولى كلٌة الهندسة المدنٌة

 09303628 09303580 48 القاعة الثانٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

 09303675 09303629 46 القاعة الثالثة كلٌة الهندسة المدنٌة

 09303725 09303676 50 القاعة الرابعة المدنٌةكلٌة الهندسة 



 09303780 09303726 54 القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

 09303842 09303781 62 القاعة السابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الحادٌة  كلٌة الهندسة المدنٌة
 عشر

42 09303843 09303884 

الثانٌة القاعة  كلٌة الهندسة المدنٌة
 عشر

66 09303885 09303950 

القاعة الثالثة  كلٌة الهندسة المدنٌة
 عشر

42 09303951 09303993 

القاعة الرابعة  كلٌة الهندسة المدنٌة
 عشر

48 09303994 09304044 

القاعة الخامسة  كلٌة الهندسة المدنٌة
 عشر

30 09304045 09304074 

القاعة السادسة  كلٌة الهندسة المدنٌة
 عشر

42 09304075 09304119 

 09304225 09304121 102 المدرج الكلٌة التطبٌقٌة

 09304251 09304226 25 القاعة االولى الكلٌة التطبٌقٌة

 09304276 09304252 25 القاعة الثانٌة الكلٌة التطبٌقٌة

 09304328 09304277 52 المدرج المعهد التقانً للحاسوب

 09304354 09304329 26 القاعة االولى المعهد التقانً للحاسوب

 09304380 09304355 26 القاعة الثانٌة المعهد التقانً للحاسوب

 09304406 09304381 26 القاعة الثالثة المعهد التقانً للحاسوب

 09304432 09304407 26 القاعة الرابعة المعهد التقانً للحاسوب

 09304477 09304433 45 القاعة الثانٌة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304532 09304478 54 القاعة الثالثة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304617 09304533 84 القاعة الرابعة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304671 09304618 54 القاعة الخامسة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304698 09304672 25 القاعة السادسة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304769 09304699 70 القاعة السابعة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304829 09304770 60 الممر كلٌة االداب بناء المرابط

 09304877 09304830 45 القاعة التاسعة كلٌة االداب بناء المرابط

 09304927 09304878 50 القاعة العاشرة كلٌة االداب بناء المرابط

 09305000 09304928 72 فترٌااالك كلٌة االداب بناء المرابط
 
 
 

 


