
  
  علومجدول مواعید االمتحان النھائي لمواد كلیة ال

  2015/2014 األولللفصل الدراسي 
  
  
  ٤/١/٢٠١٥ حدألا

  
  القاعة  المدرس  المادة  الوقت
١١- ٩  

  
  

  ٤٠٤علوم   الشمري عبد الجبار.د  علم األمراض
  ٣٠٢علو م   أحمد البطاینة.د  الجبر الخطي والتحلیل العددي

  ٣٠٣علوم   رانموسى عم. د.أ  میكانیكا الكم
  ١٠٢ھندسة   دعسان جرادات.د  )١(الكیمیاء العضویة 

  ٣٠١علوم   ھال الطالب.أ  الكیمیاء الحیویة العامة
  )مشترك( ٣٠٢علوم 

١:٣٠- ١١:٣٠  
  

  ٤٠٤علوم   نزار العشوش.د  )١(تحلیل ریاضي 
 ٣٠١علوم  محمد شادرما.أ  الفیزیاء العامة
   ٣٠٣علوم   حمد الدالبیحم. د  )١(الكھرباء و المغناطیسیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣:٣٠- ١:٣٠  

  )١(التفاضل والتكامل 

  
 سناء.أ

 

 ٣٠١ ومعل
  ٣٠٢ ومعل
  ٣٠٣ ومعل
  ٤٠١ ومعل
  ٤٠٢ ومعل
  ٤٠٣ ومعل
  ٤٠٤ ومعل

   ٤٠٥علوم  ابو عرقوب. د
  ٤٠٦علوم 

  ١٠١ھندسة   عبیدات.أ
  ١٠٢ھندسة 
  ١٠٣ھندسة 
  ١٠٤ھندسة 
  ١٠٥ھندسة 

 سعاد.د
  

  ٠٠١ھندسة 
  ٠٠٢ھندسة 
  ٠٠٣ھندسة 

 زید.د.أ
  

  ٠٠٥ھندسة 
  ٠٠٦ھندسة 

  ٠٠٤ھندسة   العجو.د
  ٠٠٣مجمع   رائد.د

  ١٠٣مجمع 
  ٢٠٦مجمع   نزار.د

  ٢٠٥مجمع 
  ٢٠١مجمع   عقیالت.د

  ٢٠٣مجمع  
  
  
  
  
  
  



  ٥/١/٥٢٠١االثنین 
  

  القاعة  المدرس  المادة  لوقتا
١١- ٩  

  
  ٣٠٢علوم   ھالة الداغستاني.د  أحیاء دقیقة طبیة

  ٣٠٣علوم   أحمد البطاینة.د  أسس ریاضیات
  ٣٠٢علوم 

  االلكترونیات 
  

  ٣٠١علوم   محمد شادرما. أ

  ٤٠٣علوم   سائد الدبابنة.د  الفیزیاء الحاسوبیة
١:٣٠- ١١:٣٠  

  ٣٠٢علوم   د أبو ناعمةایا. د.أ  الكیمیاء التحلیلیة  

 
 
٣:٣٠- ١:٣٠  

  )١(جبر خطي
  ٣٠٢علوم  زید عضیبات. د.أ  

  301علوم 
 

  ٣٠٣علوم   سالم المصلح.د  )٢(الكیمیاء العامة 
  ٤٠٣علوم 

  ٤٠٤علوم   زكریا اشتیوي. د
  ٤٠٣علوم 

  
  ٦/١/٥٢٠١الثالثاء 

  
  القاعة  المدرس  المادة  الوقت
١١- ٩  

  ٣٠١علوم   ریم أبو حمید.أ  ةعلم السموم واألدوی  
  ٣٠٣علوم 

  ٣٠٢علوم   ھال الطالب.أ  علم وظائف األعضاء
  ٣٠٣علوم 

  ٤٠٤علوم   سائد دبابنة.د  موضوعات خاصة في الفیزیاء
  3٤٠علوم   ابراھیم الطراونة.د  )١(الكیمیاء التحلیلیة 

  ٤٠٣علوم   أحمد البطاینة. د  حزم برمجیة ریاضیة  ١:٣٠- ١١:٣٠
  ٣٠٢علوم   وجدي طوقان. د  لكیمیاء العضویةا

  
  
  
  
  
  
  
  الفیزیاء العامة  ٣:٣٠- ١:٣٠

)١( 

 شادي.د
 

 ٣٠٢ ومعل
  ٣٠٣ ومعل

 
  علي.د

  ٤٠٢ ومعل
  ٤٠٣ ومعل
  ٤٠٤ ومعل

 
 الفي.د

  

  ١٠١ھندسة 
  ١٠٢ھندسة 
  ١٠٣ھندسة 
  ١٠٤ھندسة 
  ١٠٥ھندسة 

 
  العبادي. د.أ

  ٠٠٢ھندسة 
  ٠٠٥ھندسة 

  ٠٠١ھندسة   الدالبیح.د
  ٠٠٣ھندسة 
  ٠٠٦ھندسة 

  
  
  
  
  
  



  ٧/١/٥٢٠١ األربعاء
  

  القاعة  المدرس  المادة  الوقت
١١- ٩  

  
 ٤٠٣علوم   نزار العشوش.د  )١(حلیل مركب ت

  ٤٠٤علوم   سائد دبابنة.د  الفیزیاء العامة النوویة

  ٣٠٢علوم   عمر عبیدات.أ  الریاضیات المنفصلة
  ٣٠١علوم   سناء الظاھر.أ

١:٣٠- ١١:٣٠   

  الریاضیات الھندسیة

  د زید.أ
  

  ٣٠٢ ومعل
    ٣٠٣ علوم

  العجو.د
  

  301علوم 
  )مشترك( ٣٠٢ ومعل

  
  عروبة.أ

  404علوم 
  403 ومعل

٣:٣٠- ١:٣٠  

  )١(معادالت تفاضلیة عادیة
  ٣٠٢علوم   عروبة الزعبي.أ

  ٣٠٣علوم 
  ٤٠٣علوم   ر ابوعرقوبعم.د
  ٤٠٤علوم   أحمد العجو. د

 
  
  
  ٨/١/٥٢٠١لخمیس ا

  
  القاعة  المدرس  المادة  الوقت
 ٤٠٤علوم   سائد دبابنة.د  )٢( اإلشعاعیةالفیزیاء   ١١- ٩

  ٣٠٢علوم   محمدالدالبیح. د  )١(الفیزیاء الریاضیة 

  ٣٠٢علوم   رائد الزغول.د  االحتماالت واإلحصاء  ١:٣٠- ١١:٣٠
  ٣٠١وم عل

  الكیمیاء العامة   ٣:٣٠- ١:٣٠
)١(  

  
  جرادات دعسان.د

 ٣٠١ ومعل
  ٣٠٢ ومعل
   ٣٠٣ ومعل
  ٤٠٢ ومعل
   ٤٠٤ ومعل

  
  الطراونةابراھیم  .د

  ٤٠١ ومعل
   ٤٠٦ومعل

 
 زكریا.د

 ٠٠١ھندسة 
  ٠٠٢ھندسة 
  ٠٠٣ھندسة 
  ١٠٣ھندسة 

  ١٠١ھندسة   باسل.أ
  ١٠٢ة ھندس

  ١٠٤ھندسة 
  ١٠٥ھندسة 

  ٠٠٥ھندسة   لینا.أ
  ٠٠٦ھندسة 

 
  
  
  
  
  



  ١١/١/٥٢٠١ األحد
  القاعة  المدرس  المادة  الوقت

١١- ٩  
  

  403  ومعل  عمر أبو عرقوب.د  تفاضل وتكامل متقدم 
  ٣٠٢علوم   ریم أبو حمید.أ  علم الدم

 ١٠٥سة ھند  معاذ عقیالت.د  حسابات في الریاضیات التطبیقیة
١:٣٠- ١١:٣٠  

  ٤٠٣علوم   عمر أبو عرقوب.د  )١(المعادالت التفاضلیة الجزئیة   

٣:٣٠- ١:٣٠  

  )٢(تفاضل وتكامل 

  ٤٠٢علوم   أحمد البطاینة. د
  ٤٠٣علوم 
  ٤٠٤علوم 

  ٣٠٢علوم   عمرعبیدات. أ
  ٣٠٣علوم 

  ٣٠١علوم  معاذعقیالت. د
  ٣٠٣علوم 

  الزراعة الفیزیاء العامة لطلبة

  ٤٠٦علوم   أنیس سعد. د.أ
  ٤٠٥علوم 

  ٤٠١علوم   شادرما.أ
  ٤٠٥علوم 

  
  ١٢/١/٥٢٠١االثنین 

  
  الوقت

  المادة
  المدرس

  القاعة

١١- ٩  
  

  ٣٠٢علوم   عبد الوھاب رزوقي.د  )١(الكیمیاء السریریة 
  ٣٠١علوم   سعاد الحیحي.د  احتماالت تطبیقیة
  ٤٠٤علوم   سالم شادي.د  المیكانیكا الكالسیكیة

  302علوم   عروبة الزعبي . أ  تحلیل وسیط  1:30-11:30
  301علوم 

  301علوم   معاذ عقیالت.د

٣:٣٠- ١:٣٠  
  

  الفیزیاء العامة 
)٢(  

  ٣٠٢علوم   شادي.د
  ٣٠١علوم   عمر الفي. د
  ٤٠٤علوم   علي الطعاني. د

  
  الفیزیاء العامة لطلبة تكنولوجیا المعلومات

  ٣٠٢علوم   شادي.د
  ٤٠٣علوم   علي.د

  ٤٠٢علوم 
 

  ١٣/١/٥٢٠١ الثالثاء
  

  القاعة  المدرس  المادة  الوقت
١١- ٩  

  ٣٠١علوم   ھال الطالب.أ  علم وراثة االنسان  

 
  
  
  
  
  
  
 



  ١٤/١/٥٢٠١ األربعاء
  القاعة  المدرس  المادة  الوقت

١١- ٩  

  ٤٠٣علوم   ھال الطالب.أ  تشریح اإلنسان
  ٣٠١علوم   يسعاد الحیح.د  )١(الریاضیات 

  ٤٠٤علوم   أنیس سعد. د.أ  فیزیاء الحالة الصلبة
  ٣٠٣علوم   أحمد العجو.د  )١(جبر مجرد 

  
  


