
 جدول االمتحان النهائي لمواد كلية العلوم
4102/4102الفصل الدراسي الثاني   

 األحد 2/01/ 4102

 الوقت المادة المدرس القاعات
203عل  هالة.د  11-9 علم المناعة واألمصال   

302عل  عبير.أ  تنكولوجيا المعلوماتالفيزياء العامة لطلبة    

303عل   

201عل  سناء.أ  تحليل العدديالجبر الخطي وال   

202عل  الدالبيح.د  (3)الكهرباء والمغناطيسية    

302عل  سعاد.د  حصاء الريايياال   11:20-1:20  

202عل  شادرما.أ   الفيزياء العامة لطلبة الزراعة 

  عبيدات.أ 201عل
 
 
 

 3تفايل وتكامل 

 
 
 
 

1:30-2:30  

 203عل 

 202عل 

 303عل 

 303عل 

 عرقوب أبو.د 302عل 

 304عل 

 304عل 

 زيد. د.أ 101مجمع 

 103مجمع 

 102مجمع 

 البطاينة. د 303مجمع 

 304مجمع 

 العجو. د 303مجمع 

 302مجمع 

 عروبة.أ 301مجمع 

 303مجمع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االثنين 4102/2/01

 الوقت المادة المدرس القاعات

203عل  يةأبو صين. د  علم االنسجة والتحييرات  
 المجهرية

9-11  

201عل   

202عل  د موسى.أ  (3)ميكانيكا الكم    

303عل العجو.د  (1)التبولوجيا العامة    

203عل  دعسان. د  1:20-11:20 الكيمياء الحيوية   

201عل  نزار.د   دوال خاصة وتحليالت فوربية 

303عل  عمر الفي.د   اليوء 

203عل  رائد.د  حصاء واالحتماالتاال   1:30-2:30  

201عل   

(مشترك) 201عل  سعاد.د   

302عل  عروبة.ا    
303عل  تحليل وسيط  

202عل  أبو عرقوب. د   

 

 الثالثاء 4102/2/01

 الوقت المادة المدرس القاعات
201 عل ابراهيم.د  11-9 الكيمياء التحليلية   

203عل  هالة.د   األحياء الدقيقة العامة 

303عل  أبو عرقوب.د   حزم برمجية ريايية 

202عل    نزار.د  1:20-11:20 الهندسة االقليدية الحديثة   

304عل  سعاد.د   طرق احصاء 

303عل  الفي.د   الفيزياء الحديثة 

203عل    مازن.د 
(1)الفيزياء العامة   

 
1:30-2:30 201عل    

302عل   الطعاني. د 
303عل   

202عل  اتعبيد.أ  (1)جبر خطي    

303عل  البطاينة.د   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االربعاء 4102/2/41

 الوقت المادة المدرس القاعات
201عل  زكريا. د  (1)الكيمياء غيرالعيوية    9-11  

203عل  عبد الجبار. د.ا   علم الفيروسات والفيروسات الطبية 

302عل  أبو عرقوب. د   طرق في الرياييات 

303عل  الدالبيح. د  (3)الفيزياء الريايية    

202عل  سائد.د   طرق تجريبية في الفيزياء النووية 

303عل  نزار.د  1:20-11:20 التحويالت والمعادالت التكاملية   

301عل  زيد. د.أ  (3)المعادالت التفايلية الجزئية    

201عل  سالم. د    
 

 

1الكيمياء العامة   

 

 

  
 
 

1:30-2:30  

303عل   

301عل  علي.د   

304عل   

304عل   

303عل  زكريا. د   

302عل   

203عل  باسل.أ   

202عل   

 (مشترك) 302عل 

001مجمع  لينا.أ   

003مجمع   

 

 

 الخميس 4102/2/40

 الوقت المادة المدرس القاعات
202عل  وجدي.د  (3)العيوية  الكيمياء    9-11  

201عل  سناء.أ  (1)الرياييات    

302 عل العجو.د  (1)المعادالت التفايلية الجزئية    

303عل  مازن.د   الديناميكا الحرارية 

303عل  سائد.د   الفيزياء الحاسوبية 

302عل سعاد.د  1:20-11:20 رياييات مالية   

303عل  الدالبيح.د  (3)الفيزياء العامة     
1:30-2:30 302عل    

203عل مازن.د   

(مشترك)203 لع شادرما.أ   

301عل  الفي.د   

303عل   

202عل    
اشراق.أ 201عل    

304عل   

304عل   



 األحد 4102/2/42

 

المادةا المدرس القاعات  الوقت 

202عل  وجدي.د  العيوية الكيمياء   9-11  

201عل  علي المراشدة.د   الكيمياء الفيزيائية 

203عل  ريم.أ   بنك الدم 

302عل  أبو عرقوب.د  حليل عدديت   

(مشترك)203عل   

303عل  الطعاني.د  وعلم الكونيات الفلكيةالفيزياء    

201عل  سناء.أ     (1) ييات هندسيةاري 
11:20-1:20  

 
 

202عل   

302عل   

303عل   

203عل  هال.أ   تشريح انسان 

203عل  اياد. د.أ    
 

3الكيمياء العامة   

 

 
 

1:30-2:30  
303عل   

(مشترك) 302عل   

303عل  زكريا.د   

(مشترك) 302عل   

201عل  لينا.أ   

202عل   

203عل  العجو .د  المعادالت التفايلية العادية  
(1)  

2:34-4:34  

201عل  البطاينة. د   

 

 الثالثاء 4102/2/42

 الوقت االمادة المدرس القاعات

203عل  سناء.أ  11-9 الرياييات المنفصلة   

201عل  هال.أ   الكيمياء السريرية 

(مشترك)203عل   

303عل  سائد.د  (1)الفيزياء االشعاعية    

303عل    رائد.د 
 

 
1تفايل وتكامل   

 
 
 
 
 

11:20-1:20  

 
 
 

  302عل 

303عل   زيد.د.أ 
202عل   

301مجمع   البطاينة. د 
303مجمع   

304مجمع   

001مجمع   عبيدات.أ 
003مجمع   

002مجمع   

003مجمع   

102مجمع   

 

 



 

 الثالثاء 4102/2/42

 الوقت االمادة المدرس القاعات

  203عل 
 عروبة.أ

 
 

1تفايل وتكامل   

 

 
 
11:20-1:20  

 

 201عل 

 301عل 

 304عل 

 304عل 

 

 

 االربعاء 4102/2/41

 الوقت االمادة المدرس القاعات

203عل  لجبارعبد ا. د.أ  11-9 البيولوجيا الجزيئية   
 

 

 


