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  اليوم والتاريخ الوقت المادة  المدرس الشعبة اعةالق
    11-٩  الكيمياء النظرية  د. عاكف عفانة  ١  403علوم

  
  الثالثاء 

٢/١/٢٠١٨  
٣٠٢علوم   +٣+٢ ةاالحياء الدقيقة التشخيصي د. هالة الداغستاني 1  
٣٠١علوم   االحصاء الرياضي د.رائد الزغول 1 
    طرق التحليل اآللي  د. إبراهيم الطرونة ١ ٣٠١علوم 

٤٠٣علوم   ١٫٣٠-١١٫٣٠  احتماالت تطبيقية د.رائد الزغول 1 
د. عمر ابو عرقوبأ. ١ مختبر فيزياء  حزم برمجيات رياضية 

٤٠٤علوم   الفيزياء النووية د. االء الطوالبة 1 
  الكيمياء الحيوية  د. دعسان جردات  ٢+  ١  ٣٠٢علوم 

  د. مؤيد الخطايبة  ٣  (مشترك) ٣٠٢علوم
    د. سالم المصلح.ا   1  ٠٠٢ مجمع

  
  
  
  

  )١الكيمياء العامة (

  
  
  

٣:٣٠-١:٣٠  
  ٠٠٣مجمع 
  ٢  ١٠٢مجمع 
  ١٠٣مجمع 
  ٢٠٣مجمع 
  ٢٠٥مجمع 
٣٠٢ علوم   السعايدها. باسل   4 
  5  ٣٠١علوم 
  ٣٠٣علوم 
  6  ٤٠٢علوم 
  ٤٠٣علوم 
  12  ٤٠٤علوم 
  ٤٠١علوم 
  ١٢+٦  ٤٠٥علوم 
٥ تقني   ا. لينا برهومي  8 
  ٦تقني 
  16  ٧تقني 
  ٨تقني 
  د. علي مراشدة  10  ١ تقني

  ٢تقني 
  13  ٣تقني 
  ٤ تقني
٠١٢ مجمع   د. روحي الفار 11 
  ٢٠٤مجمع 
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  اليوم والتاريخ الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة
   االلكترونيات ا. محمد شادرما 1  ٤٠٤علوم 

  
  

١١-٩  

  
  
  

  االربعاء 
٣/١/٢٠١٨  

  الجبر الخطي و التحليل العددي د. احمد البطاينة ١ ٣٠١علوم 
  نمذجة رياضية  عقيالت د. معاذ ١  ٤٠٣علوم 
  ١:٣٠-١١:٣٠ علم وظائف االعضاء د.أحمد ابو صينيه 1 ٤٠٣علوم 

 الضوء د. اشراق عبابنة 1  مختبر فيزياء
  )٢الفيزياء الرياضية( د. محمد دالبيح 1  ٣٠٢علوم 
 الفيزياء العامة ا.عبير البقور 1  ٣٠٣علوم 

خاصة وتحليالت فوربيةدوال   د.نزار العشوش ١  مشترك ٣٠٢علوم   
 طرق احصاء  د.سعاد الحيحي ١  مشترك ٤٠٤علوم 

٣٠١علوم   ١  
  ماني رواشدةأد.

  
    
  ٢تفاضل وتكامل   

  
  
  

٣:٣٠-١:٣٠  
 ٢  ٣٠٣علوم 
٢+١  ٤٠٤علوم   
  محمد ابو سليمد. ٣  ٣٠٢علوم 
  عروبة الزعبيأ. ٤  402علوم 

   مشترك ٣٠٢علوم 
  عمر المالح د. ٥  ٣تقني 
  ٤تقني 
١٠١مجمع    ٢ العامة  العلوم الحياتية  د. عال الصنابرة ١ 
 ٢  ١٠٤مجمع 
٢٠١مجمع    احياء دقيقة طبية  د. هالة الداغستاني  ١ 
 ٣  ٢٠٢مجمع 
 4  ٢٠٣مجمع 
٦+٤  ٢٠٤مجمع   

   ٢تقني 
 
١ 

  
  د. روحي الفار

 الكيمياء العامة لطلبة الطب
  ٥تقني 
  ٦تقني 
  ٧تقني 
  ٨تقني 
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  اليوم والتاريخ الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة

      ١١-٩  اساسيات رياضيات  محمد ابو سليمد.  ١  ٠٠٢هندسة 
  

   ٤/١/٢٠١٨  الخميس

  جبر مجرد  عمر المالحد.  ١  ) ١تقني ( 
  في الكيمياء الحلقية غير متجانسةمقدمة   د. دعسان جردات  ١  ٣٠١علوم 
 علم الطفيليات و الطفيليات الطبية د.عبد الجبار الشمريأ. ٣+٢+١ ٣٠٢علوم 
 ٤ ٣٠٣علوم 

  علم االنسجة  د.احمد ابو صينيه ١  مختبر االنسجة
  ١ميكانيكا الكم  أ.د. موسى عمران  1  403علوم 
-١١:٣٠  ١عضوية الالكيمياء   وجدي طوقاند.   ١ ٣٠٢علوم 

  ٢  ٣٠٣علوم   ١:٣٠
٢٠١مجمع   ٤  

  د. االء الطوالبة
  

      
  ١الفيزياء العامة 

      
  

٣:٣٠-١:٣٠  

  ٢٠٦مجمع 
  ٥  ١٠١مجمع 
  ١٠٣مجمع 
  ٦  ١٠٢مجمع 
  ١٠٤مجمع 
  ٦+٥  ٢٠٢مجمع 

٦تقني      ٨تقني  د. اشراق عبابنة  ٢ 
    ٧تقني   مازن النعيراتد.   ٣  ٥ تقني

٢تقني     ٣تقني   د. شادي سالم ٨ 
٠٠١مجمع    ٠٠٢مجمع   د. علي الطعاني ٩ 
٠٠٣مجمع    د. علي الطعاني ٣ 

    ٠٠٤مجمع   زراعةلطلبة الالفيزياء العامة 
     ٢٠٥مجمع   . عبير البقورأ  ١  ٢٠٣مجمع 
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  اليوم والتاريخ الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة
        )١الكيمياء التحليلية (  أ.د. إياد أبوناعمة  ١    ٦تقني

١١-٩  
  

           
  ٧/١/٢٠١٨  األحد 
  

  ٨تقني 
٣٠١علوم  )٣الكيمياء العضوية ( د. دعسان جردات ١   
  المجهريةعلم االنسجة والتحضيرات   د.ميساء القضاة  ١  ٣٠٢علوم 
  الكيمياء الحيوية العامة  د.مؤيد الخطايبه ١  ٠٠٣مجمع 
  علم المناعة واالمصال  د.جميل البزور  ١  ١٠تقني 

  علم الفيروسات  د.عبدالجبار الشمري أ.  ١  مشترك ٣٠٢علوم 
  ١الكهرباء و المغناطيسية  د. معروف الحاجأ.  ١  ٤٠٢علوم 
٣٠٣علوم  متقدم وتكامل تفاضل  ابوعرقوب عمر.دأ. ١   
٤٠٣علوم  التطبيقية الرياضيات في خاصة موضوعات  سليم أبو محمد. د ١   
  ١  ٣٠٢علوم 

العمري وديع. د  
  

       
1 والتكامل لتفاضلا   

  
  
    
    
  
  ١:٣٠-

٣:٣٠    
  
  

  ٣  ٣٠١علوم 
  ٣٠٣علوم 
  ١٨  ٤٠٥علوم 
  ٤٠٦علوم 
   ٢  ١٠٢مجمع 

  ١٠١مجمع   مومني رانيا.أ
  ٤  ١٠٣مجمع 
  ١٠٤مجمع 
  ١٩  ٢٠١مجمع 
  ٢٠٢مجمع 

   ٥  ٥تقني 
الظاهر سناء.أ   

  
  ٦تقني 
  ١٠  ٧تقني 
  ٨تقني 
  ١٤  ٣تقني 
  ٤تقني 
  د.عمر المالح  ٧  ١تقني 
  ٢ تقني
  الزعبي عروبة.أ  ١١  ٤٠١علوم 
  ٤٠٢ علوم

  ١٦  ٤٠٣علوم 
  ٤٠٤علوم 
  ٠٠٢مجمع   عبيدات عمر.أ  ٩  ٠٠١مجمع 
  ١٢  ٠٠٣مجمع 
  ٠٠٤مجمع 
  العجو أحمد. د  ١٧  ٢٠٤مجمع 
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  والتاريخاليوم  الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة
      )٣الكيمياء الفيزيائية (  د. علي مراشدة  ١  ٤٠٥علوم 

١١-٩  

     
  االثنين

٨/١/٢٠١٨    

 ٤٠٦علوم 
  مشترك

 علم الوراثة   د.احمد ابو صينيه  ١  ٣٠٢علوم 
  لد.محمد الشبو  ٢  ٤٠٣علوم   

٣٠٣علوم   علم وراثة االنسان د.محمد الشبول ١ 
مختبر الفيزياء 

 الفيزياء الذرية و الجزيئية  د. شادي سالم ١ الحاسوبية
٣٠١علوم   

محمد دالبيحد.  ١ )١الفيزياء الرياضية (   مشترك ٣٠٣علوم  
 تحليل وسيط  أ.سناء الظاهر ١  ١٠٣هندسة 
 ٤٠٦علوم 

  مشترك
  تحليل عددي  د.معاذ عقيالت ١  ٤٠٤علوم 

مختبر الفيزياء 
احمد البطاينةد.  1  الحاسوبية  حسابات في الرياضيات التطبيقية 

  ١:٣٠-١١:٣٠  الديناميكا الحرارية  د. عمر الفي ١  ٤٠٤علوم 
النعيرات د. مازن  ١  ٤٠٣علوم   الميكانيكا الكالسيكية 
 رياضيات مالية د. سعاد  ١  ٤٠٥علوم 
٣٠٢علوم   

١  
   الفيزياء الطبية لطلبة الطب د. اشراق

    ٣:٣٠-١:٣٠  
٣٠٣علوم   
  ٣٠١علوم 
  ٤٠٣علوم 
  ٤٠٤علوم 
 ٢الكيمياء العامة  د. روحي الفار 1  ٠٠١مجمع 
٠٠٤مجمع   3  
٠٠٣مجمع   
١٠١مجمع    د. زكريا شتيوي  2 

 الكيمياء العضوية د. أنس رصرص ١  ١تقني 
٤تقني   ٢+١ 
٧تقني   ٣ 
٥تقني   ٥+٤  
٦تقني   ٧+٦ 
٨تقني   ٩+٨  
٢٠١مجمع    د. ميساء القضاة  ١ 

  
  ١الحياتية العامة العلوم 

٢٠٢مجمع   
٢٠٣مجمع   
٢٠٥مجمع   ٣  
٢٠٤مجمع   
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  اليوم والتاريخ الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة
٤٠٣علوم        ١١-٩ علم االجنة د.احمد ابو صينيه ١ 

  ٩/١/٢٠١٨  الثالثاء

  ١الجزئية المعادالت التفاضلية   د. عمر ابو عرقوبأ. ١  ٣٠١علوم 
  + تحليل حقيقي ١تحليل رياضي   د. خالد شبراوي  ١  ٤٠٤علوم 
٣٠٢علوم  ٠٣٣علوم   ١:٣٠-١١:٣٠ (2) عامةالفيزياء ال د. معروف الحاجأ. 2    د. عمر الفي  3 

مشترك ٣٠٢علوم   
٣٠١علوم    مشترك٤٠٣علوم     ١جبر خطي   خالد شبراويد.  ١ 
٤٠٤علوم    رواشدة د.اماني  ٢ 
٤٠٣علوم   

    )١رياضيات هندسية (  احمد العجود.  ١  )٦تقني (
  

٣:٣٠-١:٣٠  
)٥تقني (   سناء الظاهرا.  ٤ 
)٨تقني (    
)٧تقني (   اماني رواشدةد.  ٢ 
٣٠١علوم    نزار العشوشد.  ٣ 
  )١الرياضيات (  عمر عبيداتأ.  ١  ٣٠٢علوم 

  ٣٠٢علوم     رانيا المومنيأ.  ٢  ٣٠٣علوم   
٢تقني   علم الدم  د.عال  الصنابرة 1 

  2  ٣تقني  
  3  ٤تقني 
  5+4  ٧تقني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٠١٧/٢٠١٨جدول االمتحان النهائي لمواد كلية العلوم للفصل الدراسي االول    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اليوم والتاريخ الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة
      ١١-٩  )١الكيمياء الفيزيائية (  د. علي مراشدة  ١  ٤٠٤علوم 

 ١٠/١/٢٠١٨  االربعاء

٣٠٢علوم   األحياء الدقيقة العامة د.عبد الجبار الشمري ١ 
٣٠٣علوم   
٣٠١علوم  ١الفيزياء الحديثة  د. عمر الفي 1   
٤٠٥علوم   طرق في الرياضيات التطبيقية احمد البطاينة ١ 
٣٠٢علوم    ١:٣٠-١١٫٣٠ االحصاء الحيوي الطبي د. عمر عبيدات ١ 

 البيولوجيا الجزيئية د. محمد شبول ١ مختبر تحاليل
١٣٠علوم    ٢العضوية الغير الكيمياء   روحي الفارد.  ١ 
٣٣٠علوم   ٢ 

١تقني        د.نزار العشوش  ١ 
  
  )١المعادالت التتفاضلية العادية(  

    
  
    

٣:٣٠-١:٣٠  

٥تقني    أ.عروبة الزعبي  ٢ 
مشترك ٦تقني  

٦تقني   ٤ 
٧تقني    أ.رانيا المومني ٣ 
٨تقني   
  الكيمياء التحليلية  د. ابراهيم الطراونة  ٢+١  ١٠١مجمع 
١٠٤مجمع   ٦+٢ 
٢٠١مجمع  ٢٢٠مجمع   د. رهام ابو شميس    ٤+٣   ٥ 
٣٢٠مجمع   ٧ 
٤٢٠مجمع   ٩+٨ 
بلتو يوسف. د.أ    ٣  ٣٠٢علوم       

٣٠١علوم   العلوم الحياتية العامة  
٣٠٣علوم   
٤٠٢علوم   
٤٠٣علوم   الخطايبة مؤيد. د   ٢  ٤٠٤علوم    
٤٠١علوم   
٤٠٥علوم   
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  اليوم والتاريخ الوقت المادة المدرس الشعبة القاعة

       ١١-٩  التحليل اآللي  د. إبراهيم الطرونة   ٢+١  ٣٠١علوم 
  ١١/١/٢٠١٨  الخميس 

  ٢الكهرباء و المغناطيسية  الحاجد. معروف أ. ١  ٤٠٢علوم 
  ١التبولوجيا العامة   د.محمد ابو سليم  ١  ٣٠٣علوم 
  الرياضيات المنفصلة  د.خالد شبراوي  ١  ٣٠٢علوم 
  ٢رياضيات هندسية   د.احمد العجو  ١  ٤٠١علوم 
٣٠٢علوم        و االحتماالت حصاءاال    د. سعاد الحيحي ٢ 

٣٠١علوم   ١:٣٠:-١١:٣٠ مشترك٠٣٤علوم     ١   
٣٠٣علوم    عمر عبيداتأ. ٢ 
٤٠٣علوم   ٤  

 د.جميل البزور 2+1 ٥تقني 
 (1) الكيمياء السريرية 

  ٤+3  ٦تقني  
  ٥  ٧تقني 

 بنك الدم أ.د.يوسف بلتو 1 مختبر تحاليل
 


