
 

 

 

 

 جامعة البلقاء التطبيقية
 وحدة القبول و التسجيل

 للمواد ذات الشعبة الواحدة )ال 2018/2019جدول مواعيد االمتحان النهائي للفصل الدراسي االول 
 يوجد منها اكثر من شعبة(

موعد 

 المحاضرات

يوم  تاريخ االمتحان االيام

 االمتحان

 وقت االمتحان

  11 -9 االثنين 31/12/2018 ح ث خ 8-9

  11 -9 الخميس 3/1/2019 ح ث خ 9-10

  11 -9 االحد 6/1/2019 ح ث خ 10-11

  11 -9 الثالثاء 8/1/2019 ح ث خ 11-12

  11 -9 لخميسا 10/1/2019 ح ث خ 12-1

 1.30-11.30 االثنين 31/12/2018 ح ث خ 1-2

 1.30-11.30 الخميس 3/1/2019 ح ث خ 2-3

 1.30-11.30 االحد 6/1/2019 ح ث خ 3-4

 1.30-11.30 الثالثاء 8/1/2019 ح ث خ 4-5

 1.30-11.30 الخميس 10/1/2019 ح ث خ 5-6

  11 -9 االربعاء 2/1/2018 ن ر 8-9.30

  11 -9 االثنين 7/1/2019 رن  9.30-11

  11 -9 االربعاء 9/1/2019 ن ر 11-12.30

 1.30-11.30 االربعاء 2/1/2018 ن ر 12.30-2

 1.30-11.30 االثنين 7/1/2019 ن ر 2-3.30

 1.30-11.30 االربعاء 9/1/2019 ن ر 3.30-5

 

 مالحظات:

ذا احتةا  المةدرق قاعةة ى ةرت فاةتم االتصةا  كل امتحان في القاعة المخصصةة لةف فةي التةدري   ال   يتم عقد *

 بالمسجل المعني لترتاب ذلك.

يوضع لها امتحان موحد ويمكن وضع امتحان المةواد ذات العةعب المتعةددة مةن  للمادة ىكثر من شعبة* اذا كان 

( فةةي ىي يةةوم مةةن ىيةةام االمتحامةات ن علمةةا بةةان قاعةةات الجامعةةة تكةةون 5.30-3.30( و 3.30-1.30السةاعف  

 رغة في هذا الوقت ويمكن ترتاب ذلك مع مسجل الكلاة.فا

 *اذا صادف وجود عطلة رسماة في ىي يوم من ىيام االمتحان ينقل االمتحان  لى الاوم الذ يلي آ ر امتحان .

 *في حا  وجود تعارض بان امتحامان ىو ىكثر يمكن للطالب مراجعة عماد كلاتف لحل هذا التعارض.

 

 

تسجالمدير وحدة القبو  وال  

 

 

     ا العطاات  ــــــد. زكري



 

 

 

 
 

 مواعاد االمتحان النهائي  لمواد الفصل االو  2019/2018 /االكاديماة

On Line Final Exams 

 كلاة السلط للعلوم االمساماة / اللغة العرباة

 واللغة االمجلازية والثقافات

تاريخالاوم / ال المادة عدد الععبة وقت االمتحان قاعة االمتحان  

في موعد  في قاعة المحاضرة

 المحاضرة

 شعب

 ن ر

  1اللغة االمجلازية  1400

  2اللغة االمجلازية  

 
 االربعاء

26/12/

2018 101,102,103,104,105,106 

 

00:2-00:3  شعب  

4,5,7,8,10,12,22 

099اللغة االمجلازية   

في موعد  في قاعة المحاضرة

 المحاضرة

 شعب

 ح ث خ

  1جلازية اللغة االم 2200

 الخما   2اللغة االمجلازية  

27/12/

2018 101,102,103,104,105,106 

 
00:2-00:3  شعب 

13,14,15,16,17,18 

099اللغة االمجلازية   

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

 

00:9-00:12 جماع  

 الععب

1اللغة العرباة  1550  
 السبت

29/12/

2018 00:1-30:2 جماع  

بالعع  

 الرياضة والصحة 425

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

 

30:3-00:5 جماع  

 الععب

 الخما  الثقافة االسالماة 465

3/1/2019  

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

00:9-00:11 جماع  

 الععب

 السبت العلوم العسكرية 870

5/1/2019  

30:11-30:2 جماع  

 الععب

 الترباة الوطناة 930

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

30:1-30:4 جماع  

 الععب

  099اللغة العرباة  1330

  2اللغة العرباة 
 الخما 

10/1/2019  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مواعاد االمتحان النهائي  المحوسب / كلاة الطب للفصل االو  2018 /2019 
 السنة الثاماة و الثالثة

Online Final Exams   
 

 

 

 مواعاد االمتحان النهائي  لمواد االمتحامات االلكتروماة الفصل االو  2019/2018 /االكاديماة

On Line Final Exams 

 كلاة االمار عبدهللا بن غازي لتكنولوجاا المعلومات

الاوم /  المادة عدد الععبة وقت االمتحان قاعة االمتحان

 التاريخ

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

 

00:9-30:10 جماع  

 الععب

العلماة(لطلبة 2مهارات حاسوب   474  
 االحد

30/12/

2018 30:10-00:12 جماع  

 الععب

1مهارات حاسوب  511  

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

 

30:1-00:3 جماع  

عبالع  

االمساماة(لطلبة 2مهارات حاسوب   378  
 االثنان

31/12/

جماع  2018

 الععب

االستدراكاةمهارات الحاسوب  111  

 الاوم / التاريخ المادة العدد موعد االمتحان القاعة

101,102,103,104,105,106 

201,202 

00:9-00:11  االثنان مقدمة في علم االمراض / طب 180 

31/12/

2018 
00:11-00:1  الغدد الصماء 150 

101,102,103,104,105,106 

201,202 

00:10-00:12  الخما  مقدمة في علم االحااء الدقاقة 180 

3/1/2019  

101,102,103,104,105,106 

201,202 

00:9-00:11  االحد مقدمة في علم االدوية 180 

6/1/2019  00:11-00:1  مقدمة في علم المناعة الطباة 150 

101,102,103,104,105,106 

201,202 

00:10-00:12  الثالثاء الكامااء الحاوية 180 

8/1/2019  

101,102,103,104,105,106 

201,202 

00:10-00:12  الخما  طب المجتمع 180 

10/1/2019  



 

 

 

 
 

 مواعاد االمتحان النهائي  لمواد االمتحامات االلكتروماة الفصل االو  2019/2018 /االكاديماة

 On Line Final Exams / كلاة االعما 

متحانوقت اال قاعة االمتحان  الاوم / التاريخ المادة عدد 

101,102,103,104,105,106 30:12-30:1  االحد ادارة التامان 61 

30/12/

2018 
1مظم المعلومات االدارية  129  

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204 

00:2-00:3  مبادتء االدارة المالاة 276 

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

 

30:1-30:2  االربعاء اسالاب البحث العلمـي 293 

2/1/2019  30:2-30:3  مفاهام ومهارات  دارية معاصرة 322 

30:3-30:4  مبادئ االدارة 383 

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 
 

30:1-30:2  الخما  مفاهام اقتصـادية 325 

3/1/2019  30:2-30:3 سسات المالاةاالسواق والمؤ 57   

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

30:1-30:2  االحد مبادتء التخطاط وادارة المعاريع 218 

6/1/2019  المحاسبة الضريباة 111 

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

30:2-30:3  مبادئ التسويق 176 

2+ش1ش تمويل المعروعات الصغارة 92  

101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

30:1-30:2  االثنان تعريعات مالاة وتجارية 25 

7/1/2019  ادارة المصارف 53 

 االعما  االلكتروماة 140

30:2-30:3 1مبادئ المحاسبة  419   

101,102,103,104,105 30:1-30:2  الثالثاء التجارة االلكتروماىة 123 

8/1/2019  011 ,102,103,104,105,106 

201,202,203,204 

30:2-30:3  ىساساات في مظم المعلومات المحاسباة 143 

2مبادئ المحاسبة  84  

101,102,103,104,105,106,201 30:1-30:2  االربعاء مبادتء االقتصاد الكلي 181 

9/1/2019  101,102,103,104,105,106 

201,202,203,204,205 

30:2-30:3 بادتء االقتصاد الجزئــيم 454   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 كلاة الزراعة التكنولوجاة 

 
 الاوم والتاريخ المادة وقت االمتحان القاعة

 الزراعة في األردن 5-3 مختبرات كلاة السلط
االحد 

30/12/2018  

 البائة والمجتمع 5-3 مختبرات كلاة السلط
االثنان 

31/12/2018  

متا  النباتيمبادئ اال 4-3 مختبرات كلاة السلط  
 االربعاء

 2/1/2019  

 مبادئ وقاية النبات 4-3 مختبرات كلاة السلط
 الخما  

3/1/2019  

 

 

 

 

 كلاة األمار عبد هللا بن غازي  

 
 الاوم والتاريخ المادة وقت االمتحان القاعة

اكاديماة 

 106ن105ن104ن103ن102ن101
12.30-2 

المجتمع 

 الرقمي 

االحد 

30/12/2018  

 


