
  

  اعــــــالن
) حسب الجدول 4:30-3من الساعة ( 12/3/2019كيمياء عامة عملي يوم الثالثاء الموافق لمختبر  النصف الفصليالمتحان اسيتم عقد   

  -التالي :

  المدرس  القاعه  الشعب
  هبه عمايره  1725  والثالثاءشعب االحد 

  هبه عمايره  1726  االثنين واالربعاء والخميسشعب 

  حمدي الزعبي  1714  الثنينو  شعب االحد

  حمدي الزعبي  1712  االربعاء والخميسشعب  

  فايده سالمه  1721  االثنين والثالثاء شعب 

  فايده سالمه  1722  شعب  االربعاء والخميس

  لينا عبد الرحمن  1723  )11-8شعب االثنين والثالثاء (

  لينا عبد الرحمن  1724  ) والخميس 2-11شعب الثالثاء (
  معيه واالله الحاسبه وااللتزام بالقاعاتجى احضار الهويه الجار )ي6،5،4،3،1( التجارب

  رئيس القسم

  

  االستاذ الدكتور زياد عليمات



  
  

        /دبلوم/دبلوم/دبلوم/دبلومومنال ابو عرقوبومنال ابو عرقوبومنال ابو عرقوبومنال ابو عرقوب     االستاذ احمد ابو زايداالستاذ احمد ابو زايداالستاذ احمد ابو زايداالستاذ احمد ابو زايد        إعــالن لطلبــةإعــالن لطلبــةإعــالن لطلبــةإعــالن لطلبــة
  

  
  

  

يـوم  لمختبر فيزياء عامة و مختبر مفاهيم فيزيائية النصف الفصليسـوف يعقـد االمتحـان 

  -حسب الشعب التاليه:)4:30-3من الساعه( 10/3/2019المـوافق  االحد

  القاعه  الشعب

  1712  شعب يوم االثنين 

  1713  )11-8)واالربعاء(5-2،2-11شعب الثالثاء (

  1714  )11-8)والخميس(5-2)واالحد(5- 2شعبة  االربعاء(

  906  )2-11) و(5-2شعبة الخميس  (

  

  رئيس القسم

  

  

  دكتور زياد عليماتاالستاذ ال
  



  

        كيمياء عامة عملي /شعبة المستجدينكيمياء عامة عملي /شعبة المستجدينكيمياء عامة عملي /شعبة المستجدينكيمياء عامة عملي /شعبة المستجدين    لطلبــةلطلبــةلطلبــةلطلبــة        إعــالنإعــالنإعــالنإعــالن
 )5-2ليوم الثالثاء من (

  

  
  

  

النصف الفصلي لمختبر كيمياء عامة عملي للطلبة المستجدين يوم سيتم عقد االمتحان 

  ) .1028) في قاعة (5-3:30من الساعه ( 13/3/2019االربعاء 
  

  

  

  

  

  )6،5،4،3،1عيه والتجارب هي (احضار الهويه الجاميرجى 

  رئيس القسم

  

  

  

  االستاذ الدكتور زياد عليمات
  



  اعــــــالن
من  10/3/2019 حديوم اال 1/سيتم عقد االمتحان النصف الفصلي لمختبر الفيزياء العامة عملي   

  - ) حسب القاعات التالية:30،4-3الساعه (

  المدرس  القاعه  الشعب

  )11-8()واالربعاء11-8ثنين (اال شعب 
  )2-11)واالربعاء(2-11االثنين (شعب 

  د.ايمن صندوقه  1721
  د.نسيم الشواقفه

  ظافر العزام  1722  شعب االحد والثالثاء

  انور الشيشاني  1723   الخميسشعب 

  انور الشيشاني  1724  االثنين والثالثاءشعب 

  د.نبيل الزبيدي  1725  شعب االحد واالربعاء والخميس

  رئيس القسم

  

  ذ الدكتور زياد عليماتاالستا
  

 



        تحليليهتحليليهتحليليهتحليليهكيمياء  كيمياء  كيمياء  كيمياء  مختبر  مختبر  مختبر  مختبر          لطلبــةلطلبــةلطلبــةلطلبــةإعــالن  إعــالن  إعــالن  إعــالن  

        وحمدي الزعبيوحمدي الزعبيوحمدي الزعبيوحمدي الزعبي    طلبة المدرسة هبه العمايرهطلبة المدرسة هبه العمايرهطلبة المدرسة هبه العمايرهطلبة المدرسة هبه العمايره
  

  

  

المـوافق    الثالثاءيوم  تحليليه  كيمياء  سـوف يعقـد االمتحـان النصف الفصلي لمختبر  

  )4:30-3) من الساعه(1713( فـي القـاعه 12/3/2019

  .ومن لديه تعارض مراجعة مدرسه  بالمـوعد المعلـنعلـى جميـع الطلبـة االلتـزام  

  

  رئيس القسم

  

  

  

  االستاذ الدكتور زياد عليمات
  

 

    
  

 



        لطلبة مختبر التحليل االليلطلبة مختبر التحليل االليلطلبة مختبر التحليل االليلطلبة مختبر التحليل االليإعــالن  إعــالن  إعــالن  إعــالن  
  

  
  

  

التحليل االلي يوم االربعاء  سـوف يعقـد االمتحـان النصف الفصلي لمختبر  

  ).1711) في قـاعة (5-3:30من الساعه ( 13/3/2019الموافق  

  

  -مالحظه:
  احضار الهويه الجامعيهيرجى 

  

  رئيس القسم

  

  

  

  االستاذ الدكتور زياد عليمات
  

 

 



        الكيمياء العضويهالكيمياء العضويهالكيمياء العضويهالكيمياء العضويهإعــالن  لطلبة مختبر  إعــالن  لطلبة مختبر  إعــالن  لطلبة مختبر  إعــالن  لطلبة مختبر  
 

  

  
  

  

النصفي لمختبر الكيمياء العضويه يوم الخميس سيتم عقد االمتحان 

  ).1028) في قاعة (5-3:30من الساعه ( 14/3/2019الموافق 

  

  

  رئيس القسم

  

  

  

  ستاذ الدكتور زياد عليماتاال
  

  

  

  اعــــــالن



) 5- 3:30من الساعه ( 11/3/2019 االثنينيوم  2الفصلي لمختبر الفيزياء العامة عملي /سيتم عقد االمتحان   

  -حسب القاعات التالية:

  المدرس  القاعه  الشعب
  ريم عبد العزيز  1721  )5-2)(2-11)(11-8شعب الثالثاء (

  ريم عبد العزيز  1722  )11-8و االربعاء()2-11)(11-8شعب االحد(

  دعاء العواوده  1723  )11- 8) واالثنين (5-2)(11-8شعب االحد (

  )5-2)واالربعاء(5- 2ثاء(شعب الثال 
   )11-8والخميس ( 

  دعاء العواوده  1724
  ريم عبد العزيز

)      5-2)واالربعاء(5-2)واالثنين(2-11شعب االحد(
  ) 2- 11والخميس (

  الحميدييند.مفلح   1726

  )2- 11) (11- 8شعب الثالثاء(
  )2-11) واالربعاء(2- 11شعب االثنين (

  د.نبيل الزبيدي  1725
  د.عماد الحايك

  د.سكينه الرواشده  1712  )2-11االثنين واالربعاء (شعب 

  د.وسن جواد  1714  )11-8شعب االثنين واالربعاء (

  رئيس القسم
  

  االستاذ الدكتور زياد عليمات
  

 



  


