
 2018/2019اسي الصيفي ركلية العلوم للفصل الداالمتحان النهائي للمواد جدول 

 موعد االمتحان وقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
302علوم  1+2 (1) عمليالفيزياء العامة  د. اشراق عبابنة    

 
 
 

12-1:30  

 
 
 
 

 االحد

18/8/2019  

301علوم   4+5  أ.د. عمر الفي 

مشترك 302علوم   أ. عبير البقور 3 

303علوم  العامة عملي لطلبة الفيزياء  د. االء الطوالبة 1 
 الزراعة

مشترك 302علوم   الفيزياء العامة عملي أ. عبير البقور 1 

403علوم   1+2  مختبر الفيزياء المتقدمة د. محمود حاتم 

(1) مختبر الفيزياء المتقدمة + مشترك 404علوم    3 

404علوم  مختير الفيزياء العامة لطلبة  ا.االء الحياري 1 
 تكنولوجيا المعلومات

402تكنولوجيا   العلوم الحياتية العامة العملية أ.ميساء عالوي 1 

 

 موعد االمتحان وقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة

302علوم  الجزء  – البيولوجيا الجزيئية د. نضال العودات 1 
 العملي

11-12   
 
 

 االثنين 

19/8/2019  

 
 

مشترك 230علوم   أ. صالح صنوبر 2 

302علوم   1+2 (2) عمليالفيزياء العامة  د. مصطفى الحوامدة      

12:30-2 5+4  130علوم   د. علي الطعاني 

مشترك 302علوم   د. اشراق عبابنة 3 

303علوم   مختبر االلكترونيات د. محمود أبو خرمة 1 

 

 موعد االمتحان وقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
302علوم   1+2 الجزء العملي -الكيمياء العضوية د. لينا برهومي   11-12   

 الثالثاء

20/8/2019  

 

303علوم   1+2+3+4  

+1  

( لطلبة التحاليل 2التدريب الميداني ) د. عال الصنابرة

2 ة والتدريب الميدانيبيالط  

11-12:30  

302علوم   1+2 (1الكيمياءالعامة العملية ) د. محمد الزعبي    
 

12:30-2  
3+4  301علوم   د. روحي الفار 

مشترك 302علوم   د. لينا برهومي 5 

303علوم   د. عاكف عفانة 6 

403علوم  (2)الكيمياء العضوية عملي د.أنس رصرص 1   

(1الكيمياء الفيزيائية عملي ) د.عاكف عفانة 1 مشترك 303علوم  

 

 موعد االمتحان وقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة

303علوم   الكيمياء العامة العملية د. علي المراشدة 1+2 
(2)  

 

 

12-1:30  
 

 االربعاء

21/8/2019  
301علوم   أ.د. سالم المصلح 4+3 

302علوم   التجضيرات المجهرية ا. االء ابو سمهدانة 1+2 

403علوم  ابراهيم الطراونةد.  1   التحليل االلي عملي 

 

 

 

 



 2018/2019اسي الصيفي ركلية العلوم للفصل الداالمتحان النهائي للمواد جدول 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
130علوم    العلوم الحياتية العامة د. لينا ارشيد 1 

 االحد
25/8/2019  

 

9-11  

401تكنولوجيا   اساسيات رياضيات د. أماني رواشدة 1 

2تقني   االحصاء الرياضي د.سعاد الحيحي 1 

405تكنولوجيا   الفيزياء الذرية و الجزئية د. محمود أبو خرمة 1 

3تقني  (1ميكانيكا الكم ) د. مصطفى الحوامدة 1   

403علوم   الكيمياء العضوية د. لينا برهومي 1 

404علوم   2 

330علوم  (3الكيمياء غير العضوية ) د. روحي الفار 1   

302علوم  نس رصرصأد.  1   موضوعات خاصة في الكيمياء العضوية 

303علوم  حمد البطاينةأد.  1  1تحليل عددي +تحليل عددي    االحد 

25/8/2019  

11-1  
302علوم   تفاضل وتكامل متقدم د. وديع العمري 1 

 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
302علوم    د. نزار العشوش 8+3 

 

(2التفاضل والتكامل )  

 

 
 
 

 االحد

25/8/2019  

1:30-3:30  

 

301علوم   3 

303علوم   2 

403علوم   ا.عروبة الزعبي 4 

404علوم   

5تقني   د. وديع العمري 5 

6تقني  6 

7تقني   5+6  

402تكنولوجيا   د.عمر المالح 7 

101مجمع   1+2  االحياء الدقيقة العامة د. ناصر البنا 

102مجمع   

2تقني  (1هندسية )رياضيات  د. أحمد العجو 1   

3تقني   2 

4تقني   3 

1تقني   2+3  

 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
302علوم    ضبط الجودة وادارة مختبرات د. عال الصنابرة 1 

ثنيناال  
26/8/2019  

9-11  

301علوم   

B201البيولوجيا الجزيئية د.نضال العودات 1 طب 

B2042 طب 

 نمذجة رياضية د. سعاد الحيحي 1 مختبر حاسوبية

6تقني  الفيزياء الحديثة  + الفيزياء الحديثة أ.د. عمر الفي 1 

7تقني  (1)  

B202الفيزياء العامة لطلبة الزراعة أ. عبير البقور 1 طب 

403علوم   موضوعات خاصة في الفيزياء د. محمود ابو خرمة 1 

404علوم  رصرصد. أنس  1  (3الكيمياء العضوية )   

مشترك 403علوم   

301علوم  (1)جبر خطي  د. خالد شبراوي 1   26/8/2019االثنين 

11-1 302علوم    طرق احصاء أ.عمر عبيدات 1 

 



 2018/2019اسي الصيفي ركلية العلوم للفصل الداالمتحان النهائي للمواد جدول 

 

 

 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
404علوم  (1الكيمياء العامة ) د. لينا برهومي 1    

26/8/2019االثنين   

1:30-3:30  
 
 
 
 
 
 

302علوم   د. محمد الزعبي 2 

403علوم   د. روحي الفار 3 

5تقني  ت و االحصاءالاالحتما د. رائد الزغول 1   

6تقني   2 

7تقني   3 

8تقني   1+2+3  

2تقني   د. سعاد الحيحي 4 

4تقني   

301علوم  ناعمةا.د. اياد ابو  1+2   
 

 الكيمياء التحليلية
303علوم    4+3 

 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
B201علم االمراض  )خطة قديمة وجديدة(   د. عال الصنابرة 1 طب  

 
 الثالثاء

27/8/2019  

9-11  

B204طب 

302علوم   علم الوراثة د. نضال العودات 1 

2تقني   الرياضيات المنفصلة ا.عروبة الزعبي 1 

3تقني   

403علوم  (2المعادالت التفاضلية العادية ) د. أماني الرواشدة 1   

6تقني   تحليل وسيط د. عمر المالح 1 

7تقني  

404علوم   الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات د. علي الطعاني 1 

303علوم  (1الكيمياء التحليلية ) د. ابراهيم الطراونة 1   

301علوم   الكيمياء النظرية د. علي المراشدة 1 

301علوم   27/8/2019الثالثاء تحليل مركب د. خالد شبراوي 1 

11-1  

 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة

404علوم   أ.عروبة الزعبي 1 

 

1التفاضل والتكامل   

 

 

 

 

 27/8/2019الثالثاء

1:30-3:30  

403علوم    

302علوم   2 

4 

 أ.عمر عبيدات

303علوم    

301علوم   د. خالد شبراوي 3 

مشترك 403علوم   

1تقني  المعادالت التفاضلية  د. أحمد البطاينة 1 

(1العادية ) 3تقني    

4تقني   2 

7تقني   د. اماني الرواشدة 3 

8تقني   

5تقني   الكيمياء الحيوية د. دعسان جرادات 1+2 

6تقني   4+3 
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 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
201طب  (2العلوم الحياتية العامة ) د. نضال العودات 1    

 
 االربعاء

28/8/2019  

 
9-11  

 

302علوم   الغدد الصماء   أ. االء أبو سمهدانة 1 

303علوم   

301علوم  ( 2) جبر مجرد د. عمر المالح 1   
 االلكترونيات د. محمود أبو خرمة 1 مختبر حاسوبية

403علوم  (1الفيزياء الرياضية ) د. اشراق عبابنة 1   

404علوم   الفيزياء العامة د. علي الطعاني 1 

6تقني  (3الكيمياء الفيزيائية  ) د. علي المراشدة 1   

201مجمع  (1الكيمياء العضوية ) د. محمد الزعبي 1   

101طب  (1الكيمياء الفيزيائية ) د. عاكف عفانة 1   

3تقني   موضوعات خاصة في الكيمياء التحليلية د. ابراهيم الطراونة 1 

 

 موعد ووقت االمتحان المادة المدرس الشعبة القاعة
302علوم  (2الكيمياء العامة ) ا.د. سالم المصلح 1    

 االربعاء

28/8/2019  

 

1:30-3:30  

303علوم   2 

403علوم   د. االء الطوالبة 1 
 

(1الفيزياء العامة )  

404علوم   2 

مشترك 403علوم   

301علوم   د.  محمود حاتم 3 

5تقني   د. مصطفى الحوامدة 1 
 

(2) الفيزياء العامة   

6تقني   

7تقني   ا.د. عمر الفي 2 

8تقني   

 

 

 

 

 

 

 


