
 

 االمتحانات النهائية برنامج

 2020/2021 االولالفصل 

 كلية اآلداب

 قسم اللغة العربية وآدابها

 اليوم
وقت 

 االمتحان
 المدرس رقم الشعبة اسم المادة

 السبت 

30/ 1/ 2021 

 د. علي الخمايسة 1 اآلداب /فن الكتابة والتعبير  11-11:50

 د. حسين المستريحي 1 فن الكتابة والتعبير / التربية م 8-8:50

 األحد 

31/ 1/ 2021 

 د. باسل الزعبي 1 1علم النحو  11-11:50

 د. عامر الدروع 1 النثر الحديث والمعاصر م 8-8:50

 االثنين

1/ 2/ 2021 

11-11:50 
 الهزايمةد. فاروق  1 األدب الجاهلي

 أ.د فؤاد شتيات 1 ندوة في مناهج البحث األدبي

 د. خالد الزبن 1 األدب اإلسالمي واألموي م 8-8:50

 الثالثاء

2/ 2/ 2021 

 د. طارق الزيادات 1 البيان القرآني والنبوي 11-11:50

 د. علي الخمايسة 1 2علم النحو  م 8-8:50

 األربعاء 

3/ 2/ 2021 
11-11:50 

 د. طارق الزيادات 1 3النحو علم 

 د. فاروق الهزايمة 1 من روائع األدب العالمي المترجم

 أ.د هاشم منّاع 1 ندوة في فنون األدب القديم والحديث

 الخميس

4/ 2/ 2021 
11-11:50 

 د. عمر العنبر 1 األدب األندلسي والمغربي

 د. طارق الزيادات 1 صوتيات اللغة العربية

 السبت 

6/ 2/ 2021 

 د. عمر العنبر 1 األدب المقارن 11-11:50

 أ.د هاشم منّاع 1 النقد األدبي الحديث م 8-8:50

 األحد 

7/ 2/ 2021 

 أ.د فؤاد شتيات 1 األدب الفاطمي واأليوبي والمملوكي 11-11:50

 د. باسل الزعبي 1 قضايا لغوية م 8-8:50

 االثنين

8/ 2/ 2021 
11-11:50 

 د. طارق الزيادات 1 العربية الحديثةاللسانيات 

 د. فاروق الهزايمة 1 ندوة في علم اللغة العام

 الثالثاء

9/ 2/ 2021 

 أ.د حامد قنيبي 1 الشعر الحديث والمعاصر 11-11:50

 أ.د هاشم منّاع 1 علم العروض والقافية م 8-8:50

 األربعاء 

10/ 2/ 2021 
 د. علي الخمايسة 1 العربيةأساليب تدريس اللغة  11-11:50

 الخميس

11/ 2/ 2021 
 د. عمر العنبر 1 النثر العباسي 11-11:50

 قسمي اللغة اإلنجليزية وآدابها واللغة اإلنجليزية/ الترجمة

 اليوم
وقت 

 االمتحان
 المدرس رقم الشعبة اسم المادة

 30/01/2021السبت 
11:00-

 ص 11:50
 وجيه عبدالرحمند.  2+1 صوتيات اللغة اإلنجليزية



 

11:00-

 ص 11:50
 د. بكر بني خير 1 النقد األدبي

8:00-8:50 

 م
 د. سناء أبو عين 1 نظريات الترجمة وأنواعها

8:00-8:50 

 م
 أ. د. صبار السعدون 1 األدب المقارن

8:00-

 م 10:00
 د. أنس عواد 1 علم اللغة االجتماعي /الماجستير

 31/01/2021األحد   

11:00-

 ص 11:50
 أ. دعاء رزق 2+1 1قواعد اللغة اإلنجليزية 

11:00-

 ص 11:50
 د. ماجد عبد الكريم 1 المسرحية

8:00-8:50 

 م
 د. خالد النجار 1 مناهج البحث العلمي + ورقة بحثية

8:00-8:50 

 م
 د. عبد هللا ثلجي 1 (2مهارات شفوية )

 01/02/2021اإلثنين  

11:00-

 ص 11:50
 د. محمد حلمي 1 1798اإلنجليزي حتى االدب 

11:00-

 ص 11:50
 د. ماجد عبد الكريم 1 مدخل إلى األدب اإلنجليزي

11:00-

 ص 11:50
 د. يوسف براهمة 2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي

8:00-8:50 

 م
 د. ياسمين حنونة 1 المعاجم اإلنجليزية والعربية

8:00-8:50 

 م
 صافي الزعبيأ. د.  1 علم النحو اإلنجليزي

 02/02/2021الثالثاء  

11:00-

 ص 11:50
 د. ليلى العمري 2+1 كتابة الفقرة

11:00-

 ص 11:50
 أ. د. صبار السعدون 1 1901إلى  1798األدب اإلنجليزي من 

8:00-8:50 

 م
 د. فاطمة القّيام 2+1 2قواعد اللغة اإلنجليزية 

8:00-

 م 10:00
 بكر بني خيرد.  1 األدب المقارن / الماجستير

األربعاء  

03/02/2021 

11:00-

 ص 11:50
 د. أنس عواد 1 علم اللغة االجتماعي

11:00-

 ص 11:50
(1)E د. يوسف براهمة 1 القراءة مهارة 

8:00-8:50 

 م
 د. ياسمين حنونة 1 (1ترجمة تتابعية وفورية )

8:00-8:50 

 م
 د. يوسف براهمة 1 (1مهارات شفوية )



 

الخميس  

04/02/2021 

11:00-

 ص 11:50
 أ. أسيل الشبيكات 1 1الترجمة العامة 

11:00-

 ص 11:50
 د. عبد هللا ثلجي 1 تاريخ اللغة اإلنجليزية

8:00-8:50 

 م
 د. خالد النجار 1 مهارات دراسية وبحثية

8:00-8:50 

 م
 د. سناء أبو عين 1 ترجمة صحفية وإعالمية

 06/02/2021السبت  

11:00-

 ص 11:50
 د. محمد حلمي 1 مختارات من االدب العالمي المترجم

11:00-

 ص 11:50
 د. أنس عواد 2+1 مقدمة في علم اللغة

8:00-8:50 

 م
 د. وجيه عبدالرحمن 1 علم البرجماتية وتحليل الخطاب

8:00-8:50 

 م
 د. ماجد عبد الكريم 1 القصة القصيرة

8:00-

 م 10:00
 أ. د. صافي الزعبي 1 مناهج البحث العلمي/ الماجستير

 07/02/2021األحد   

11:00-

 ص 11:50
 أ. دعاء رزق 1 التلخيص وإعادة الصياغة

11:00-

 ص 11:50
 د. يوسف براهمة 1 الرواية

8:00-8:50 

 م
 د. سناء أبو عين 1 (2الترجمة العامة )

8:00-8:50 

 م
 أ. د. صافي الزعبي 2 (2الترجمة العامة )

 08/02/2021اإلثنين  

11:00-

 ص 11:50
 د. ماجد عبد الكريم 1 1900األدب األمريكي حتى 

11:00-

 ص 11:50
 أ. أسيل الشبيكات 1 االستماع والمحادثة

11:00-

 ص 11:50
 د. ياسمين حنونة 1 (2ترجمة تتابعية وفورية )

8:00-8:50 

 م
 أ. د. صبار السعدون 1 األدب اإلنجليزي في القرن العشرين

 09/02/2021الثالثاء  

11:00-

 ص 11:50
(2)E د. عبد هللا ثلجي 1 القراءة مهارة 

11:00-

 ص 11:50
 د. محمد حلمي 1 شكسبير والعصر اإلليزابيثي

8:00-8:50 

 م
 د. خالد النجار 1 (2تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )

8:00-8:50 

 م
 د. عبد هللا ثلجي 1 علم الداللة



 

 10/02/2021األربعاء 

11:00-

 ص 11:50
 د. خالد النجار 1 (1تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )

11:00-

 ص 11:50
 د. وجيه عبدالرحمن 1 القواعد المقارنة

8:00-8:50 

 م
 د. ماجد عبد الكريم 1 األدب األمريكي في القرن العشرين

8:00-8:50 

 م
 د. سناء أبو عين 1 الترجمة التخصصية

 11/02/2021الخميس 

11:00-

 ص 11:50
 د. ليلى العمري 2+1 كتابة المقال

11:00-

 ص 11:50
 د. علي الخمايسة 1 اللغة العبرية

8:00-8:50 

 م
 د. خالد النجار 1 قواعد اللغة اإلنجليزية المتقدمة

8:00-8:50 

 م
 د. ياسمين حنونة 1 الترجمة اإلدارية واإلقتصادية

 قسم علم النفس

 اليوم
وقت 

 االمتحان
 المدرس رقم الشعبة اسم المادة

 السبت 

30/ 1/ 2021 
 د. مالك الخطبا 1 علم النفس الفسيولوجي 11-11:50

 األحد 

31/ 1/ 2021 
 د. مالك الخطبا 1 االختبارات النفسية 11-11:50

 االثنين

1/ 2/ 2021 
 د. مالك الخطبا 1 علم نفس الشواذ 11-11:50

 الثالثاء

2/ 2/ 2021 
 د. مالك الخطبا 1 علم نفس الصدات والكوارث 11-11:50

 األربعاء 

3/ 2/ 2021 
 أ.د زهرية عبد الحق 1 مبادئ علم النفس 11-11:50

 الخميس

4/ 2/ 2021 
 أ.د زهرية عبد الحق 1 علم نفس االتصال 11-11:50

 السبت 

6/ 2/ 2021 
 أ.د زهرية عبد الحق 1 علم نفس الصحي 11-11:50

 األحد 

7/ 2/ 2021 
 د. سامي المصاروة 1 مناهج البحث في علم النفس 11-11:50

 االثنين

8/ 2/ 2021 
11-11:50 

 د. حنان هلسة 1 علم نفس العنف االسري والمجتمعي

 د. سامي المصاروة 1 مبادئ اإلحصاء الوصفي

 الثالثاء

9/ 2/ 2021 
 د. سامي المصاروة 1 تعليم التفكير 11-11:50

 األربعاء 

10/ 2/ 2021 
 د. حنان هلسة 1 علم نفس الشخصية 11-11:50



 

 الخميس

11/ 2/ 2021 
 د. حنان هلسة 1 علم النفس التنظيمي 11-11:50

 اليوم
وقت 

 االمتحان
 المدرس رقم الشعبة اسم المادة

 الثالثاء 

26/ 1 /2021 

2- 2:50 

 د. عبد هللا العلي 1 مهارات الحاسوب

 د. عبد هللا العلي 2 الحاسوبمهارات 

 أ. ليث عبيدات 1 مهارات حاسوب استدراكي

 د. عبد هللا العلي 2 مهارات حاسوب استدراكي

 أ. ليث عبيدات 3 مهارات حاسوب استدراكي

 د. عبد هللا العلي 4 مهارات حاسوب استدراكي

3-3:50 
 أ. دعاء رزق 1 اللغة اإلنجليزية

 أ. دعاء رزق 3 اإلنجليزيةاللغة 

4-4:50 

 أ. عبد الرحمن جودة 4 اللغة اإلنجليزية

 أ. عبد الرحمن جودة 5 اللغة اإلنجليزية

 د. فاطمة القيام 1 لغة إنجليزية استدراكي

 د. فاطمة القيام 2 لغة إنجليزية استدراكي

 أ. أسيل الشبيكات 1 مهارات اتصال باللغة اإلنجليزية

 أ. أسيل الشبيكات 2 اللغة اإلنجليزية 5-5:50

6-6:50 
 د. محمود المسلم 1 الثقافة اإلسالمية

 د. محمود المسلم 2 الثقافة اإلسالمية

7-7:50 

 أ. ليث عبيدات 1 االتصاالت واإلنترنت

 أ. ليث عبيدات 2 االتصاالت واإلنترنت

 أ. ليث عبيدات 3 االتصاالت واإلنترنت

 د. خالد البستنجي 1 مفاهيم ونظم اقتصادية 8-8:50

 األربعاء

27/ 1/ 2021 

 هـ ت 3 العلوم العسكرية 11-11:50

 هـ ت 1 العلوم العسكرية 12-12:50

 هـ ت 2 العلوم العسكرية 1-1:50

3-3:50 
 د. غازي العطنة 1 القدس والوصاية الهاشمية

 العطنةد. غازي  2 القدس والوصاية الهاشمية

 د. محمد ربابعة 4 التربية الوطنية 4-4:50

5-5:50 

 د. أحمد القطاونة 1 التربية الوطنية

 أ. حال الحباشنة 1 السالمة العامة واإلسعافات األولية

 د. عبد الرؤوف اليماني 1 علم النفس والمجتمع

6-6:50 
 د. أحمد القطاونة 2 التربية الوطنية

 د. أحمد القطاونة 3 التربية الوطنية

7-7:50 
 د. نشوان نشوان 1 الرياضة والصحة

 د. نشوان نشوان 2 الرياضة والصحة

 د. باسل الزعبي 1 مهارات اتصال باللغة العربية 8-8:50



 

 الخميس

28/ 1/ 2021 

 د. محمد حلمي 1 1اللغة اإلنجليزية لطلبة الماجستير  2-2:50

3-3:50 
 د. غازي العطنة 1 مهارات حياتية

 د. محمد حلمي 1 2اللغة اإلنجليزية لطلبة الماجستير 

 د. خالد البستنجي 1 الريادة واإلبداع 4-4:50

 د. باسل الزعبي 1 اللغة العربية 5-5:50

6-6:50 

 د. رافع الصبيح 4 اللغة العربية

 د. هناء خليل 1 لغة عربية استدراكي

 هناء خليل د. 2 لغة عربية استدراكي

7-7:50 

 د. أحمد القطاونة 1 التوعية المرورية

 د. أحمد القطاونة 2 التوعية المرورية

 د. رافع الصبيح 5 اللغة العربية

8-8:50 
 د. هناء خليل 2 اللغة العربية

 د. هناء خليل 3 اللغة العربية

 

 كلية االعمال

 اسم المدرس رقم الشعبة اسم المادة وقت االمتحان اليوم

 30/01/2021السبت  

9:00 – 9:50 

(1محاسبة تكاليف)  الحكيم جودة عبدأ.د  1 

 المعتصم الشيابأ.  2 الريادة والمنشاّت الصغيرة

 عبدالحكيم خريساتد.  1 نظرية المنظمة

المحافظ االستثمارية إدارة  مروج الجماعينأ. 1 

 سلطان فريحاتد. 1 بحوث التسويق

اإلستراتيجيةنظم المعلومات   خالد الزريقاتد. 1 

3:00 – 3:50 
 د.كايد العطار 2،  1 تدقيق داخلي

 د.منير قاسم 2،  1 الرياضيات المالية

7:00 – 7:50 

 صالح السيدد. 2 نظرية محاسبية

والعمليات اإلنتاج إدارة  محمد المهايرةد. 2 

 ايهاب هيكلد. 1 استراتيجيات التسويق

 ينال الكيالنيد. 1 نظم معلومات متقدمة

 محمد عبدالقادرد. 2 نظرية المنظمة

 فراس العتومد. 1 التسعير

 31/01/2021األحد  

9:00 – 9:50 

 سعد الساكنيد. 1 محاسبة متقدمة

خدمية منشاتمحاسبة   محمد سودهد. 1 

اإلستراتيجية اإلدارة  الحكيم خريسات عبدد. 1 

اإلداريةالقيادة   ربى الحاويد. 1 

والعمليات اإلنتاج إدارة  مراد عطيانيد. 1 

االستثمار إدارة  صالح الزرقاند. 1 

المبيعات إدارة  طارق هاشمد. 1 

 المعتصم الشيابأ. 1 الريادة في التسويق

 خالد الزريقاتد. 1 نظم دعم القرار

3:00 – 3:50 
(2محاسبة متوسطة )  د.حنان العواودة 2،  1 

2تجميع شعب مادة مبادئ  محاسبة   د.محمد سوده ، د. صالح 2،  1 

1تجميع شعب مادة مبادئ  محاسبة  7:50 – 7:00 د.محمد مخلوف، د.عثمان ،  1,2,3,4 

 د.لينه



 

 د.حسن القطيش 2،  1 تحليل قوائم مالية

 1/02/2021االثنين  

9:00 – 9:50 
 حسن القطيشد. 1 تدقيق الحسابات

 منير قاسمد. 1 الهندسة المالية

3:00 – 3:50 

تشريعات متخصصة/التشريعات الضريبية و المالية  هيثم المبيضيند. 1 

(2دراسة المحاسبة باللغة االنجليزية )  محمد سودةد. 1 

 ربى الحاويد. 1 الريادة والمنشاّت الصغيرة

الجودة الشاملة إدارة  خريسات  الحكيم عبدد. 1 

المالية والمؤسسات المالية األسواق  اسماعيل العواملهد. 1 

المخاطر إدارة  صالح الزرقاند. 1 

المالية للشركات اإلدارة  منير قاسمد. 1 

 ديانا الحمصي د. 1 التسويق المصرفي

 طارق هاشم د. 1 التسويق الصيدالني و الطبي

 امال العماوي د. 1 تصميم مواقع اإلنترنت

7:00 – 7:50 

(2)األعمال إدارةمبادئ   محمد القادر د. 3 

اإلداريالتدريب   ربى الحاوي د. 2 

 1/02/2021االثنين  

اإلداريالفساد   خالد البستنجي د. 2 

الجودة الشاملة إدارة  محمد المهايره د. 2 

 ينال الكيالني د. 1 تحليل و تصميم نظم المعلومات

 2/02/2021الثالثاء  

9:00 – 9:50 

ـد د. 1 دراسة المحاسبة باللغة االنجليزية  لينة زاي

 محمد مخلوف د. 1 معايير التدقيق الدولية

العقاري التمويل واالستثمار  مروج الجماعين أ. 1 

البرمجة إلىمدخل   هبه المالحمه د. 1 

 لينه زايد د. 2،  1 نظم معلومات محاسبية 3:50 – 3:00

7:00 – 7:50 
 د. صالح ، د. خالد 2،  1 تجميع شعب مادة مبادئ االقتصاد الكلي

اإلستراتيجية اإلدارة  شفيق شاكر د. 2 

 3/02/2021األربعاء  

9:00 – 9:50 

 يزن العرود د. 2،  1 محاسبة شركات

 سامي الخرابشة د. 1 السلوك التنظيمي

معاصره إداريةقضايا   المعتصم الشيابأ. 2 

المشاريع إدارة  الحكيم خريسات عبد د. 1 

 فادي أيوبأ. 1 مقدمة في المالية الدولية

 طارق هاشم د. 1 التسويق السياحي والضيافة

طقينالتصميم الرقمي و الم  امال العماوي د. 1 

 فارس الصوفيد. 2،  1 تطبيقات محاسبية بالحاسوب 3:50 – 3:00

7:00 – 7:50 

(1محاسبة متوسطة )  سعد الساكني د. 3 

(2محاسبة تكاليف )  حنان العواودة د. 2 

االجتماعية  أخالقيات العمل و المسؤولية  محمد المهايرة د. 2 

الدولية األعمال إدارة  محمد عبدالقادر د. 2 

 ينال الكيالني د. 1 نظم تخطيط الموارد

 4/02/2021الخميس  

9:00 – 9:50 
وسائل الترويج /االتصاالت التسويقية المتكاملة  المعتصم الشيابأ. 1 

 سلطان فريحات د. 1 نظم المعلومات التسويقية

3:00 – 3:50 
 ايهاب هيكل د. 1 إدارة التوزيع

 سلطان فريحات د. 1 قضايا تسويقية معاصرة

7:00 – 7:50 

 حسينعثمان  د. 2 معايير إعداد التقارير المالية الدولية

 شفيق شاكر د. 2 السلوك التنظيمي

/ التسويق الصناعي تسويق األعمال  ايهاب هيكل د. 1 



 

المعرفة أداره  خالد زريقات د. 1 

 5/02/2021الجمعة  
د.سعد الساكني ، دفارس  1,2,3 معايير المحاسبة الدولية 3:50 – 3:00

مبادئ التسويقتجميع شعب مادة  7:50 – 7:00 الصوفي  د.فراس ، د.ايهاب 2،  1 

 6/02/2021السبت  
9:00 – 9:50 

 هيثم المبيضين د. 1 محاسبة ضريبية

باللغة االنجليزية إداريهقراءات   زكريا الدوري أ.د  1 

واألزماتالتغيير  إدارة  فرج حراحشه د. 1 

 العواملةحمدان أ.د  1 أخالقيات العمل و المسؤولية االجتماعية

 اسماعيل العواملة د. 1 الخدمات المصرفية االلكترونية

3:00 – 3:50 

األعمال إدارةتطبيقات الحاسوب في   ينال الكيالني د. 1 

 6/02/2021السبت  

منظور استراتيجي -المعرفة إدارة  مراد عطياني د. 1 

المواد إدارة  سلطان فريحات د. 1 

مادة مبادئ  االقتصاد الجزئيتجميع شعب  7:50 – 7:00  أ.فادي ، أ.مروج 3،  2، 1 

 7/02/2021األحد  

9:00 – 9:50 

 هيثم المبيضين د. 1 معايير إعداد التقارير المالية الدولية

اإلداريالفساد   حمدان العواملة أ.د  1 

الدولية األعمال إدارة  زكريا الدوري أ.د  1 

 عبدالرحمن هاشم د. 1 مالية سلوكية

 محمود نورأ.د  1 تطبيقات مصرفية

 ديانا الحمصي د. 1 التسويق الدولي باللغة االنجليزية

3:00 – 3:50 

(1محاسبة متوسطة )  حنان العواودة د. 1 

(2محاسبة تكاليف )  الحكيم جودة عبدأ.د  1 

مالية )بنوك وتأمين( منشاتمحاسبة   محمد سودة د. 1 

(2)األعمال إدارةمبادئ   ربى الحاوي د. 2 

البحث العلمي أساليب  مراد عطياني د. 1 

 الرحمن هاشم عبد د. 1 مقدمة في النقود والبنوك

 ديانا الحمصي د. 1 دراسات تسويقية باللغة االنجليزية

تكنولوجيا الحاسوب أساسيات  امال العماوي د. 1 

1مبادئ  إدارة األعمال  تجميع شعب مادة 7:50 – 7:00  د. شفيق ، د.فرج 3،  1 

 8/02/2021االثنين  

9:00 – 9:50 

(1محاسبة متوسطة )  يزن العرود د. 2 

مالية )بنوك وتأمين( منشاتمحاسبة   صالح السيد د. 2 

 عثمان حسين د. 1 محاسبة دولية

(2)األعمال إدارةمبادئ   شفيق شاكر د. 1 

االجتماعي واإلعالم العامةالعالقات   سامي الخرابشة د. 1 

المصرفية األعمال إدارة  فادي أيوبأ. 1 

اإلسالميةالمصارف   الرحمن هاشم عبد د. 1 

 صالح الزرقان د. 1 تطبيقات الحاسوب في العمليات المصرفية

 فراس العتوم د. 1 التسويق االلكتروني

 المالحمةهبة  د. 1 تطبيقات حاسوبية متقدمة

 امال العماوي د. 1 نظم الوسائط المتعددة

الموارد البشرية إدارة 3:50 – 3:00  سامي الخرابشه د. 3،  1 

 أ.فادي ، أ.مروج 2،  1 تجميع شعب مادة مبادئ اإلدارة المالية 7:50 – 7:00

 9/02/2021الثالثاء  
3:00 – 3:50 

 كايد العطار د. 1 محاسبة حكومية

إسالمية محاسبة  حسن القطيش د. 1 

التسويق إدارة  فراس العتوم د. 1 

 محمد ابوقلة د. 2،  1 بحوث العمليات

 د.ينال ، د.محمد 2،  1 تجميع شعب مادة نظم المعلومات اإلدارية 7:50 – 7:00

 عثمان حسين د. 2 محاسبة متقدمة 3:50 – 3:00



 

األربعاء  

10/02/2021 

 صالح السيد د. 1 نظرية محاسبية

معاصره إداريةقضايا   القادر محمد عبد د. 1 

 الرحمن هاشم عبد د. 1 التخطيط والتحليل المالي

 ايوبفادي أ. 1 إدارة االئتمان

باللغة اإلنجليزية دراسة مالية ومصرفية  العواملة إسماعيل د. 1 

األربعاء  

10/02/2021 

3:00 – 3:50 

وتطوير المنتجات اإلبداع  طارق هاشم د. 1 

 خالد الزريقات د. 1 التجارة االلكترونية

 هبة المالحمة د. 1 التنقيب عن البيانات

 محمد ابوقلة د. 2،  1 تجميع شعب مادة مبادئ اإلحصاء 7:50 – 7:00

الخميس  

11/02/2021 

9:00 – 9:50 

 كايد العطـار د. 1 قضايا محاسبية معاصرة

 شاهر العرود 1 محاسبة مالية خاصة

إداريةمحاسبة   الخالق الراوي عبدأ.د  1 

يدارإلالتدريب ا  المعتصم الشيابأ. 1 

التغيير والتطوير إدارة  فرج حراحشه د. 1 

 دراسة الجدوى االقتصادية

 وتقييم المشاريع
 اسماعيل العوامله د. 1

البحث العلمي أساليب 3:50 – 3:00  شاهر العرود د. 2،  1 

 

 

 كلية الحقوق

 الفترة الصباحية

 اسم المدرس الشعبة اسم المادة وقت االمتحان وقت المحاضرة التاريخ اليوم

30/1/2021 السبت  9 -  10  1  -  1:50  د.محمد القهيوي 1 احكام االلتزام 

31/1/2021 االحد  10 – 11  1  -  1:50  د.محمد القهيوي 1 القانون الدولي الخاص 

السياسية والقانون النظم 

 الدستوري

 د.شذى العساف 1

1/2/2021 االثنين  11 – 12  1  -  1:50  أ.د.اكرم الفايز 1 جرائم واقعة على االموال 

 د.علي الزعبي 1 مدخل الى علم القانون

مالية عامة وتشريعات 

 ضريبية

 أ.د.عادل العلي 1

2/2/2021 الثالثاء  12 - 1  1  -  1:50 دستوري اردنينظام    د.شذى العساف 1 

1القانون الدولي العام   د.ايمن هلسه 1 

1اداري   د.مدين المحاسنة 1 

 

 االربعاء

3/2/2021  1  -  2  1  -  1:50 2القانون الدولي العام    د.ايمن هلسه 1 

 د.علي الزعبي 1 مصادر االلتزام

 د.عبدالوهاب 1 مدخل الى الفقه االسالمي

 د.مدين المحاسنة 1 القضاء االداري المعمري

4/2/2021 الخميس  2  -  3  1  -  1:50  د.محمد العماوي 2 اصول المحاكمات المدنية 

 د.هيام الشوابكة 1 قانون العمل

9/2/2021 الثالثاء  9:30 - 11  1  -  1:50  د.هيام الشوابكة 1 قانون الضمان االجتماعي 

1شخصية فقه احوال  د.عبدالوهاب  1 

10/2/2021 االربعاء المعمري  11 – 12:30  1  -  1:50  أ.د.مالك ابو نصير 1 تطبيقات قضائية 

 د.محمد ابو عنزة 1 قانون العقاوبات

11/2/2021 الخميس  12:30  -  2  1  -  1:50  د.هيام الشوابكة 1 اصول المحاكمات المدنية 

 أ.د.مالك ابو نصير 1 قانون البينات والتنفيذ

2فقه احوال شخصية   د.نادر القضاة 1 

 د.عبدهللا الغويري 1 مبادئ القانون التجاري



 

12/2/2021 الجمعة  2  -  3:30  1  -  1:50  أ.د.اكرم الفايز 1 اصول المحاكمات الجزائية 

 د.محمد ابو عنزة 1 اساليب البحث العلمي

 الفترة المسائية

 اسم المدرس الشعبة اسم المادة وقت االمتحان وقت المحاضرة التاريخ اليوم

30/1/2021 السبت  4  -  5  5 – 5:50  

 د.شذى العساف 2 نظام دستوري اردني

2القانون الدولي العام   د.ايمن هلسه 2 

 د.محمد العماوي 2 القانون في حياتنا

 د.علي الزعبي 1 عقود صغيرة

31/1/2021 االحد  5 -  6  5 – 5:50  
 د.ايمن هلسه 1 ديمقراطية وحقوق االنسان

 د.عبدالوهاب المعمري 2 مبادئ القانون التجاري

 د.علي الزعبي 1 العقود المسماة

1/2/2021 االثنين  6-7  5 – 5:50  
 د.عبدالوهاب المعمري 1 االوراق التجارية

 د.شذى العساف 2 حقوق االنسان

 د.محمد العماوي 1 حقوق عينية

2/2/2021 الثالثاء  7-8  د.طارق الصرفندي 1 مصطلحات قانونية  5:50 – 5 

 د.محمد العماوي 2 قانون الضمان االجتماعي

5/2/2021 الجمعة  4  -  5  5 – 5:50  
 د.عبدالوهاب المعمري 1 التجارة االلكترونية

 د.مدين المحاسنة 1 تشريعات االدارة االلكترونية

 أ.د.عادل العلي 1 القانون في حياتنا

6/2/2021 السبت  5 - 6  5 – 5:50  
 د.عبدهللا الغويري 1 شركات وافالس

 د.طارق الصرفندي 1 الجرائم الواقعة على االشخاص

 د.عمر النمرات 1 حقوق االنسان

7/2/2021 االحد  6  -  7 2القانون االداري   5:50 – 5   د.مدبن المحاسنة 1 

 د.طارق الصرفندي 1 تكنولوجيا المعلومات

8/2/2021 االثنين  7  -  8  د.عبدهللا الغويري 1 قانون التحكيم  5:50 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماجستير

اسم  الساعة اليوم التاريخ اسم المادة

 المدرس

30/1/2021 دراسة متعمقة في القانون اإلداري  د.مدين 50 : 5   - 5 السبت 

 المحاسنة

2/2/2021 دراسة متعمقة في قانون البينات والتنفيذ د.هيام  50 : 5   - 5 الثالثاء 

 الشوابكة

5/2/2021 دراسة متعمقة في القانون المدني أ.د.مالك ابو  50 : 5   - 5 الجمعة 

 نصير

8/2/2021 دراسة متعمقة في حقوق اإلنسان د.طارق  50 : 5   - 5 االثنين 

 الصرفندي

11/2/2021 دراسة متعمقة في القانون الجزائي د.محمد ابو  50 : 5   - 5 الخميس 

 عنزة



 

 كلية الهندسة

 واإللكترونياتهندسة االتصاالت 

 اسم المدرس رقم الشعبة ساعة االمتحان يوم االمتحان اسم المادة وقت المادة

تصاالت الحديثةالأنظمة ا 10:00-11:00  30/1/2021 

 السبت

2:00-2:50 

 د. محمد صيام 1

11:00-12:00  االتصاالت الرقمية 

10/2/2021 

 1 االربعاء

9:30-11:00  2/2/2021 االتصاالت الخلوية المتنقلة 

 1 الثالثاء

12:00-1:00  9/2/2021 تحليل االشارات والنظم 

 الثالثاء

8:00-8:50 

 1 مساء

1:00-4:00  مختبر االتصاالت الشبيهة 

30/1/2021 

 السبت

8:00-8:50 

 1 مساء

 

1:00-4:00  مختبر المعالج الدقيق 

31/1/2021 

 االحد

8:00-8:50 

 1 مساء

 

10:00-11:00  1/2/2021 الكترونيات القوى 

 االثنين

2:00-2:50 

1 

 د. وليد العمور

1:00-4:00  7/2/2021 م.انظمة التحكم 

 1 االحد

11:00-12:00 2دوائر كهربائية    31/1/2021 

 1 االحد

1:00-4:00  6/2/2021 م. الكترونيات القوى 

 1 السبت

1:00-4:00  6/2/2021 المشاغل الهندسية 

 السبت

8:00-8:50 

 2+1 مساء



 

11:00-12:30  11/2/2021 انظمة القياس والمجسات 

 1 الخميس

 3/2/2021 1دوائر كهربائية  11:00-12:00

 االربعاء

 أسامة فارسد.  1 2:00-2:50

 4/2/2021 انظمة التحكم 12:00-1:00

 1 الخميس

 5/2/2021 مختبر تطبيقات هندسية 1:00-4:00

 1 الجمعة

 11/2/2021 (2الكترونيات ) 11:00-12:30

 1 الخميس

 7/2/2021 م. دوائر المنطق الرقمي 1:00-4:00

 االحد

8:00-8:50 

 1 مساء

 8/2/2021 1تحليالت هندسية  10:00-11:00

 االثنين

أ.د. رامي عبد  1 2:00-2:50

 القادر

 

 هندسة العمارة

 اليوم  التاريخ  وقت االمتحان اسم المادة رقم الشعبة  المدرس

د. ابراهيم 

 خدمات مباني  1 فاروقة 
2.00 - 2.50 

 السبت 30/1/2021

د. مؤمن ابو 

 تكنولوجيا البناء المتقدم  1 عرقوب 
2.00 - 2.50 

 االحد 31/1/2021

د. سهى 

1تخطيط مدن  1 الدهوي  
م 8-8:50  

 االثنين 01/02/2021

م 8-8:50       الثالثاء 02/02/2021 

1نظريات عمارة معاصرة  1 د.سهى الدهوي  االربعاء 03/02/2021 2.50 - 2.00 

 الخميس 04/02/2021 2.50 - 2.00 فيزياء العمارة 1 د. احمد يونس

د. سهى 

1تاريخ عمارة  1 الدهوي  
2.00 - 2.50 

 السبت 06/02/2021

م 8-8:50     االحد 07/02/2021 

م 8:50-8 العمارة المحلية والحفاظ على التراث المعماري  1 م. آيات عودات  االثنين 08/02/2021 

د. تيسير 

 مبادئ التصميم المعماري 1 رواشدة 
م 8-8:50  

 الثالثاء 09/02/2021

م. اسيل 

 عمارة اسالمية  1 زريقات
2.00 - 2.50 

 االربعاء 10/02/2021

د. معاوية 

 مواصفات البناء واصول المهنة  1 النسور 
2.00 - 2.50 

 الخميس 11/02/2021



 

 هندسة الطاقة المتجددة

 المدرس رقم الشعبة اسم المادة وقت المادة وقت االمتحان اليوم

 30/1/2021السبت 
2.00 - 2.50        

م 8-8:50          

 31/1/2021االحد 
 د. مهند غرايبة 1 تحليل وقياس سرعة ونوعية الرياح 10.00 - 9.00 2.50 - 2.00

م 8-8:50          

 1/2/2021االثنين 
2.00 - 2.50 10.00 - 11.00 

 1 أنظمة الطاقة الكهروضوئية
م. فاتن فواز 

 الصرايرة

 د. مهند غرايبة 1 أنظمة طاقة الرياح

 د. وليد العمور  2 + 1 الكترونيات القوى

 د. ياسين الحسبان 1 إدارة وترشيد الطاقة

م 8-8:50          

 2/2/2021الثالثاء 
2.00 - 2.50 11.00 - 12.00 

 د. مايك حداد 1 ميكانيكا تطبيقية

 د. زكريا العمري 1 أنظمة النقل والتوزيع

م 8-8:50          

 3/2/2021االربعاء 
2.00 - 2.50 12.00 - 1.00 

 د. إسماعيل هديب 1 انتقال الحرارة

 د. مهند غرايبة 1 تكنولوجيا انتاج الطاقة

م 8-8:50          

 4/2/2021الخميس 
 د. مهند غرايبة 1 ميكانيكا الموائع 2.00 - 1.00 2.50 - 2.00

8.00 - 8.50         

 6/2/2021السبت 
 د. إسماعيل هديب 1 ديناميكا حرارية 9.00 - 8.00 2.50 - 2.00

م 8-8:50  د. ياسين الحسبان 1 أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية 11.00 - 9.30 

 7/2/2021االحد 
2.00 - 2.50 9.30 - 11.00 

 د. إسماعيل هديب 1 ديناميكا واهتزازات

 1 تحويل الطاقة وتخزينها
م. فاتن فواز 

 الصرايرة

م 8-8:50          

 8/2/2021االثنين 
2.00 - 2.50 11.00 - 12.30 

 د. زكريا العمري 1 االالت الكهربائية

 1 اقتصاديات الطاقة وكفائتها
م. فاتن فواز 

 الصرايرة

 د. ياسين الحسبان 1 تصميم أنظمة الطاقة المتجددة

م 8-8:50          

 9/2/2021الثالثاء 
 د. ياسين الحسبان   االثر البيئي وتشريعات الطاقة 10.00 - 9.00 2.50 - 2.00

م 8-8:50          

 10/2/2021االربعاء 

 د. إسماعيل هديب 1 خاليا الوقود والهيدروجين 5.30 - 4.00 2.50 - 2.00

م 8-8:50  1 المباني الخضراء 9.00 - 8.00 
م. فاتن فواز 

 الصرايرة

 11/2/2021الخميس 
 د. مايك حداد 1 علم المواد 3.00 - 2.00 2.50 - 2.00

م 8-8:50         



 

 الهندسة المدنية

ليوما  اسم المدرس رقم الشعبة اسم المادة وقت االمتحان التاريخ 

29/1/2021 الجمعة  

2-2.50   د. ابراهيم عبد )جميع الشعب(  رياضيات هندسية 

م 8-8:50 2هندسة األساسات    د. عرابي الراوي 1 

م 8-8:50 1هندسة األساسات    د. عرابي الراوي )جميع الشعب( 

م 8-8:50  د. معتز القطب 1 اإلنشاءات الخرسانية للعمارة 

30/1/2021 السبت  

2-2.50  د. ابراهيم فروقه )جميع الشعب( خدمات المباني و خدمات االبنية 

2-2.50  د. وليد حسن 1 استاتيكا 

م 8-8:50 فيضي عبيدد.  1 مواد بناء   

31/1/2021 األحد  
2-2.50  د. فيضي عبيد )جميع الشعب(  2الخرسانة المسلحة  

م 8-8:50  م. دعاء المجالي )جميع الشعب( الهيدروليكا  

1/2/2021 اإلثنين  

 2-2.50  أ.د. سعد فرحان 1 جيولوجيا هندسية 

 2-2.50  د. عبد المجيد آدم 1 هندسة البيئة 

م 8-8:50 المرور والنقلهندسة    م. سرى العمري )جميع الشعب( 

2/2/2021 الثالثاء  

2-2.50  د. محمد البطوش  1 المواصفات وحساب الكميات 

2-2.50  د. معتز القطب 1 ميكانيكا االنشاء للعمارة 

2-2.50  )جميع  تحليل انشاءات 1 

 الشعب(

 د. هاشم المشاقبة 

م 8-8:50  
)جميع   كتابة تقنية 

 الشعب(

 د. معاوية النسور و م. شيرين ابو ندى

3/2/2021 االربعاء  

2-2.50 1الهندسة الجيوتقنية    أ.د. سعد فرحان و د. عرابي الراوي   )جميع الشعب( 

2-2.50 2هندسة معالجة المياه    د. طارق الموسوي 1 

م 8-8:50 1االنشاءات الفوالذية    د. وليد حسن 1 

م 8-8:50  د. محمد البطوش 1 جبر خطي 

4/2/2021 الخميس  
2-2.50 3تفاضل وتكامل    د. هاشم المشاقبة و د. وسام الخضور )جميع الشعب( 

م 8-8:50  د. محمد البطوش 1 ادارة االنشاء 

5/2/2021 الجمعة  

2-2.50  م. دعاء المجالي )جميع الشعب( ميكانيكا الموائع 

2-2.50 تطبيقات الحاسوب في الهندسة  

 المدنية

 د. معتز القطب 1

5/2/2021 الجمعة م 8-8:50   د. طارق الموسوي )جميع الشعب( الهيدرولوجيا الهندسية 

6/2/2021 السبت  

 2-2.50  م. سرى العمري )جميع الشعب( تصميم طرق 

م 8-8:50  د. هاشم المشاقبة 1 ديناميكا 

م 8-8:50  د. رائد المهنا 1 هندسة السكك والمطارات 

7/2/2021 األحد  

 2-2.50  د. رائد المهنا 1 المساحة 

 2-2.50 مواضيع خاصة في الهندسة  

 المدنية

 د. محمد البطوش 1

م 8-8:50  
)جميع   اإلدارة واالقتصاد الهندسي 

 الشعب(

 د. معاوية النسور 

8/2/2021 اإلثنين  

 2-2.50 )جميع    1الخرسانة المسلحة  

 الشعب(

 د. محمد الالمي

م 8-8:50  د. غيداء ابو رمان 1 نظم المعلومات الجغرافية 

9/2/2021 الثالثاء  
 2-2.50  د. ابراهيم عبد و م. شيرين ابو ندى )جميع الشعب( إحصاء هندسي 

م 8-8:50  د. وسام الخضور 1 اخالقيات مهنة الهندسة 

10/2/2021 االربعاء  

 2-2.50 1هندسة معالجة المياه   طارق الموسوي و  د. عبد المجيد د.  )جميع الشعب( 

 آدم

م 8-8:50  د. وسام الخضور 1 طرائق التحليل العددي 

م 8-8:50  د. ابراهيم فروقه 1 إنشاء مباني 

11/2/2021 الخميس   2-2.50 2تحليل انشاءات    أ.د. كريم نمير و د. محمد الالمي )جميع الشعب( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-2.50  د. معاوية النسور 1 مواصفات البناء واصول المهنة 

م 8-8:50  د. فيضي عبيد 1 مقاومة المواد 

12/2/2021 الجمعة   2-2.50  د. رائد المهنا )جميع الشعب( تصميم رصفات 

 ماجستير ادارة مشاريع هندسية و ماجستير االنشاءات

 االستاذ المادة الساعة التاريخ اليوم

 مساءا 11-9 29/01/2021 الجمعة
معلومات المباني نمذجة  د.محمد البطوش 

 ا.د. كريم نمير التحليل باستخدام العناصر المحددة

 مساءا 11-9 02/02/2021 الثالثاء
 أ.د. كريم نمير التحليل االنشائي المتقدم

 ا.د. رامي عبدالقادر بحوث عمليات

 مساءا 11-9 06/02/2021 السبت

ةادارة المشاريع الهندسية المتقدم  د.ابراهيم عبد محمد 

 مشترك ادارة مشاريع االنشاءات

 د.معاوية النسور العقود و تشريعاتها

 مساءا 11-9 10/02/2021 االربعاء
 د.ابراهيم عبد محمد البحث االحصائي التطبيقي

 د.محمد الالمي التصميم الزلزالي للمنشأت



 

 كلية الصيدلة

االمتحانوقت  اليوم رقم  اسم المادة 

 الشعبة

 اسم المدرس

 السبت

30/1/2021  

 الجلسة االولى

 د.يوسف الدالهمة 1 تحليل آلي صيدلي 12-12.50

2 

 د.زياد أبو دية 1 عقاقير

2 

3 

 الجلسة الثانية

 د.سامي قادوس 1 صيدلية مستشفيات 6-6.50

2 

(1كيمياء دوائية )  د.قيس ابو العسل 1 

2 

 االحد

31/1/2021  

 الجلسة االولى

 أ.نور القرنة 1 التشريح واالنسجة للتمريض 12-12.50

ودولةبد.سهى ا 1 تكنولوجيا حيوية صيدالنية  

ودولةبد.سهى ا 2  

 د. اسراء العمري 3

 الجلسة الثانية

هديل الحديثيأ.د.  1 الكائنات المجهرية الصيدالنية 6-6.50  

 
2 

 د.كنار صويص 3

 د. جمال الكراد 1 توليف األدوية المتقدم

 االثنين

1/2/2021  

 الجلسة االولى

 د. إيمان الزميلي 1 صيدلة حيوية وحركية الدواء 12-12.50

 د.قيس جرار 2

 د. إيمان الزميلي 3

 د.  يوسف الدالهمة 1 كيمياء تحليلية صيدلية

 د.داليا علي 2

 الجلسة الثانية

 أ.اية دغش 1 كيمياء حيوية صيدالنية 6-6.50

 أ.د. أحمد نداف 2

 أ.رشا ابو ذوابة 1 تشريعات صيدالنية واخالقيات المهنة

2 

3 

 أ.صفاء العواوده 4

 الثالثاء

2/2/2021  

 

 الجلسة االولى

لؤي حسونةد.  1 علم وظائف األعضاء 12-12.50  

(1علم االدوية )  د.امجد ابو ارميلة 1 

2 

(3علم األدوية )  د. أحمد التلهوني 1 

2 

3 



 

االمتحانوقت  اليوم رقم  اسم المادة 

 الشعبة

 اسم المدرس

 الجلسة الثانية

 د.عبدهللا نصر 1 صيدلة تسويقية 6-6.50

2 

 د.جمال الكراد 1 صيدلة صناعية

2 

. هديل الحديثيأ.د 1 علم االحياء الدقيقة الصيدالني المتقدم  

 

 االربعاء

3/2/2021  

 

 الجلسة االولى

 أ.الهام ابو ريان 1 مناعة ومطاعيم 12-12.50

2 

3 

4 

 أ. نور القرنة 1 علم التشريح واألنسجة

(2علم االدوية )  د. سامي قادوس 1 

 د.امجد ابو ارميلة 2

 الجلسة الثانية

(2صيدالنية )كيمياء عضوية  6-6.50  د.داليا علي 1 

(2عالجيات وصيدلة سريرية )  ا. حنين المحيسن 1 

 د.رابعة الروسان 2

 الخميس

4/2/2021  

 

 الجلسة االولى

 أ.احمد الهوادي 1 علم األدوية للتمريض 12-12.50

(3كيمياء دوائية )  د.رامي أيوب 1 

2 

3 

 الجلسة الثانية

 أ.د. رعد العاني 1 فسيولوجيا األمراض 6-6.50

2 

2اء دوائية يكيم  

 

 د.منال النجداوي 1

2 

 السبت

6/2/2021  

 الجلسة االولى

(1عالجيات وصيدلة سريرية ) 12-12.50  د. إسراء طيبة 1 

2 

 د.عبد اإلله الجرادات 1 صيدلة طبيعية

2 

 الجلسة الثانية

جرعات صيدالنيةحساب  6-6.50  أ.رشا ابو ذوابة 1 

 د.لؤي حسونة 1 علم  وظائف االعضاء للتمريض

 د.سهى أبو دولة 1 تكنولوجيا طبية متقدمة

 االحد

 

7/2/2021  

 الجلسة االولى

 د.إيمان الزميلي 1 الرقابة الدوائية 12-12.50

(1كيمياء عضوية صيدالنية )  د.داليا علي 1 

 الجلسة الثانية

 أ.د. أحمد نداف 1 كيمياء حيوية سريرية 6-6.50

 أ.غادة عبد الوهاب 2



 

االمتحانوقت  اليوم رقم  اسم المادة 

 الشعبة

 اسم المدرس

 د.إسراء العمري 3

 االثنين

8/2/2021  

 الجلسة االولى

 د.احمد الهوادي 1 أدوية بدون وصفة طبية 12-12.50

2 

3 

 د.كنار صويص 1 كائنات مجهرية عامة

2 

 الجلسة الثانية

 د.رابعة الروسان 1 علم االدوية و المداواة السريري المتقدم 6-6.50

 أ.الهام ابو ريان 1 علم االحياء الدقيقة للتمريض

 د. ميساء صالح 1 تصميم وتركيب األدوية

 د. ميساء صالح 2

 د. ميساء صالح 3

 د.قيس ابو العسل 4

 الثالثاء

9/2/2021  

 الجلسة االولى

 د. عبداللة نصر 1 اقتصاديات الدواء 12-12.50

2 

 أ. حنين المحيسن 3

 د.نسرين دهشان 1 صيدالنيات

2 

 الجلسة الثانية

  1 كيمياء النواتج الطبيعية 6-6.50

 د.رامي نجادات

 

2 

3 

 االربعاء

10/2/2021  

 

 الجلسة االولى

دغش أ.ايه 1 كيمياء حيوية للتمريض 12-12.50  

  1 علم السموم

 د.قيس جرار
2 

3 

 الجلسة الثانية

 أ.صفاء العواوده 1 احصاء حيوي 6-6.50

2 

 الخميس

11/2/2021  

 الجلسة االولى

  1 تطبيقات في الصيدلة السريرية 12-12.50

 د.إسراء الطيبة
2 

3 

 الجلسة الثانية

التجميليةالمستحضرات  6-6.50  د.نسرين دهشان 1 

2 

 د.منال النجداوي 3

 

 



 

 

 كلية تكنولوجيا المعلومات

 اسم المادة وقت االمتحان اليوم
رقم 

 الشعبة
 المدرس

 فيصل الزيود 1 تحليل عددي صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 فايز الشروف 1 نمذجة ومحاكاة صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 عدنان مهدي 1 معمارية الحاسوب صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 احمد الشنطي 1 أمن المعلومات صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 وليد مقابلة 1 أنظمة وسائط متعددة صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 اسامه قطيش 1 صيانة البرمجيات والهندسة العكسية صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 عايش الحروب 1 فحص البرمجيات المتقدمة صباحا 8:50 - 8 2021-1-30السبت 

 اسامه الحاج حسن 1 قواعد البيانات مساء   4:50 - 4 2021-1-30السبت 

 جمال زراقو 2 قواعد البيانات مساء   4:50 - 4 2021-1-30السبت 

 عدنان مهدي 1 شبكات حاسوب صباحا 8:50 - 8 2021-1-31األحد 

 عدنان مهدي 2 شبكات حاسوب صباحا 8:50 - 8 2021-1-31األحد 

 فادي حمد 3 شبكات حاسوب صباحا 8:50 - 8 2021-1-31األحد 

 فيصل الزيود 1 شبكات حاسوب السلكية مساء   4:50 - 4 2021-1-31األحد 

 فادي حمد 1 ادارة الشبكات مساء   4:50 - 4 2021-1-31األحد 

 عبدهللا النعيمي 1 معالجة الصور مساء   4:50 - 4 2021-1-31األحد 

 فايز الشروف 1 نظم التشغيل مساء   9:50 - 9 2021-1-31األحد 

 ديمه الفريحات 1 تصميم وتنظيم الحاسوب صباحا 8:50 - 8 2021-2-1االثنين 

 عدي المعايطة 1 هندسة البرمجيات كائنية المنحى صباحا 8:50 - 8 2021-2-1االثنين 

 احمد الشنطي 1 نظم استرجاع المعلومات صباحا 8:50 - 8 2021-2-1 االثنين

 نادر سالمه 1 أمن الهواتف الذكية صباحا 8:50 - 8 2021-2-1االثنين 

 عبدهللا النعيمي 2 رياضيات متقطعة مساء   4:50 - 4 2021-2-1االثنين 

 ديمه الفريحات 1 رياضيات متقطعة مساء   4:50 - 4 2021-2-1االثنين 

 جمال زراقو 1 برمجة الوسائط المتعددة مساء   4:50 - 4 2021-2-1االثنين 

 حسن كناكر 1 انظمة كشف التسلل مساء   4:50 - 4 2021-2-1االثنين 

 ماهر ابوحامده 1 (2تصميم مواقع انترنت ) صباحا 8:50 - 8 2021-2-2الثالثاء 

 اسامه الحاج حسن 2 (2) تصميم مواقع انترنت صباحا 8:50 - 8 2021-2-2الثالثاء 

 وليد مقابلة 1 معامالت الكترونية صباحا 8:50 - 8 2021-2-2الثالثاء 

 اياد الزبيدي 1 خوارزميات مساء   4:50 - 4 2021-2-2الثالثاء 

 اسامه قطيش 1 رياضيات برمجية مساء   9:50 - 9 2021-2-2الثالثاء 

 فيصل الزيود 1 تصميم المنطق صباحا 8:50 - 8 2021-2-3االربعاء 

 عايش الحروب 1 تحليل وتصميم نظم المعلومات مساء   4:50 - 4 2021-2-3االربعاء 

 عدي المعايطة 2 تحليل وتصميم نظم المعلومات مساء   4:50 - 4 2021-2-3االربعاء 

 فينوس سماوي 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات مساء   4:50 - 4 2021-2-3االربعاء 

 محمد الجنيني 1 منهجية برمجة مساء   4:50 - 4 2021-2-3االربعاء 

 احمد بني مصطفى 2 منهجية برمجة مساء   4:50 - 4 2021-2-3االربعاء 

 فايز الشروف 1 نمذجة ومحاكاة مساء   4:50 - 4 2021-2-3االربعاء 

 محمد الفيومي 1 توثيق البرمجيات صباحا 8:50 - 8 2021-2-4الخميس 

 شادي المساعدة 1 امن الحوسبة السحابية صباحا 8:50 - 8 2021-2-4الخميس 

 شادي المساعدة 1 برمجة مرئية مساء   4:50 - 4 2021-2-4الخميس 

 عدي المعايطة 2 برمجة مرئية مساء   4:50 - 4 2021-2-4الخميس 



 

 فيصل الزيود 1 شبكات حاسوب متقدمة مساء   4:50 - 4 2021-2-4الخميس 

 فينوس سماوي 1 انتاج صوت وصوره مساء   4:50 - 4 2021-2-4الخميس 

 حسن كناكر 1 الريادة واالبداع مساء   9:50 - 9 2021-2-4الخميس 

 خليل برهوم 1 تفاعل االنسان والحاسوب صباحا 8:50 - 8 2021-2-6السبت 

 ثامر الروسان 1 هندسة الويب صباحا 8:50 - 8 2021-2-6السبت 

 خليل برهوم 1 اساليب كائنية المنحى مساء   4:50 - 4 2021-2-6السبت 

 خليل برهوم 2 اساليب كائنية المنحنى مساء   4:50 - 4 2021-2-6السبت 

 شادي المساعدة 1 امنية الشبكات مساء   4:50 - 4 2021-2-6السبت 

 جمال زراقو 1 تصميم العاب مساء   4:50 - 4 2021-2-6السبت 

 فادي حمد 1 التحقيقات وتحليل األدلة الجنائية مساء   4:50 - 4 2021-2-6السبت 

 محمد الفيومي 1 هندسة البرمجيات المتقدمة مساء   4:50 - 4 2021-2-6السبت 

 ديمه الفريحات 1 فحص البرمجيات مساء   9:50 - 9 2021-2-6السبت 

 عدي المعايطة 1 (1مواضيع مختارة ) صباحا 8:50 - 8 2021-2-7األحد 

 محمد الجنيني 1 هياكل البيانات مساء   4:50 - 4 2021-2-7األحد 

 محمد الجنيني 2 هياكل البيانات مساء   4:50 - 4 2021-2-7األحد 

 اياد الزبيدي 3 هياكل البيانات مساء   4:50 - 4 2021-2-7األحد 

 احمد الشنطي 1 انترنت االشياء وامنها مساء   4:50 - 4 2021-2-7األحد 

 ماهر ابوحامده 1 تنقيب البيانات صباحا 8:50 - 8 2021-2-8االثنين 

 نادر سالمه 1 نظم تشغيل الشبكات / لينكس صباحا 8:50 - 8 2021-2-8االثنين 

 ثامر الروسان 1 هندسة متطلبات البرمجيات مساء   4:50 - 4 2021-2-8االثنين 

 اسامه الحاج حسن 1 برمجة الهواتف الذكية مساء   4:50 - 4 2021-2-8االثنين 

 ماهر ابوحامده 1 ادارة نظم قواعد البيانات مساء   4:50 - 4 2021-2-8االثنين 

 ثامر الروسان 1 (1تصميم مواقع انترنت ) صباحا 8:50 - 8 2021-2-9الثالثاء 

 نادر سالمه 2 (1تصميم مواقع انترنت ) صباحا 8:50 - 8 2021-2-9الثالثاء 

 ماهر ابوحامده 1 مستودعات البيانات صباحا 8:50 - 8 2021-2-9الثالثاء 

 اسامه قطيش 1 جودة البرمجيات مساء   4:50 - 4 2021-2-9الثالثاء 

 اياد الزبيدي 1 ذكاء اصطناعي مساء   4:50 - 4 2021-2-9الثالثاء 

 نادر سالمه 1 ادارة مخاطرامن المعلومات مساء   4:50 - 4 2021-2-9الثالثاء 

 اسامه الحاج حسن 1 برمجة شبكات ومخدمات صباحا 8:50 - 8 2021-2-10االربعاء 

 احمد الشنطي 1 نظرية االحتساب صباحا 8:50 - 8 2021-2-10االربعاء 

 احمد بني مصطفى 1 ادارة مشاريع البرمجيات مساء   4:50 - 4 2021-2-10االربعاء 

 ديمه الفريحات 1 اساسيات البرمجة مساء   4:50 - 4 2021-2-10االربعاء 

 محمد الجنيني 2 اساسيات البرمجة مساء   4:50 - 4 2021-2-10االربعاء 

 فينوس سماوي 1 نظم موزعة مساء   4:50 - 4 2021-2-10االربعاء 

 اياد الزبيدي 1 تصميم مترجمات مساء   4:50 - 4 2021-2-10االربعاء 

 عبدهللا النعيمي 1 رسوميات حاسوبية صباحا 8:50 - 8 2021-2-11الخميس 

 فادي حمد 1 مراقبة الشبكات وتوثيقها صباحا 8:50 - 8 2021-2-11الخميس 

 عايش الحروب 1 تصميم بنية البرمجيات صباحا 8:50 - 8 2021-2-11الخميس 

 محمد الفيومي 1 ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة صباحا 8:50 - 8 2021-2-11الخميس 

 عايش الحروب 1 أساسيات هندسة البرمجيات مساء   4:50 - 4 2021-2-11الخميس 

 اسامه قطيش 2 اساسيات هندسة برمجيات مساء   4:50 - 4 2021-2-11الخميس 

 وليد مقابلة 1 الرؤية االفتراضية مساء   4:50 - 4 2021-2-11الخميس 

 ثامر الروسان 1 الويبهندسة البرمجيات لتطبيقات  مساء   4:50 - 4 2021-2-11الخميس 

 

 



 

 

 

 كلية العلوم التربوية

 برنامج البكالوريوس 

 اليوم 
 وقت

 االمتحان  
 اسم المادة 

 رقم 

 الشعبة 
 اسم المدرس 

 1:50-1 30/1/2021 السبت 

 مناهج العلوم وأساليب تدريسه 

 مناهج وأساليب تدريس العلوم 
 د انتصار طنوس  1

 د هاني الخالدي  1 الحاسوب التعليمي 

 د رانيا فريحات  1 المسرح والدراما في التعليم 

 د عبد الرؤوف اليماني  1 التقييم النفسي والتربوي في الطفولة المبكرة 

 د اسماء الخوالدة  1 التربية والتعليم في األردن  1:50 -1 31/1/2021 األحد 

 د غازي طاشمان  1 مناهج وأساليب تدريس االجتماعيات  5:50-5 31/1/2021 األحد 

 1:50-1 1/2/2021 االثنين 

 د محمود المسلم  1 اساسيات في العقيدة والسيرة 

 تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها /

 تصميم الوسائل والمواد التعليمية وانتاجها لألطفال 
 د عنود خريشا  1

 د عبد الرؤوف اليماني  1 النمو العقلي والمعرفي واللغوي للطفل 

 د انتصار طنوس  1 العلوم الحياتية و الصحية 

 1:50-1 2/2/2021 الثالثاء 

 د محمود المسلم  1 اساسيات في الفقه 

 مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية 

 مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها 
 المستريحي د حسين  1

 د اسماء الخوالدة  1 فنون األطفال والموسيقى واألناشيد 

 1:50-1 3/2/2021 األربعاء 
 د ليندا الخطيب  1 إدارة الصف وتنظيمه 

 د محمد الداللعة  1 مناهج البحث في التربية وعلم النفس 

 د رانيه فريحات  1 األطفال ذوو االحتياجات الخاصة  5:50-5 3/2/2021 األربعاء 

 1:50-1 4/2/2021 الخميس 

 مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها 

 مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية 
 د صفية الجبالي  1

 د ليندا الخطيب  1 ادب األطفال 

 د حسين المستريحي  1 فن الكتابة والتعبير 

 1:50-1 6/2/2021 السبت 
 د اسماء الخوالدة  1 المناهج  التربوية الحديثة 

 د ليندا الخطيب  1 علم النفس التربوي 

 د غاري طاشمان  1 دخل الى التربية م 5:50-5 6/2/2021 السبت 

 1:50-1 7/2/2021 األحد 

 د انتصار طنوس  1 مفاهيم في العلوم الطبيعية 

 مناهج وأساليب تدريس الرياضيات 

 مناهج الرياضيات وأساليب التدريس فيها 
 د صفية الجبالي  1

 د هاني الخالدي  1 أساسيات في القياس والتقويم 

 د اسماء الخوالدة  1 مناهج رياض األطفال وطرائق التدريس فيها 

 د هناء الفلفلي  1 تعليم القراءة والكتابة لألطفال 



 

 د صفية الجبالي  1 علم نفس اللعب  5:50-5 7/2/2021 األحد 

 1:50-1 8/2/2021 االثنين 
 د هاني الخالدي  1 مفاهيم أساسية في الهندسة 

 د انتصار طنوس  1 تنمية التفكير عند األطفال 

 د عنود خريشا 1 تاريخ العرب والمسلمين  5:50-5 8/2/2021 االثنين 

 

 د عبد الرؤوف اليماني  1 قضايا واتجاهات معاصرة في التربية  1:50-1 9/2/2021 الثالثاء 

 د ليندا الخطيب 1 اإلبداع في الطفولة 5:50-5 9/2/2021 الثالثاء 

 1:50-1 10/2/2021 األربعاء 
 1 تربية عملية نظري 

 د غازي طاشمان 
 1 1تطبيقات عملية 

 د رانيه فريحات 1 واإلرشاد النفسيمبادئ التوجيه  5:50-5 10/2/2021 األربعاء 

 نصوص تربوية ونفسيه باللغة االنجليزية  1:50-1 11/2/2021 الخميس 

 اللغة االنجليزية ألغراض تربوية 
 د عنود خريشا  1

 5:50-5 11/2/2021 الخميس 
 م/أ تدريس التربية المهنية 

 مناهج التربية المهنية والرياضية وأساليب تدريسها 
 د عبد الرؤوف اليماني  1

 برنامج الماجستير 

 د هناء الفلفلي  1 أنشطة رياض األطفال  5:50-5 30/1/2021 السبت 

 5:50-5 2/2/2021 الثالثاء 
 اإلرشاد النفسي واألسري في

 مرحلة رياض األطفال  
 د رانيه فريحات  1

 د حسين المستريحي  1 تخطيط برامج رياض األطفال وتطويرها  5:50-5 6/2/2021 السبت 

 د صفية الجبالي  1 الطفل والمجتمع  5:50-5 9/2/2021 الثالثاء 

 الخميس
2021/2/11  5-5:50 

 مناهج البحث في الطفولة 

 حلقة بحث في دراسات الطفولة 
 د هناء الفلفلي  1

 

 كلية التمريض

 المدرس الشعبة المادة وقت االمتحان التاريخ اليوم

30/1/2021 السبت ص 8:00-8:50   د. رسميه االعمر 2+1 مهارات االتصال 

30/1/2021 السبت ص 8:00-8:50   م. منى خمدان 2+1 المشورة   والتثقيف الصحي 

30/1/2021 السبت  4.00-4:50  د. محمد عثمان 2+1 البحث في   التمريض 

30/1/2021 السبت  4.00-4:50  د. عماد الفيومي 1 إحصاء حيوي متقدم 

31/1/2021 االحد  4.00-4:50 نظري –نفسية  تمريض صحة   د. رسميه االعمر 1+2 

31/1/2021 االحد  4.00-4:50  د. جعفر الخوالدة 2+1 نظري -تمريض صحة المجتمع  

31/1/2021 االحد  4.00-4:50 نظري –تمريض الحاالت المزمنة    د. عماد الفيومي 1 

1/2/2021 االثنين  4.00-4:50 2للتمريض اللغة اإلنجليزية    د. محمد عثمان 1 

1/2/2021 االثنين  4.00-4:50 نظري -1تمريض صحة البالغين    م. حنان الدرعاوي 1 

1/2/2021 االثنين ص 8:00-8:50   أ.حال حباشنه 1 نمو وتطور 

1/2/2021 االثنين  4.00-4:50  د. محمد عثمان 1 التعليم والتدريب في التمريض 

1/2/2021 االثنين  4.00-4:50  د. حمزة ابوناب 1 الفسيولوجيا المرضية للحاالت المزمنة 

2/2/2021 الثالثاء ص 8:00-8:50   م. فؤاد جواوده 2+1 تمريض الطوارئ والكوارث 

3/2/2021 األربعاء ص 8:00-8:50   م. فؤاد جواوده 1 تمريض المسنين 



 

3/2/2021 األربعاء  4.00-4:50 نظري –اإلدارة وضمان الجودة   عبدهللا الغنيميند.  1   

3/2/2021 األربعاء  4.00-4:50  د. وفيقة ظاهر 1 أساليب البحث في التمريض 

3/2/2021 األربعاء  4.00-4:50  د. منى هماش 1 المشروع السريري 

4/2/2021 الخميس ص 8:00-8:50   د. عال كوطه 1 اساسيات التمريض نظري 

4/2/2021 الخميس  4.00-4:50 نظري 2تمريض صحة البالغين    م. منى حمدان 1 

4/2/2021 الخميس ص 8:00-8:50   م.حال حباشنه 1 تمريض صحة الطفل نظري 

6/2/2021 السبت  4.00-4:50  د. عماد الفيومي 1 التفكير النقدي في التمريض 

7/2/2021 االحد  8:00-8:50  م. فؤاد جواوده 1 قضايا واخالقيات 

7/2/2021 االحد  4.00-4:50  
المبنية على البراهين في المزاولة 

 التمريض
1+2  د. حمزة ابوناب 

7/2/2021 االحد  4.00-4:50  
السياسة الصحية وأثر دور التمريض 

 المتقدم
1+2  أ.د. وفيقة ظاهر 

8/2/2021 االثنين ص 8:00-8:50   د. عبدهللا الغنيميين 1 اإلحصاء الحيوي 

09/2/2021 الثالثاء ص 8:00-8:50  والمرضالتغذية في الصحة    م. عبدهللا حمدان 1 

09/2/2021 الثالثاء  4.00-4:50 نظري –ام  تمريض صحة   د. عال كوطه 1 

10/2/2021 األربعاء  4.00-4:50 2+1 القرار السريري في التمريض   د. عماد الفيومي 

10/2/2021 األربعاء  4.00-4:50 نظري –تمريض عناية حثيثة    أ.منى حمدان 1+2 

10/2/2021 األربعاء ص 8:00-8:50   د. عبدهللا الغنيميين 1 الفسيولوجيا المرضية 

11/2/2021 الخميس ص 8:00-8:50   د. جعفر الخوالدة 2+1 مقدمة في علم التمريض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية العلوم

 

 اسم المادة وقت االمتحان اليوم
رقم 

 الشعبة
 اسم المدرس

 السبت

30/1/2021  
10-10:50  

2الكيمياء الفيزيائية  المعابرهد. االء  1   

الكيمياء العامة للعلوم الطبية 

 المساندة
 د. منال الخباص 1

 الكترونيات
1 

 د. محمد مهيدات
2 

 أ.د.روجر سخل 1 فيزياء الطاقة

 1 اسس الرياضيات
 د. خالد جابر

 1 نظرية المجموعات والمنطق

 االحد

31/1/2021  
10-10:50  العلوم الحياتية العامة 

1 

 2 أ.رزان ابوعساف

3 

 االثنين

1/2 /2021  
10-10:50  

(1الكيمياء غير العضوية )  د. منال الخباص 1 

(2تحليل الي )  د. سامر العوايدة 1 

1كهرباء ومغناطيسية   د. احسان عريقات 1 

 د. نذير القادري 1 فيزياء بيئية

3تفاضل وتكامل   د. عبدالكريم فرح 1 

المصفوفاتنظرية   د. احمد الناطور 1 

 الثالثاء

2/2/2021  
10-10:50  

1الكيمياء العامة   
1 

 د. سامر العوايدة
2 

 الكيمياء العامة للصيدلة
1 

 د. عبد عبدالقادر
2 

1فيزياء رياضية   د. محمد ابوالسيد 1 

 د. خالد جابر 1 دوال خاصة

الناطورد. احمد  1 معادالت تفاضلية عادية  

 االربعاء

3/2/2021  
10-10:50  

1التحليل االلي   د. عبد عبدالقادر 1 

1ميكانيكا كمية   د. محمد ابوالسيد 1 

2ميكانيكا كالسيكية   د. نذير القادري 1 

 د. خالد جابر 1 نظرية العدد

 الخميس

4/2/2021  
10-10:50 1تفاضل وتكامل    

1 

 د. احمد الناطور

2 

3 

4 

5 

 الجمعة

5/2/2021  
10-10:50 2تفاضل وتكامل    

1 
 د. عبدالكريم فرح

2 

 السبت

6/2/2021  
10-10:50  

(2الكيمياء العامة )  أ.دارين حميدات 1 

 د. عبد عبدالقادر 1 الكيمياء التحليلية

(1الكيمياء الفيزيائية )  د. االء المعابره 1 

 د. سامر العلي 1 كيمياء الجزيئات الحيوية

 د. احسان عريقات 1 فيزياء الحالة الصلبة

 د. عبدالكريم فرح 1 تحليل حقيقي

 االحد

7/2/2021  10-10:50  احصاء واحتماالت 
1 

 د. احمد الناطور
2 



 

 االثنين

8/2/2021  
10-10:50  

2الكيمياء غير العضوية   د. منال الخباص 1 

1الكيمياء الصناعية  العليد. سامر  1   

 أ.د. روجر سخل 1 بصريات

 د. احسان عريقات 1 تطبيقات الحاسوب في الفيزياء

 د. خالد جابر 1 المعادالت التفاضلية الجزيئية

 الثالثاء

9/2/2021  
10-10:50  

1فيزياء عامة   
 د.نذير القادري 1

 د. محمد ابوالسيد 2

2فيزياء عامة   
 د. محمد ابوالسيد 1

احسان عريقاتد.  2  

1ميكانيكا كالسيكية   د.نذير القادري 1 

 د. عبدالكريم فرح 1 تفاضل وتكامل متقدم

 د. انتصار طنوس 1 اساليب تدريس العلوم

 االربعاء

10/2/2021  
10-10:50  

(1الكيمياء العضوية )  د.سامر العوايدة 1 

(2الكيمياء العضوية )  د. سامر العلي 1 

للصيدلة فيزياء عامة  
1 

 د. محمد مهيدات
2 

 أ.د. روجر سخل 1 فيزياء حديثة

1جبر خطي   د. احمد الناطور 1 

 الخميس

11/2/2021  
10-10:50  

 د. منال الخباص 1 الكيمياء االشعاعية والنووية

 د. عبدالرزاق الحناوي 1 فيزياء طبية عامة

 د. محمد المهيدات 1 الكترونيات رقمية

 د. عبدالكريم فرح 1 احصاء رياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية العلوم الطبية المساندة

 

 

 

 

 العالج الطبيعي

 رقم شعبة اسم المادة وقت االمتحان تاريخ / اليوم
 أسم المدرس

 

29/1/2021  

 الجمعة

:0001 – :5001 والء السايسد.  1 عالج كهربائي   

 د. لؤي حسونة 1 فسيولوجيا اإلنسان

30/1/2021  

 السبت

10:00 – 10:50  د. منال الخباص 1 كيمياء عامة  

31/1/2021  

 األحد

10:00 – 10:50 3+2+1 علوم حياتية عامة   د. رزان أبو عساف 

1/2/2021  

 االثنين

10:00 – 10:50  د. والء السايس 1 عالج طبيعي ألمراض الجهاز العصبي 

 م. إسماعيل الحاج 1 تشريح الجهاز العصبي

2/2/2021  

 الثالثاء

10:00 – 10:50 المساندةعلم النفس السريري للعلوم الطبية    1+2 سالمة الدعجةد.    

3/2/2021  

 األربعاء
10:00 – 10:50  د. عالء أبو الرب 1 األطراف الصناعية واألجهزة المساعدة 

2+1 علم التشريح واألنسجة عملي  د. لؤي حسونة 

4/2/2021  

 الخميس
10:00 – 10:50  م. إسماعيل الحاج  1 تشريح الجهاز العضلي الهيكلي 

5/2/2021  

 الجمعة

:0001 – :5001 2+1 أخالقيات المهن الطبية   د. سالمة الدعجة 

 د. والء السايس  1 عالج يدوي

6/2/2021  

 السبت
10:00 – 10:50  أ.د. رعد العاني  1 علم األمراض 

سالمة الدعجةد.  1 التأهيل المجتمعي  

7/2/2021  

 األحد
10:00 – 10:50 بحثطرق وأساليب   عبد الرزاق الحناوي د.  1   

  د. عالء أبو الرب 1 عالج طبيعي ألمراض القلب والرئتين

8/2/2021  

 االثنين
10:00 – 10:50 عالء أبو الرب د.  1 مبادي التشخيص اإلشعاعي   

 م. إسماعيل الحاج 1 التمارين العالجية

9/2/2021  

 الثالثاء
10:00 – 10:50 لحاالت الجراحة والحروقعالج طبيعي    د. سالمة الدعجة 1 

 د. لؤي حسونة 1 علم التشريح واألنسجة

10/2/2021  

 األربعاء
10:00 – 10:50  د. لؤي حسونة 1 فسيولوجيا اإلنسان عملي 

 د. والء السايس 1 عالج طبيعي ألمراض العظام والعضالت

11/2/2021  

 الخميس
10:00 – 10:50 الحركةعلم    1+2  م. إسماعيل الحاج  

12/2/2021  

 الجمعة

:0001 – :5001 عبد الرزاق الحناوي د.  1 فيزياء طبية عامة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمي تكنولوجيا التصوير اإلشعاعي وتكنولوجيا التخدير واالنعاش

رقم  اسم المدرس
 الشعبة

 اليوم وقت االمتحان اسم المادة

 لؤي حسونة
 

1 

 

 فسيولوجيا االنسان
 

1:00-1:50  الجمعة 

29/1  

 
 عبدالرزاق

 

1 
 

 التصوير الرقمي
 
10-10:50  

 السبت

30/1  

 
 معاوية عبابنة

1 

 

 

 
 علم االدوية للتخدير

 

10-10:50 
 االحد

31/1  

التنفسية والتنفس  أساسيات المعالجة 1 معاوية عبابنة
 االصطناعي

 االثنين 10-10:50

1/2  

 سالمة

 
1+2  الثالثاء  10:50-10 علم النفس السريري 

2/2  

 عمر ثلجي
 

 لؤي حسونة

1 

 

2 

 تشريح طبقي
 

 علم التشريح واالنسجة عملي

 

10-10:50 

 

 األربعاء

3/2  

 خلدون ردايدة
 

 علي عبيدات

1 

 

1 

1تصوير طبقي   

 
 فيزياء التخدير

10-10:50 

 
 

 الخميس

4/2  
 

 سالمة
 

2  +1  

 

1:50-1:00 أخالقيات المهن الطبية  الجمعة 

5/2  

 االحد 10:50-10 علم االمراض 1 رعد

6/2  

 
 عبدالرزاق

1 

 

 
 طرق وأساليب بحث

 السبت 10-10:50

7/2  

 عمر ثلجي
 

 علي عبيدات

1 

 

1 

 قواعد التشخيص االشعاعي
 

 المشاكل الطبية وادارتها

10-10:50 

 

 االثنين

8/2  

 رعد
 

 لؤي

1 

 

+1 2 
 

 الفسيولوجيا المرضية للتخدير
 

 علم التشريح واالنسجة

 

 
10-10:50 

 الثالثاء

9/2  

 معاوية
 لؤي

 

1 

1 

 مقدمة في تقنية التخدير
 فسيولوجيا االنسان عملي

 

 األربعاء 10-10:50

10/2  

1تصوير بالرنين المغناطيسي  1 خلدون  

 

10-10:50  

 

 الخميس

11/2  

 فيزياء طبية عامة 1 عبدالرزاق
 

1:00-1:50  الجمعة 

12/2  



 

 النهائيةبخصوص االمتحانات للطلبة هامة  ارشادات

 أعزائي الطلبة، يرجى االلتزام باإلرشادات التالية عند تقديم االمتحانات النهائية: 

  محدثاستخدام متصفح كروم او فايرفوكس او سفاري  يرجىلتقديم االمتحان النهائي. 
  والفتىىىرل التىىىي يهىىىون فالهىىىا هىىى،ا االمتحىىىان متىىىال، دىىىاهر لىىى  علىىىى  ىىىفحة ال ىىىادل  النهىىىائيعلىىىى الطالىىىق التحقىىىال مىىى  أن االمتحىىىان

 .ساعة م  موعد االمتحان. وفي حال تع،ر ذلك علي  التوا ل مع مدرس ال ادل لحل ال شهلة 24قبل 
  عشىىىىرل دقىىىىائال مىىىى  وىىىىده االمتحىىىىان وذلىىىىك وهىىىىد  الت  ىىىىد مىىىى  10قبىىىىل  يسىىىىلل الطالىىىىق الىىىىد ول علىىىىى نرىىىىام الىىىىتعلم االل ترونىىىىي )

 ت ه  الطالق م  الد ول للنرام ومعاللة أي مشا ل تقنية.
  يسىىىلل الطالىىىق الىىىد ول علىىىى النرىىىام مىىى  جهىىىاد واحىىىد فقىىىر واي تسىىىلالل د ىىىول مىىى  جهىىىاد ا ىىىر سىىىو  يل ىىىي تسىىىلالل الىىىد ول

 .األول
  5لىىىىى االمتحىىىىان فىىىىي ودايىىىىة الوقىىىىف ال تىىىىال، وأي تىىىى  الر فىىىىي د ىىىىول الطالىىىىق علىىىىى االمتحىىىىان يز ىىىىد عىىىى  إعلىىىىى الطالىىىىق الىىىىد ول 

 .دقائال سو  يهون على حساب الوقف ال تال للطالق لتقديم االمتحان ول  ي دد وقف االمتحان نهائيا
  م  وقف وده االمتحان قيق د 15ل  يس ح للطالق بالد ول إلى االمتحان بعد انقضاه. 
 في حال انتهاه مدل االمتحان اثناه تقدي   يقوم النرام بحفظ إجابات الطالق وتسليم االمتحان بشهل تلقائي 
  إلل ترونيىىىىة وااللتىىىىزام ال نشىىىىور علىىىىى موقىىىىع الىىىىتعلم االل ترونىىىىي والىىىى،ي يوحىىىىح  ر قىىىىة التعامىىىىل مىىىىع االمتحانىىىىات ا الفالىىىىديومتابعىىىىة

 في .بالنصائح التي وردت 
 

https://youtu.be/drhDKiDAh5Y
https://youtu.be/drhDKiDAh5Y

