
 جامعة الزرقاء      

 لية تكنولوجيا المعلومات ك

 جدول االمتحانات والمراقبات

 (8102/8102-)االمتحان  الثاني الفصل الثاني 

 24/6/2009تاريخ االصدار:      00االصدار:  ZU/QP12F004 رقم النموذج:  

 عدد الطالب المراقبين مدرس الماده المادة  القاعه الساعة اليوم والتاريخ

 35  د. محمد حسان رياضيات متقطعة ھ503 8-0 80/10/8102االحـــــد  

 (8برمجة الحاسوب) ب801ب + 803 8-08:51 88/10/8102االثنين   

 

براء + م. فاطمة + م. 

 سهامم. 

 

 23 

 88/10/8102االثنين   
8-5 

 د081د + 005
 مقدمة لهندسة البرمجيات

 

+ د. محمد  اسراءد. 

 رسمي

 
20 

 نظم قواعد البيانات د081د + 012 8-0 85/10/8102الثالثاء 
 محمود علي + د.

 خالد معابرةد.

 
20 

 نظم التشغيل ب852 5-8 85/10/8102الثالثاء 
 محمد الرفاعي +د.

 مي د.

 36 

 الرسمي للكلية امتحان الكفاءة 80/10/8102األربعاء 

 58  محمد رسمي د. الشبكات الالسلكية د005 5-8 83/10/8102الخميس 

 تصميم المنطق الرقمي د085د + 012 5-8 83/10/8102الخميس 
د. محمد الرفاعي + م. 

 فاطمة

 
38 

أدوات ولغات قواعد  د012 8-0 83/10/8102الخميس 

 البيانات
 م. عبلةھايل + د. 

 08 

 32  عصام ھناندة تحليل النظم ب852 8-0 82/10/8102األحد 

 5-8 82/10/8102األحد 
+  ب801+  ب852

   ب803
 (0برمجة الحاسوب)

 

د. محمد حسان +  د.

+ د.  عبلةم. مرام + 

 حمزة

 052 



 جامعة الزرقاء      

 لية تكنولوجيا المعلومات ك

 جدول االمتحانات والمراقبات

 (8102/8102-)االمتحان  الثاني الفصل الثاني 

 24/6/2009تاريخ االصدار:      00االصدار:  ZU/QP12F004 رقم النموذج:  

 

 

 

 

 82/10/8102  االثنين
 23  د. محمود خريوش إدارة مشروع البرمجيات ب803ب + 801 08:51-0:51

 82/10/8102  االثنين
8-5 

 
 تراكيب البيانات د005د + 012

د.خالد منصور + د. 

 ياسر + د. عامر
 68 

 ھ503 5-8 82/10/8102  االثنين
 امن المعلومات والشبكات

 

+ د.  محمد رسميد. 

 محمد العثمان

 

 

32 

 د. غسان سمارة 8برمجة الويب  د012 8-0 51/10/8102الثالثاء 
 

01 

 شبكات الحاسوب د005د + 012 5-8 51/10/8102الثالثاء 
+ د.محمد  غساند. 

 العثمان

 
20 

 النابوت  أحمدد.مي + د. لغه برمجه مختاره ق03 0-5 51/10/8102الثالثاء 
 22 

 0/13/8102  االربعاء

 عطلة عيد العمال 

 8/13/8102  الخميس

 
 ھ503 0-8

 تنظيم وعماره الحاسوب
 

 + م. فاطمة ميد.

 
 33 

 8/13/8102  الخميس

 
 خالد معابرةد.  إدارة نظم قواعد البيانات ب801 8-5

 
66 

 8-0 13/8102/ 3   األحد   
د + 081د + 012

 د080

تصميم و تحليل 

 الخوارزميات
 د. رزين

 012 

 0برمجة الويب  د081د + 012 5-8 13/8102/ 3   األحد   
د. محمد الغانم + د. 

 فراس
 23 


