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 اليوم والتاريخ الساعة القاعة عدد الطلبة اسم المادة   مدرس المادة المراقبين المالحظات

 هالة المنياوي.د 

 منذر حبيب .د.أ

 

 14-10 ق412 9 نظري( 4)لقيادة في التمريض اإلدارة وا هالة المنياوي .د

 السبت

12/1/4012 

 14-10 ق412 3 النقد األدبي في القرن العشرين منذر حبيبد .أ 

 1-10 ق312 8 دراسات متقدمة في المحاسبة المالية نبيل الحلبي.د.أ نبيل الحلبي.د.أ 

 د مصطفى الشيخ.أ 

 وفاء ابو حطب.د.أ

 

 1-10 ق412 6 ت متقدمة في التسويقموضوعا د مصطفى الشيخ.أ

 1-10 ق412 6 علم اللغة النفسي وفاء ابو حطب.د.أ 

 2-1 أ138 8 التراخيص في حقوق الملكية الفكرية  نداء كاظم المولىد .أ نداء كاظم المولىد .أ 

 األحد

40/1/4012 

 2-3 قPharmaceutical technology 2 412 شيرين عساف.د شيرين عساف.د 

 1-10 ب124 7 معادالت تفاضلية جزئية  غريب غريب.د.أ غريب غريب.د.أ 

 نبيل الحابي.د.أ 

 

 دمحم الرفاعي.د.أ

 ليث القهيوي.د

 

 حامد الفواعرة.د.أ

 عصام الداوود.د.أ

 

 14-2 ق412 11 دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات نبيل الحلبي.د.أ

 6-3 ق412 14  دمةاإلدارة اإلستراتيجية المتق ليث القهيوي.د 

 6-3 ق412 6 نظم تشغيل متقدمة دمحم الرفاعي.د 

 6-3 ق412 4 شبكات حاسوب متقدمة عصام الداوود.د.أ 

 6-3 ق412 2 هندسة جودة البرمجيات حامد الفواعرة.د.أ 

 
 سمية الحاج.د

 
 3-14 أ414 2 1قدم االنجليزي المت ليث هدلة.د

 

 

 

 

 

 

 14-2 أ414 2 4االنجليزي المتقدم  الحاج سمية.د سمية الحاج.د

 جامعة الزرقاء 
 

 الدراسات العليا  كلية

 جدول 

 (االمتحانات النهائية)

 4018/4012للعام  األولالفصل الدراسي 
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 2-1  3 إدارة موارد بشرية متقدمة حازم شحادة.د حازم شحادة.د 

 

 

 

 

 

 سمية الحاج.د

 
 1-11 ق412 2 األدب المقارن سمية الحاج.د

 االثنين

41/1/4012 

 

 

 نضال عيشة.د 

 زكريا عزام.د.أ

 2-3 ق412 12 معالجة وتحليل البيانات إحصائيا   نضال عيشة.د

 الثالثاء

44/1/4012 

 

 6-3 ق412 2 تسويق دولي زكريا عزام.د.أ 

 دمحم الطائي.د.أ 

 خالد القطيني.د.أ

 6-3 ق412 14 نظرية المنظمة المتقدمة دمحم الطائي.د.أ

 6-3 ق412 2 المحاسبة اإلدارية المتقدمة خالد القطيني.د.أ 

 
 دمحم البدوي.د

 
 1-11 ق416 7 االنجليزيةنحو اللغة  دمحم البدوي.د

 
 منذر حبيب.د.أ

 
 11-2 ق412 4 النظرية النسوية منذر حبيب.د.أ

 األربعاء 

43/1/4012 

  6-3 ق312 12 نظرية معادالت تفاضلية عادية احمد قزع.د احمد قزع.د 

 

 

 الخميس

42/1/4012 

 6-3 ق316 40 اإلدارة المالية المتقدمة  عبداللة نزال .د حازم شحادة.د 

 
 دمحم خريوش.د

 دمحم حسان.د

 6-3 ق416 3 نظم قواعد بيانات متقدمة دمحم حسان.د

 

 
 6-3 ق416 2 تحقيق وتأكيد البرمجيات دمحم خريوش.د

 7 أساليب البحث العلمي عمر المخزومي.د عمر المخزومي.د 
مركز 

 الحاسوب
2-14 

 الجمعة

42/1/4012 
 7 مؤلف والحقوق المجاورةحقوق ال عمر المخزومي.د عمر المخزومي.د 

مركز 

 الحاسوب
1-2 
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 السبت

46/1/4012 

 1-10 ق412 7 الرسوم والنماذج الصناعية دمحم الزواهرة.د دمحم الزواهرة.د 

 14-10 ق416 12 أسس النظريات التمريضية وتطبيقاتها غادة ابو شوشة.د غادة ابو شوشة.د 

 

 محمود الشاعر.د

 ردينة عثمان.د.أ

 14-10 قinstrumental 8 312 محمود الشاعر.د

 

 

 

 

 

 1-10 ق312 2 تسويق خدمات ردينة عثمان.د.أ

 شوكت خزاعلة.د 

 عبداللة نزال.د

 6-3 ق412 8 (نظرية القياس)تحليل حقيقي  شوكت خزاعلة.د

 األحد

47/1/4012 

 6-3 ق412 10 منهجية البحث في األعمال عبداللة نزال.د 

 مرنبراس الع.د 

 

 احمد النابوت.د

 دمحم العثمان.د

 1-11 ق412 6 النظريات اللسانية نبراس العمر.د

 6-3 ق412 6 المفاهيم العلمية ألمن المعلومات دمحم العثمان.د 

 6-3 ق412 7 التصميم المعتمد على المكونات احمد النابوت.د 

 رضوان ابو قديري.د 

 حسين سمحان.د.أ

 الثالثاء 6-3 ق412 14 لوجياتبو رضوان ابو قديري.د

42/1/4012 
 6-3 ق412 6 إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية حسين سمحان.د.أ 

 2-3 ق416 11 طرق البحث العلمي في التمريض نضال عيشة.د نضال عيشة.د 

 6-3 ق312 2 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة شحاتة غريب.د.أ شحاتة غريب.د.أ 

 الخميس 4-14 قKinetics 8 412 حمزة ابو منصور.د نصورحمزة ابو م.د 

31/1/4012 
 6-3 ق412 10 دراسات متقدمة في معايير التدقيق والمحاسبة الدولية حسن توفيق.د حسن توفيق.د 

 4-11 أ138 7 براءات االختراع شحاتة غريب..د.أ شحاتة غريب..د.أ 
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