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عدد  القاعة اسم المادة مدرس المادة المراقبين

 الطالب

 اليوم والتاريخ الساعة

ق  المفاهيم العلمية ألمن المعلومات محمد رسمي محمد رسمي 101 29 (00:00-004:0)  

 السبت

40/0/4042 

(04:00-00:00) 23 215 ق معادالت تفاضلية جزئية غريب غريب غريب غريب  

(0040:-00:00) 31 301ق القانون االداري خالد الزبيدي خالد الزبيدي  

(0040:-00:00) 13 216ق دراسات متقدمة في المحاسبة المالية يوسف شهوان يوسف شهوان  

(0040:-00:00) 34 106ق المحاسبة االدارية المتقدمة اتحسني الشطر حسني الشطرات  

(0040:-00:00) 25 214ق استراتيجيات التسويق المتقدمة مصطفى الشيخ مصطفى الشيخ  

 

 انس خليفة
 انس خليفة

االدارة المالية في مؤسسات الرعاية الصحية 

 )البرنامج العادي(
(0040:-00:00) 13 315ق  

(0040:-00:00) 7 316ق علم االحياء الدقيقة الصيدالنية المتقدمة و صوانهناء اب هناء ابو صوان  

 عبدالقادر الحديثي

 عثمان الطاهات
 قضايا في االعالم الرقمي عبدالقادر الحديثي

(0040:-00:00) 35 201ق  

 سمير عوض هللا

 طارق رماضنة
 الكيمياء الحيوية السريرية المتقدم سمير عوض هللا

(0040:-00:00) 80 15ق  

(004:-0004:) 19 214ق نظرية المنظمة المتقدمة محمد الطائي محمد الطائي  

(4:00-04:00) 30 101ق االسلوبية في اللغة االنجليزية محمد البدوي محمد البدوي  

(004:-0040:) 18 314 ق  القياس التقويم سامية مصلح سامية مصلح  

(004:-0040:) 1 215ق لعمليات المصرفية االسالميةالتمويل وا عبدهللا سعادة عبدهللا سعادة  
 االحد

44/0/4042 
ب( 00مختبر ) دراسات في الملكية الفكرية شحاتة شلقامي شحاتة شلقامي  30 (2:20-:206)  

 انس خليفة
 انس خليفة

أسس النظريات التمريضية وتطبيقاتها 

 )البرنامج العادي(

(206:-2:20) 15 214ق  

(004:-04:00) 1 314ق منهجية البحث في االعمال لطلبة المصارف هللا نزالعبد عبدهللا نزال  

 الثالثاء

42/0/4042 

(206:-2:20) 20 214ق تحليل عددي متقدم احمد قزع احمد قزع  

(206:-2:20) 4 215ق منهجية البحث العلمي جهاد ناصر الدين جهاد ناصر الدين  

 شحاتة شلقامي

 
 جاريالقانون الت شحاتة شلقامي

ب( 00مختبر )  24 (2:20-:206)  

 جامعة الزرقاء 
 

 الدراسات العليا  كلية

 جدول 

 نهائية(ال )االمتحانات

 4044/4042للعام  ولالاالفصل الدراسي 
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 عبدالسالم الجعافرة

 نادر جرادات
 القيادة التربوية عبدالسالم الجعافرة

(206:-2:20) 50  15 ق   

(6:20-2:20) 17 216ق المسرحية االنجليزية دانية المريان دانية المريان  

(206:-2:20) 38 206ق منهجية البحث في االعمال محي الدين حمزة محي الدين حمزة  

(206:-2:20) 40 101ق ادارة العمليات المتقدمة حازم شحادة حازم شحادة  

 الخميس

46/0/4042 

 زياد الذيبة
 زياد الذيبة

دراسات معاصرة في نظم المعلومات 

 المحاسبية

(206:-2:20) 18 214ق  

 عويداتالاسالم 
 اسالم العويدات

 سياسات الرعاية الصحية )البرنامج العادي(

 )الكتروني كامل(

109ق (206:-2:20) 10  مختبر   

 طارق رماضنة

 عمار علي ديب
 البيولوجيا الجزيئية التشخيصية المتقدم طارق رماضنة

(206:-2:20) 46 106ق  

ب( 00مختبر ) القانون الدولي العام عمر المخزومي عمر المخزومي  31 (2:20-:206)  

 عويداتالاسالم 

 محمد االسطة

 

 عويداتاسالم ال
ادارة مؤسسات الرعاية الصحية )البرنامج 

 المدمج(

(00:20-0:20) 44 201ق  

 جمعةال

47/0/4042 

 ابراهيم الحواري

 انور البزور

 بشار المعاني

 ابراهيم الحواري

 انور البزور
 (0اللغة االنجليزية المتقدمة )

 15ق

ق007ق+ 101 

91 

94 
(02:0-02:00)  

 بشار المعاني

 انور البزور

 ابراهيم الحواري

 بشار المعاني

 انور البزور
 (4اللغة االنجليزية المتقدمة )

 15ق

ق007ق+ 101 

91 

94 
(:2000-:2040)  

 

 حامد الفواعرة

 عصام الداود

 216 ق الخوارزميات التطبيقية عصام الداود

 

17 (00:00-:0040)  

 السبت

40/0/4042 

 منهجية البحث حامد الفواعرة
9 (00:00-:0040)  

 اسامة بلوط

 
 دراسات متقدمة في تحليل القوائم المالية اسامة بلوط

(04:00-00:00) 25 208 ق  

(0040:-00:00) 4 102 ق طرق تحليل وتشخيص الدواء انس الشيشاني انس الشيشاني  

 (04:00-00:00) 21 215 ق االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة اياد خنفر اياد خنفر

 (04:00-00:00) 28 205 ق ريادة االعمال واالبتكار محمد الزيود محمد الزيود

 (04:00-00:00) 33 101 ق ريادة االعمال واالبتكار معن منصور معن منصور

(0040:-00:00) 30 302 ق التحليل الحقيقي )نظرية القياس والتكامل( جميلة جودت جميلة جودت  
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 محمد السعدي محمد السعدي
نظري  -4-دة في التمريض االدارة والقيا

 )البرنامج العادي(

(0040:-00:00) 22 314 ق  

 غادة ابو شوشة

 عويداتالاسالم 

 غادة ابو شوشة

 اسالم العويدات

اسس النظريات التمريضية وتطبيقاتها 

 )البرنامج المدمج(

(0040:-00:00) 48 301 ق  

 نادر جرادات

 عبدالسالم الجعافرة
 في التربية منهجية البحث نادر جرادات

(004:-0040:) 51 201 ق  

(0040:-00:00) 21 214 ق الكتابة لإلعالم الرقمي عثمان الطاهات عثمان الطاهات  

(0040:-00:00) 32 106 ق مناهج البحث في الدراسات القانونية خالد الزبيدي خالد الزبيدي  

(04:00-00:00) 8 315 ق النظرية االدبية منذر حبيب منذر حبيب  

(04:00-00:00) 40 206 ق علم اللغة النفسي وفاء ابو حطب وفاء ابو حطب  

 امجد صفوري

 عثمان الطاهات
 تشريعات وأخالقيات اإلعالم الرقمي امجد صفوري

(004:-0040:) 36 206 ق  

(206:-2:20) 17 214 ق االدارة المالية المتقدمة سامر زكارنة سامر زكارنة  االحد 

42/0/4042 
 سعديمحمد ال

 عويداتالاسالم 

 محمد السعدي

 اسالم العويدات

االدارة المالية في مؤسسات الرعاية الصحية 

 )البرنامج المدمج(

 43 201 ق
(00:04-00:4)  

(206:-2:20) 14 215 ق تسوية المنازعات عبدالحكيم عطروش عبدالحكيم عطروش  

 عصام جبرين

 احمد القرم

 206 ق عيتطبيقات الذكاء االصطنا احمد القرم

 

20 (2:20-6:20)  

 الثالثاء

20/0/4042 

(206:-2:20) 14 معمارية البرمجيات وانماط التصميم عصام جبرين  

 علياء برقان
 (0الجبر الحديث ) علياء برقان

 214 ق

 

24 
(2:20-:206)  

(206:-2:20) 4 316ق التكنولوجيا الصيدالنية سامر العدوان سامر العدوان  

(206:-2:20) 32 201 ق االدارة االستراتيجية المتقدمة عامر الصرايرة عامر الصرايرة  

 انس خليفة
 انس خليفة

 معالجة وتحليل البيانات احصائيا  

 )البرنامج العادي( )الكتروني كامل(

109 ق  19  مختبر 
(2:20-:206)  

(206:-2:20) 23 216 ق القانون المدني محمد الزواهرة محمد الزواهرة  

(6:20-2:20) 9 315 ق االدب المقارن دانية المريان المرياندانية   

 محمود احمد

 سامية مصلح
 قضايا معاصرة في التربية محمود احمد

 15 ق

 

52 
(2:20-:206)  
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 رانيا القروم

 كوثر عماوي

 

 االحياء التشخيصية المتقدم رانيا القروم

(206:-2:20) 60 301 ق  

 

 

  


