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عدد  القاعة اسم المادة مدرس المادة المراقبين

 الطالب

 اليوم والتاريخ الساعة

 

 

 د. عمر المخزومي

 

 الدولي العامالقانون  يمد. عمر المخزو

   

 

ق  15  

 

 

 

13 

 

00:2-00:33  AM 
 الجمعة 

43/3/4044 
ق   ادارة الجودة الشاملة د.حازم شحادة د.مصطفى الشيخ 15  64 00:2-00:33  AM 

 السبت

44/3/4044 

ق  القانون الدستوري د. مصطفى الخصاونة  د. مصطفى الخصاونة  206 10 00:2-00:33  AM 

21  هـ التجميل علم  Cosmetics د. احالم  الكيالني  د. احالم  الكيالني  17 2:00-34:00  AM 

00:4-00:34 38 15ق النظرية المحاسبية المتقدمة د.محي الدين حمزة د.أسامة بلوط  PM 

00:4-00:34 24 15ق النظرية المحاسبية المتقدمة د.أسامة بلوط د.محي الدين حمزة  PM 

ق   ةتحليل الخطاب في اللغة االنجليزي د.وفاء ابو حطب د.وفاء ابو حطب 214  28 :002-:0043  AM 

0043:-002: 12 215ق الشعر االنجليزي واالمريكي الحديث د.منذر حبيب د.منذر حبيب  AM 

00:33-00:2 14 15ق استراتيجات التسويق المتقدمة د.مصطفى الشيخ د.حازم شحادة  AM 

00:33-00:2 21 316ق ( نظري4االدارة والقيادة في التمريض ) د.حذيفة خريس د.حذيفة خريس  AM 

00:1-00:43 20 214ق طرق البحث العلمي في التمريض د.احمد ريان د.احمد ريان  PM 

001:-34:00 18 215ق شبكات حاسوب متقدمة د.غسان سمارة د.غسان سمارة  PM 

1:00-34:00 23 216ق صيانة وتطوير البرمجيات د.حامد الفواعرة د.حامد الفواعرة  PM 

 PM 5:30-3:30 42 214ق مناهج البحث في الدراسات القانونية د. شحاته شلقامي  ميد. شحاته شلقا

 حداال

41/3/4044 

 

 د.احمد قزع

 

 

 

 

 د.احمد قزع

 

 

 نظرية المعادالت التفاضلية العادية

 

د331  

 

18 

 :003-:002  PM 

 جامعة الزرقاء 
 

 الدراسات العليا  كلية

 جدول 

 نهائية(ال )االمتحانات

 4043/4044للعام  ولالاالفصل الدراسي 
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01:2-01:1 13 15ق االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة د.زكريا عزام د.طارق المبيضين  PM 
 الثالثاء

42/3/4044 

 

 

01:2-01:1 42 15ق المحاسبة االدارية المتقدمة د.طارق المبيضين د.زكريا عزام  PM 

01:2-01:1 26 214ق االدارة المالية في مؤسسات الرعاية الصحية د.محمد السعدي د.محمد السعدي  PM 

01:2-01:1 28 201ق دمةالمحاسبة االدارية المتق د.زياد الذيبة د.زياد الذيبة  PM 

002:-3:00 22 216ق النظريات اللسانية د.محمد البدوي د.محمد البدوي  PM 

01:2-01:1 42 314ق القانون المدني د. شحاته شلقامي د. شحاته شلقامي  PM 

106:-1:10 14 315ق احصاء حيوي  Biostatistics د.محمد ابو عصب د.محمد ابو عصب  PM 

01:6-01:1 19 316ق تحقيق وتأكيد البرمجيات د.محمود علي د.محمود علي  PM 

 

 د.جميلة جودت
 د.جميلة جودت

 التحليل الحقيقي

 )نظرية القياس والتكامل(

002:-003: 19 214ق  PM 

 االربعاء 

46/3/4044 

 

 

 

 النظرية االدبية د.منذر حبيب د.منذر حبيب

د310  8 

:002-:0034  AM 

 AM 11:00-1:00 42 214ق القانون التجاري ته شلقاميد. شحا د. شحاته شلقامي

 الخميس 

42/3/4044 

01:2-01:1 34 15ق منهجية البحث في االعمال د.محمد الطائي  د.محمد الطائي  PM 

002:-002: 23 214ق (4اللغة االنجليزية المتقدمة ) د.ابراهيم حواري د.ابراهيم حواري  PM 

2:00-3:00 28 15ق صوتيات اللغة االنجليزية د.محمد البدوي د.ابراهيم حواري  PM 

002:-003: 23 15ق (3اللغة االنجليزية المتقدمة ) د.ابراهيم حواري د.محمد البدوي  PM 

00:33-00:2 42 15ق نظم وتكنولوجيا المعلومات الصحية د.محمد السعدي أنس خليفةد.  AM 

 الجمعة

42/3/4044 

00:33-00:2 22 214ق قانون أصول المحاكمات المدنية د. محمد الزواهرة  د. محمد الزواهرة  AM 

00:33-00:2 17 215ق قانون أصول المحاكمات المدنية د. عبد الحكيم عطروش  د. عبد الحكيم عطروش  AM 

00:1-00:3 5 15ق ( نظري4االدارة والقيادة في التمريض ) د.محمد السعدي د.حذيفة خريس  PM 

 

 د السعديد.محم

 

00:1-00:3 50 15ق ( نظري3االدارة والقيادة في التمريض ) د.حذيفة خريس  PM 
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00:33-00:2 17 214ق القانون الدولي الخاص د. عبد الحكيم عطروش د. عبد الحكيم عطروش  AM 

 السبت

42/3/4044 

00:4-00:34 70 15ق االدارة المالية المتقدمة د.عبدهللا نزال د.عبدهللا سعادة  PM 

00:34-00:2 19 215ق تحليل عقدي د.رانية سعادة د.رانية سعادة  AM 

 AM 2:00-11:00 26 314ق نظم وتكنولوجيا المعلومات الصحية د.محمد السعدي د.محمد السعدي

00:1-00:43 13 316ق معالجة وتحليل البيانات احصائيا   د.نضال عيشة د.نضال عيشة  PM 

00:34-00:2 8 216ق معادالت تفاضلية جزئية د.غريب غريب د.غريب غريب  AM 

001:-34:00 20 314ق تطبيقات الذكاء االصطناعي د.عصام الداود د.عصام الداود  PM 

1:00-34:00 26 315ق هندسة جودة البرمجيات د.عصام جبرين د.عصام جبرين  PM 

 د.محمود الشاعر
 د.محمود الشاعر

Pharmaceutical chemistry 

 صيدالنيةكيمياء 

 16  43هــ 
00:43-00:4  PM 

 د.نضال عيشة

 د. محمد األسطة
 طرق البحث العلمي في التمريض د.نضال عيشة

 50 15ق
00:2-00:34  AM 

 

 .د.نضال عيشة

 

00:1-00:43 6 316ق معالجة وتحليل البيانات احصائيا   د.نضال عيشة  PM 

01:2-01:1 11 214ق ريالقانون االدا د.مصطفى الخصاونة  د.مصطفى الخصاونة  PM 

 االحد

10/3/4044 
106:-101: 10 215ق اساليب البحث في األدب د.دانية المريان د.دانية المريان  PM 

 د.زياد الذيبة
 د.زياد الذيبة

دراسات متقدمة في المعايير المحاسبية 

 والتدقيق الدولي

 24 201ق

 
01:1-01:2  PM 

 د.ابراهيم خريس
 د.ابراهيم خريس

 ات متقدمة في االقتصاد االسالميدراس

 )جزئي /كلي(

 3 216ق
01:1-01:2  PM 

 الثالثاء

3/4/4044 

106:-101: 3 314ق الرواية االنجليزية واالمريكية المعاصرة د.دانية المريان د.دانية المريان  PM 

01:2-01:1 17 215ق القانون الجزائي د. محمد األحمد  د. محمد األحمد  PM 

 ودد.محمد الزي

 د.حازم شحادة
 االدارة االستراتيجية المتقدمة د.معن منصور

 37 15ق
01:1-01:2  PM 
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 د.معن منصور

 ق32  االدارة االستراتيجية المتقدمة د.محمد الزيود د.سلطان الشورة

 

45 

 

01:1-01:2  PM 

 د.سامر العدوان
 د.سامر العدوان

Pharmaceutical technology 

 صيدالنية تكنولوجيا
 ق214 

25 
01:1-01:6  PM 

01:6-01:1 23 ق315 تنقيب البيانات د.احمد القرم د.احمد القرم  PM 

 

 

 3الجبر الحديث  د.علياء برقان د.علياء برقان

 

 

د103   

 

 

18 00:3-00:2  PM 
 االربعاء

4/4/4044 
 

 

  


