
 2019/2020جدول امتحانات غير مكتمل لكمية العموم من الجامعي 

 اسم الطالة اسم المدرس عدد الطالب الوقت اليوم والتاريخ المادة

دوال خاصة 
15-11-2020 

عبد العزيز حاج خميل جميمة جودت .د 1 1-11االحد 

التبولوجيا عامة 
16-11-2020 

عبد العزيز حاج خميل رضوان ابو قديري .د 1 2-12االثنين 

 1تحميل حقيقي 
16-11-2020 

عبدالرحمن فواز كعيد رضوان ابو قديري .د 1 2-12االثنين 

 2020-11-17التحميل العقدي 
عبد العزيز حاج خميل  جميمة جودت .د 1 1-11الثالثاء 

 1الفيزياء العامة 
17/11/2020 

  محمد محمد جاسم القعيري دعاء الخميمي.م 1 2-12 الثالثاء

 17/11/2020 2الفيزياء العامة 
  .عبد الرحمن فواز فؤاد كعيد سميم قشوع.د  1 2-12 الثالثاء

 اإلسعافات األولية
17/11/2020 

 عمرو زيود.د 4 1-12 الثالثاء

  محمود عبد الجابر محمود ابو عياش
  محمد فخري محمد بدوي

  ثائر عدنان مصطفى الغول
  سميمان فضل فايز الماضي

االحصاء الرياضي 
 
 
 

18-11-2020 
عبدالعزيز حاج خميل رضوان ابو قديري .د 1 2-12االربعاء 

عبد الرحمن فواز كعيد رضوان ابو قديري . د 1 2-12 2020-11-18اليندسة االقميدية 
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 18/11/2020 إحصاء و احتماالت
 ناصر الزمط.د 3 2-12 االربعاء

  عصام عبد المطيف احمد ابو عيشة
  محمود عبد الجابر محمود ابو عياش

  يزن جمال عبد الكريم الترك
موضوعات خاصة في 

الرياضيات 
19-11-2020 

عبد العزيز حاج خميل غريب موسى .د.أ 1 2-12الخميس 

 1التحميل العددي 
 

19-11-2020 
عبد الرحمن فواز كعيد سمية الحجاوي .م 1 2-12الخميس 

 3التفاضل والتكامل 

19-11-2020 
الخميس 

 
 
 

محمد عبد الكريم حمدان رانيو سعاده .د 1 12-2

 1التفاضل والتكامل 
 
 
 
 
 
 

19/11 /2020 
 الخميس

 
 اسامة عبابنة.د 5 12-2

  محمد فخري محمد بدوي
  محمد محمد جاسم القعيري

  محمود عبد الجابر محمود ابو عياش
عبداهلل محمد عبد 

  الرحمن ابريقع الرمحي

  ابراىيم احمد ابراىيم عبداهلل مطاوع

 2التفاضل والتكامل 
 

19/11/2020 
 الخميس

 
 عمياء برقان.د 2 12-2

  قصي عبداهلل مرشد الخوالدة

  حسين عبداهلل عيسى المجالي
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 1 كيمياء عامة

19/11/2020 
 الخميس

 
 عبد الخالق دردس.د 3 12-2

  حسين عبداهلل عيسى المجالي
  احمد ىاني محمد ابو خجيل

  سوزان محمد رشدي العزه

 2ة كيمياء عام

19/11/2020 
الخميس 

 
 

 محمد سالم ابو اركب عبداهلل ىدى المصري.م 1 12-2

 1كيمياء عامة عممية 
19/11/2020 

الخميس 
 

انتصار ابو .م/ىدى المصري.م 4 12-2
 صد

  فيد محمد العزالدين
  احمد خميل متعب 

  مياده سامر غازي سعد
  العتمو يحيى محمد حسن

 1العموم الحياة العامة 
19/11/2020 

الخميس 
 

  عالء الدين احمد يوسف الحمادي االء عميرين.م 1 12-2

 عضويه كيمياء
19/11/2020 

الخميس 
 

   شياب عبدالسالم عفراء قحطان عبد الخالق دردس.د 1 12-2

 مبادئ عمم البيئة

19/11/2020 
الخميس 

 

12-2 3 

 
 عمرو الزيود.د/سميم قشوع.د

  عمر فؤاد عثمان عياد
  حنين كمال الدين حسن الشنطي 

  بيان احمد حسين الداوود

 مبادئ عمم الفمك
19/11/2020 

  الشحادات احمد مروان دعاء الخميمي.م 1 1-12 سالخمي
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 مبادئ الصحة العامة
 الخميس

19-11-2020 
12-1 1 

 عمرو زيود.د
  نضال احمد محمد الصغير

 عموم حياة عامة
 الخميس

19-11-2020 
12-2 1 

 االء العمريين .م
 يحيى محمد حسين العتمو

 راما عبد الناصر عزيز محسن سيام حيمور.م 1 2-12 2020-11-19 مهارات حاسوب استدراكي 

 1فيزياء عامة عممية 
 الخميس

قصي خالد احمد الدقس رنا الفالح  .د 1 2-3 19-11-2020

 2فيزياء عامة عممية 
 الخميس 

 ميند رياض محمد عوينة  ابراىيم غبار.د 1 2-3 19-11-2020

 


