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عدد  القاعة اسم المادة مدرس المادة المراقبين

 الطالب

 اليوم والتاريخ الساعة

 

 

 محمد السعدي
 

 محمد السعدي

 

 نظم وتكنولوجيا المعلومات الصحية

 

 

 214 ق

 

 

8 

 

 

 

10:00-12:00 Am 

 جمعةال

4/2/4044 
 PM 2:00-4:00 10 214 ق طرق البحث العلمي في التمريض اسالم عويدات اسالم عويدات

 سبتال

3/2/4044 

 Am 12:00-9:00 11 214 ق تسويق الخدمات المتقدمة اياد خنفر اياد خنفر

 Am 12:00-9:00 6 215 ق توليف الدواء وطرق ايصاله جهاد ناصر الدين جهاد ناصر الدين

 Am 12:00-9:00 21 216 ق االدارة االستراتيجية المتقدمة عامر الصرايرة عامر الصرايرة

 Am 12:00-9:00 36 101 ق (1اللغة االنجليزية المتقدمة ) ابراهيم الحواري ابراهيم الحواري

 عبدالسالم الجعافرة

 عامر الجيزاوي
 همإعداد المعلمين وتنميت سامية مصلح

 Am 12:00-2:00 43 15 ق

 نادر جرادات

 سامية مصلح
 إعداد المعلمين وتنميتهم سامية مصلح

 Am 12:00-2:00 50 306ق

 PM 3:00-12:00 36 101 ق (4اللغة االنجليزية المتقدمة ) ليث هدلة ليث هدلة

 PM 3:00-12:00 26 106 ق القانون الجزائي  محمد االحمد محمد االحمد

 PM 3:00-12:00 32 15 ق منهجية البحث في االعمال مصطفى الشيخ شيخمصطفى ال

 

 اسالم عويدات
 أسس النظريات التمريضية وتطبيقاتها اسالم عويدات

 

 215 ق

 

 

 

8 

 

 

4:00-2:00 PM حداال  

2/2/4044 
 PM 6:20-3:20 18 216 ق نظرية المعادالت التفاضلية العادية احمد قزع احمد قزع

 مصطفى الشيخ
 سلوك المستهلك المتقدم مصطفى الشيخ

 PM 6:20-3:20 27 215 ق

 االثنين

5/2/4044 
 

 عبدالسالم الجعافرة

 سامية مصلح

 اإلشراف التربوي عبدالسالم الجعافرة

 PM 6:20-3:20 50 15ق

 

 جامعة الزرقاء 
 

 الدراسات العليا  كلية

 جدول 

 نهائية(ال )االمتحانات

 4041/4044للعام  صيفيلاالفصل الدراسي 
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 عبدالسالم الجعافرة

 عامر الجيزاوي
 اإلشراف التربوي عبدالسالم الجعافرة

 PM 6:20-3:20 43 306ق
 

 االحصاء الرياضي محمد العملة محمد العملة
 214 ق

 

17 3:20-6:20 PM 

 ثالثاءال

6/2/4044 
 PM 6:20-3:20 31 15 ق ادارة الموارد البشرية المتقدمة معن منصور معن منصور

 دراسات معاصرة في نظم المعلومات المحاسبية زياد الذيبة زياد الذيبة
 215 ق

 

13 3:20-6:20 PM 

 PM 6:20-3:20 20 214 ق المحاسبة االدارية المتقدمة ثائر قشتم ثائر قشتم

 ربعاءاال

7/2/4044 

 PM 6:20-3:20 6 215 ق التكنولوجيا الصيدالنية جهاد ناصر الدين جهاد ناصر الدين

 PM 6:40-3:40 28 216 ق المقارناالداري  القضاء صهيب المناصير صهيب المناصير

 عامر الجيزاوي

 لجعافرةعبدالسالم ا
 تكنولوجيا التعليم عامر الجيزاوي

 51 15 ق
3:20-6:20 PM 

 نادر جرادات

 سامية مصلح
 مهارات التفكير نادر جرادات

 42 306ق
3:20-6:20 PM 

 

 

  


