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عدد  القاعة اسم المادة مدرس المادة المراقبين

 الطالب

 اليوم والتاريخ الساعة

 

 

 ندوة أحالم الكيالني أحالم الكيالني

 

 

 15 ق

 

 

 

23 

 

 

 

2:30-4:00 PM 

 ثاءالثال

7/6/4044 
 

 

 سياسات الرعاية الصحية اسالم عويدات غادة ابو شوشة

 344هــ /

 350هــ /

 342هــ /

 

51 
 

1:00-3:00 PM خميسال  

2/6/4044 
 

 

 ( نظري4االدارة والقيادة في التمريض ) محمد السعدي محمد الحسبان

 

 

 15 ق

 

 

 

 

49 

 

 

 

10:00-12:00 Am 
  جمعةال

10/6/4044 
 اسالم عويدات

 محمد االسطة
 معالجة وتحليل البيانات احصائيا   محمد السعدي

ب 2       48 10:00-12:00 Am 

 السبت 

11/6/4044 

ب 2     معالجة وتحليل البيانات احصائيا   محمد السعدي محمد السعدي  18 10:00-12:00 Am 

 PM 2:00-12:00 63 15 ق االدارة المالية المتقدمة سامر زكارنة اياد خنفر

 سامية مصلح

 عامر الجيزاوي
 تخطيط المناهج التربوية محمود مروح

 Am 12:00-10:00 100 15 ق

 عصام الداود

 احمد النابوت
 PM 2:00-12:00 20 101 ق هندسة المتطلبات احمد النابوت

 PM 2:00-12:00 14 101 ق معالجة اللغات الطبيعية عصام الداود

 Am 14:00-10:00 9 316 ق مناهج البحث في الدراسات القانونية عبدالحكيم عطروش عبدالحكيم عطروش

 Am 14:00-10:00 18 215 ق القانون الدستوري مصطفى الخصاونة مصطفى الخصاونة

 Am 12:00-10:00 37 201 ق نصوص مقارنة وفاء ابو حطب وفاء ابو حطب

 Am 12:00-10:00 6 216 ق موضوعات خاصة في األدب منذر حبيب منذر حبيب

 جامعة الزرقاء 
 

 الدراسات العليا  كلية

 جدول 

 نهائية(ال )االمتحانات

 4041/4044للعام  ثانيلاالفصل الدراسي 
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 PM 2:00-12:00 8 314 ق طرق تحليل وتشخيص الدواء أنس الشيشاني أنس الشيشاني

 Am 12:00-10:00 22 214 ق (1طرق في الرياضيات التطبيقية ) غريب غريب غريب غريب

 PM 3:30-1:30 1 243 ق االسواق المالية االسالمية وادواتها عبدهللا نزال عبدهللا نزال

 حداال

14/6/4044 

 PM 6:30-2:30 11 214 ق القانون الجزائي محمد االحمد محمد االحمد

أ   (1اللغة االنجليزية المتقدمة ) ابراهيم الحواري ابراهيم الحواري 212  15 10:00-12:00 Am 

د   (4اللغة االنجليزية المتقدمة ) بشار المعاني بشار المعاني 141  15 1:00-4:00 PM 

 

 

 إدارة مؤسسات الرعاية الصحية م عويداتاسال اسالم عويدات

 

 

 224هــ

 

 

 

 

15 4:00-2:00 PM 
 ثنيناال

13/6/4044 
 عبدهللا القضاة

 سامية مصلح

 عبدهللا القضاة

 سامية مصلح
 االدارة الصفية

 PM 6:30-4:30 100 15 ق

 الثالثاء

12/6/4044 

 

 

 PM 6:30-4:30 34 201 ق ادارة العمليات المتقدمة حازم شحادة حازم شحادة

 PM 6:30-4:30 15 214 ق ادارة العمليات المتقدمة محمد الزيود محمد الزيود

 PM 6:30-4:30 29 215 ق دراسات معاصرة في نظم المعلومات المحاسبية زياد الذيبة زياد الذيبة

 PM 6:30-4:30 17 216 ق التسويق الدولي المتقدم عايد المعال عايد المعال

 PM 3:30-1:30 1 327 ق إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية يحيى الخصاونة يحيى الخصاونة

 PM 6:30-4:30 9 314 ق نظرية المصفوفات المتقدمة علياء برقان علياء برقان

 PM 7:30-4:30 16 316 ق الحداثة وما بعد الحداثة في األدب اإلنجليزي دانية المريان دانية المريان

 PM 6:30-2:30 9 106 ق صيدلة فيزيائية جهاد ناصر الدين جهاد ناصر الدين

 PM 6:30-2:30 16 315 ق القانون المدني محمد الزواهرة محمد الزواهرة

 

 

 دراسات في الملكية الفكرية شحاتة شلقامي شحاتة شلقامي

 

 

 10 ب

 

 

 

53 

 

 

3:30-5:30 PM 

 االربعاء

15/6/4044 
 PM 3:00-1:00 21 227هــ ( نظري1االدارة والقيادة في التمريض ) اسالم عويدات اسالم عويدات

 PM 6:30-4:30 2 301 ق منهجية البحث في األعمال مصطفى الشيخ مصطفى الشيخ الخميس 
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 PM 6:30-4:30 34 301 ق منهجية البحث في األعمال حازم شحادة حازم شحادة
16/6/4044 

 PM 6:30-4:30 22 214 ق لرياضيات التطبيقيةموضوعات خاصة في ا احمد قزع احمد قزع

 PM 7:30-4:30 19 216 ق الرواية االنجليزية واألمريكية المعاصرة دانية المريان دانية المريان

 PM 2:00-12:00 8 214 ق علم االحياء الدقيقة الصيدالنية المتقدمة هناء ابو صوان هناء ابو صوان

 PM 6:30-4:30 22 215 ق القانون االداري مصطفى الخصاونة مصطفى الخصاونة

 نائلة البلوي

 محمود مروح
 التعلم االلكتروني يعامر الجيزاو

 100 15 ق
10:00-12:00 Am 

 السبت

11/6/4044 

 Am 12:00-10:00 29 101 ق نظرية المنظمة المتقدمة محمد الطائي محمد الطائي

 Am 12:00-10:00 24 201 ق نظرية المنظمة المتقدمة معن منصور معن منصور

 PM 2:00-12:00 27 301 ق دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات اسامة بلوط اسامة بلوط

 PM 2:00-12:00 28 201 ق دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات ثائر قشتم ثائر قشتم

 PM 2:00-12:00 17 214 ق موضوعات متقدمة في التسويق عايد المعال عايد المعال

 PM 2:00-12:00 10 215 ق التحليل الحقيقي )نظرية القياس والتكامل( جميلة جودت يلة جودتجم

 احمد القرم

 محمود اخريوش
 PM 2:00-12:00 12 101 ق إدارة مشاريع البرمجيات محمود اخريوش

 PM 2:00-12:00 24 101 ق نظم قواعد البيانات متقدمة احمد القرم

 Am 14:00-10:00 33 10 ب القانون الدولي العام ميعمر المخزو عمر المخزومي

 PM 2:00-12:00 32 112 ق علم المعنى والسياق اللغوي محمد البدوي محمد البدوي

 االحد PM 6:30-4:30 22 214 ق النظرية المحاسبية المتقدمة محي الدين حمزة محي الدين حمزة

12/6/4044 
 خالد العساف

 ق المتقدمادارة التسوي خالد العساف
 15 216 ق

4:30-6:30 PM 

 

 

 محمد البدوي

 

 موضوعات خاصة في اللغة االنجليزية محمد البدوي

 

 

 101 ق

 

 

33 

 

1:00-4:00 PM 
 ثنيناال

40/6/4044 
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 نائلة البلوي

 سامية مصلح

 نائلة البلوي

 سامية مصلح
 القياس والتقويم

 100 15 ق

4:30-6:30 PM 

 الثالثاء

41/6/4044 

 PM 6:30-4:30 33 20 ق دراسات متقدمة في المحاسبة المالية حسني شطرات اتحسني شطر

 PM 6:30-4:30 15 214 ق ادارة الموارد البشرية المتقدمة معن منصور معن منصور

 PM 6:30-4:30 27 10 ب القانون التجاري شحاتة شلقامي شحاتة شلقامي

 PM 2:00-12:00 18 214 ق الدواء التطبيقيةالصيدلة الحيوية وحركية  حمزة الحمد حمزة الحمد

 PM 6:30-4:30 25 201 ق (1التبولوجيا العامة ) رضوان ابو قديري رضوان ابو قديري

 عصام الداود

 حامد الفواعرة
 PM 6:30-4:30 12 301 ق نمذجة برمجيات متقدمة حامد الفواعرة

 PM 6:30-4:30 19 301 ق نظرية الحساب عصام الداود

 

 

 أسس النظريات التمريضية وتطبيقاتها  غادة ابو شوشة غادة ابو شوشة

  224هــ

 

9 

 

10:00-12:00 Am 
 االربعاء

44/6/4044 
 

 

  


