
6102/6102للعام الجامعي االول الدراسي  االمتحانات التكميلية للفصل  

.في حالة عدم ورود المادة الدراسية في الجدول الرجاء مراجعة رئيس القسم المعني لتحديد موعد للمتحان  

 سوف تعقد جميع االمتحانات ففي مدرج وصفي التل

 االمتحانات المحوسبة مرفقة في جدول منفصل.

92/1/9017االحد   

06.11-00.11  0..1-00..1  

١) الفيزياء العامة  ) 302280 حزم برمجيات في الفيزياء  302101 

٢) الفيزياء العامة  ) 332282 ٢ -الفيزياء الرياضيه   302102 

 342103 الفيزياءالعامه لطلبةعلوم الحياه 302300 فيزياء البيئة

 342105 لبة الطب وطب االسنانالفيزياء العامة لط 352311 ٤ -الفيزياء العملية

١) الفيزياء العملية  ) 302312 االلكترونيات العمليه  302111 

 302112 ٢الفيزياء العملية  342332 ٢ -الكهرباء والمغناطيسيه

 332113 الفيزياء العمليه لعلوم الحياه 332341 الفيزياءالحرارية

 302115 لية للطبالفيزياء العم 332352 ٢ -الميكانيكيا الكالسيكية 

 302199 الورشة الميكانيكية 302360 نظرية النسبية الخاصة

 302215 ٣ -الفيزياء العملية  332361 ١ -ميكانيكا الكم 

 302231 اإللكترونيات 342411 ٥ -الفيزياء العملية 

 332271 فيزياء المبلمرات 302462 الفيزياء الذرية والجزيئية

 302490 منهجيات البحث العلمي 302463 الفيزياء النووية

   342466 الجسيمات االولية

 

11/1/9017الثالثاء   

06.11-00.11  0..1-00..1  

 334231 علم الخلية 364362 التكوين الجنيني

 334251 النبات العام 344363 علم وظائف االعضاء

 334261 الحيوان العام 334367 علم الدم

 304281 وراثة عامة 304368 الطفيليات الطبية

 344321 الكيمياء الحيوية 304369 بنك الدم

 304323 (تحاليل)الكيمياء السريرية 334382 بيولوجيا جزيئية

 334341 األحياء الدقيقة العامة 304383 تقانات حيوية

 334342 االحياء الدقيقة الطبية 344400 تدريب تحاليل طبية

 344351 تشريح وتكوين النبات 344421 االيض

 334352 فسيولوجيا النبات 334423 ضبط الجودة وادارة المختبرات

 334445 علم الفيروسات 334432 علم االنسجه

 344452 تصنيف النباتات الزهرية 334441 االحياء الدقيقه التطبيقيه

 334471 البيئه 344443 علم المناعة

 344400 تدريب تحاليل طبية 304465 التطور

 344421 االيض 334432 علم االنسجه

 334423 ضبط الجودة وادارة المختبرات 334441 االحياء الدقيقه التطبيقيه

 344443 علم المناعة 344452 تصنيف النباتات الزهرية



 334445 علم الفيروسات 304465 التطور

 334471 البيئه  
 

1/9/9017االربعاء   

06.11-00.11  0..1-00..1  

 303106 كيمياءالكيمياء العامة العملية لطلبة ال 333233 الكيمياءالعضويه لغير طلبة الكيمياء

 303452 كيمياء المبلمرات 303236 ١الكيمياء العضوية العملية 

 303221 ١الكيمياء غير العضوية  303239 الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيم

 303231 ١الكيمياء العضوية  303246 ١الكيمياء الفيزيائية العملية 

 303232 ٢ضوية الكيمياء الع 303316 التحليل اآللي العملي

 303241 ١الكيمياء الفيزيائية  303326 الكيمياء غير العضويه العمليه

 343311 التحليل االلي 303346 ٢الكيمياء الفيزيائية العملية 

 333312 الكيمياء الكهروتحليلية 333433 الكيمياء العضوية الحيوية

 303321 ٢الكيمياء غير العضوية  303322 ٣الكيمياء غير العضوية 

 333323 الكيمياء االشعاعية والنووية 303341 ٢الكيمياء الفيزيائية 

 303331 ٣الكيمياء العضوية  353411 موضوعات  التحليلية

 333336 تشخيص المركبات العضوية 303342 ٣الكيمياء الفيزيائية 

 353431 موضوعات العضوي 303351 ١ -الكيمياء الصناعيه 

   353432 انسالحلقية غير المتج 
 

 

 

9/9/9017الخميس   

0..1-00..1 06.11-00.11 

امتحانات في  1و الطلبة الذين لديهم  جميع مساقات العليا مبادئ الجيولوجيا البيئية 345102

 ١الجيولوجيا العامه العمليه  335111 نفس اليوم

 الطبقات والجيولوجيا التاريخية 345201

 االرصاد الجوية 305203

 مختبر بصريات المعادن 335211

 مختبر الصخور 345212

 علم المعادن 345221

 علم الصخور 335231

 أساسيات الجيوفيزياء 305271

 المستحثات الالفقاريه 305301

 تقنيات ميدانية 305311

 التحليل االلي في الجيولوجيا 305314

 صخور رسوبية تطبيقية 355331

 ا التركيبيةالجيولوجي 305341



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمتحانات المحوسبة

 الجيوفيزياء التطبيقية 365371

 موارد االرض والبيئة 345381

 ميكانيكا الصخور والتربة 335393

 جيولوجيا االردن 335401

 أساليب تدريس علوم االرض والبيئة 305402

 نظرية الصفائح 305403

 موارد االرض الصناعية 345431

 تقنيات االستشعار عن بعد 335441

 ادارة الموارد المائية 335461

 الجيوكيمياء البيئية 365481



 342100 العلم والمجتمع 29/1/2017 13.00-12.00 مجمع القاعات العلمية

0العلوم الحياتية العامة  31/1/2017 11.00-10.00 مجمع القاعات العلمية  .10010 
6العلوم الحياتية العامة  31/1/2017 13.00-12.00 لقاعات العلميةمجمع ا  .10016 

 10000. العلوم الحياتية العملية 31/1/2017 15.00-14.00 مجمع القاعات العلمية
 333104 لطلبة الطب الكيمياء العامة 1/2/2017 00.11-0.11 مجمع القاعات العلمية

 1.010. (0) الكيمياء العامة  ) 1/2/2017 11..0-00.11 مجمع القاعات العلمية

00.11-11..0 مجمع القاعات العلمية ٢) الكيمياء العامة  ) 1/2/2017   303102 

 333211 الكيمياء التحليلية 1/2/2017 00.11-0.11 الدراسات العليا

 303216 الكيمياء التحليليه العمليه 1/2/2017 11..0-00.11 الدراسات العليا

 علياالدراسات ال
0..11-00.11 1/2/2017 

الكيمياء العامة العملية لغير 
 طلبة الكيمياء

...010 

 10010. الجيولوجيا العامه 2/2/2017 10.00-9.00 مجمع القاعات العلمية
 10011. البيئة 2/2/2017 12.00-10.00 مجمع القاعات العلمية

 


