
موعد االمتحان النهائياليومالقاعةالوقتالعدد المسجلرقم المادة

30/04/2017محوسب1734علوم الحياة العامة العملية 304111

30/04/2017محوسب734كيمياء عامة عملية لغير طلبة الكيمياء333109

17.00-02/05/201716.00وصفي التل142الكيمياء الفيزيائية العملية 303246

17.00-02/05/201716.00وصفي التل273الكيمياء الفيزيائية العملية 303346

17.00-602/05/201716.00+5مجمع 182الكيمياء العضوية العملية 303236

18.00-1502/05/201716.00-7مجمع 396الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيم303239

18.00-1103/05/201716.00-8مجمع 141الكيمياء العامة العملية لطلبة الكيمياء303106

17.00-1403/05/201716.00-12مجمع 133الفيزياء العمليه لعلوم الحياه332113

17.00-1603/05/201716.00 عدا 24-15مجمع 325الفيزياء العملية للطب302115

17.30-08/05/201715.30وصفي التل75الكيمياء غير العضويه العمليه303326

17.00-1604/05/201716.00 عدا 15-5مجمع 1472 )الفيزياء العملية 302111

17.00-2104/05/201716.00-19مجمع 2122الفيزياء العملية 302112

07/05/2017محوسب172العلم والمجتمع342100

507/05/2017مجمع 45التحليل اآللي العملي303316

09/05/2017محوسب668البيئة305100

16.00-09/05/201714.00وصفي التلبيولوجيا جزيئية عملي

11.00-10/05/20179.00وصفي التل + 24-19مجمع 397الفيزياءالعامه لطلبةعلوم الحياه342103

13.30-2410/05/201711.30++23مجمع 62الفيزياءالحرارية332341

11.00-910/05/20179.00-8مجمع 82تحليل التراكيب331443

13.30-10110/05/201711.30ر 145- الرزم البرمجيه في الرياضيات 331473

13.30-32110/05/201711.30ب + مدرج االحياء 91الكيمياء الحيوية344321

101ر  + 33ك +مدرج االحياء + 206+204+106+104ج + وصفي التل  + 16 عدا 24-1مجمع 1428(1 )التفاضل والتكامل 301101 10/05/201714.00-16.00

11.00-710/05/20179.00-1مجمع 279(1 )رياضيات هندسيه 301202

11.00-1610/05/20179.00 عدا 17-10مجمع1294الكيمياء العضوية 303231

13.30-2010/05/201711.30-1مجمع 895الكيمياءالعضويه لغير طلبة الكيمياء333233

11.00-10/05/20179.00وصفي التل189- الكيمياء الصناعيه 303351

13.30-3310/05/201711.30ك + وصفي التل 1179المعادالت التفاضليه العاديه 301221

11.00-10/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/105ر16:00 - 2815:00تدريس الرياضيات301381

13.30-11/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/228ف 09:30 - 12708:00الضوء 302221

13.30-11/05/201711.30ن ر علوم/جيولوجيا/204ج 09:30 - 23208:00- ميكانيكا الكم 342461

13.30-11/05/201711.30ن ر [علوم]ندوات الفيزياء09:30 - 408:00لطلبة فرع الت/ الرياضيات االستدراكية 331099

13.30-11/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات /207ر09:30 - 1508:00الطرق العددية301472

13.30-11/05/201711.30ن ر علوم/جيولوجيا/206ج 09:30 - 808:00موارد االرض الصناعية345431

13.30-11/05/201711.30ن ر مدرج العلوم الحياتيه09:30 - 8008:00تقانات حيوية304383

13.30-11/05/201711.30ح ث  جيولوجيا315مختبر 12:00 - 4111:00تقنيات االستشعار عن بعد335441



11.00-11/05/20179.00خ [علوم حياتيه]321ب 12:00 - 7411:00اساسيات واخالقيات مهنة المختبرات ال308101

11.00-11/05/20179.00ح ث علوم/جيولوجيا/106ج 12:00 - 6311:00األجهزة المخبرية وطرق القياس308241

11.00-11/05/20179.00ح ث خ علوم/الفيزياء/222ف 12:00 - 811:00الفحص غير المتلف302366

11.00-11/05/20179.00ح ث خ علوم/الفيزياء/228ف 12:00 - 23411:00- الكهرباء والمغناطيسيه342332

11.00-11/05/20179.00ح ث خ 101ر + 103رياضيات 12:00 - 6011:00طرق االحصاء341332

11.00-11/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/105ر12:00 - 1411:00نظرية األعداد301342

11.00-11/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات /207ر12:00 - 2711:00تاريخ الرياضيات301481

11.00-11/05/20179.00ح ث خ  جيولوجيا208مختبر 12:00 - 3711:00علم الصخور335231

11.00-11/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]315ب 12:00 - 2611:00علم الفيروسات334445

11.00-11/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]321ب 12:00 - 4411:00التكوين الجنيني نظري 364362

11.00-11/05/20179.00ح ث مدرج العلوم الحياتيه12:00 - 4711:00ضبط الجودة وادارة المختبرات334423

100-11/05/20179.00ن ر 3-1مجمع 104علم األنسجة308211

16.00-1311/05/201714.00-1مجمع 507الرياضيات لألعمال والعلوم اإلجتماعيه331103

16.00-2411/05/201714.00-15مجمع324(3 )التفاضل والتكامل 301201

13.30-1811/05/201711.30-15مجمع  + 11-1مجمع 2657 )الفيزياء العامة  )302102

13.30-11/05/201711.30وصفي التل66التحليل االلي343311

11/05/2017محوسب1263الجيولوجيا العامة 305101

17.00-11/05/201715.00ح ث [علوم حياتيه]321ب 18:30 - 1217:00االحياء الدقيقة المتقدمه304741

13.30-13/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات /107ر11:00 - 2109:30التحليل المركب331412

13.30-13/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/228ف 11:00 - 1509:30اإللكترونيات302231

13.30-13/05/201711.30ن ر [علوم]ندوات الفيزياء11:00 - 4409:30الفيزياء النووية302463

13.30-13/05/201711.30ن ر علميه. مجم4ق11:00 - 32409:30الكيمياء العضوية 303331

13.30-13/05/201711.30ن ر علوم/كيمياء/33ك 11:00 - 4809:30موضوعات خاصة في الكيمياء التحليلية353411

13.30-13/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات /107ر11:00 - 4309:30مبادئ الجيولوجيا البيئية345102

13.30-13/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات/209ر11:00 - 1409:30الطبقات والجيولوجيا التاريخية345201

13.30-13/05/201711.30ن ر علوم/جيولوجيا/104ج 11:00 - 2009:30االرصاد الجوية305203

13.30-13/05/201711.30ن ر  جيولوجيا208مختبر 11:00 - 2009:30جيولوجيا االردن335401

13.30-13/05/201711.30ن ر علميه. مج1ق11:00 - 3309:30البيئه نظري334471

13.30-13/05/201711.30ن ر علميه. مجم9ق11:00 - 2309:30الحيوان العام334261

13.30-13/05/201711.30ن ر 15+11:0014 - 5909:30األحياء الدقيقة العامة نظري 334341

13.30-13/05/201711.30ن ر [علوم حياتيه]321ب 11:00 - 5909:30علم الدم نظري334367

11.00-13/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات /107ر15:00 - 11214:00الجبر الحديث 331341

11.00-13/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/103ر + 105ر15:00 - 25914:00- الجبر الحديث 331442

11.00-13/05/20179.00ح ث علوم/رياضيات/209ر15:30 - 1514:00نظرية االحتماالت341732

11.00-13/05/20179.00ح ث علوم/رياضيات /207ر15:30 - 2514:00تحليل المصفوفات301921

11.00-13/05/20179.00ح ث [علوم]ندوات الفيزياء15:30 - 814:00-الميكانيكااالحصائيه342756



11.00-13/05/20179.00ح ث علوم/الفيزياء/228ف 15:30 - 714:00فيزياء األشعة التشخيصية والتصوير الط302787

11.00-13/05/20179.00ح ث علوم/كيمياء/33ك 15:30 - 714:00الكيمياء العضوية التخليقية333932

11.00-13/05/20179.00ح ث علوم/كيمياء/19ك 15:30 - 1414:00كيمياء الكم333741

11.00-13/05/20179.00ح ث   15:30 - 614:00بيولوجيا التشكل344763

11.00-13/05/20179.00خ علوم/جيولوجيا/206ج 17:00 - 2714:00التحليل االلي في الجيولوجيا305314

16.00-22213/05/201714.00ف  + 12-1مجمع 520 الفيزياء العامة 1-)302101

13.30-2413/05/201711.30-18مجمع 319الفيزياء العامة لطلبة الطب وطب االسنان342105

11.00-413/05/20179.00+3مجمع 288الكيمياء العضوية 303232

11:00-14/05/20179:00ث خعلوم/كيمياء /33ك 13:00 - 4712:00تشخيص المركبات العضوية نظري 333336

11.00-14/05/20179.00ح  جيولوجيا208مختبر 13:00 - 4312:00الجيوفيزياء التطبيقية365371

11.00-14/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/105ر13:00 - 2512:00مبادىء الرياضيات301211

11.00-14/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات /101ر13:00 - 4112:00تحليل الرياضي301311

11.00-14/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/209ر13:00 - 23012:00التحليل الرياضي 301411

11.00-14/05/20179.00ح ث خ علوم/جيولوجيا/106ج 13:00 - 1212:00الجيولوجيا الهندسية335391

13.30-14/05/201711.30خ [علوم حياتيه]321ب 13:00 - 6612:00بنك الدم نظري 304369

13.30-14/05/201711.30ن ر علميه. مجم4ق14:00 - 17112:30الكيمياء غير العضوية 303221

13.30-14/05/201711.30ن ر [علوم حياتيه]321ب 14:00 - 6712:30التطور304465

16.00-14/05/201714.00ن ر علوم/رياضيات /207ر18:30 - 1717:00التبولوجيا النقطيه301962

16.00-14/05/201714.00ن ر علوم/الفيزياء/222ف 18:30 - 11017:00- الفيزياء النوويه332763

16.00-14/05/201714.00ن ر [علوم]ندوات الفيزياء18:30 - 517:00الطب النووي302770

16.00-14/05/201714.00ن ر علوم/الفيزياء/228ف 18:30 - 21217:00 )الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 332953

16.00-14/05/201714.00ن ر علوم/كيمياء/33ك 18:30 - 717:00ندوة333961

16.00-14/05/201714.00ن ر   18:30 - 417:00هرمونات نباتية وزراعة انسجة334953

16.00-2414/05/201714.00-1مجمع 940(2)التفاضل والتكامل 301102

14/05/2017محوسب313الكيمياء التحليلية333211

15/05/2017محوسب2394العلوم الحياتية العامه 304102

11.00-15/05/20179.00ح ث خ علوم/103رياضيات 09:00 - 5108:00الهندسة االقليدية الحديثة331261

11.00-15/05/20179.00ح ث خ علوم/كيمياء/33ك 09:00 - 24408:00الكيمياء غير العضوية 303321

11.00-15/05/20179.00ح ث خ وصفي التل09:00 - 39108:00الكيمياء غير العضوية 303322

11.00-15/05/20179.00ح ث خ  جيولوجيا208مختبر 09:00 - 3008:00اساسيات الجيوكيمياء345351

11.00-15/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]315ب 09:00 - 3108:00فسيولوجيا النبات نظري 334352

11.00-15/05/20179.00ح ث مدرج العلوم الحياتيه09:00 - 2408:00وراثة عامة304281

11.00-15/05/20179.00ح ث خ [علوم حياتيه]321ب 09:00 - 2008:00النبات العام334251

11.00-15/05/20179.00ح ث خ مجمع علمية.24ق09:00 - 6108:00وراثة اإلنسان334282

13.30-15/05/201711.30ن ر  مجمع علمية21..ق12:00 - 2411:00تصنيف النباتات الزهرية نظري 344452

13.30-15/05/201711.30ن ر مدرج العلوم الحياتيه12:00 - 6711:00االحياء الدقيقة الطبية نظري 334342



13.30-15/05/201711.30ن ر علميه. مجم10ق12:00 - 1811:00علم الخلية334231

13.30-15/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات /207ر12:30 - 23911:00الجبر الخطي 301441

13.30-15/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/228ف 12:30 - 22311:00- الفيزياء الرياضيه 332282

13.30-15/05/201711.30ن ر [علوم]ندوات الفيزياء12:30 - 22411:00الضوء 302321

13.30-15/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/222ف 12:30 - 24811:00- الميكانيكيا الكالسيكية 332352

13.30-15/05/201711.30ن ر  جيولوجيا208مختبر 12:30 - 2011:00موارد االرض والبيئة345381

13.30-15/05/201711.30ن ر علوم/جيولوجيا/206ج 12:30 - 1411:00ادارة الموارد المائية335461

13.30-15/05/201711.30ن ر علميه. مجم5ق12:30 - 6211:00أحياء دقيقة عامة308251

13.30-15/05/201711.30ن ر [علوم حياتيه]321ب 12:30 - 6611:00علم وظائف االعضاء نظري344363

16.00-415/05/201714.00-1مجمع 2187رياضيات هندسيه 331302

13.30-15/05/201711.30مدرج وصفي التل100بيولوجيا جزيئية نظري 334382

13.30-116/05/201711.30مجمع 34االحصاء الحيوي341737

11.00-16/05/20179.00ح ث علوم/جيولوجيا/104ج 11:00 - 2910:00الجيولوجيا التركيبية305341

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات /107ر11:00 - 5210:00-المعادالت التفاضليه الجزئيه 331321

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات /207ر11:00 - 23010:00- المعادالت التفاضليه الجزئيه 331422

11.00-16/05/20179.00ح ث خ 101اكتواري ر /رزم برمجية.م11:00 - 3810:00الهندسه غير االقليديه331461

11.00-16/05/20179.00ح ث خ [علوم]ندوات الفيزياء11:00 - 6010:00فيزياء المبلمرات332271

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علوم/الفيزياء/228ف 11:00 - 11610:00- ميكانيكا الكم 332361

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علميه. مجم4ق11:00 - 27810:00الكيمياء الفيزيائية 303341

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علميه. مجم10ق11:00 - 35910:00الكيمياء الفيزيائية 303342

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علوم/كيمياء/19ك 11:00 - 3910:00الكيمياء الفيزيائيه المتقدمه333441

11.00-16/05/20179.00ح ث خ علوم/جيولوجيا/106ج 11:00 - 1910:00علم المعادن345221

11.00-16/05/20179.00ح ث خ  جيولوجيا208مختبر 11:00 - 4210:00الجيوكيمياء البيئية365481

13.30-16/05/201711.30خ [علوم حياتيه]321ب 11:00 - 7210:00مصطلحات طبية308102

11.00-16/05/20179.00ن علميه. مجم5ق11:00 - 6910:00تحضيرات مجهرية لألنسجة والخاليا308212

11.00-16/05/20179.00ن ر (311)مختبرجيولوجيا11:00 - 1810:00اساسيات الهيدروجيولوجيا335361

11.00-16/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]321ب 11:00 - 4010:00تشريح وتكوين النبات نظري 344351

11.00-16/05/20179.00ح ث مدرج العلوم الحياتيه11:00 - 11610:00علم المناعة344443

13.30-16/05/201711.30ن ر 101  ر 17:00 - 615:30التحليل المركب331713

13.30-16/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات /207ر17:00 - 1215:30نظرية الزمر و الحقول301941

13.30-16/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/228ف 17:00 - 11615:30- الميكانيكا الكالسيكية342751

13.30-16/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/222ف 17:00 - 31015:30- ميكانيكا الكم302959

13.30-16/05/201711.30ن ر علوم/كيمياء/19ك 17:00 - 1315:30كيمياء البيئة المتقدمة333715

13.30-16/05/201711.30ن ر علوم/كيمياء/33ك 17:00 - 1215:30الكيمياء الفلزية العضوية333921

13.30-16/05/201711.30ن ر [علوم حياتيه]321ب 17:00 - 1115:30فسيولوجيا الحيوان المتقدم304761

13.30-16/05/201711.30ن ر   17:00 - 515:30التقنات الحيوية في الكائنات الحية304924



13.30-16/05/201711.30ن ر علوم/جيولوجيا/104ج 17:30 - 816:00الجيولوجيا االقتصادية335982

16.00-1616/05/201714.00 عدا 17-1مجمع 633مبادىء االحصاء301131

16/05/2017محوسب2781 )الكيمياء العامة 303102

11.00-16/05/20179.00وصفي التل88الكيمياء االشعاعية والنووية333323

13.30-16/05/201711.30مدرج وصفي التل51االيض344421

11.00-17/05/20179.00ح ث علوم/الفيزياء/222ف 10:00 - 1409:00نظرية النسبية الخاصة302360

11.00-17/05/20179.00ح ث  جيولوجيا315مختبر 10:00 - 2709:00تحليل البيانات الجيولوجية345392

11.00-17/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/101ر10:00 - 6009:00التحليل الحقيقي331212

11.00-17/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات /207ر10:00 - 14209:00التبولوجيا العامة 301361

11.00-17/05/20179.00ح ث خ علميه.مجم11ق10:00 - 17509:00الكيمياء الفيزيائية 303241

11.00-17/05/20179.00ح ث خ علميه. مجم4ق10:00 - 3809:00الكيمياء الكهروتحليلية333312

11.00-17/05/20179.00ح ث خ علوم/جيولوجيا/106ج 10:00 - 7309:00الكيمياء العضوية الحيوية333433

11.00-17/05/20179.00ح ث خ مدرج العلوم الحياتيه10:00 - 6009:00كيمياء حيوية عامة308242

11.00-17/05/20179.00خ  جيولوجيا208مختبر 10:00 - 1209:00أساليب تدريس علوم االرض والبيئة305402

11.00-17/05/20179.00ح ث خ علوم/جيولوجيا/104ج 10:00 - 8109:00الكيمياء السريرية نظري 304323

11.00-17/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]315ب 10:00 - 2209:00الطفيليات الطبية نظري 304368

11.00-17/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]321ب 10:00 - 6909:00علم االنسجه نظري334432

13.30-17/05/201711.30ن ر علوم/103رياضيات 15:30 - 1014:00نظرية االحتماالت301333

13.30-17/05/201711.30ن ر 107ر15:30 - 2514:00طرق الرياضيات التطبيقيه301901

13.30-17/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات /207ر15:30 - 514:00المعادالت التفاضليه الجزئيه301903

13.30-17/05/201711.30ن ر علوم/الفيزياء/222ف 15:30 - 4514:00فيزياء البيئة302300

13.30-17/05/201711.30ن ر [علوم]ندوات الفيزياء15:30 - 514:00الوقاية اإلشعاعية302744

13.30-17/05/201711.30ن ر علوم/كيمياء/33ك 15:30 - 1114:00كيمياء تحليلية متقدمة303991

17/05/2017محوسب886) الكيمياء العامة 1-)303101

18/05/2017محوسب1847العلوم الحياتية العامة 304101

11.00-18/05/20179.00ح ث خ علوم/رياضيات/209ر14:00 - 5613:00االحصاء الرياضي331431

11.00-18/05/20179.00ح ث خ علوم/جيولوجيا/206ج 14:00 - 5213:00نظرية الصفائح305403

11.00-18/05/20179.00خ اجتماعات فيزياء. ق14:00 - 513:00منهجيات البحث العلمي302490

11.00-18/05/20179.00خ   17:00 - 714:00برمائيات وزواحف334963

13.30-18/05/201711.30ح ث   17:00 - 316:00علم التشريح ووظائف االعضاء302720

11.00-4618/05/20179.00حزم برمجيات في الفيزياء302280

11.00-18/05/20179.00ح ث خ علوم/103رياضيات 14:00 - 2713:00التفاضل والتكامل المتقدم331301

11.00-18/05/20179.00ح ث [علوم حياتيه]315ب 17:00 - 2315:30فسيولوجيا النبات المتقدم304751

11.00-20/05/20179.00ح ث علوم/رياضيات/207ر17:00 - 2515:30الجبر )331741

13.30-20/05/201711.30ن ر علوم/رياضيات/209ر11:00 - 2009:30طرق في الرياضيات التطبيقية301471

11.00-20/05/20179.00ح ن ث ر خ 24-22مجمع 16:00 - 10608:00تدريب تحاليل طبية344400



11.00-20/05/20179.00ث خ (311)مختبرجيولوجيا16:30 - 815:00جيوكيمياء المياه305961

11.00-20/05/20179.00ح ث علوم/كيمياء/19ك 17:00 - 1015:30الطرق الحديثة في التحليل الكيميائي353711

11.00-20/05/20179.00ح ث علوم/103رياضيات 17:00 - 2615:30االحصاء الرياضي301931

11.00-20/05/20179.00ح ث علوم/الفيزياء/102ف 17:00 - 815:30نظرية النسبيه302765

11.00-20/05/20179.00ح ث [علوم]ندوات الفيزياء17:00 - 21315:30 )الفيزياء النوويه302963

13.30-20/05/201711.30ح ث وصفي التل18:30 - 1117:00علم المواد333743

16.00-20/05/201714.00ح ث علوم/كيمياء/33ك 18:30 - 617:00كيمياء غير عضوية متقدمة303992

16.00-20/05/201714.00ح ث علوم/رياضيات/209ر18:30 - 12017:00التبولوجيا 331761

16.00-20/05/201714.00ح ث علوم/رياضيات /207ر18:30 - 617:00موضوعات خاصة في الرياضيات331981

16.00-20/05/201714.00ح ث علوم/الفيزياء/228ف 18:30 - 1717:00فيزياء المسارعات332965

881الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمي333109

162الكيمياء التحليليه العمليه303216

138الجيولوجيا العامه العمليه 335111
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