
  

 السبت
2/5/2020 

 األحد
3/5/2020 

 االثني   
4/5/2020 

 الثالثاء
5/5/2020 

 األربعاء
6/5/2020 

 الخميس
7/5/2020 

 السبت
9/5/2020 

 األحد
10/5/2020 

 االثني   
11/5/2020 

 الثالثاء
12/5/2020 

 األربعاء
13/5/2020 

 الخميس
14/5/2020 

 السبت
16/5/2020 

 األحد
17/5/2020 

 اإلثني   
18/5/2020 

 الثالثاء
19/5/2020 

 األربعاء
20/5/2020 

 الخميس
21/5/2020 

9:00 - 
11:00 

  

مختبر التحليل  
/د. علي  الصناعي

 النوايسة
9 - 10 

مختبر كيمياء  
يائية   1فب  

  

الذكاء 
/د.  االصطناعي
  محمد الفراهيد 

 

مختبر كيمياء 
 2عضوية 

  

  
مفاهيم 

يائيه/د. فؤاد  فب  
 نماس

النوويه/  
ار  /د. ض  مختبر
 الطراونة 

------------------ 
مستودعات 
 البيانات/د. زيد

مختبر شبكات 
الحاسوب/د. 
ف الخرشة  أشر

 2تفاضل وتكامل 
  )رياضيات(

 

نت  برمجة االنبر
 المتقدمة/ د.زيد 

 

 لدقيقةا  األحياء
د. محمد / 

  حواطمة

ونيات   /د. 2االلكبر

 جهاد العداسي 
--------------------- 

 )رياضيات( 1إحصاء 

 
الخلية/د.  علم 

 محمد حواطمة

مختبر كيمياء غب  
عضوية/د. أنس 

 لطايفة

كيمياء المواد 
الطبيعية/د. عامر 

 الطراونة

ياء النوويه  الفب  
ار /  د. ض 

 الطراونة
-------------- 
 قاناتت

حيوان/د. علي 
  القضاة

من  الوقايه
االشعاع/د. 

 القرارعةأحمد 
 

العامة لكيمياء ا 
1 

االمواج والضوء  
/د. /  مختبر

  خليل حمام

 
الوراثة/ د.  علم 

 علي القضاة

 
كيمياء 

/د.  استدراكي
  سىه + د. براء

ياء  / 1الفب  

  جميع الشعب

 
الدم/د.  علم 

 علي طالفحة

 
يائية  كيمياء فب  

ف 1+ /د. أشر

 المسيعديي   

مهارات حاسوب 
ة(/ ليث ي )إنسان

 الجفوت

تحليل وتصميم 
المعلومات / نظم 

 د. أيمن عيال عواد

غب  عضوية 
متقدمة/د. طارق 

 الشبول

كيمياء الجذور 
الحرة / د. خالد 

 وديان
---------------- 
 2مباديء االحصاء 

 ))رياضيات

مجة   البر
/د. 1المرئية

ف الخرشة  أشر

 
التحليل 

/د. علي  الصناعي
 النوايسة
 

لكيمياء العامة ا  
2 

 
رياضيات 
للكيمياء 
 ()رياضيات

-------------- 
هندسة اقليدية 
 وال اقليدية

غب  عضوية 
/د. براء 2

  الرواشدة
 

 
مهارات 
 2الحاسوب 

C++ 
 + 2رياضيات ه

 
 تحليل مركب

ياء الرياضيه  الفب  
/د. عبدهللا 2

 شكري
----------------- 

ياء  الفب  
والمجتمع/د. 
 أحمد القرارعة

نظم إدارة قواعد 
البيانات/د. 
 جميل

/د. التحليل  اآللي
 علي النوايسة

المحفزات/د. 
 سامي كليب

التحليل 
/د. خالد  الصناعي

 ابو شندي

الكيمياء الحيوية/ 
د. ابتسام 
 الجعافرة

 3تفاضل 
+ معادالت 

  2جزئية 

/ 1عضوية 

د.ابتسام 
  الجعافرة

كيمياء 
يائية/د.طاهر  فب  

 عبابنة

الكيمياء المتقدمة  
وتقنياتها/د. سامي  

 كليب
 
طرق 

 رياضية/الرياضيات

11:15 - 
13:15 

  
مختبر قواعد  

البيانات/د. 
 الفراهيد محمد 

إدارة الشبكات/ د.  
 محمد الفراهيد
-------------- 
 مختبر 
/  1كيمياءعامة 

  جميع الشعب

 مختبر 
كيمياء عامة 

/جميع 2

 بالشع

الميكانيكا 
الكالسيكيه/د. 
مان  محمد الشر

-------------- 
رياضيات 
 1هندسية 

 )رياضيات(

 

 واد كلية اآلداب العامةم

ياء الحديثه  الفب  
د. جهاد / 

 العداسي 
--------------- 
الحزم الجاهزة 
ي الرياضيات/ 

ف 
  رياضيات

مجة   البر
المرئية/د. عبدهللا 

 الزغاميم

نظم 
المعلومات/د. 
 فرحان عبيسات 

كيمياء تحليلية 
/د.  وتحليل آلي
 رشيد جمهور

اإلدارة والطرائق 
الصناعية/د. أنس 

 اللطايفة

المنطق 
 مجموعاتلونظرية

ي 
ان    ا + تحليل اقبر

ياء الذرية  الفب  
 د. اياد حسن/ 

-------------- 
ياء  الفب  

والمجتمع /د. 
 أحمد القرارعة

يا   /2 الفب  
 جميع الشعب

 
ي 
 1تحليل حقيقر

ي 
أساسيات ف 
تكنولوجيا 

المعلومات/د. 
  فرحان عبيسات

كيمياء تحليلية 
/د. علي 1

 النوايسة

كيمياء الكم/ د. 
ف  أشر

 المسيعديي   

 1جبر خطي 

جبر حديث 
 )رياضيات(

تصميم الدوائر 
المنطقية/ د. 
عبدهللا 
 الزغاميم

مجة   البر
المتقدمة/ عبدهللا 

 الشباطات

 

تطبيقات الحاسوب 
ي الكيمياء/د. براء 

ف 
 الرواشدة 

(12:00 – 18:00) 

 

13:30 - 
15:30 

نظم الوسائط 
المتعددة/د. 

( 6 - 4نانسي  )
Edmodo 

 

مختبر كيمياء 
 تحليلية/د. رشيد

 
تطبيقات 

ي 
الحاسوب ف 

ياء/د. منال  الفب  
  عبدالسالم 

 
مختبر احصاء 

  / الرياضيات1
---------------- 
تطبيقات 
التفاضل 
 والتكامل

التلوث 
/د. رشيد  ي

البيئ 
 جمهور
---------- 

 + 
---------- 
هندسة 

مجيات/د.  البر
 محمد الفراهيد

(1-3) 

ميكانيكا الكم/د. 
 فؤاد نماس

--------------- 
 1تفاضل وتكامل

مفاهيم + 
رياضية  
 )رياضيات(

الخوارزميات/د. 
 نانسي 

 Edmodo 

 2تحليل عددي 
   الرياضيات/ 

 مواضيع
خاصة/د. علي 

 القضاة

 
مختبر كيمياء 

يائية  /د. 2فب  

 طاهر عبابنة

 1تحليل عددي 
  الرياضيات / 

ياء عامه   1مختبر فب  
+ 

مختبر مفاهيم  
يائيه   فب  
 

 
ت   مهارات االنبر

ياء الرياضية  الفب  
/د. عال 1

 الجرابعة
--------------- 

قواعد 
البيانات/د. 
 جميل 

-------------- 
مهارات 
الحاسوب 
 االستدراكي 

ياء  مختبر فب  
 /عامة 2عامه 

 
المناعة/د.  علم 

 علي طالفحة

تشخيص 
المركبات 
العضوية/د. 

 الطراونةسىه 

الحياتية  العلوم
/ ابتهال  1

 زالبية

 البرصيات
الهندسيه/د. 
 خليل حمام

 مواد كلية الهندسة العامة

النبات/د.  علم 
 محمد حواطمة

الكيمياء 
العضوية 

الطيفية/د. لؤي 
ي 
 المومئ 

شية و أمن 
المعلومات / د. 

 خالد 

الشبكات / د. 
ف  أشر

 /الالفقاريات
 زالبيةابتهال 

----------------
ي 
أساسيات ف 
 الحوسبة
النقالة و 

التطبيقات/د. 
 أيمن 

كيمياء وتحليل 
األدوية/د.عامر 

 الطراونة

الشيرية/ 
الكيمياء د. علي 

 طالفحة

 
غب  عضوية 

/د. سامي  1

 كليب

 العلوم 2
الحياتية /د. 
 علي طالفحة

 
/د. 2عضوية 

 خالد وديان

 تقانات
البيئة/ابتهال 

 زالبية
------------------ 
تفاعالت عضوية  
مسماة/ د. لؤي 

ي 
 المومئ 
 

مختبر كيمياء 
 1عضوية 

4 - 5 

 
ديناميكا  

حراريه/د. منال 
 عبدالسالم

 

إل
 ا
ول

جد
ة 

ئي
ها

لن
 ا
ت

نا
حا

مت
ي 

ان
لث
 ا
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لف
 ا
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مو
ل

2
0
1
9

/
2
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