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ثالثاءاحد1617د.الھام الكركي12.314.0ح ث36مھارات اتصال باللغةالعربیة/10000110١
ثالثاءاحد1011د.زیاد بني عمر9.311.0ح ث35مھارات اتصال باللغةالعربیة/20000110١
ثالثاءاحد89د.محمد رقیبات8.09.3ح ث31مھارات اتصال باللغةالعربیة/30000110١
ثالثاءاحد1314د.محمد رقیبات11.012.3ح ث32مھارات اتصال باللغةالعربیة/40000110١
أربعاءاثنین1112د.محمد رقیبات9.311.0ن ر33مھارات اتصال باللغةالعربیة/50000110١
أربعاءاثنین1718د.محمد رقیبات12.314.0ن ر34مھارات اتصال باللغةالعربیة/60000110١
ثالثاءاحد910السیدة رزان محمود ربیع8.09.3ح ث31مھارات اتصال باللغةاالنجلیزیة/70000112١
ثالثاءاحد1011السیدة رزان محمود ربیع9.311.0ح ث32مھارات اتصال باللغةاالنجلیزیة/80000112١
أربعاءاثنین1112السیدة رزان محمود ربیع9.311.0ن ر33مھارات اتصال باللغةاالنجلیزیة/90000112١

أربعاءاثنین1415السیدة رزان محمود ربیع11.012.3ن ر34مھارات اتصال باللغةاالنجلیزیة/100000112١
ثالثاءاحد1617السیدة رزان محمود ربیع12.314.0ح ث35مھارات اتصال باللغةاالنجلیزیة/110000112١
ثالثاءاحد1011السیدة حنان عقاب ربیع9.311.0ح ث32التربیة الوطنیة120000113
أربعاءاثنین1112السیدة حنان عقاب ربیع9.311.0ن ر33التربیة الوطنیة130000113
أربعاءاثنین1415السیدة حنان عقاب ربیع11.012.3ن ر34التربیة الوطنیة140000113
ثالثاءاحد1617السیدة حنان عقاب ربیع12.314.0ح ث35التربیة الوطنیة150000113
ثالثاءاحد1314السیدة حنان عقاب ربیع11.012.3ح ث36التربیة الوطنیة160000113
ثالثاءاحد1920د. ایات بني مصطفى14.015.3ح ث38التربیة الوطنیة170000113
ثالثاءاحد2122د.زیاد بني عمر11.012.3ن ر31الكتابة والتعبیر180000116
أربعاءاثنین1112د.زیاد بني عمر9.311.0ن ر32الكتابة والتعبیر190000116
ثالثاءاحد1920د. یاسین عبد الوھاب14.015.3ح ث34ثقافة اسالمیة200000120
أربعاءاثنین1718د.عبدهللا وردات12.314.0ن ر35ثقافة اسالمیة210000120
ثالثاءاحد1011د.محمد الخوالدة/شریعة9.311.0ح ث31ثقافة اسالمیة220000120
أربعاءاثنین1112د.محمد الخوالدة/شریعة9.311.0ن ر32ثقافة اسالمیة230000120
ثالثاءاحد89د.یوسف ربابعة/شریعة8.09.3ح ث33ثقافة اسالمیة240000120
ثالثاءاحد1314أ.د سھیل الفتالوي11.012.3ح ث34حقوق االنسان250000122
ثالثاءاحد1920أ.د سھیل الفتالوي14.015.3ح ث36حقوق االنسان260000122

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت
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ثالثاءاحد1314د.علي الجبالي11.012.3ح ث32حقوق االنسان270000122
ثالثاءاحد1920د.علي الجبالي14.015.3ح ث33حقوق االنسان280000122
أربعاءاثنین1112د.علي الجبالي9.311.0ن ر35حقوق االنسان290000122
سبتجمعة1718د.علي الجبالي11.012.3ن ر32قضایا قانونیة معاصرة300000124
ثالثاءاحد89د. االیمن محمد الحموري/اقتصاد8.09.3ح ث31مقدمة في االقتصاد310000126
ثالثاءاحد1314د. االیمن محمد الحموري/اقتصاد11.012.3ح ث32مقدمة في االقتصاد320000126
أربعاءاثنین1718د. االیمن محمد الحموري/اقتصاد12.314.0ن ر31نقل المعرفة330000128
سبتجمعة1819د. االیمن محمد الحموري/اقتصاد15.317.0ن ر32نقل المعرفة340000128
ثالثاءاحد1617د. برجس حباس السرحان12.314.0ح ث31مقدمة في علم النفس350000130
ثالثاءاحد1011السیدة مھا حوامدة9.311.0ح ث31علم البیئة والزراعة360000136
ثالثاءاحد1617السیدة مھا حوامدة12.314.0ح ث32علم البیئة والزراعة370000136
أربعاءاثنین910السیدة مھا حوامدة8.09.3ن ر33علم البیئة والزراعة380000136
أربعاءاثنین2021د.اشرف خشروم14.015.3ن ر34علم البیئة والزراعة390000136
أربعاءاثنین1112السیدة مھا حوامدة9.311.0ن ر31التغیر المناخي وسیاسة االستدامة400000138
سبتجمعة1920السیدة مھا حوامدة11.012.3ن ر32التغیر المناخي وسیاسة االستدامة410000138
ثالثاءاحد1314د.سمر شواقفھ11.012.3ح ث33التغیر المناخي وسیاسة االستدامة420000138
ثالثاءاحد1920د.سمر شواقفھ14.015.3ح ث34التغیر المناخي وسیاسة االستدامة430000138
أربعاءاثنین1718د.اشرف خشروم12.314.0ن ر34الغذاء في حیاتنا440000139
ثالثاءاحد1011د.راضي الطراونة9.311.0ح ث32الغذاء في حیاتنا450000139
أربعاءاثنین1415د.كامل سلطان11.012.3ن ر31الغذاء في حیاتنا460000139
أربعاءاثنین2122د.نسرین عواملھ14.015.3ن ر33الغذاء في حیاتنا470000139
ثالثاءاحد1011م.دعاء القضاه9.311.0ح ث31مدخل الى الحاسوب واالنترنت480000142
ثالثاءاحد1314م.دعاء القضاه11.012.3ح ث32مدخل الى الحاسوب واالنترنت490000142
ثالثاءاحد1617م.دعاء القضاه12.314.0ح ث33مدخل الى الحاسوب واالنترنت500000142
أربعاءاثنین1112م.دعاء القضاه9.311.0ن ر34مدخل الى الحاسوب واالنترنت510000142
أربعاءاثنین1718م.دعاء القضاه12.314.0ن ر35مدخل الى الحاسوب واالنترنت520000142
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أربعاءاثنین1415م.دعاء القضاه11.012.3ن ر36مدخل الى الحاسوب واالنترنت530000142
ثالثاءاحد1314د ایمان ربیع11.012.3ح ث31مھارات لغة عربیة/استدراكي540101099
أربعاءاثنین1718د. اروى ربیع12.314.0ن ر32مھارات لغة عربیة/استدراكي550101099
ثالثاءاحد1617د.عبیر بني مصطفى12.314.0ح ث34مھارات لغة عربیة/استدراكي560101099
أربعاءاثنین910د. اروى ربیع8.09.3ن ر31فن الكتابة والتعبیر570101103
ثالثاءاحد1011أ.د.جودي البطاینة9.311.0ح ث31نصوص شعریھ580101104
أربعاءاثنین1718د.عامر ربیع12.314.0ن ر31مھارات اتصال باللغةالعربیة/590101107٢
أربعاءاثنین1415د.محمود ربیع11.012.3ن ر32مھارات اتصال باللغةالعربیة/600101107٢
أربعاءاثنین1718د.محمود ربیع12.314.0ن ر31المكتبة العربیة والمعاجم610101205
أربعاءاثنین2021د.عامر ربیع14.015.3ن ر31الشعر الجاھلي620101214
أربعاءاثنین2021د. حمزه ربیع14.015.3ن ر31الشعر االسالمي واالموي630101215
أربعاءاثنین1415د. علي المومني11.012.3ن ر31النثر القدیم640101228
جمعةخمیس1415السید محمد ابراھیم عبابنة12.314.0ح ن340النحو(١)(بناء الجملة)650101242
ثالثاءاحد1011السید محمد ابراھیم عبابنة9.311.0ح ث31الصرف(١)660101243
جمعةخمیس1011السید محمد ابراھیم عبابنة11.012.3ح ن340الصرف(١)670101243
أربعاءاثنین1112د.عبیر بني مصطفى9.311.0ن ر31الصرف/خطة جدیدة680101244
أربعاءاثنین1112د. علي المومني9.311.0ن ر31العروض واالیقاع الشعري690101256
أربعاءاثنین910السید محمد ابراھیم عبابنة8.09.3ن ر31اللغویات(١)700101257
ثالثاءاحد1920د.عامر ربیع14.015.3ح ث31الشعر العباسي(١)710101318
ثالثاءاحد1920د.محمود ربیع14.015.3ح ث32الشعر العباسي(١)720101318
ثالثاءاحد1617د. علي المومني12.314.0ح ث31الشعر العباسي(٢)730101319
أربعاءاثنین1112السید محمد ابراھیم عبابنة9.311.0ن ر31النحو(٢)(مكمالت الجملة)740101345
جمعةخمیس1415د. محمد بني موسى12.314.0ح ن340النحو(٣)(االضافة والتوابع)750101346
أربعاءاثنین2122د.محمد سمیر عبابنھ/عربي14.015.3ن ر31لغة سامیة او شرقیة760101359
ثالثاءاحد1314د.عامر ربیع11.012.3ح ث31البالغة العربیة قدیما وحدیثا770101362
ثالثاءاحد1617د.عامر ربیع12.314.0ح ث31النقد القدیم780101371
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جمعةخمیس1617د ایمان ربیع15.317.0ح ن341الشعر االندلسي والمغربي790101420
جمعةخمیس1617د. حمزه ربیع15.317.0ح ن340الشعر االندلسي والمغربي800101420
أربعاءاثنین910د. علي المومني8.09.3ن ر31الشعر االندلسي والمغربي810101420
ثالثاءاحد1011د ایمان ربیع9.311.0ح ث31الشعر الحدیث(١)820101422
ثالثاءاحد1617د.نجود الحوامدة12.314.0ح ث31الشعر الحدیث(٢)830101423
أربعاءاثنین1112د. اروى ربیع9.311.0ن ر31النثر الحدیث(١)840101431
جمعةخمیس910د.محمود ربیع9.311.0ح ن341النثر الحدیث(١)850101431
جمعةخمیس910د.نجود الحوامدة9.311.0ح ن340النثر الحدیث(١)860101431
أربعاءاثنین910د.نجود الحوامدة8.09.3ن ر31النثر الحدیث(٢)870101432
أربعاءاثنین910د.عبیر بني مصطفى8.09.3ن ر31النحو(٤)(االدوات واالسالیب)880101447
ثالثاءاحد1314د.عبیر بني مصطفى11.012.3ح ث31النحو(٥)(تطبیقات)890101448
أربعاءاثنین1718أ.د.جودي البطاینة12.314.0ن ر31النقد الحدیث900101473
أربعاءاثنین1415أ.د.جودي البطاینة11.012.3ن ر31االدب المقارن910101474
جمعةخمیس1011د.نجود الحوامدة11.012.3ح ن340أدب العصور المتتابعة920101486
أربعاءاثنین1415السیده فاطمھ حوامدة11.012.3ن ر33مھارات لغةانجلیزیة خاصھ930102003
ثالثاءاحد89السیدة میسون ربیع8.09.3ح ث31مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي940102099
ثالثاءاحد1011السیدة میسون ربیع9.311.0ح ث32مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي950102099
أربعاءاثنین910السیدة میسون ربیع8.09.3ن ر34مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي960102099
أربعاءاثنین1112السیدة میسون ربیع9.311.0ن ر35مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي970102099
ثالثاءاحد1314السیدة میسون ربیع11.012.3ح ث36مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي980102099
ثالثاءاحد1617السیده روز الحوامده12.314.0ح ث33مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي990102099

أربعاءاثنین1213د.احمد الكوري9.311.0ن ر31مھارات المحادثة باالنجلیزیة1000102104
ثالثاءاحد1011السیده فاطمھ حوامدة9.311.0ح ث31مھارات لغویة من خالل نصوص ادبیة1010102107
جمعةخمیس89السیده فاطمھ حوامدة8.09.3ح ن340مھارات لغویة من خالل نصوص ادبیة1020102107
جمعةخمیس89د. رشا مقابلة8.09.3ح ن341مھارات لغویة من خالل نصوص ادبیة1030102107
ثالثاءاحد1314السیده روز الحوامده11.012.3ح ث31االستیعاب السمعي1040102109
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ثالثاءاحد1011د. خالد الزعبي/ترجمھ9.311.0ح ث31الكتابة1050102210
أربعاءاثنین1718د.محمد بطاینة/انجلیزي12.314.0ن ر31اسالیب تعلم القراءة1060102212
ثالثاءاحد1314د. محمد امین الحوامدة11.012.3ح ث31مناھج البحث العلمي/لطلبة االنجلیزي1070102213
ثالثاءاحد910د. خالد الزعبي/ترجمھ8.09.3ح ث31الكتابة المتقدمة1080102214
سبتجمعة89د. خالد الزعبي/ترجمھ15.317.0ن ر32الكتابة المتقدمة1090102214
ثالثاءاحد1011د. محمد امین الحوامدة9.311.0ح ث31القراءة باللغة االنجلیزیة1100102216
ثالثاءاحد1011د. روز الحوامده9.311.0ح ث31الصوتیات1110102218
أربعاءاثنین1516د.اریج حوامده11.012.3ن ر31علم االصوات1120102219
أربعاءاثنین1718د.مفید فالح العبدهللا12.314.0ن ر31مقدمة في االدب االنجلیزي1130102232
أربعاءاثنین1718د.احمد الكوري12.314.0ن ر31عرض االدب االمریكي1140102234
أربعاءاثنین1516د. محمد امین الحوامدة11.012.3ن ر31القواعد واالستعمال(١)1150102316
أربعاءاثنین1213د.شفیق بنات9.311.0ن ر31القواعد واالستعمال(٢)1160102317
ثالثاءاحد1617د.خالد الشیخلي12.314.0ح ث31الصرف والنحو (١)1170102321
ثالثاءاحد1314د.احمد الكوري11.012.3ح ث31الروایة االمریكیة1180102347
ثالثاءاحد1415د.مفید فالح العبدهللا11.012.3ح ث31المسرحیة/شكسبیر وعصر النھضة1190102351
أربعاءاثنین1718د. رشا مقابلة12.314.0ن ر31المسرحیة البریطانیة واالمریكیة الحدیثة1200102352
أربعاءاثنین1213د. رشا مقابلة9.311.0ن ر31الشعر من عصر النھضة الى الرومانسیة1210102355
ثالثاءاحد1011د. رشا مقابلة9.311.0ح ث31الشعر من الرومانسیة حتى العصر الحدیث1220102356
ثالثاءاحد1617د.احمد الكوري12.314.0ح ث31الروایة االنجلیزیة1230102357
أربعاءاثنین1819السید حسن مطاوع العتوم12.314.0ن ر31مقدمة في اللسانیات1240102375
أربعاءاثنین1516د.مفید فالح العبدهللا11.012.3ن ر31دراسات في الكتاب االنجلیز واالمریكیین1250102451
أربعاءاثنین2021السید حسن مطاوع العتوم14.015.3ن ر31النقد االدبي1260102460
ثالثاءاحد1415أ.د فؤاد عبدالمطلب11.012.3ح ث31القصة القصیرة1270102463
أربعاءاثنین1213د.اریج حوامده9.311.0ن ر31اللسانیات االجتماعیة1280102478
ثالثاءاحد910د.شفیق بنات8.09.3ح ث31علم المعنى1290102479
أربعاءاثنین910د.شفیق بنات8.09.3ن ر31اللسانیات التطبیقیة(اسالیب تدریس االنجلیزیھ)1300102480
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ثالثاءاحد1415السیده فاطمھ حوامدة11.012.3ح ث31القراءة باللغة العربیة واالنجلیزیة1310108101
ثالثاءاحد1415د.خالد الشیخلي11.012.3ح ث31الترجمة الى العربیة1320108103
أربعاءاثنین1516د. خالد الزعبي/ترجمھ11.012.3ن ر31الترجمة العلمیة1330108201
أربعاءاثنین1516د.محمد بطاینة/انجلیزي11.012.3ن ر31الترجمة الصحفیة1340108202
أربعاءاثنین2122د. خالد الزعبي/ترجمھ17.018.3ن ر31الترجمة االدبیة1350108203
أربعاءاثنین1819د.خالد الشیخلي12.314.0ن ر31الترجمة القانونیة والتجاریة1360108204
أربعاءاثنین910د. محمد امین الحوامدة8.09.3ن ر31الترجمة الى االنجلیزیة1370108206
ثالثاءاحد910د. محمد امین الحوامدة8.09.3ح ث31الترجمة البصریة1380108240
ثالثاءاحد1112د. محمد محمود غزو/فرنسي9.311.0ح ث31لغة اجنبیة ثانیة1390108304
أربعاءاثنین1213السیده فاطمھ حوامدة9.311.0ن ر31الترجمة(١)1400108309
ثالثاءاحد1617د.محمد بطاینة/انجلیزي12.314.0ح ث31تحلیل الخطاب والترجمة1410108322
ثالثاءاحد1415د.اریج حوامده11.012.3ح ث31النحو المقارن1420108325
أربعاءاثنین1213أ.د فؤاد عبدالمطلب9.311.0ن ر31االدب العالمي المترجم1430108410
ثالثاءاحد1415د.محمد بطاینة/انجلیزي11.012.3ح ث31نظریات الترجمة1440108482
أربعاءاثنین910د. خالد الزعبي/ترجمھ8.09.3ن ر31الترجمة التعاقبیة والفوریة1450108485
أربعاءاثنین2122د.خالد الشیخلي17.019.3ن ر33التدریب المیداني/لطلبة الترجمة1460108487
ثالثاءاحد1920السیدة منال حوامده/اقتصاد14.015.3ح ث31مبادىء في االدارة (١)1470202105
أربعاءاثنین910السیدة منال حوامده/اقتصاد8.09.3ن ر32مبادىء في االدارة (١)1480202105
ثالثاءاحد1617د. ھیثم حجازي12.314.0ح ث31مبادىء في االدارة (٢)1490202106
ثالثاءاحد1415د.عبدالمجید بني ھاني11.012.3ح ث31ادارة االعمال االلكترونیة1500202107
ثالثاءاحد1415د.محمد تركي البطاینھ11.012.3ح ث31ادارة االنتاج والعملیات1510202207
ثالثاءاحد1112احمد السلمان9.311.0ح ث31نظریة المنظمة1520202208
أربعاءاثنین1516د.محمد الزعبي_اعمال11.012.3ن ر31مبادىء في التسویق1530202220
أربعاءاثنین1213د. ھیثم حجازي9.311.0ن ر33ادارة العالقات العامة1540202252
سبتجمعة2223د.محمد تركي البطاینھ14.015.3ح ث32السلوك التنظیمي1550202308
ثالثاءاحد910د.عبدالمجید بني ھاني8.09.3ح ث31ادارة المواد1560202325

25/6



اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

أربعاءاثنین1213د.احمد ملكاوي9.311.0ن ر31ادارة المعرفة1570202326
ثالثاءاحد1920د.احمد ملكاوي14.015.3ح ث31ادارة الموارد البشریة1580202344
أربعاءاثنین2021د. ثروت حوامده14.015.3ن ر31ادارة ومراقبة الجودة الشاملة1590202407
أربعاءاثنین1516د.زیاد حوامده11.012.3ن ر31االدارة االستراتیجیة1600202415
ثالثاءاحد1617د.محمد الزعبي_اعمال12.314.0ح ث31ادارة التسویق1610202425
أربعاءاثنین1516د.عبدالمجید بني ھاني11.012.3ن ر31نظم المعلومات االداریة1620202432
أربعاءاثنین1213د.محمد تركي البطاینھ9.311.0ن ر31بحوث العملیات1630202433
ثالثاءاحد1415د.احمد ملكاوي11.012.3ح ث31تطبیقات الحاسوب في ادارة االعمال1640202434
ثالثاءاحد1415د.زیاد حوامده11.012.3ح ث31ادارة المستشفیات1650202462
أربعاءاثنین910د.زیاد حوامده8.09.3ن ر31ادارة االعمال الدولیة1660202466
ثالثاءاحد1920د.حمزة حوامدة/اقتصاد17.018.3ح ث31بحث تخرج في ادارة اعمال1670202482
ثالثاءاحد1415السیدة اسماء ربیع11.012.3ح ث31مھارات لغةانجلیزیة خاصھ(محاسبة)1680203003
أربعاءاثنین1213السیدة اسماء ربیع9.311.0ن ر32مھارات لغةانجلیزیة خاصھ(محاسبة)1690203003
أربعاءاثنین1516د.جمال العفیف11.012.3ن ر32مبادىء في المحاسبة(١)1700203101
ثالثاءاحد1112د.جمال العفیف9.311.0ح ث31مبادىء في المحاسبة(٢)1710203102
أربعاءاثنین1819د.جمال العفیف12.314.0ن ر33مبادىء في المحاسبة(٢)1720203102
ثالثاءاحد1920د.ھاني رواشدة14.015.3ح ث32محاسبة شركات (١)1730203203
ثالثاءاحد1718د.فارس القاضي12.314.0ح ث32محاسبة شركات (٢)1740203204
أربعاءاثنین1213د.ھاني رواشدة9.311.0ن ر33محاسبة شركات (٢)1750203204
ثالثاءاحد1415د.فارس القاضي11.012.3ح ث31محاسبة البنوك1760203207
أربعاءاثنین1819د.فارس القاضي12.314.0ن ر32محاسبة البنوك1770203207
ثالثاءاحد1718السیدة اسماء ربیع12.314.0ح ث31محاسبة مالیة خاصة1780203208
أربعاءاثنین1516السیدة اسماء ربیع11.012.3ن ر32محاسبة مالیة خاصة1790203208
ثالثاءاحد1112السیدة اسماء ربیع9.311.0ح ث31محاسبة حكومیة1800203209
ثالثاءاحد1112سوزان ربیع9.311.0ح ث32محاسبة حكومیة1810203209
ثالثاءاحد1112د. لینا فؤاد9.311.0ح ث31محاسبة تكالیف(١)1820203211
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أربعاءاثنین910د. لینا فؤاد8.09.3ن ر32محاسبة تكالیف(١)1830203211
أربعاءاثنین1516د.محمد فوزي ابو الھیجاء11.012.3ن ر32المحاسبة المتوسطة(١)1840203215
ثالثاءاحد1718د. ابراھیم العبادي12.314.0ح ث31محاسبة ضریبیة1850203303
أربعاءاثنین1213د.فارس القاضي9.311.0ن ر32تدقیق (١)1860203309
أربعاءاثنین1213سوزان ربیع9.311.0ن ر31تدقیق (١)1870203309
ثالثاءاحد1718السید عمر الفاعوري/محاسبة12.314.0ح ث31المحاسبة المتوسطة(٢)1880203315
ثالثاءاحد1920أ.د.سلیمان الدالھمھ14.015.3ح ث31محاسبة تكالیف(٢)1890203316
ثالثاءاحد1415د.ھاني رواشدة11.012.3ح ث31محاسبة اداریة1900203317
ثالثاءاحد1718د.جمال العفیف12.314.0ح ث31تطبیقات محاسبیةعلى الحاسوب1910203318
أربعاءاثنین1920سوزان ربیع12.314.0ن ر32تطبیقات محاسبیةعلى الحاسوب1920203318
1930203319E /ثالثاءاحد1415د. لینا فؤاد11.012.3ح ث31نظم معلومات المحاسبیة
أربعاءاثنین1516د. ابراھیم العبادي11.012.3ن ر31تدقیق(٢)1940203402
ثالثاءاحد1112أ.د.اسامھ عبدالمنعم9.311.0ح ث31النظریة المحاسبیة1950203405
أربعاءاثنین910د.ھاني رواشدة8.09.3ن ر31مشكالت وحاالت محاسبیة معاصرة1960203406
أربعاءاثنین1819د. ابراھیم العبادي12.314.0ن ر31معاییر محاسبة دولیة1970203407
ثالثاءاحد1112د. ابراھیم العبادي9.311.0ح ث31تحلیل القوائم المالیة1980203411
أربعاءاثنین2122د.محمد فوزي ابو الھیجاء14.015.3ن ر31المحاسبة المتقدمة1990203413
أربعاءاثنین1213د. لینا فؤاد9.311.0ن ر31معاییر التدقیق الدولیة2000203420
أربعاءاثنین1213د.نایف العمیان9.311.0ن ر31االدارة الحكومیة في االردن2010204104
ثالثاءاحد1718السیدة منال حوامده/اقتصاد12.314.0ح ث32مبادىء في االدارة العامة2020204105
أربعاءاثنین1213السیدة منال حوامده/اقتصاد9.311.0ن ر33مبادىء في االدارة العامة2030204105
ثالثاءاحد1415د.اسعد سكارنھ11.012.3ح ث31مبادىء في المالیة العامة2040204210
أربعاءاثنین1516د. ثروت حوامده11.012.3ن ر31مناھج البحث العلمي(كلیة االقتصاد)2050204216
ثالثاءاحد1112د.نایف العمیان9.311.0ح ث32التطویر والتغییر التنظیمي2060204225
أربعاءاثنین910د.احمد ملكاوي8.09.3ن ر32ادارة المشاریع الصغیرة وتقییم جدواھا2070204307
ثالثاءاحد910د.نایف العمیان8.09.3ح ث31اخالقیات العمل2080204352
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أربعاءاثنین1920د.نایف العمیان12.314.0ن ر31نظریة اتخاذ القرارات2090204375
أربعاءاثنین1819د.عبدالمجید بني ھاني12.314.0ن ر31االدارة في االسالم2100204379
ثالثاءاحد1112السیدة منال حوامده/اقتصاد9.311.0ح ث31االدارة المحلیة2110204437
ثالثاءاحد1112د. ھیثم حجازي9.311.0ح ث32ادارة المنظمات الدولیة واالقلیمیة2120204442
أربعاءاثنین910د. ھیثم حجازي8.09.3ن ر31التخطیط والتنمیھ االقلیمیھ في االردن2130204455
ثالثاءاحد1718د.زیاد حوامده12.314.0ح ث31القوى البشریة والتنمیة2140204460
أربعاءاثنین2122د.حمزة حوامدة/اقتصاد16.017.0ن ر31بحث في االداره العامھ2150204470
ثالثاءاحد89د.نیفین كلبونھ8.09.3ح ث31االحصاء لالقتصاد واالدارة2160206104
ثالثاءاحد1718د.رضوان الشاعر12.314.0ح ث31مبادىء في االقتصاد الكلي2170206109
أربعاءاثنین1819د.رضوان الشاعر12.314.0ن ر31االقتصاد االداري2180206202
ثالثاءاحد1415د.اركان الصمادي11.012.3ح ث32االدارة المالیة2190206207
سبتجمعة2223د.رضوان الشاعر14.015.3ح ث32نقود وبنوك2200206210
أربعاءاثنین1213د.نیفین كلبونھ9.311.0ن ر31تشریعات مالیة ومصرفیة2210206220
ثالثاءاحد1112د.نیفین كلبونھ9.311.0ح ث31الریاضیات المالیة2220206230
أربعاءاثنین910د.نیفین كلبونھ8.09.3ن ر31ادارة بنوك2230206340
أربعاءاثنین2021د.رضوان الشاعر14.015.3ن ر31مالیة دولیة2240206350
أربعاءاثنین1516د.اركان الصمادي11.012.3ن ر31المحافظ االستثماریة2250206380
ثالثاءاحد1718د.محمد العفیف/مصرفیة12.314.0ح ث31نظم المعلومات المالیة2260206410
أربعاءاثنین1819د.اركان الصمادي12.314.0ن ر31دراسة الجدوى وتقیم المشاریع2270206440
ثالثاءاحد1112د.محمد العفیف/مصرفیة9.311.0ح ث31تطبیقات مالیة ومصرفیة على الحاسوب2280206460
أربعاءاثنین1213السیده ایناس الربیع9.311.0ن ر31كیمیاء عامة(١)2290301101
ثالثاءاحد1718السیده ایناس الربیع12.314.0ح ث32كیمیاء عامة(١)2300301101
ثالثاءاحد1415السیده ایناس الربیع11.012.3ح ث31كیمیاء عامھ(٢)2310301102
ثالثاءاحد1112د.نبیل قزاز9.311.0ح ث31الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة2320301105
أربعاءاثنین1516السیده ایناس الربیع11.012.3ن ر31الكیمیاء العامة للتمریض2330301107
أربعاءاثنین1516د.محمد برھم11.012.3ن ر31الكیمیاء العضویة(٢)2340301212
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ثالثاءاحد1718د.محمد برھم12.314.0ح ث31مقدمة في الكیمیاء العضویة2350301216
ثالثاءاحد1415د.خنساء العیسى11.012.3ح ث31الكیمیاء التحلیلیة لطلبة الزراعة2360301233
أربعاءاثنین1819د.محمد برھم12.314.0ن ر41تشخیص المركبات العضویة2370301314
ثالثاءاحد1718د.احمد مبیضین12.314.0ح ث31كیمیاء غیر عضویة (٢)2380301321
أربعاءاثنین1213د.خنساء العیسى9.311.0ن ر31مقدمة في طرق التحلیل االلي2390301331
ثالثاءاحد1112د. فایز الخطیب9.311.0ح ث31الكیمیاء الفیزیائیة (٢)2400301342
ثالثاءاحد910د. فایز الخطیب8.09.3ح ث31كیمیاء الصناعات العضویة2410301352
أربعاءاثنین2122د.احمد مبیضین18.019.3ن ر31تطبیق میداني/خطة قدیمة2420301390
ثالثاءاحد1415د.احمد مبیضین11.012.3ح ث31الكیمیاء العضویة الفلزیة/خطة قدیمة2430301422
أربعاءاثنین910د.خنساء العیسى8.09.3ن ر31طرق فصل المركبات الكیمیائیة2440301431
أربعاءاثنین1516د. فایز الخطیب11.012.3ن ر31مقدمة في كیمیاء المبلمرات2450301451
ثالثاءاحد910د.محمد حسین بریك8.09.3ح ث31بیولوجي عامة(١)2460302101
أربعاءاثنین1213د.محمد حسین بریك9.311.0ن ر32بیولوجي عامة(١)2470302101
ثالثاءاحد910أ.د. بشیر جرار8.09.3ح ث31البیولوجیا العامة(٢)2480302102
ثالثاءاحد1112ا.د.احمد عقلة/علوم9.311.0ح ث31البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة2490302105
أربعاءاثنین1516د.فاطمة دلماني11.012.3ن ر31البیولوجیا العامة للتمریض2500302107
أربعاءاثنین1213أ.د. بشیر جرار9.311.0ن ر31تشریح الفقریات2510302215
أربعاءاثنین1112أ.د. بشیر جرار9.311.0ن ر31علم التشریح2520302216
ثالثاءاحد1415ا.د.احمد عقلة/علوم11.012.3ح ث31تشریح النبات2530302220
سبتجمعة910د.فاطمة دلماني12.314.0ح ث41األحیاء الدقیقھ2540302230
ثالثاءاحد1718د.فاطمة دلماني12.314.0ح ث31علم االحیاء الدقیقة للتمریض2550302231
ثالثاءاحد1718أ.د. بشیر جرار12.314.0ح ث31علم االنسجة2560302413
ثالثاءاحد1415د.محمد حسین بریك11.012.3ح ث31علم وظائف االعضاء النباتي2570302425
أربعاءاثنین1516ا.د.احمد عقلة/علوم11.012.3ن ر31التنوع الحیوي2580302447
أربعاءاثنین910د.فاطمة دلماني8.09.3ن ر31علم الوراثة االنسان2590302448
أربعاءاثنین1819د.محمد حسین بریك12.314.0ن ر31التكنولوجیا الحیاتیة2600302453
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اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

ثالثاءاحد1112د.فاطمة دلماني9.311.0ح ث31البیولوجیا الجزیئي-خطة جدیدة2610302456
ثالثاءاحد910السیدة لبنى الزعاریر8.09.3ح ث31تفاضل وتكامل(١)2620303101
ثالثاءاحد1718السیدة لبنى الزعاریر12.314.0ح ث32تفاضل وتكامل(١)2630303101
أربعاءاثنین1516السیدة لبنى الزعاریر11.012.3ن ر33تفاضل وتكامل(١)2640303101
ثالثاءاحد1112السیدة لبنى الزعاریر9.311.0ح ث31تفاضل وتكامل (٢)2650303102
أربعاءاثنین910السیدة لبنى الزعاریر8.09.3ن ر33تفاضل وتكامل (٢)2660303102
ثالثاءاحد1920د.عالء الدالبیح14.015.3ح ث32تفاضل وتكامل (٢)2670303102
أربعاءاثنین1819د.عالء الدالبیح12.314.0ن ر34تفاضل وتكامل (٢)2680303102
ثالثاءاحد1718د. جعفراالحمد12.314.0ح ث31معادالت تفاضلیة عادیة(١)2690303204
أربعاءاثنین1213د. جعفراالحمد9.311.0ن ر32معادالت تفاضلیة عادیة(١)2700303204
ثالثاءاحد1415د.علي العتوم/ریاضیات11.012.3ح ث31مبادئ في االحصاء2710303211
أربعاءاثنین910د.علي العتوم/ریاضیات8.09.3ن ر32مبادئ في االحصاء2720303211
ثالثاءاحد910د.علي العتوم/ریاضیات8.09.3ح ث31تحلیل المتجھات2730303302
ثالثاءاحد1112د. جعفراالحمد9.311.0ح ث31معادالت تفاضلیھ جزئیھ (١)2740303303
أربعاءاثنین1920د. جعفراالحمد13.014.0ن ر21األحصاء الحیوي2750303311
أربعاءاثنین910د.محمد كساسبة8.09.3ن ر31تحلیل حقیقي(١)2760303312
ثالثاءاحد1415د.ایسر الطاھات11.012.3ح ث31تحلیل عددي (١)2770303321
أربعاءاثنین1213د.ایسر الطاھات9.311.0ن ر32تحلیل عددي (١)2780303321
أربعاءاثنین1213د.عالء الدالبیح9.311.0ن ر31احصاء ریاضي2790303331
أربعاءاثنین1819د.حسني عبدالخالق12.314.0ن ر31الجبر الخطي(٢)2800303341
ثالثاءاحد1718د.حسني عبدالخالق12.314.0ح ث31نظریة االعداد2810303345
ثالثاءاحد1112د.حسني عبدالخالق9.311.0ح ث31جبر مجرد(١)2820303346
أربعاءاثنین1819د.ایسر الطاھات12.314.0ن ر31البرمجة الخطیة ونظریة االلعاب2830303374
ثالثاءاحد910د.محمد كساسبة8.09.3ح ث31تحلیل حقیقي(٢)2840303411
ثالثاءاحد1415د.عالء الدالبیح11.012.3ح ث31تحلیل اقتراني2850303414
ثالثاءاحد1920د.ایسر الطاھات14.015.3ح ث31تحلیل عددي (٢)2860303421
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اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

أربعاءاثنین1213د.حسني عبدالخالق9.311.0ن ر31جبر مجرد(٢)2870303445
أربعاءاثنین1516د.محمد كساسبة11.012.3ن ر31التبولوجیا العامة(١)2880303461
أربعاءاثنین1516د.علي العتوم/ریاضیات11.012.3ن ر31التبولوجیا العامة(٢)2890303462
ثالثاءاحد1415د. ایمن عبدالغفار العمري11.012.3ح ث31فیزیاءعامة (١)2900304101
أربعاءاثنین1213د. ایمن عبدالغفار العمري9.311.0ن ر32فیزیاءعامة (١)2910304101
أربعاءاثنین1819د. ایمن عبدالغفار العمري12.314.0ن ر33فیزیاءعامة (١)2920304101
ثالثاءاحد1718أ.د.ایمن صوالحھ/علوم12.314.0ح ث31فیزیاء عامة (٢)2930304102
أربعاءاثنین1516أ.د.ایمن صوالحھ/علوم11.012.3ن ر32فیزیاء عامة (٢)2940304102
ثالثاءاحد1718د. ایمن عبدالغفار العمري12.314.0ح ث31فیزیاء عامة لطلبة الزراعة2950304107
ثالثاءاحد1718د.یوسف ربابعة/شریعة12.314.0ح ث31مناھج البحث العلمي (فقھ واصولھ)2960403106
أربعاءاثنین1213د.عناد الغنانیم9.311.0ن ر31علوم القران2970403110
ثالثاءاحد1415د.عناد الغنانیم11.012.3ح ث11التالوة(١)2980403111
أربعاءاثنین1314د.یوسف ربابعة/شریعة9.311.0ن ر31التفسیر(١)2990403114
أربعاءاثنین1516د.عناد الغنانیم11.012.3ن ر31الحدیث(١)3000403131
أربعاءاثنین1011د.حمادة القضاة8.09.3ن ر31السیرة النبویة3010403142
ثالثاءاحد1718د.حمادة القضاة12.314.0ح ث31العقیدة االسالمیة3020403172
ثالثاءاحد1718د.عناد الغنانیم12.314.0ح ث11التالوة (٢)3030403212
ثالثاءاحد89د.عبدهللا وردات8.09.3ح ث31فقھ عبادات (٢)3040403252
ثالثاءاحد1415أ.د. عدنان الصمادي11.012.3ح ث31فقھ المعامالت(١)3050403257
ثالثاءاحد1920د.عناد الغنانیم14.015.3ح ث11التالوة (٣)3060403313
ثالثاءاحد1718أ.د.حسن شموط12.314.0ح ث31االحوال الشخصیة (١)3070403353
أربعاءاثنین1516د.حمادة القضاة11.012.3ن ر31اصول الفقھ(٢)3080403356
أربعاءاثنین1920د.یوسف ربابعة/شریعة12.314.0ن ر31فقھ معامالت(٢)3090403358
ثالثاءاحد1112د.حمادة القضاة9.311.0ح ث31فقھ االیمان والنذور واالطعمة3100403360
ثالثاءاحد1920أ.د. عدنان الصمادي14.015.3ح ث31نظریة العقد في الفقھ االسالمي3110403363
أربعاءاثنین1011أ.د. محمد عقلھ8.09.3ن ر31االحوال الشخصیة(٢)/ میراث ووصایا ووقف3120403454
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اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

أربعاءاثنین1516د.عبدهللا وردات11.012.3ن ر31أصول الفقھ (٣)3130403457
ثالثاءاحد1112أ.د.حسن شموط9.311.0ح ث31العالقات الدولیة في االسالم3140403466
أربعاءاثنین1617أ.د. محمد عقلھ11.012.3ن ر31معامالت مالیة معاصرة3150403488
أربعاءاثنین1617د.احمدالظاھر11.012.3ن ر31مھارات لغةانجلیزیةخاصھ(قانون)3160501003
أربعاءاثنین2122د.مازن مقبل14.015.3ن ر32المدخل الى علم القانون3170501109
ثالثاءاحد910د.نادیا قزمار8.09.3ح ث31المدخل الى علم القانون3180501109
ثالثاءاحد910السید حسین حوامده8.09.3ح ث31مبادئ القانون التجاري3190501120
أربعاءاثنین1314السید حسین حوامده9.311.0ن ر32مبادئ القانون التجاري3200501120
ثالثاءاحد1718السید حسین حوامده12.314.0ح ث33مبادئ القانون التجاري3210501120
أربعاءاثنین1011د.مھند حداد8.09.3ن ر31قانون العقوبات /العام3220501140
أربعاءاثنین1819د.عبد المھدي الضمور12.314.0ن ر31قانون دستوري ونظم سیاسیة3230501150
ثالثاءاحد1112د.نادیا قزمار9.311.0ح ث31القانون المدني /مصادر التزام3240501210
ثالثاءاحد1415د.عمار رواشدة11.012.3ح ث31القانون المدني //احكام التزام3250501211
ثالثاءاحد1415السید احمد غطاشھ11.012.3ح ث31القانون التجاري/شركات3260501222
ثالثاءاحد1112أ.د.غالب حوامده9.311.0ح ث31المنظمات الدولیة3270501232
ثالثاءاحد89د.مھند حداد8.09.3ح ث31قانون العقوبات / القسم الخاص3280501242
أربعاءاثنین2021د.عبد المھدي الضمور14.015.3ن ر31الدستور االردني3290501251
ثالثاءاحد1112د.عبدالرحمن العرمان9.311.0ح ث31قانون اداري (١)3300501260
أربعاءاثنین1617السید حسین حوامده11.012.3ن ر31المالیة العامة والتشریع الضریبي3310501270
ثالثاءاحد1920د مھند الطعاني14.015.3ح ث31العیادة القانونیة3320501309
ثالثاءاحد1920د.عالء الفواعیر14.015.3ح ث31القانون المدني / العقود المسماة3330501312
أربعاءاثنین1314السید احمد غطاشھ9.311.0ن ر31القانون التجاري/اوراق تجاریة وعملیات مصرفیة3340501322
أربعاءاثنین1011السید حسین حوامده8.09.3ن ر31القانون البحري3350501323
أربعاءاثنین1819السید احمد غطاشھ12.314.0ن ر31الملكیة الفكریة3360501327
ثالثاءاحد1415د.عبدالرحمن العرمان11.012.3ح ث31القانون االداري(٢)3370501361
ثالثاءاحد1718د.عالء الفواعیر12.314.0ح ث31قانون اصول المحاكمات المدنیھ3380501380
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اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
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جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني
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موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

أربعاءاثنین1819د.احمدالظاھر12.314.0ن ر31قانون التحكیم3390501383
أربعاءاثنین2122د.نادیا قزمار14.015.3ن ر31بحث تخرج(حقوق)3400501401
أربعاءاثنین1617د.عمار رواشدة11.012.3ن ر31القانون المدني / الحقوق العینیة االصلیة والتبعیة3410501413
ثالثاءاحد1718د.عمار رواشدة12.314.0ح ث31القانون الدولي الخاص3420501414
ثالثاءاحد1920د.نادیا قزمار14.015.3ح ث31قانون الجنسیة ومركز االجانب3430501416
ثالثاءاحد1718السید احمد غطاشھ12.314.0ح ث31قانون التجارة الدولیة3440501427
ثالثاءاحد1415أ.د.غالب حوامده11.012.3ح ث31التشریعات البیئیة3450501436
أربعاءاثنین1819د.عبدالرحمن العرمان12.314.0ن ر31القضاء االداري3460501462
ثالثاءاحد1718د.عبدالرحمن العرمان12.314.0ح ث31تشریعات االدارة االلكترونیة3470501464
أربعاءاثنین1314د.مھند حداد9.311.0ن ر31قانون اصول المحاكمات الجزائیة3480501481
أربعاءاثنین1314د.عمار رواشدة9.311.0ن ر31قانون البینات والتنفیذ3490501483
ثالثاءاحد1718د مھند الطعاني12.314.0ح ث31تطبیقات قضائیة قسم خاص3500501484
أربعاءاثنین1617د.مھند حداد11.012.3ن ر31تطبیقات قضائیة قسم عام3510501485
أربعاءاثنین1617د.مازن مقبل11.012.3ن ر31قانون التجارة االلكترونیة3520501486
أربعاءاثنین1819د.سمر شواقفھ12.314.0ن ر31مبادئ االنتاج النباتي3530601201
ثالثاءاحد2021د.مؤید بني ھاني14.015.3ح ث32مبادئ االنتاج النباتي3540601201
ثالثاءاحد910د.حنان بني مصطفى8.09.3ح ث31مبادئ وقایة النبات3550601202
ثالثاءاحد1112د.اشرف خشروم9.311.0ح ث31مبادىء علم التربة والري3560601206
أربعاءاثنین1011د.معاذ القیام8.09.3ن ر31علم وراثة النبات3570601310
أربعاءاثنین1819د.صالح شدیفات12.314.0ن ر31انتاج المحاصیل الحقلیة3580601311
ثالثاءاحد1516د.مؤید بني ھاني11.012.3ح ث31انتاج محاصیل االعالف3590601312
ثالثاءاحد1819د.صالح شدیفات12.314.0ح ث31انتاج خضروات(١)3600601335
أربعاءاثنین1617د.حنان بني مصطفى11.012.3ن ر31علم األمراض النباتیة3610601341
ثالثاءاحد1516د.حنان بني مصطفى11.012.3ح ث31علم الحشرات3620601342
ثالثاءاحد89د.ایھاب الغبیشي8.09.3ح ث31مبادئ المبیدات3630601343
ثالثاءاحد1819د.اشرف خشروم12.314.0ح ث31تربیة النحل3640601344
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ثالثاءاحد1112د.صالح شدیفات9.311.0ح ث31محاصیل الفاكھة االقتصادیة في االردن3650601432
أربعاءاثنین1314د.سمر شواقفھ9.311.0ن ر31انتاج نباتات الزینة3660601434
أربعاءاثنین1314د.صالح شدیفات9.311.0ن ر31الزراعة المحمیة3670601437
ثالثاءاحد1516د.ایھاب الغبیشي11.012.3ح ث31المكافحة المتكاملة لالفات الزراعیة3680601445
أربعاءاثنین1011د.حنان بني مصطفى8.09.3ن ر31امراض المحاصیل الحقلیة والبستانیة3690601447
ثالثاءاحد2021د.ایھاب الغبیشي14.015.3ح ث31حشرات المحاصیل الحقلیة والبستانیة3700601448
أربعاءاثنین1819د.فاطمة اللطایفة/زراعة12.314.0ن ر31مبادئ االنتاج الحیواني3710602201
ثالثاءاحد1819د.فاطمة اللطایفة/زراعة12.314.0ح ث31االعالف وتكوین العالئق3720602302
أربعاءاثنین1617د.میساء عطا11.012.3ن ر31انتاج ابقار اللحم3730602312
أربعاءاثنین1314د.فاطمة اللطایفة/زراعة9.311.0ن ر31انتاج االغنام والماعز3740602335
ثالثاءاحد2021د.احمد المومني/زراعة14.015.3ح ث31بیئة الحیوان3750602340
ثالثاءاحد1213د.فاطمة اللطایفة/زراعة9.311.0ح ث31صحة الحیوان3760602341
ثالثاءاحد89د.میساء عطا8.09.3ح ث31انتاج و تكنولوجیا اللحوم3770602360
ثالثاءاحد1516د.احمد المومني/زراعة11.012.3ح ث31فسیولوجیا الحیوان3780602362
ثالثاءاحد1516أ.د.معتصم محمدالمساد11.012.3ح ث31تغذیة الدواجن3790602422
أربعاءاثنین1011د.میساء عطا8.09.3ن ر21التقنیات الحیویة لالنتاج الحیواني3800602469
أربعاءاثنین1011د.جمال ارشیدات8.09.3ن ر31مبادئ االرشاد الزراعي3810603202
ثالثاءاحد1819أ.د.علي الشرفات12.314.0ح ث31مبادئ االقتصاد الزراعي3820603211
ثالثاءاحد1213أ.د.بسام الدسیت9.311.0ح ث31مبادئ االحصاء الزراعي3830603231
أربعاءاثنین1314د.محمد الطراونة9.311.0ن ر32مبادئ االحصاء الزراعي3840603231
ثالثاءاحد910د.كامل سلطان8.09.3ح ث31المحاسبة الزراعیة3850603331
ثالثاءاحد1819د.جمال ارشیدات12.314.0ح ث31تخطیط وتنفیذ وتقویم برامج االرشادي الزراعي3860603333
ثالثاءاحد1213د.محمد الطراونة9.311.0ح ث31ادارة المزارع3870603341
ثالثاءاحد2021د.محمد الطراونة14.015.3ح ث31اقتصادیات االنتاج الزراعي3880603342
أربعاءاثنین1314د.راضي الطراونة9.311.0ن ر31التمویل الزراعي3890603351
أربعاءاثنین1819د.راضي الطراونة12.314.0ن ر31السیاسات والتنمیة االقتصادیة الزراعیة3900603356

25/15



اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

ثالثاءاحد1819د.راضي الطراونة12.314.0ح ث31األمن الغذائي3910603374
أربعاءاثنین1011د.كامل سلطان8.09.3ن ر31ادارة االعمال الزراعیة3920603441
ثالثاءاحد1516د.كامل سلطان11.012.3ح ث31بحوث العملیات الزراعیة3930603484
سبتجمعة2021د.عمر البقاعي14.015.3ن ر31أساسیات علم الغذاء والتغذیة3940607201
ثالثاءاحد1819د.عمر البقاعي12.314.0ح ث32أساسیات علم الغذاء والتغذیة3950607201
أربعاءاثنین2021د.احمد غرایبة/زراعة14.015.3ن ر31مبادىء علم الغذاء3960607202
أربعاءاثنین1011أ.د.نزار الربضي8.09.3ن ر31كیمیاء االغذیة3970607221
أربعاءاثنین1819د.سائدة شنیقات12.314.0ن ر31مبادىء علم التغذیة3980607231
أربعاءاثنین2122أ.د.نزار الربضي20.021.3ن ر31كیمیاء حیویة زراعیة3990607305
ثالثاءاحد89د.ھدیل عبیدات8.09.3ح ث31جودة االغذیة4000607310
سبتخمیس1718أ.د.نزار الربضي20.021.3ح ث31تحلیل االغذیة4010607323
ثالثاءاحد1213د.عمر البقاعي9.311.0ح ث31تغذیة االنسان4020607332
ثالثاءاحد1213د.احمد غرایبة/زراعة9.311.0ح ث31مبادىء علم االحیاء الدقیقة4030607334
ثالثاءاحد1819د.احمد غرایبة/زراعة12.314.0ح ث31صحة و سالمة الغذاء4040607336
ثالثاءاحد1819د.سائدة شنیقات12.314.0ح ث31تخطیط وجبات الطعام4050607340
أربعاءاثنین1617د.احمد غرایبة/زراعة11.012.3ن ر31تصنیع وحفظ االغذیة4060607345
ثالثاءاحد1516د.ھدیل عبیدات11.012.3ح ث31تطویر المنتجات الغذائیة4070607349
ثالثاءاحد1516د.ھاني حمد/زراعة11.012.3ح ث31االرشادات و التثقیف التغذوي4080607430
ثالثاءاحد2021د.عمر البقاعي14.015.3ح ث31التغذیة العالجیة4090607440
ثالثاءاحد1516أ.د.نزار الربضي11.012.3ح ث31تقنیات حیویة لالغذیة4100607442
أربعاءاثنین1617د.عمر البقاعي11.012.3ن ر31تقییم الوضع التغذوي4110607444
ثالثاءاحد2021د.ھاني حمد/زراعة14.015.3ح ث31المعالجة بالغذاء(١)4120607449
ثالثاءاحد1213د.سائدة شنیقات9.311.0ح ث31المعالجة بالغذاء(٢)4130607450
أربعاءاثنین1314د.سائدة شنیقات9.311.0ن ر31تغذیة االنسان في مراحل النمو4140607452
ثالثاءاحد89أ.د.نزار الربضي8.09.3ح ث31التقییم الحسي لالغذیة4150607473
ثالثاءاحد2021د سمیة الحوامدة14.015.3ح ث31التربیة والتعلیم في االردن4160701101
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جمعةخمیس910د. خالد حمادین9.311.0ح ن350التربیة والتعلیم في االردن4170701101
ثالثاءاحد1213د. منار قعوار9.311.0ح ث33علم النفس التربوي4180701104
ثالثاءاحد1213د.تماره نصیر/تربیة9.311.0ح ث31علم النفس التربوي4190701104
أربعاءاثنین2122د.فاطمة المومني14.015.3ن ر32علم النفس التربوي4200701104
أربعاءاثنین1011السیده نداء العفیف8.09.3ن ر32االدارة الصفیة4210701107
جمعةخمیس1617د. زید الكوري15.317.0ح ن350االدارة الصفیة4220701107
ثالثاءاحد1819د.حمزة القیام12.314.0ح ث31القیاس والتقویم4230701109
أربعاءاثنین1617د.تماره نصیر/تربیة11.012.3ن ر31علم نفس النمو4240701112
جمعةخمیس1617د.عماداحمدموسى15.317.0ح ن350علم نفس النمو4250701112
أربعاءاثنین2122د.عماداحمدموسى14.015.3ن ر31المناھج واسالیب التدریس4260701114
جمعةخمیس1415د.عماداحمدموسى12.314.0ح ن350المناھج واسالیب التدریس4270701114
أربعاءاثنین2122د سمیة الحوامدة17.06.0غیر معرف31مھارات دراسیة4280701115
ثالثاءاحد1819السیده نداء العفیف12.314.0ح ث31طرائق التدریس للصفوف الثالثة االولى4290701117
جمعةخمیس1011السیده نداء العفیف11.012.3ح ن350طرائق التدریس للصفوف الثالثة االولى4300701117
أربعاءاثنین1819د.فاطمة المومني12.314.0ن ر31مبادىء االرشاد و التوجیھ النفسي4310701119
جمعةخمیس1415د.تماره نصیر/تربیة12.314.0ح ن350مدخل الى التربیة الخاصة4320701120
ثالثاءاحد89د.تماره نصیر/تربیة8.09.3ح ث31نظریات التعلم وتطبیقاتھا4330701124
جمعةخمیس910د.فاطمة المومني9.311.0ح ن350نظریات التعلم وتطبیقاتھا4340701124
أربعاءاثنین1920د.ختام بني عمر12.314.0ن ر31التذوق االدبي وأسالیب تدریسھ4350701130
أربعاءاثنین89د. محمد الفاضل7.08.0غیر معرف31التفاعل الصفي4360701202
أربعاءاثنین1314د.عماداحمدموسى9.311.0ن ر32تصمیم التدریس4370701204
أربعاءاثنین2021د. زید الكوري14.015.3ن ر33مھارات قرائیة وأسالیب تدریسھا4380701216
ثالثاءاحد1213د.ختام بني عمر9.311.0ح ث31مھارات قرائیة وأسالیب تدریسھا4390701216
أربعاءاثنین89د سمیة الحوامدة8.09.0غیر معرف31اللغة االنجلیزیة الغراض تربویة4400701221
جمعةخمیس89د.ختام بني عمر8.09.3ح ن350النحو والصرف وأسالیب تدریسھما4410701223
أربعاءاثنین1314د.حمزة القیام9.311.0ن ر31بنیة األعداد وأسالیب تدریسھا4420701224

25/17



اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

أربعاءاثنین1920د.حمزة القیام12.314.0ن ر31مفاھیم ھندسیة وأسالیب تدریسھا4430701226
جمعةخمیس1516د.حمزة القیام14.015.3ح ن350مفاھیم ھندسیة وأسالیب تدریسھا4440701226
ثالثاءاحد1819د. خالد حمادین12.314.0ح ث31البحث االجرائي4450701227
جمعةخمیس89د.فاطمة المومني8.09.3ح ن350مھارات كتابیة وأسالیب تدریسھا4460701318
جمعةخمیس1011د سمیة الحوامدة11.012.3ح ن350الكیمیاء واالحیاء وأسالیب تدریسھما4470701323
أربعاءاثنین1314د سمیة الحوامدة9.311.0ن ر31الفیزیاء وعلوم األرض وأسالیب تدریسھما4480701325
أربعاءاثنین2021د. علي اسعد الرواشده14.015.3ن ر32تربیة مھنیة4490701326
أربعاءاثنین2021د.علي رواشدة14.015.3ن ر31تربیة مھنیة4500701326
أربعاءاثنین89د. زید الكوري8.09.0غیر معرف31تربیة فنیة4510701328
جمعةخمیس1415د.نوفھ المواضیھ12.314.0ح ن350العقیدة والحدیث وأسالیب تدریسھما4520701330
أربعاءاثنین1920د سمیة الحوامدة12.314.0ن ر31الفقھ والسیرة وأسالیب تدریسھما4530701333
جمعةخمیس1617د.نوفھ المواضیھ15.317.0ح ن350الفقھ والسیرة وأسالیب تدریسھما4540701333
ثالثاءاحد1213السیده نداء العفیف9.311.0ح ث31التاریخ العربي المعاصر وأسالیب تدریسھ4550701344
ثالثاءاحد2021د. خالد حمادین14.015.3ح ث31التالوة وأسالیب تدریسھا4560701402
جمعةخمیس1516د.نوفھ المواضیھ14.015.3ح ن350التالوة وأسالیب تدریسھا4570701402
ثالثاءاحد910السیده نداء العفیف8.09.3ح ث31جغرافیة الوطن العربي وأسالیب تدریسھ4580701404
ثالثاءاحد1516د. زید الكوري11.012.3ح ث31تصمیم وانتاج وسائل تعلیمیة4590701415
ثالثاءاحد1819د. زید الكوري12.314.0ح ث31تطبیقات الحاسوب التعلیمي4600701421
جمعةخمیس1011د.نوفھ المواضیھ11.012.3ح ن350تطبیقات الحاسوب التعلیمي4610701421
أربعاءاثنین1314السیدة امل عبابنة9.311.0ن ر31اساسیات التمریض/ نظري4620801201
ثالثاءاحد1213السیدة امل عبابنة9.311.0ح ث31التقییم الصحي/نظري4630801206
ثالثاءاحد1516السیدة امل عبابنة11.012.3ح ث31تمریض صحة البالغین(١)نظري4640801221
ثالثاءاحد910السید ابراھیم عیاصره8.09.3ح ث31علم االدویة للتمریض4650801233
أربعاءاثنین1314السید ابراھیم عیاصره9.311.0ن ر31النمو والتطور4660801252
أربعاءاثنین1617د.عبدهللا الخوالدة/تمریض11.012.0ن ر21قضایا واخالقیات التمریض4670801301
ثالثاءاحد2021السید ابراھیم عیاصره13.014.3ح ث31البحث العلمي في التمریض4680801307
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ثالثاءاحد1213د.فاطمة العمري/تمریض9.311.0ح ث31التثقیف الصحي4690801308
أربعاءاثنین1617د.فاطمة العمري/تمریض11.012.3ن ر31التغذیة السریریة4700801311
أربعاءاثنین1314د.رنا عواملة9.311.0ن ر31تمریض صحة البالغین(٢)نظري4710801315
ثالثاءاحد1516السید ابراھیم عیاصره11.012.3ح ث31الرعایة التلطیفیة4720801316
أربعاءاثنین1617د.رنا عواملة11.012.3ن ر31تمریض الحاالت الحرجة/نظري4730801319
أربعاءاثنین1920السید ابراھیم عیاصره12.314.0ن ر31تمریض الطوارىء والكوارث4740801320
أربعاءاثنین1920السیدة امل عبابنة13.014.3ن ر31تمریض صحة االم/نظري4750801342
ثالثاءاحد2021د.عبدهللا الخوالدة/تمریض13.014.3ح ث31تمریض صحة الطفل والیافعین/نظري4760801352
ثالثاءاحد1516د.فاطمة العمري/تمریض11.012.3ح ث31االتصال والتواصل العالجي4770801367
أربعاءاثنین1920د.عبدهللا الخوالدة/تمریض13.014.3ن ر31االدارة والقیادة في التمریض4780801403
ثالثاءاحد2021د.فاطمة العمري/تمریض13.014.3ح ث31تمریض الصحة النفسیة/نظري4790801431
أربعاءاثنین2021د.عبدهللا الخوالدة/تمریض14.316.0ن ر31تمریض صحة المجتمع/نظري4800801464
سبتخمیس1819م.دعاء العفیف14.017.0ن21الرسم الھندسي4810901202
ثالثاءاحد1213د.مصعب ربیع9.311.0ح ث31استاتیكا4820901203
ثالثاءاحد1516د.جعفر البطوش11.012.3ح ث31دینامیكا4830901204
ثالثاءاحد910م.االء فالیلة8.09.3ح ث31مقاومة المواد4840901205
ثالثاءاحد1213م.دعاء العفیف9.311.0ح ث31االحتماالت واالحصاء لطلبة الھندسة4850901206
سبتسبت1920م.االء فالیلة9.311.0ن21مھارات االتصال/كلیة الھندسة4860901207
أربعاءاثنین1011م.سالم العجلوني8.09.3ن ر31حسابات ھندسیة4870901301
أربعاءاثنین1617م.دعاء العفیف11.012.3ن ر21االقتصاد الھندسي4880901302
ثالثاءاحد910م.دعاء العفیف8.09.3ح ث31الجیولوجیا الھندسیة4890901303
ثالثاءاحد910د. شحده غنام8.09.3ح ث31تحلیل انشائي (١)4900901306
أربعاءاثنین1617د.ھشام الشرع11.012.3ن ر31المساحة4910901307
أربعاءاثنین1314م.سالم العجلوني9.311.0ن ر31ھندسة النقل4920901309
ثالثاءاحد1516م.االء فالیلة11.012.3ح ث31میكانیكا الموائع4930901310
ثالثاءاحد1516د.محمد عجلوني/مدني11.012.3ح ث31الھیدرولیكا4940901311
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أربعاءاثنین1920م.االء فالیلة12.314.0ن ر21علم وھندسة المواد4950901313
أربعاءاثنین1011د.عصام النعیمي8.09.3ن ر31مواد االنشاء وتكنولوجیا الخرسانة4960901314
ثالثاءاحد1516د. شحده غنام11.012.3ح ث31تحلیل انشائي (٢)4970901402
أربعاءاثنین1314د.مصعب ربیع9.311.0ن ر32خرسانھ مسلحھ (١)4980901403
ثالثاءاحد1819د. شحده غنام12.314.0ح ث31تصمیم منشآت معدنیة4990901404
ثالثاءاحد1516م.سالم العجلوني11.012.3ح ث31ھندسة البیئة5000901408
أربعاءاثنین1314د.عبدالرزاق العلي/ھندسة9.311.0ن ر31ھندسة الطرق والمرور5010901413
ثالثاءاحد1213د.عبدالرزاق العلي/ھندسة9.311.0ح ث31مواد وتصمیم الرصفات5020901414
ثالثاءاحد910د.یاسر ابراھیم8.09.3ح ث31میكانیكا التربة5030901416
ثالثاءاحد910د.طالل مسعود8.09.3ح ث31ھندسة االساسات/خطة جدیدة5040901418
أربعاءاثنین1011د.ھشام الشرع8.09.3ن ر31المواصفات والعقود5050901502
ثالثاءاحد1213د.منال عثمان9.311.0ح ث31خرسانھ مسلحة (٢)5060901503
ثالثاءاحد1516د.یاسر ابراھیم11.012.3ح ث31تطبیقات الحاسوب في الھندسة المدنیة5070901506
أربعاءاثنین1314د.یاسر ابراھیم9.311.0ن ر32تطبیقات الحاسوب في الھندسة المدنیة5080901506
ثالثاءاحد1516د.منال عثمان11.012.3ح ث31الخرسانھ مسبقة االجھاد5090901511
أربعاءاثنین1617م.سالم العجلوني11.012.3ن ر31ھندسة المرور5100901514
ثالثاءاحد1819د.محمد عجلوني/مدني12.314.0ح ث31مصادر المیاه5110901518
أربعاءاثنین1011د.طالل مسعود8.09.3ن ر31االساسات على التربة المنتفخة5120901522
سبتسبت2021د.عصام النعیمي11.012.0ر12أخالقیات المھنة5130901523
أربعاءاثنین1617د.محمد عجلوني/مدني11.012.3ن ر31تصمیم أنظمة البیئة5140901524
أربعاءاثنین1920د.جعفر البطوش12.314.0ن ر31ادارة المشاریع الھندسیة5150901525
ثالثاءاحد1213د.عصام النعیمي9.311.0ح ث31إنشاء المباني/خطة جدیدة5160901534
ثالثاءاحد1516أ.د.تقي الدین صمادي11.012.3ح ث31دوائر منطق5170902206
ثالثاءاحد1819أ.د.تقي الدین صمادي12.314.0ح ث31معالجات دقیقة5180902307
ثالثاءاحد910د.حذیفة عبیدات8.09.3ح ث32اتصاالت تشابھیة5190902313
ثالثاءاحد1819د.حذیفة عبیدات12.314.0ح ث31اتصاالت رقمیة5200902401
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ثالثاءاحد1213أ.د.تقي الدین صمادي9.311.0ح ث31شبكات وتركیب مرشحات5210902406
ثالثاءاحد2021د.حذیفة عبیدات16.018.0ح ث31تحلیل انظمة القوى5220902407
أربعاءاثنین1011أ.د.تقي الدین صمادي8.09.3ن ر31الكترونیات دقیقة5230902511
ثالثاءاحد1213د.حذیفة عبیدات9.311.0ح ث32ھندسة ھوائیات5240902515
ثالثاءاحد2021السیدة نور سوالمھ13.015.0ح ث31مبادىء التصمیم المعماري (١)5250903201
ثالثاءاحد1213السیدة نور سوالمھ9.011.0ح ث41التصمیم المعماري (١)5260903203
ثالثاءاحد1516د.منصور الصفران11.015.0ح ث41التصمیم المعماري (٢)5270903204
أربعاءاثنین89السیدة نور سوالمھ9.311.3ن31الرسم المعماري5280903205
ثالثاءاحد1516أ.د.محمد القادري/عمارة11.015.0ح ث41التصمیم المعماري (٣)5290903302
أربعاءاثنین1617د.بسام ابو عواد11.015.0ن ر41التصمیم المعماري (٤)5300903303
ثالثاءاحد1819السیدة نور سوالمھ12.013.3ح ث21الرسم بالحاسوب (١)5310903304
ثالثاءاحد1213السید لؤي الزعبي9.311.0ح ث21الرسم بالحاسوب (٢)5320903305
أربعاءاثنین1314د.منصور الصفران9.311.0ن ر31تاریخ ونظریات العماره(١)5330903308
أربعاءاثنین1920السیدة نور سوالمھ12.314.0ن ر41التصمیم المعماري (٥)5340903310
ثالثاءاحد1516د.بسام ابو عواد11.015.0ح ث41التصمیم المعماري (٦)5350903311
ثالثاءاحد1213أ.د.محمد القادري/عمارة9.311.0ح ث31الرسوم التنفیذیة5360903312
ثالثاءاحد1213د.منصور الصفران9.310.3ح ث31المساحة و توثیق المباني5370903313
أربعاءاثنین1920د.منال عثمان12.314.0ن ر31میكانیكا ھندسیة/عمارة5380903402
أربعاءاثنین1011السید لؤي الزعبي8.09.3ن ر32تنسیق المواقع5390903403
أربعاءاثنین1314م.دعاء العفیف9.311.0ن ر21حساب الكمیات5400903406
ثالثاءاحد910د.منصور الصفران8.09.3ح ث31التخطیط الحضري5410903413
أربعاءاثنین2122د.طالل مسعود15.016.3ن ر31میكانیكا اإلنشاءات التحلیلیة5420903501
أربعاءاثنین2122أ.د.محمد القادري/عمارة16.018.0ن ر31األنظمة المیكانیكیة للعمارة5430903502
ثالثاءاحد2021د.طالل مسعود17.018.3ح ث31اإلنشاءات الخرسانیة والمعدنیة5440903503
أربعاءاثنین1314د.بسام ابو عواد9.311.0ن ر31العمارة المعاصرة (٢)5450903506
أربعاءاثنین2021أ.د.احمد حبوش14.015.3ن ر35مھارات حاسوب/استدراكي5461001099
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ثالثاءاحد910د احمد ابو العیش8.09.3ح ث34مھارات حاسوب/استدراكي5471001099
أربعاءاثنین1011د احمد ابو العیش8.09.3ن ر38مھارات حاسوب/استدراكي5481001099
أربعاءاثنین2021د.ایاس العویدات14.015.3ن ر39مھارات حاسوب/استدراكي5491001099
أربعاءاثنین2122د.غیث محمد جرادات14.015.3ن ر33مھارات حاسوب/استدراكي5501001099
ثالثاءاحد910د.مجد الحوامدة8.09.3ح ث31مھارات حاسوب/استدراكي5511001099
أربعاءاثنین1011د.مجد الحوامدة8.09.3ن ر32مھارات حاسوب/استدراكي5521001099
أربعاءاثنین1011د.محمود الشقران8.09.3ن ر36مھارات حاسوب/استدراكي5531001099
ثالثاءاحد910د.محمود الشقران8.09.3ح ث37مھارات حاسوب/استدراكي5541001099
أربعاءاثنین1920د.بسام الزغموري12.314.0ن ر31مھارات حاسوبیة5551001104
أربعاءاثنین1617د.مجد الحوامدة11.012.3ن ر31مقدمة في لغات البرمجة5561001108
أربعاءاثنین1920د احمد ابو العیش12.314.0ن ر32ریاضیات متقطعة5571001119
ثالثاءاحد1516د احمد ابو العیش11.012.3ح ث31اساسیات البرمجة5581001130
أربعاءاثنین1617د.علي الملكاوي11.012.3ن ر32اساسیات البرمجة5591001130
ثالثاءاحد1213د.غیث محمد جرادات9.311.0ح ث31البرمجة الكینونیة5601001131
أربعاءاثنین1011أ.د.احمد حبوش8.09.3ن ر31معماریة الحاسوب5611001210
أربعاءاثنین1011د.بسام الزغموري8.09.3ن ر33معماریة الحاسوب5621001210
ثالثاءاحد910د.علي الملكاوي8.09.3ح ث31تراكیب البیانات وتنظیم الملفات5631001220
ثالثاءاحد1819د.ایاس العویدات12.314.0ح ث31البرمجة المرئیة5641001230
ثالثاءاحد1516د.محمدابوشقیر11.012.3ح ث31برمجة تطبیقات االنترنت5651001233
أربعاءاثنین1617د.ایاس العویدات11.012.3ن ر31وسائط متعددة5661001314
أربعاءاثنین2122د.محمدابوشقیر15.317.0ن ر31تدریب میداني/لطلبة الحاسوب5671001315
أربعاءاثنین1314د.غیث محمد جرادات9.311.0ن ر31البرمجة الكینونیة المتقدمة5681001329
أربعاءاثنین2021د.بسام الزغموري14.015.3ن ر31لغة برمجة مختارة5691001330
ثالثاءاحد1213د.علي الملكاوي9.311.0ح ث31نظم التشغیل5701001410
سبتجمعة2122د.غیث محمد جرادات14.015.3ح ث31الرسم بالحاسوب5711001460
ثالثاءاحد2021أ.د.احمد حبوش15.317.0ح ث31مشروع التخرج (الحاسوب)خطة قدیمة5721001490
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سبتجمعة910أ.د.احمد حبوش17.018.0ح ث21مشروع تخرج(٢)/علم الحاسوب5731001496
ثالثاءاحد2021د.بسام الزغموري14.015.3ح ث31مقدمة في برمجة االنترنت5741002130
ثالثاءاحد1516د.مجد الحوامدة11.012.3ح ث31قواعد البیانات5751002140
أربعاءاثنین1314د.محمود الشقران9.311.0ن ر31شبكات الحاسوب5761003251
ثالثاءاحد1819د.محمود الشقران12.314.0ح ث31الشبكات الالسلكیة5771003350
أربعاءاثنین1011د.ایاس العویدات8.09.3ن ر31شبكات الحاسوب المتقدمة5781003351
أربعاءاثنین1314د.علي الملكاوي9.311.0ن ر31أمن الشبكات والمعلومات5791003360
سبتجمعة1516أ.د.احمد حبوش15.317.0ح ث31مشروع التخرج/شبكات خطة قدیمة5801003480
سبتسبت2122د.محمدابوشقیر15.317.0ن ر31تدریب میداني/لطلبة الشبكات5811003481
سبتجمعة1718أ.د.احمد حبوش17.018.0ح ث21مشروع التخرج(٢)/شبكات5821003483
ثالثاءاحد1516د. صھیب خمایسھ/صیدلة11.012.3ح ث32كیمیاء عضویة صیدالنیة (١)5831101111
أربعاءاثنین1617د. صھیب خمایسھ/صیدلة11.012.3ن ر33كیمیاء عضویة صیدالنیة (١)5841101111
ثالثاءاحد1819د.احمد ابو عواد12.314.0ح ث32كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة (١)5851101113
أربعاءاثنین1920د.احمد ابو عواد12.314.0ن ر33كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة (١)5861101113
سبتجمعة910السیدة میسم القیام10.011.0ح ث22علم التشریح واألنسجة5871101131
أربعاءاثنین1011السیدة میسم القیام8.39.3ن ر23علم التشریح واألنسجة5881101131
أربعاءاثنین1011د.احمد الخولي8.39.3ن ر21كیمیاء عضویة صیدالنیة (٢)5891101210
أربعاءاثنین1617د.احمد ابو عواد11.012.0ن ر22كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة(٢)5901101211
أربعاءاثنین1415د.احمد ابو عواد10.011.0ن ر22تحلیل آلي صیدالني5911101212
ثالثاءاحد1213د جالل الجمل9.311.0ح ث31كیمیاء حیویة صیدالنیة (١)5921101214
ثالثاءاحد1516د جالل الجمل11.012.3ح ث31كیمیاء حیویة صیدالنیة (٢)5931101215
ثالثاءاحد1819د.عبدالھادي الجعفري12.314.0ح ث32عقاقیر وكیمیاء العقاقیر5941101217
سبتجمعة1011د.دیما الزغول8.39.3ح ث22صیدلة فیزیائیة5951101219
أربعاءاثنین1314د.دیما الزغول9.310.3ن ر23صیدلة فیزیائیة5961101219
ثالثاءاحد1819السیدة میسم القیام12.313.3ح ث22علم وظائف األعضاء (١)5971101231
سبتجمعة1112السیدة االء بطاینة14.015.0ح ث23علم وظائف األعضاء (٢)5981101232
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اسم المدرسایامشعبةساسم المساقرقم المساقت
الیومالیومالىمنالىمنالمحاضرات

جامعة جرش
التعارض المتوقع قد یحدث في الحاالت التالیة فقط ( مكتبیة ، عملي ، تدریب ) وھي لم ترد ضمن الجدول وحل ھذه المشكلة التنسیق المباشر مع المدرس المعني

 المواد الماجستیر ...  ال تظھر بالجدول لذا یتم تحدیدھا من قبل المدرس المعني بالتنسیق مع الطلبة 
موعد المحاضرات للمنصة االلكترونیة جدول مواعید المحاضرات لجمیع االیام / الفصل الثاني ٢٠١٩ جامعة جرش       ٢٣-٣-٢٠٢٠م

االیامالوقت الوقت

سبتجمعة1213د.ایمن عبدالحفیظ المومني15.016.0ن ر22علم وظائف األعضاء (٢)5991101232
أربعاءاثنین1920د.احمد الخولي12.313.3ن ر21كیمیاء دوائیة صیدالنیة (١)6001101311
أربعاءاثنین2021د.احمد الخولي14.015.0ن ر23كیمیاء دوائیة صیدالنیة (١)6011101311
ثالثاءاحد1213د.احمد الخولي9.311.0ح ث33كیمیاء دوائیة صیدالنیة (٢)6021101312
ثالثاءاحد1516د.دیما الزغول11.012.3ح ث33صیدالنیات (١)6031101321
سبتجمعة1314د.شادي غرایبة8.39.3ح ث22صیدالنیات (٢)6041101323
ثالثاءاحد1213د.ایاد قنیبي9.311.0ح ث32علم األدویة ( ١)6051101331
ثالثاءاحد1516د.ھیثم طعمة11.012.0ح ث22علم المناعة6061101332
ثالثاءاحد910د.ھیثم طعمة8.09.3ح ث32علم األحیاء الدقیقة الصیدالنیة6071101333
أربعاءاثنین1920د.علي ابراھیم/صیدلة12.314.0ن ر32علم األدویة ( ٢)6081101335
ثالثاءاحد910د.احمد الخولي8.09.3ح ث31كیمیاء دوائیة صیدالنیة (٣)6091101411
سبتجمعة1415د. صھیب خمایسھ/صیدلة13.014.0ح ث22تصمیم دوائي6101101412
ثالثاءاحد910د جالل الجمل8.09.3ح ث31كیمیاء حیویة سریریة6111101413

أربعاءاثنین1617د.دیما الزغول11.012.3ن ر32مستحضرات التجمیل6121101421
سبتجمعة1516السیدة میسم القیام17.319.0ح ث31صیدلة حیویة وحركیة الدواء (١)6131101423
سبتجمعة1718د.ایاد قنیبي8.39.3ح ث21صیدلة حیویة وحركیة الدواء (٢)6141101424
ثالثاءاحد1516د.شادي غرایبة11.012.3ح ث32صیدلة صناعیة6151101426
سبتجمعة910د.علي ابراھیم/صیدلة16.017.3ح ث31علم األدویة (٣)6161101431
سبتجمعة1920السیدة میسم القیام14.015.0ح ث21علم وظائف األعضاء المرضي6171101432
سبتجمعة2122د.ایمن عبدالحفیظ المومني17.018.0ر11اقتصادیات صیدالنیة6181101521
أربعاءاثنین89د.دیما الزغول13.014.0ن11أخالقیات وتشریعات صیدالنیة6191101522
ثالثاءاحد1819د.ایاد قنیبي12.313.3ح ث21صیدلة سریریة وعالجات (١)6201101531
ثالثاءاحد2021د.علي ابراھیم/صیدلة8.39.3ح ث21صیدلة سریریة وعالجات (٢)6211101533
سبتجمعة910السیدة االء بطاینة15.317.0ح ث31علم السموم6221101535
ثالثاءاحد1516د.علي ابراھیم/صیدلة11.012.3ح ث32علم السموم6231101535
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االیامالوقت الوقت

ثالثاءاحد1213د.ھیثم طعمة9.311.0ح ث32تقنیة حیویة صیدالنیة6241101541
ثالثاءاحد1213د.شادي غرایبة9.311.0ح ث32تكنولوجیا الصیدلة المتقدمة6251101543
أربعاءاثنین2122د.ایمن عبدالحفیظ المومني16.017.0ن ر21صیدلة تسویقیة6261101545
أربعاءاثنین1920السیدة میسم القیام12.314.0ن ر32صیدلیة مجتمع6271101551
ثالثاءاحد1819د.ھیثم طعمة12.314.0ح ث32موضوعات خاصة/صیدلة6281101553
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