
 كلية التمريض  -الجامعة األردنية 

 لجنة االمتحانـــــــــــــــــــــــــات

  

 7102/7102للعام الجامعي   الثاني/ الفصل   االول والنصف فصليجدول االمتحان    

 

 الساعة التاريخ اليوم اسم المدرس الشعبة اسم المساق رقم المادة
عدد 

 الطلبة

 القاعة

 

 3+7+0 (7لغين )تمريض صحة البا 7072070
 د. خليل يوسف

 د. زياد صالح
 33 0-07 4/3 االحد

 م. القدس

 م. ابن سينا

7077270 
مبادئ االسعافات االولية 

 )محوسب(

0+7+3

+4 

 د. رندا البصول

 د. زياد صالح
 Student.com 373 3-7 4/3 االحد

 3+7+0 مفاهيم التواصل العالجي 7077277
 د. عبير شاهين

 رمشم. للي م
 33 3-7 4/3 االحد

 م. القدس

 م. ابن سينا

 اساسيات مهنة التمريض 7072770
0+7+3

+4+3 

 د. محمود محارمه

 د. رندا البصول

 د. ابراهيم سالمه

 د. زياد صالح

 د. عامر حسنين

 Student.com 063 3-7 3/3 االثنين

 (7ق ) 03 3-7 3/3 االثنين د. علي صالح 0 االدارة والقيادة في التمريض 7077170

 (3ق) 00 07-00 6/3 الثالثاء د. خليل يوسف 0 مدخل الى مهنة التمريض 7072777

0702204 
مقدمة في الرعاية التمريضية 

 للبالغين
 6م.ق.ط. 06 7-0 2/3 الخميس د. محمود محارمه 0

7070070 
البحث العلمي و االساليب 

 االحصائية
0+7 

 د. اريج عثمان

 رازقد. نادين عبد ال
 (0م.ق.ط ) 42 6-3 2/3 الخميس

7027777 
الثقافة الصحية )متطلب جامعة(/ 

 محوسب
  236 07-3 00/3 االحد د. هاله بوادي 0-04

 (3ق ) 02 3-7 00/3 االحد د. محمود الحسامي 0 تمريض صحة المجتمع 7077177

 3+7+0 الكتابة المهنية 7070772

 د. نادين عبد الرازق

 د. ريما الصفدي

 ايمان ابو صباح د.

 6-3 03/3 الثالثاء
 م., القدس 31

 م. ابن سينا 32

 3+7+0 تمريض صحة االطفال والبالغين 7070070

 د. نادين عبد الرازق

 د. اميه نصار

 د. سهيله هلسه

 36 6-3 04/3 االربعاء

 م. القدس

 م. ابن سينا



 الساعة التاريخ اليوم اسم المدرس الشعبة اسم المساق رقم المادة
عدد 

 الطلبة

 القاعة

 

 م. ابن سينا 40 4-3 03/3 الخميس د. علياء محادين 0 اساسيات النمو والتطور 7070277

 3+7+0 تمريض صحة االمومة 7070070

 د. علياء محادين

 د. هاله بوادي

 د. ايمان ابو صباح

 0-07 02/3 االحد
 م., القدس 43

 م. ابن سينا 33

 7+0 تمريض الصحة النفسية 7077070
 أ.د. ايمن منصور

 د. لطيفه دردس
 م. ابن سينا 44 0-07 02/3 االحد

 (4م.ق.ط.) 36 3-7 03/3 االثنين أ.د. جعفر الشريده 0 الفسيولوجيا المرضية 7072270

7077070 
التثقيف والتعزيز الصحي )خطة 

 قديمة(
 ق) نفسية( 03 4-3 71/3 الثالثاء د. مها البقور 0

7072077 
الرعاية التمريضية في الطوارئ 

 واالزمات
 70/3 عاءاالرب د. عامر حسنين 0

3331-

4331 
 (3م.ق.ط ) 77

 3+7+0 اتجاهات وقضايا في التمريض 7077170

 د. علياء محادين

 د. عبير شاهين

 د. حمزه الدريدي

 م. القدس 66 0-07 73/3 االحد

 م. القدس 43 3-4 72/3 الثالثاء د. حمزه الدريدي 0 المعلوماتية في التمريض 7077172

 (0تمريض صحة البالغين ) 7072270
0+7+3

+4+3 

 د. محمود محارمه

 د. ميسون عبد الرحيم

 د. عامر حسنين

 د. احمد عقل

 037 0-07  0/4 االحد

كليةالعلوم 

 0التربوية

7 

3 

4 

 االندلس

 الدراسات العليا

 3+7+0 التثقيف والتعزيز الصحي 7070272
 د. ممدوح الحنيطي

 وم. هدى عمر
 4-3 01/4 الثالثاء

 م. القدس 61

 (4ق ) 03

 

 * رئيس القاعة 

 مقرر لجنة االمتحانات
هنصر اللإنتصار  .م  


