
 كلية التمريض  -الجامعة األردنية 

 لجنة االمتحانـــــــــــــــــــــــــات

  

 7102/7102للعام الجامعي   االول/ الفصل  النهائي للمواد النظرية جدول االمتحان    

 

 الساعة التاريخ اليوم اسم المدرس الشعبة اسم المساق الرقم
عدد 

 الطلبة

 القاعة

 

 7+0 الكتابة المهنية 1213017
 د. اريج عثمان

 د. ايمان ابو صباح
 م. القدس 54 7-07 72/07 الخميس

 7+0 اتجاهات و قضايا 1210510
 د. علياء محادين

 د. عبير شاهين
 20 07-01 30/07 االحد

 م. القدس

 م. ابن سينا

 ن سينام. اب 33 7-07 30/07 االحد د. نادين عبد الرازق 0 التثقيف والتعزيز الصحي 1213717

 م. القدس 54 5-7 30/07 االحد د. حمزه الدريدي 0 المعلوماتية في التمريض 1200507

         

1201011 
االسعاف االولي )متطلب جامعة( 

 محوسب
 Student.com 247 5-0 7/0 الثالثاء أ.د جعفر الشريده 0-07

1217010 
مدخل الى مهنة التمريض 

 )محوسب(

0+7+3

+5 

 د. محمد صالح

 عبد الله الحوراني د.

 د. محمود محارمه

 020 5-7 7/0 الثالثاء

 م.ق. العلمية

 7علوم التاهيل

 االندلس

 الدراسات العليا

 3+0 اساليب البحث العلمي 1213312
 د. هاله بوادي

 د. حمزه الدريدي
 م. ابن سينا 35 5-7 7/0 الثالثاء

1217715 
لتمريضية مقدمة في الرعاية ا

 )محوسب(

0+7+3

+5+0 

 د. محمود محارمه

 د. عامر حسنين

 د. احمد عقل

 د. رقيه زيالني

 د. رندا البصول

 Student.com 004 5-3 7/0 الثالثاء

 م. ابن سينا 75 00-2 3/0 االربعاء د. ابراهيم سالمه 0 اساسيات مهنة التمريض 1217014

1210501 
تمريض صحة المجتمع 

 )محوسب(
0+7+3 

 . عبير شاهيند

 د. ممدوح الحنيطي

 د. محمود الحسامي

 004 07-01 3/0 االربعاء

 م.ق. العلمية

 االندلس

 الدراسات العليا

1201011 
االسعاف االولي باللغة 

 االنجليزية ) محوسب(
 30 0-07 3/0 االربعاء د. ميسون عبد الرحيم 03

مختبر علوم 

 7التاهيل

 7-07 3/0 االربعاء د. خليل يوسف 7+0 (7تمريض صحة بالغين ) 1217312
 م. ابن سينا 30

 م. القدس 44

 54 7-07 3/0 االربعاء د. رندا البصول 0 التقييم الصحي 1217012
 (3ق )

 (5ق)

 7+0 تمريض صحة االمومة 1213314

 د. هاله بوادي

 د. علياء محادين

 د. ايمان ابو صباح

 24 7-07 5/0 سالخمي
 م. ابن سينا

 م. القدس



 الساعة التاريخ اليوم اسم المدرس الشعبة اسم المساق الرقم
عدد 

 الطلبة

 القاعة

 

 7+0 مفاهيم التواصل 1200710
 أ.د. ايمن منصور

 د. عبير شاهين
 23 5-7 5/0 الخميس

 م. القدس

 م. ابن سينا

1217714 
الفسيولوجيا المرضية 

 )محوسب(

0+7+3

+5 

 أ.د. محمد دار عواد

 د. ابراهيم سالمه

 د. عبد الله الحوراني

 002 00-2 2/0 داالح

 7علوم التاهيل

 االندلس

 الدراسات العليا

 م.ق. العلمية

 7+0 تمريض صحة االطفال 1203313
 د. اميه نصار

 د. سهيله هلسه
 02 7-07 2/0 االحد

 م. القدس

 م. ابن سينا

 م. القدس 53 5-7 2/0 حداال د. علي صالح 3+0 االدارة و القيادة في التمريض 1200503

 م. ابن سينا 72 00-2 2/0 االثنين د. احمد عقل 0 (0تمريض صحة البالغين ) 1217710

1207300 
الرعاية التمريضية في الطوارئ 

 واالزمات
0+7 

 د. عامر حسنين

 د. احمد عقل
 م. القدس 33 7-07 2/0 االثنين

1200500 
التثقيف والتعزيز الصحي) خطة 

 قديمة(
 م. ابن سينا 30 7-07 2/0 الثالثاء محمود الحساميد.  0

 7+0 تمريض الصحة النفسية 121014
 أ.د. ايمن منصور

 د. لطيفه دردس
 24 4-2 01/0 االربعاء

 م. القدس

 م. ابن سينا

 اساسيات النمو والتطور 1213710
0+7+3

+5 

 د. علياء محادين

 د. سهيله هلسه

 د. اميه نصار

 057 7-07 01/0 االربعاء

 م. القدس

 م. ابن سينا

 (3ق)

 (5ق)

 

 * رئيس القاعة 

 مقرر لجنة االمتحانات
هنصر اللإنتصار  .م  


