


الجامعة األردنية
مساق اإلسعاف األولي ()0010100
الفصل الثاني للعام الجامعي 3012-3012
مادة االمتحان:الفصول ( الثاني و الخامس و السادس و السابع و الثامن) .
االمتحان النهائي يوم الثالثاء الموافق ( 0202/5/02مدة الجلسة الواحدة  55دقيقة فقط) ((Restricted One Way
النحو التالي:

وعلى

**مختبر****Student.com
القاعة

الجلسة
()1
80:5-80::

St.com

()2
102:-8045

St.com

():
1:.:5-10::

St.com

()4
1:04:-1:015

الشعبة

St.com

مدرس المادة
د.جعفر الشريدة

11
18
7
14
14
15

د.جعفر الشريدة
د .خليل يوسف
د.أريج عثمان
د .أريج عثمان
د .محمد دار عواد

1:
11
12
11
1:
1
1
8
17
1

د .محمد دار عواد
د.محمود محارمة
م .هدى عمرو
د.عامر حسنين
د.احمد عقل
د .محمد يعقوب
د .محمد يعقوب
م .هدى عمرو
د .محمد يعقوب
م .شيرين األشهب

عدد الطلبة
1::

المراقبين
د.جعفر الشريدة +عبير رضوان +م .لطيفة

1::
1::
5:-1
end-51
1::

د .محمد دار عواد +محمد عبدهللا +م.سيرسا
د .خليل يوسف  +نضال عيسى +م .منال الرملي
د.أريج عثمان  +محمد أبو محمد +م .جالل

1::
1::
100
100
100
5:-1
end-51
100
1::
1::

د .أريج عثمان +عبير رضوان +م .لطيفة
د .جعفر+د .محمد دار عواد +محمد عبدهللا +م.
جالل
د .خليل يوسف  +نضال عيسى +م.سيرسا
د.عامر حسنين  +محمد أبو محمد +م.منال
الرملي
د .أحمد عقل +عبير رضوان +م.سيرسا
د .جعفر+د.عامر حسنين +محمد عبدهللا
د .خليل يوسف  +نضال عيسى +م.منال الرملي
د .محمد يعقوب  +محمدأبو محمد +م .جالل
د .محمد يعقوب+عبير رضوان +م.سيرسا
د.أريج  +د.عامر حسنين +محمد عبدهللا
د .خليل يوسف  +نضال عيسى +م .لطيفة
د.أحمد عقل  +محمد أبو محمد +م.منال الرملي
م .جالل

*مختبرات***كلية العلوم التربوية***
الجلسة
()1
8:35-8:::

القاعة

الشعبة

1

(( 5جميع الطلبة)

مدرس المادة
م .شيرين األشهب

المراقبين
م .شيرين األشهب+م .أروى الزعمط +
د .أمية نصار اسماعيل البليشي

3

+صالح نادر

2
2
()2
102:-8:45

1

( 2جميع الطلبة)

د .منار النابلسي

م .شيرين األشهب+م .أروى الزعمط

3

+د .أمية نصار+اسماعيل البليشي +

2

صالح نادر

2
():
1:0:5-1:::

م .شيرين األشهب

1
3
2

( 2جميع الطلبة)

م .أروى الزعمط+د .أمية نصار +
م .أروى الزعمط

اسماعيل البليشي+صالح نادر

2
()4
1:04:-1:015

1+2+3+4

(( 3جميع الطلبة)

م .شيرين األشهب +م .أروى الزعمط
د .أمية نصار

د .أمية نصار +اسماعيل +صالح

مجمع القاعات اإلنسانية

القاعة

الشعبة

()1
8:35-8:::

الدراسات العليا

)10-1( 1

مدرس المادة
د .إبراهيم سالمة

الجلسة

()1
8:35-8:::

األندلس

)100-11(1

د .إبراهيم سالمة

()2
1025-8:45

الدراسات العليا

()2
1025-8:45

األندلس

المراقبين
د .إبراهيم سالمة
م .خديجة فهمي
م.دعاء محارمة
م.هبة أبو جرادة
خالد عوض حجير
محمد ابو صعليك
د .إبراهيم سالمة
م .خديجة فهمي
م.دعاء محارمة
م.هبة أبو جرادة
خالد عوض حجير
محمد ابو صعليك
د.منار النابلسي
م .خديجة فهمي

( 30االنجليزية)

م.دعاء محارمة
د.منار النابلسي

م.هبة أبو جرادة
خالد عوض حجير
محمد ابو صعليك
د.منار النابلسي
م .خديجة فهمي

( 30االنجليزية)

د.منار النابلسي

م.دعاء محارمة
م.هبة أبو جرادة
خالد عوض حجير

مختبرات كلية علوم التأهيل
10011-9000

فقط لذوي االحتياجات الخاصة من كل الشعب م.خالد وليد

