
  شعبة اللغة العربیة/ ھائيالنمتحان الاجدول 
  2020/ 2019الفصل األول 

 2019/ 12/ 24الثالثاء 
  

  المراقبون  المكان  العدد  الشعبة  المادة  المدرس  الجلسة
    مختبر التأھیل  60  1  أساسیات اللغة العربیة  معاذ الزعبي. د  8.20-9.20

    مختبر التأھیل  26  37  مھارات اللغة العربیة  منى محیالن. د  9.30-10.30

    مختبر التأھیل  60  1  مھارات اللغة  یالنمنى مح. د  10.45-11.45

    مختبر التأھیل  71  2  مھارات اللغة  یالنمنى مح. د  11.45-12.45
  أحمد إبراھیم. د  مختبر التأھیل  35  14  مھارات اللغة  یالنمنى مح. د  12.45-1.45
  أحمد إبراھیم. د  مختبر التأھیل 61  25  مھارات اللغة  یالنمنى مح. د  1.45-2.45
  أحمد إبراھیم. د  مختبر التأھیل  35  35  مھارات اللغة  یالنمنى مح. د  2.45-3.45

 

  2019/ 12/ 28السبت 

  المراقبون  المكان  العدد  الشعبة  المادة  المدرس  الجلسة
  
  
5-6  

  مشرف الجلسة
  ماجد الزعبي. د

  مھارات اللغة  سناء الشعالن. د
  أساسیات اللغة

7 ،13  
56  

113  St.com A.B   

  أسماء أبو رمان. د  St.com .C.D E.F  158  8،53، 5  أساسیات اللغة   عطا هللا الحجایا. د
  أساسیات اللغة  حامد الرواشدة. د

  مھارات اللغة
51،52  

12  
122  G H St.com   

  أحمد إبراھیم. د  1،2،3،4مختبرات التربیة   134  16، 15، 12  مھارات االتصال  مفلح الفایز. د
  تامر المصاروة. د
  عماد الصرایرة. د

    مختبر العلمیة  49  11  مھارات االتصال  معاذ الزعبي. د
  أساسیات اللغة  إیاد العسیلي. د

  مھارات اللغة
4  
30  

 /مختبر الدراسات العلیا  105
  مختبر األندلس

  

              
  
  
6-7  

  مشرف الجلسة
  ماجد الزعبي. د

  عطا هللا الحجایا. د St.com  E.F  119  5، 4، 3  اللغة مھارات  سناء الشعالن. د
  مھارات االتصال  ماجد الزعبي. د

  أساسیات اللغة
14  

3 ،6  
142  St.com 

A.B.G.H  
  معاذ الزعبي. د

  أساسیات اللغة  حامد الرواشدة. د
  مھارات اللغة

7 ،10  
40  

133  St.com .C.D أسماء أبو رمان. د  

  اللغةأساسیات   إیاد العسیلي. د
  مھارات اللغة

9  
31  

    األندلس، الدراسات العلیا  116

  أحمد إبراھیم. د  مختبرات التربیة  139  9، 4، 3  مھارات االتصال  مفلح الفایز. د
  تامر المصاروة. د
  عماد الصرایرة. د

              
  

   



  2019/ 12/ 29األحد 

  المراقبون  المكان  العدد  الشعبة  المادة  المدرس  الجلسة
  

8 -9  
  الجلسة مشرف

  سمیة الشوابكة. د

  أحمد إبراھیم. د  مختبرات التربیة 145  7، 2، 1  مھارات االتصال  سمیة الشوابكة. د
  مریم اللواما

    مختبر األندلس  47  11  أساسیات اللغة  أسماء أبو رمان. د

مختبر الدراسات   48  8  مھارات اللغة  معاذ الزعبي. د
 العلیا

  

              
  أحمد إبراھیم. د  مختبر األندس  62  2  أساسیات اللغة  الشوابكةسمیة . د  9.10-10.10

              
    مختبر األندلس 59  55  أساسیات اللغة  سمیة الشوابكة. د  11.20- 10.20

              
11.20 -12.20  

  مشرف الجلسة
  سمیة الشوابكة. د

    مختبر األندلس  36  26  مھارات اللغة  سمیة الشوابكة. د
مختبر الدراسات  60  23  اللغة مھارات  ھیا الحواراني. د

  العلیا
  

              
12.20 -1.20  

  مشرف الجلسة
  معاذ الزعبي. د

مختبر الدراسات   45  20  مھارات اللغة  ھیا الحوراني. د
  العلیا

  

              
1.20-2.20  

  مشرف الجلسة
  معاذ الزعبي. د

إسماعیل . د
  السعودي

    مختبر األندلس 61  22  مھارات اللغة

مختبر الدراسات   45  18  مھارات اللغة  االحورانيھیا . د
  العلیا

  

              
2.20-3.20  

  مشرف الجلسة
  معاذ الزعبي. د

إسماعیل . د
  السعودي

    مختبر األندلس  47  13  مھارات االتصال

مختبر الدراسات   41  21  مھارات اللغة  ھیا الحوراني. د
  العلیا

  

              
5 -6  

  مشرف الجلسة
  ماجد الزعبي. د

، 27  مھارات اللغة  ماجد الزعبي. د
36،38  

مختبرات التربیة   118
2 ،3 ،4  

  معاذ الزعبي. د
  إیاد العسیلي. د

              
  

  

   



  

  2019/ 12/ 30االثنین 

  

  المراقبون  المكان  العدد  الشعبة  المادة  المدرس  الجلسة
8-9  

  مشرف الجلسة
  معاذ الزعبي. د

  مھارات اللغة  وفاء القطیشات. د
  أساسیات اللغة

11 ،16  
50  

  مختبرات التربیة  149
1 ،2 ،3 ،4  

  أسماء أبو رمان. د
  أحمد إبراھیم. د

  مریم اللواما
    مختبر التأھیل  51  17  مھارات اللغة  د حنان العمایرة.أ  
              

9-10  
  مشرف الجلسة

  معاذ الزعبي. د

  أساسیات اللغة  وفاء القطیشات. د
  مھارات االتصال
  مھارات اللغة

54  
18  
24  

 مختبرات التربیة  131
1 ،2 ،3 ،4  

  أسماء أبو رمان. د
  أحمد إبراھیم. د

  مریم اللواما
    مختبر التأھیل  55  10  مھارات اللغة  د حنان العمایرة.أ

              
    مختبر التأھیل  46  9  مھارات اللغة  د حنان العمایرة.أ  10-11

              
3-4  

  مشرف الجلسة
  د مھا العتوم.أ

، 1مختبرات التربیة   109  29، 28  اللغةمھارات   د مھا العتوم.أ
2 ،3 

  أحمد إبراھیم. د
  تامر المصاروة. د

  
   4مختبرات التربیة  25  39  مھارات اللغة  مریم اللواما

              
4-5  

  مشرف الجلسة
  د مھا العتوم.أ

، 19، 6  مھارات اللغة  د مھا العتوم.أ
41 

، 1مختبرات التربیة   119
2 ،3 ،4 

  تامر المصاروة. د
  أحمد إبراھیم. د
  عماد الصرایرة. د

              
5-6  

  مشرف الجلسة
  د مھا العتوم.أ

    2، 1مختبرات التربیة   60  15  مھارات اللغة  تامر المصاروة. د
    3مختبرات التربیة    40  32  مھارات اللغة  عماد الصرایرة. د

    مختبرات التربیة  41  33  مھارات اللغة  أحمد إبراھیم. د
  

  

  الزعبيالدكتور معاذ 

  

  رئیس شعبة اللغة العربیة


