
 

 الفصل الدراسي األول– 2023-20200مواعيد امتحانات منتصف الفصل للعام الدراسي 

 21+( شعبة 2كيمياء عامة )

Chem102 

 د . خالد الخاليفة

+ 

 د . خليل ابوصبيح

30/11/2022 

11.3-12.3 

 أربعاء

 206قاعة  1مجمع

 واإلنسان الكيمياء

Chem111 
 سلمان محمود د.أ

4/12/2022 

12.30-1.30 

 أحد

 105قاعة   1مجمع 

 د.عبدالعزيز جبارة الرياضيات لطلبة الكيمياء

30/11/2022 

 األربعاء

2.30-3.30 

 209قاعة  1مجمع

 2+1( شعبة 1كيمياء تحليلية )

Chem211 

 د . معاوية القسايمه

+ 

 د. عالء النعيمات

29/11/2022 

8.30-9.30 

 ثالثاء

 112قاعة  1مجمع 

 (1) عضوية غير كيمياء

Chem221 

د . عبدالعزيز 

 ابويامين

27/11/2022 

12.30-1.30 

 أحد

 206قاعة  1مجمع 

 (1كيمياء عضوية )

Chem231 
 د . جبريل الطوره

5/12/2022 

1.00-2.00 

 اثنين

 

 102علوم قاعة 

 (2كيمياء عضوية )

Chem232 
 أ.د ابراهيم الصرايره

12/12/2022 

11.30-12.30 

 اثنين

 212قاعة  1مجمع 

 كيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء
Chem235 

 مراقبين 6
 د.منى النعيمات

30/11/2022 

 األربعاء
2.30-3.30 

قاعات  1مجمع 

110+111+112 

 (1فيزيائية ) كيمياء

Chem241 
 د . عبدالعزيز جباره

8/12/2022 

11.30-12.30 

 خميس

 205قاعة  1مجمع 

 (1الطرق اآللية للتحليل )

Chem311 
 د . فؤاد عبابنه

6/12/2022 

9.30-10.30 

 ثالثاء

 208قاعة  1مجمع 

 (2كيمياء غير عضوية )

Chem321 
 د . عيد عبدالرزاق

5/12/2022 

1.00-2.00 

 اثنين

 101علوم قاعة 

 (3كيمياء عضوية )

Chem331 
 أ.د طارق ارشيدات

6/12/2022 

12.30-1.30 

 ثالثاء

 212قاعة  1مجمع 

 (2كيمياء فيزيائية )

Chem341 
 يوسف فخري . د

28/11/2022 

11.30-12.30 

 اثنين

 203قاعة  1مجمع 

 (1كيمياء المبلمرات )

Chem352 
 د . جبريل الطوره

4/12/2022 

12.30-1.30 

 أحد

 111قاعة  1مجمع 



 (2كيمياء تحليلية )

Chem411 
 د. عالء النعيمات

30/11/2022 

11.30-1.30 

 اربعاء

 201قاعة  1مجمع 

 كيمياء البيئة

Chem413 
 د . فؤاد عبابنه

29/11/2022  

 ثالثاء

1.30-2.30  

 104قاعة  1مجمع 

 (3الكيمياء غير عضوية )

Chem421 
 د . خالد الخاليفة

1/12/2022 

10.30-11.30 

 خميس

 102علوم قاعة 

 مطيافية المركبات العضوية

Chem431 
 د . رنده االسعد

28/11/2022 

11.30-12.30 

 اثنين

تكنولوجيا المعلومات قاعة 

104 

كيمياء المركبات الحلقية الغير 

 متجانسة

Chem434 

 أ.د طارق ارشيدات

6/12/2022 

10.30-11.30 

 ثالثاء

 210قاعة  1مجمع 

 (3كيمياء فيزيائية )

chem441 
 د . عبدالعزيز جباره

4/12/2022 

10.30-11.30 

 أحد

 202قاعة  1مجمع 

 (1كيمياء صناعية )

Chem461 
 د . خالد الخاليفة

30/11/2022 

10.00-11.00 

 أربعاء

 مدرج تكنولوجيا المعلومات

 (1كيمياء حيوية )

Chem481 
 د . خليل ابوصبيح

22/11/2022 

11.30-12.30 

 ثالثاء

 204قاعة  1مجمع 

 

 


