
 برنامج االمتحان النهائي للمساقات التخصصية في كلية العلوم التطبيقية

 8/12/2018نسخة معدلة بتاريخ 

 اليوم / التارخي اجللسة املساق عدد الطلبة القاعات

B+504 

 نالتربية والتعليم في فلسطي 12
 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 السالمة الغذائية 14 09/12الاحد 

 احصاء تربوي مقدمة في  20

B+610 
 كيمياء تحليلية 15

 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 

 10/12الثننيا

 يالتحليل اآلل 12

B+504 
 كيمياء حيوية 57

 شعاعفيزياء اإل 7

B+607 
 مقدمة في العالج الوظيفي 27

 تحليل عقدي 6

B+604 
 كهرومغناطيسية 9

 نظرية االحتماالت 9
 تحليل انحدار 8

B+710/B+706 55 تغذية االنسان 
 الثانية اجللسة

13:30 – 11:30 B+504 
 منتجات الطبيعيةالكيمياء  13

 تقنيات في الكيمياء الحيوية 14
 التغذية واالرشاد والتعليم 52

B+604 34 لطلبة علوم الصحه 1 كيمياء عامة 
 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 لطلبة االحياء التطبيقية 1كيمياء عامة  B+504 53 11/12الثالاثء

B+607 18 لعلوم االسريةعامة لبرنامج ا كيمياء 
B+710/B+711 60 التخطيط التجريبي والتحليل االحصائي 

B+607/B+604 57 االحياء الدقيقة 

 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 12/12الاربعاء  

B+504 45 مقدمة في علم النفس 
B+711/B+710 57  وظائف االعضاءعلم التشريح و 

B+610 30 1 تعليم علوم 

 
 

B+706 
 

 نظرية المجموعات 8

 1تحليل حقيقي 9

 الكترونيات فيزيائية 9

B+607 
 الثانية اجللسة كيمياء الدوائيةال 10

13:30 – 11:30 
 1 كيمياء غير عضوية 13

B+604 26 اخالقيات المهنه 

B+504 

 تفاضلية جزئيةمعادالت  5
 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 

 13/12امخليس 

 رياضيات للكيميائيين 13
 تغذية ورياضة 38

 التنوع الحيوي  18

B+604/B+607 56 "االحياء العامة" لالحياء 
 الثانية اجللسة

13:30 – 11:30 
B+710 26 "االحياء " الكيمياء 

B+706 34 الحياء لطلبة علوم الصحة" التغذية"ا 

B+504 13  علم االجتماعمقدمة في 

B 504+  
 مبادئ علم الغذاء 48

 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 16/12الاحد 

 1االحوال الشخصية  19

B+611 
 اصول الفقة االسالمي 12
 2كيمياء فيزيائية  14

B+611/B+711 56 الثانية اجللسة علم الخلية 

13:30 – 11:30 B+504 14 تشخيص الجزيئيال 

B+706 17  3تفاضل وتكامل 

 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 17/12االإثنني 

B+504 61 علم الوراثه 

B+604/B+607 44  باالغذيةمعالجة 

B+607 15 ةكيمياء وتكنولوجيا االغذي 

B+710 

 2ميكانيكا الكم  6

 هندسة اقليدية وال اقليدية 10

 ميكانيكا كالسيكية 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات اإلمتحانات النهائية

B+611 
 الثانية اجللسة علم المناعة 15

 مقدمة في االحصاء التطبيقي 13 11:30 – 13:30
B+604 34 النظافة والسالمة الغذائية 

B+706 19 العنف االسري والمجتمعي واالدمان 
 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 18/12الثالاثء 

B+607 13 تكنولوجيا النبات الحديثة 

 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 19/12الاربعاء 

 2 جبر مجرد 12
B+504 56 المواد المضافة لالغذية وتشريعاتها 

B+610 

 3فيزياء عامة  10

 التطبيقيةالجوانب التجارية لالحياء  10

 الجسيمات والفيزياء النووية 7

B+504 66 الثانية اجللسة الكيمياء العضوية 

13:30 – 11:30 
B+706 13 1 كيمياء عضوية 

B+710/B+706 48  لطلبة علوم الصحه 2كيمياء عامة 

B+610 
 تعليم رياضيات 12

 الأوىل اجللسة

10:30 – 08:30 
 االحياء الدقيقة الطبية 15 20/12امخليس

B+611 
 2كيمياء صناعية 11
 تطوير المرحلة االبتدائية 19

واد الهرية، أما طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم  ستعقد امتحانات طلبة كلية الهندسة وكلية العلوم التطبيقية وكلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب في مباني 

 المعلومات تعقد امتحاناتهم في مبنى أبو رمان.

)1 

 2( على جميع الطلبة الحضور إلى قاعات االمتحان قبل موعد اإلمتحان بـ )10( دقائق على األقل.

 3( يمنع خروج أي طالب قبل انتهاء 45 دقيقة من بداية اإلمتحان.

 4( على كل طالب إغالق الهاتف الخلوي أثناء أداء اإلمتحان، وعدم استخدامه ألي سبب كان.

 5( على كل طالب إحضار ما يلزم لالمتحان )أقالم، مسطرة، آلة حاسبة( ويمنع استعارة هذه األدوات خالل اإلمتحان.

 6( على كل طالب إحضار البطاقة الجامعية في يوم اإلمتحان.

 7( على كل طالب ترك ما بحوزته في زاوية القاعة أثناء أداء اإلمتحان.

 8( ال يسمح ألي طالب دخول قاعة اإلمتحان بعد مرور نصف ساعة على بداية اإلمتحان.

 9( عند غياب الطالب عن اإلمتحان النهائي لعذر قاهر تقبله اإلدارة يجب تعبئة )طلب تقديم إمتحان تكميلي( في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ عقد اإلمتحان.

 10) سيتم اإلعالن عن برنامج اإلمتحانات النهائية لكلية الطب في برنامج منفصل. 


