
جامعة الطفيلة التقنية

دائرة القبول والتسجيل

الجلسة الثالثةالجلسة الثانيةالجلسة األولى

11-91.30-11.304-2

2الدوائر الكهربائية + 1الدوائر الكهربائية2 الفيزياء العامة  ح ث خ6-5+  ح ث5-6.30 2022/1/15السبت

1تطوير تطبيقات الويب +  مقاومة المواد2022/1/116االجد 

مهارات + مهارات الحاسوب االستدراكية 

مقدمة +كليات إنسانية+كليات علمية) 2الحاسوب 

(في البرمجة

الريادة واالبتكار

1الرياضيات الهندسية   ن ر12.30-2المهارات الحياتية+التربية الوطنية 2022/1/17االثنين 

2022/1/18الثالثاء 
مهارات اإلتصال ) 1اللغة اإلنجليزية+اللغة اإلنجليزية االستدراكية

دبلوم متوسط)انجليزي/ مهارات لغوية +(والتواصل باللغة اإلنجليزية

  ح ث خ11-10
1مبادى المحاسبة + مفاهيم رياضية+ 1التفاضل والتكامل 

2022/1/19األربعاء 
مهارات اإلتصال ) 1اللغة العربية+اللغة العربية االستدراكية 

(والتواصل باللغة العربية 

 ن ر3.30-2
التقنيات العددية

استاتيكا ن ر6.30-8العلوم العسكرية+ ح ث خ 7 -6 2022/1/20الخميس 

الثقافة اإلسالميةح ث خ9-8+ ح ث 8-9.30 ح ث خ10-9+  ح ث 9.30-11 2022/1/22السبت 

 ح ث خ8-7+ ح ث8 -6.30 ح ث خ12-11+  ح ث  11-2022/1/2312.30االحد 
مفاهيم فيزيائية  +1الفيزياء العامة 

2022/1/24االثنين
 ح ث خ 1-12+ ح ث  2-12.30

مبادى اإلدارة+ 1الكيمياء العامة  ن ر5-3.30+   ن ر9.30-8

(االعمال+ العلوم )1مبادى اإلحصاء + االقتصاد الهندسي    ح ث خ1-2 ن ر9.30-2022/1/2511الثالثاء 

مبادى االقتصاد الجزئي+ 2التفاضل والتكامل  ن ر11-12.3 ح ث خ3-2+  ح ث2-2022/1/263.30األربعاء 

القيادة والمسؤولية المجتمعية ن ر5-6.30 ح ث خ5-4+ ح ث 3.30-2022/1/275الخميس 

التاريخ                    مواعيد الجلسات/ اليوم

(بعد التعديل )2022/2021مواعيد االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول 



جامعة الطفيلة التقنية

دائرة القبول والتسجيل

الهندســة

العلـــوم

كلية تكنولوجيا المعلومات

العلــوم التربويــة

كلية األعمال

اآلداب

.تحدد مواعيد امتحانات الماجستير من قبل القسم االكاديمي ** 

.المواعيد التي لم تظهر في الجدول يتم تحديدها من قبل رئيس القسم األكاديمي بالتنسيق مع العميد المعني مع االلتزام ان يكون ضمن فترة االمتحانات **

.إذا صادف يوم االمتحان عطلة رسمية ينقل موعد ذلك االمتحان ليصبح في اليوم التالي آلخر امتحان وبنفس الموعد والمكان  ** 

.أي طالب لديه تعارض في مواعيد االمتحانات أو واجهته أية مشكلة أخرى مراجعة رئيس القسم األكاديمي المعني ** 

(210م+209م +112م +111م +110م +109م  +108م + 107م +106م +104م + 103م  +102م +101م) 

(218م +217م+216م +215م  +214م  +213م  +212م) 

قاعات كلية االعمال

( 302م +301م +208م  +207م +206م +118م+117م+113م )

مالحظـــــــــــات هامــــــــــــــــة**** 

:    يكون توزيع القاعات على الكليات لغاية اجراء االمتحانات النهائيةعلى النحو اآلتي 

جميع قاعات كلية الهندسة

(211م +205م +204م+203م  +202م + 114م )


