
الجامعة األردنية 

وحدة القبول والتسجيل
2020-2019جدول اإلمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي 

وقت االمتحانتاريخ االمتحانوقت االمتحانتاريخ االمتحان

09:45-08:302020/08/2210:00-09:002020/08/2212:00-11:00

11:00-09:452020/08/2414:00-13:002020/08/2416:00-15:00

12:15-11:002020/08/1810:00-09:002020/08/1812:00-11:00

13:30-12:152020/08/1616:00-15:002020/08/1614:00-13:00

14:45-13:302020/08/2214:00-13:002020/08/2216:00-15:00

16:00-14:452020/08/1816:00-15:002020/08/1814:00-13:00

17:15-16:002020/08/1612:00-11:002020/08/1610:00-09:00

18:30-17:152020/08/2412:00-11:002020/08/2410:00-09:00

*

*

*

*

.توزيع الكليات في الجدول حسب كلية المادة المسجلة وليس كلية الطالب

. يستثنى من التوزيع مواد الشعب المتعددة التي تم تحديد موعدها سابقًا عن طريق الكليات

.تجرى اإلختبارات  بالوسائل اإللكترونية

.يستثنى من التوزيع مواد المختبرات والمشاغل والمواد التطبيقية العملية والبدنية التي ستعلن كلية المادة أنها في الحرم الجامعي

Online                  اإلمتحانات التي تقرر تحويلها من داخل الحرم الجامعي الى 

وقت المحاضرة

كليــــــــــــــة المـــــــــــــادة

الحقوق/ التمريض / التربية الرياضية / األعمال 

علوم التأهيل/ الهندسة / الطب/ الشريعة / الزراعة 

كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني / اآلثار والسياحة 

للدراسات الدولية

العلوم التربوية/ العلوم / الصيدلة /اآلداب 

كلية الملك / اللغات األجنبية / الفنون والتصميم 

عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات ايام التدريس
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الجامعة األردنية 

وحدة القبول والتسجيل
2020-2019جدول اإلمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي 

وقت االمتحانتاريخ االمتحانوقت االمتحانتاريخ االمتحانوقت االمتحانتاريخ االمتحان

13:00-11:002020/08/1914:00-09:002020/08/1912:00-2020/08/1910:00ح ن ث ر خ 09:45-08:30

19:00-17:002020/08/2020:00-15:002020/08/2018:00-2020/08/2016:00ح ن ث ر خ 11:00-09:45

11:00-09:002020/08/1712:00-13:002020/08/1710:00-2020/08/1714:00ح ن ث ر خ 12:15-11:00

17:00-15:002020/08/2318:00-19:002020/08/2316:00-2020/08/2320:00ح ن ث ر خ 13:30-12:15

15:00-17:002020/08/1916:00-19:002020/08/1918:00-2020/08/1920:00ح ن ث ر خ 14:45-13:30

09:00-11:002020/08/2010:00-13:002020/08/2012:00-2020/08/2014:00ح ن ث ر خ 16:00-14:45

11:00-13:002020/08/2312:00-09:002020/08/2314:00-2020/08/2310:00ح ن ث ر خ 17:15-16:00

17:00-19:002020/08/1718:00-15:002020/08/1720:00-2020/08/1716:00ح ن ث ر خ 18:30-17:15

*

*

*

.تجرى اإلختبارات  بالوسائل اإللكترونية*

.يستثنى من التوزيع مواد المختبرات والمشاغل والمواد التطبيقية العملية والبدنية التي ستعلن كلية المادة أنها في الحرم الجامعي

ايام التدريسوقت المحاضرة

كليــــــــــــــة المـــــــــــــادة

التمريض / التربية الرياضية / األعمال 

الهندسة/ الطب/ الشريعة / الحقوق 

كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني 

للدراسات الدولية

العلوم التربوية/ الصيدلة /اآلداب 

كلية الملك عبداهلل / اللغات األجنبية / الفنون والتصميم 

الثاني لتكنولوجيا المعلومات

/ الزراعة / العلوم /  اآلثار والسياحة 

  علوم التأهيل

 (Online)اإلمتحانات عن بعد 

.توزيع الكليات في الجدول حسب كلية المادة المسجلة وليس كلية الطالب

. يستثنى من التوزيع مواد الشعب المتعددة التي تم تحديد موعدها سابقًا عن طريق الكليات
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