
موقع االمتحانعدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخالكليةاسم المادةالشعبةرقم المادة

اون الين19:006-26/08/202015:00العلوم التربويةالعلوم العسكرية01001012

اون الين19:005-26/08/202015:00العلوم التربويةالعلوم العسكرية01001011

اون الين19:006-26/08/202015:00العلوم التربويةالعلوم العسكرية01001013

اون الين19:00257-26/08/202015:00العلوم التربويةالعلوم العسكرية01001023

اون الين19:00280-26/08/202015:00العلوم التربويةالعلوم العسكرية01001022

اون الين19:00268-26/08/202015:00العلوم التربويةالعلوم العسكرية01001021

اون الين09:0033-23/08/202008:00العلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001714

اون الين09:0023-23/08/202008:00العلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001715

اون الين09:0040-26/08/202008:00العلوم التربويةمدخل في اإلحصاء التربوي01011021

اون الين09:0023-25/08/202008:00العلوم التربويةمبادئ في تخطيط المناهج01011111

اون الين09:0031-26/08/202008:00العلوم التربويةالسيرة والحديث وأساليب تدريسهما01011281

اون الين09:0040-31/08/202008:00العلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية01011341

اون الين09:0018-31/08/202008:00العلوم التربوية(1)مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها 01011411

اون الين09:0069-27/08/202008:00العلوم التربويةمدخل في القياس والتقويم01012011

اون الين09:005-25/08/202008:00العلوم التربويةالتالوة والتجويد وأساليب تدريسهما01012241

اون الين09:0027-02/09/202008:00العلوم التربويةجغرافية الوطن العربي وأساليب تدريسها01012331

اون الين09:004-25/08/202008:00العلوم التربوية(2)مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها 01012401

اون الين09:0025-24/08/202008:00العلوم التربوية(1)مفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها 01012481

اون الين09:0081-29/08/202008:00العلوم التربويةمبادئ علم النفس التربوي01013011

اون الين09:0030-23/08/202008:00العلوم التربويةعلم نفس النمو01013061

اون الين09:0020-24/08/202008:00العلوم التربويةمهارات قرائية وأساليب تدريسها01013181

اون الين09:0012-24/08/202008:00العلوم التربوية(للدراسات اإلسالمية)أساليب تدريس التربية اإلسالمية 01013341

اون الين09:0049-30/08/202008:00العلوم التربويةمعلم صف- أساليب تدريس االجتماعيات 01013521

اون الين09:0028-01/09/202008:00العلوم التربويةعلم االجتماع التربوي01014211

اون الين09:0026-23/08/202008:00العلوم التربويةأساليب تدريس التربية الفنية والمهنية01014511

اون الين09:0011-26/08/202008:00العلوم التربويةطرق تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف الثالثة األولى01014531

اون الين09:0014-02/09/202008:00العلوم التربوية(1)التربية العملية 01014911

اون الين09:002-24/08/202008:00العلوم التربويةاألسرة وتربية الطفل01021331

اون الين09:0019-30/08/202008:00العلوم التربويةمناهج رياض األطفال وأساليب تدريسها01021341

اون الين09:0015-31/08/202008:00العلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لألطفال01021361

اون الين09:0029-23/08/202008:00العلوم التربويةمبادىء التربية01021415

اون الين09:009-25/08/202008:00العلوم التربويةصحة الطفل وتغذيته01022131

اون الين09:0014-01/09/202008:00العلوم التربويةالنمو اللغوي والمعرفي عند األطفال01022271

اون الين09:0011-27/08/202008:00العلوم التربويةنمو المفاهيم العلمية والرياضية عند األطفال01023291

اون الين09:0019-24/08/202008:00العلوم التربويةالوالدية األب واألم والطفل01023421

Page 1 of 19



اون الين09:0012-26/08/202008:00العلوم التربوية(1)تربية عملية 01023511

اون الين09:003-23/08/202008:00العلوم التربويةالتربية الفنية والموسيقية لتربية الطفل01023541

اون الين09:0024-25/08/202008:00العلوم التربويةمدخل في اإلرشاد والتوجيه01131021

اون الين09:0019-26/08/202008:00العلوم التربويةاإلعاقة العقلية01132531

اون الين09:0020-30/08/202008:00العلوم التربويةاإلعاقة السمعية01132541

اون الين09:0019-31/08/202008:00العلوم التربويةتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية01132551

اون الين09:0027-24/08/202008:00العلوم التربويةالتدخل المبكر01133551

اون الين13:40103-01/09/202012:40اآلدابالعربية االستدراكية02010991

اون الين13:40130-01/09/202012:40اآلدابالعربية االستدراكية02010994

اون الين14:50162-01/09/202013:50اآلدابالعربية االستدراكية02010992

اون الين14:50101-01/09/202013:50اآلدابالعربية االستدراكية02010996

اون الين16:00172-01/09/202015:00اآلدابالعربية االستدراكية02010993

اون الين16:00161-02/09/202015:00اآلداباللغة العربية02011014

اون الين14:50124-02/09/202013:50اآلداباللغة العربية02011013

اون الين14:5031-02/09/202013:50اآلداباللغة العربية02011016

اون الين13:4069-02/09/202012:40اآلداباللغة العربية02011015

اون الين13:4081-02/09/202012:40اآلداباللغة العربية02011011

اون الين13:4073-02/09/202012:40اآلداباللغة العربية02011012

اون الين09:00187-27/08/202008:00اآلدابمبادىء في النحو والصرف02011031

اون الين09:0047-05/09/202008:00اآلدابفن الكتابة والتعبير02011041

اون الين09:0028-30/08/202008:00اآلدابتحليل النصوص وتذوقها02011051

اون الين09:0022-24/08/202008:00اآلدابالصرف02011111

اون الين10:1035-23/08/202009:10اآلدابالعروض والقافية02011331

اون الين10:1020-26/08/202009:10اآلدابالفلسفة اإلسالمية02012021

اون الين10:1017-25/08/202009:10اآلداب(2)نحـــــو 02012111

اون الين10:1048-24/08/202009:10اآلداباألدب في عصر  صدر اإلسالم والعصر األموي02012211

اون الين10:1034-31/08/202009:10اآلدابالنثر في العصر العباسي02012231

اون الين10:1087-27/08/202009:10اآلدابالبيان القرآني والنبوي02012301

اون الين09:0087-26/08/202008:00اآلداباألدب العربي في األندلس والمغرب02013101

اون الين10:1043-30/08/202009:10اآلداب(3)نحـــــو 02013111

اون الين09:0011-25/08/202008:00اآلدابأدب الدول المتتابعة02013211

اون الين10:1010-23/08/202009:10اآلدابموضوع خاص في األدب القديم02013261

اون الين09:0028-23/08/202008:00اآلدابالنقد األدبي الحديث02013321

اون الين10:1027-29/08/202009:10اآلداب(4)نحـــــو 02014151

اون الين10:1052-23/08/202009:10اآلداباللسانيات الحديثة02014171

اون الين09:007-25/08/202008:00اآلدابالنثر العربي الحديث02014221
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اون الين09:0021-24/08/202008:00اآلداباألدب المقارن02014281

اون الين17:1043-29/08/202016:10اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020999

اون الين18:2029-29/08/202017:20اآلداباإلنجليزية االستدراكية020209910

اون الين17:10110-29/08/202016:10اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020994

اون الين16:00112-29/08/202015:00اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020991

اون الين19:30123-29/08/202018:30اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020997

اون الين17:1069-29/08/202016:10اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020993

اون الين18:2068-29/08/202017:20اآلداباإلنجليزية االستدراكية020209911

اون الين18:20115-29/08/202017:20اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020998

اون الين16:00121-29/08/202015:00اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020992

اون الين19:30110-29/08/202018:30اآلداباإلنجليزية االستدراكية02020995

اون الين14:5098-30/08/202013:50اآلداباللغــة اإلنجليزية02021018

اون الين14:5033-30/08/202013:50اآلداباللغــة اإلنجليزية02021011

اون الين17:10110-30/08/202016:10اآلداباللغــة اإلنجليزية02021013

اون الين16:00121-30/08/202015:00اآلداباللغــة اإلنجليزية02021015

اون الين16:00116-30/08/202015:00اآلداباللغــة اإلنجليزية02021012

اون الين14:50108-30/08/202013:50اآلداباللغــة اإلنجليزية02021019

اون الين17:10110-30/08/202016:10اآلداباللغــة اإلنجليزية02021014

اون الين09:0040-05/09/202008:00اآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية02021031

اون الين09:0098-01/09/202008:00اآلداباستيعاب سمعي باإلنجليزية02021041

اون الين09:0010-24/08/202008:00اآلداب(1)قواعد اللغة اإلنجليزية 02021061

اون الين10:1023-23/08/202009:10اآلداب(1)الكتابة باللغة اإلنجليزية 02022011

اون الين10:1067-24/08/202009:10اآلداب(2)قواعد اللغة اإلنجليزية 02022021

اون الين10:1066-26/08/202009:10اآلدابنطق02022101

اون الين09:0062-06/09/202008:00اآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي02022111

اون الين09:001-06/09/202008:00اآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي02022112

اون الين09:0087-02/09/202008:00اآلدابعرض لألدب اإلنجليزي واألمريكي02022161

اون الين09:0089-31/08/202008:00اآلدابمقدمة في اللغويات02022212

اون الين09:0076-31/08/202008:00اآلدابمقدمة في اللغويات02022211

اون الين10:1040-29/08/202009:10اآلداب(1)الصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية 02022231

اون الين09:008-24/08/202008:00اآلدابتاريخ اللغة اإلنجليزية02022281

اون الين09:007-23/08/202008:00اآلداب(2)الكتابة باللغة اإلنجليزية 02023011

اون الين09:0065-08/09/202008:00اآلداب(1)المحادثة باللغة اإلنجليزية 02023061

اون الين09:0068-02/09/202008:00اآلدابالمسرحية البريطانية واألمريكية02023121

اون الين09:0024-25/08/202008:00اآلدابالشعر البريطاني واألمريكي02023151

اون الين09:00101-30/08/202008:00اآلداباألدب اإلنجليزي في القرون الوسطى02023181
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اون الين09:0026-25/08/202008:00اآلدابعلم الداللة والداللة الوظيفي02023201

اون الين09:0036-05/09/202008:00اآلداب(2)الصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية 02023211

اون الين09:0031-23/08/202008:00اآلدابالنحو في اللغة اإلنجليزية02023221

اون الين09:0031-01/09/202008:00اآلداباللغة اإلنجليزية للدراسات اإلسالمية02023331

اون الين09:00129-29/08/202008:00اآلدابالنقد األدبي والنظرية الثقافية02024121

اون الين17:10167-27/08/202016:10اآلدابالتربية الوطنية02051004

اون الين16:00153-27/08/202015:00اآلدابالتربية الوطنية02051002

اون الين17:10173-27/08/202016:10اآلدابالتربية الوطنية02051003

اون الين16:0086-27/08/202015:00اآلدابالتربية الوطنية02051001

اون الين20:401-23/08/202019:40اآلدابمبادئ العلوم السياسية02051015

اون الين19:30147-23/08/202018:30اآلدابمبادئ العلوم السياسية02051011

اون الين19:3086-23/08/202018:30اآلدابمبادئ العلوم السياسية02051012

اون الين20:40122-23/08/202019:40اآلدابمبادئ العلوم السياسية02051013

اون الين20:4081-23/08/202019:40اآلدابمبادئ العلوم السياسية02051014

اون الين09:0040-07/09/202008:00اآلدابالنظام السياسي األردني02052201

اون الين09:008-25/08/202008:00اآلدابنظريات العالقات الدولية02052402

اون الين09:003-25/08/202008:00اآلدابالتنمية السياسية02052501

اون الين09:001-24/08/202008:00اآلدابمناهج بحث02053101

اون الين10:105-23/08/202009:10اآلدابالتخطيط وبناء االستراتيجيات02053341

اون الين09:0013-24/08/202008:00اآلدابنصوص و مصطلحات في االستراتيجية في اللغة اإلنجليزية02054301

اون الين10:1016-23/08/202009:10اآلدابنظم دبلوماسية و قنصلية02054402

اون الين09:0021-27/08/202008:00اآلدابمدخل إلى علم المكتبات02061011

اون الين09:0023-29/08/202008:00اآلدابالخدمات المرجعية في العلوم اإلنسانية02061142

اون الين09:00121-03/09/202008:00اآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061431

اون الين09:0095-03/09/202008:00اآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061432

اون الين09:008-24/08/202008:00اآلدابمهارات إدارة الدوريات02062201

اون الين10:108-23/08/202009:10اآلدابخزن واسترجاع المعلومات02062411

اون الين09:005-26/08/202008:00اآلدابالمكتبة االفتراضية02064461

اون الين10:107-23/08/202009:10اآلدابالمكتبات الرقمية02066321

اون الين10:102-23/08/202009:10اآلدابالمكتبات الرقمية02066327

اون الين09:0065-29/08/202008:00اآلدابمبادئ الخرائط02111041

اون الين10:1053-24/08/202009:10اآلدابالمحافظة على الموارد الطبيعية02111051

اون الين09:0071-30/08/202008:00اآلدابمبادئ علوم البيئة02111081

اون الين09:0077-25/08/202008:00اآلدابالجغرافيا الحيوية02112141

اون الين10:1048-31/08/202009:10اآلدابجغرافيا العالم اإلقليمية02112181

اون الين10:1061-23/08/202009:10اآلدابجغرافيا السكان02112241
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اون الين09:0031-23/08/202008:00اآلداباالستشعار عن بُعد02112311

اون الين09:0025-24/08/202008:00اآلدابتحليل الخرائط02112341

اون الين10:1058-26/08/202009:10اآلداباألخطار الطبيعية02112481

اون الين10:1046-27/08/202009:10اآلدابجغرافيا العمران02113251

اون الين09:0043-01/09/202008:00اآلدابالموارد االقتصادية02113271

اون الين09:0032-02/09/202008:00اآلدابتحليل الصور الجوية02113321

اون الين09:0039-25/08/202008:00اآلدابمنهجية البحث في الجغرافيا02113541

اون الين10:1033-01/09/202009:10اآلدابتقييم المشكالت البيئية02114431

اون الين10:1035-30/08/202009:10اآلدابالجيومورفولوجيا التطبيقية02114441

اون الين09:0037-24/08/202008:00اآلدابالتخطيط اإلقليمي02114461

اون الين09:0036-02/09/202008:00اآلدابالثقافة اإلسالمية02131013

اون الين09:0036-02/09/202008:00اآلدابالثقافة اإلسالمية02131011

اون الين10:1085-29/08/202009:10اآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131021

اون الين09:0027-24/08/202008:00اآلدابعلوم القرآن02131121

اون الين10:1037-25/08/202009:10اآلدابالمدخل إلى الفقه اإلسالمي02131311

اون الين11:2033-23/08/202010:20اآلدابمبادْى االقتصاد اإلسالمي02131341

اون الين10:101-23/08/202009:10اآلداب(2)التالوة والحفظ 02132111

اون الين10:1039-27/08/202009:10اآلدابالسيرة النبوية02132231

اون الين10:1027-24/08/202009:10اآلدابعلم أصول الفقه02132301

اون الين10:1022-26/08/202009:10اآلداب(1)العقيدة اإلسالمية 02132411

اون الين09:004-25/08/202008:00اآلداب(3)التالوة والحفظ 02133111

اون الين09:003-25/08/202008:00اآلدابالتفسير التحليلي02133131

اون الين10:1044-29/08/202009:10اآلدابفقه العقوبات02133331

اون الين09:0029-23/08/202008:00اآلداب(2)العقيدة اإلسالمية 02133411

اون الين10:104-26/08/202009:10اآلدابمذاهب فكرية معاصرة02133431

اون الين09:003-26/08/202008:00اآلدابالتخريج  ودراسة األسانيد02134221

اون الين09:0026-26/08/202008:00اآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141001

اون الين09:0063-06/09/202008:00اآلدابمدخل إلى دراسة التاريخ02171021

اون الين10:1029-30/08/202009:10اآلدابآثار األردن02171061

اون الين09:0029-31/08/202008:00اآلدابالتاريخ الساساني والبيزنطي02172011

اون الين10:1035-25/08/202009:10اآلداب(عصر الرسول والخلفاء الراشدين)تاريخ صدر اإلسالم 02172031

اون الين09:0036-05/09/202008:00اآلدابمناهج البحث التاريخي02172051

اون الين10:1039-02/09/202009:10اآلداب( هـ334-132)تاريخ الدولة العباسية 02172061

اون الين10:1062-23/08/202009:10اآلداب(هـ4-1ق )تاريخ المغرب واألندلس 02172071

اون الين09:0066-26/08/202008:00اآلدابتاريخ أوروبا في العصور الوسطى02172081

اون الين09:0030-23/08/202008:00اآلداب(هـ10-5ق )تاريخ المغرب اإلسالمي 02173021
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اون الين09:0033-08/09/202008:00اآلدابتاريخ أوروبا في عصر النهضة02173041

اون الين09:0083-01/09/202008:00اآلدابتاريخ العرب الحديث02173111

اون الين09:0055-09/09/202008:00اآلدابتاريخ العالم المعاصر02174011

اون الين09:0017-25/08/202008:00اآلدابتاريخ العالم اإلسالمي المعاصر02174021

اون الين10:1022-27/08/202009:10اآلدابتاريخ االقتصاد اإلسالمي02174041

اون الين09:0022-24/08/202008:00اآلدابتاريخ الفرق اإلسالمية02174151

اون الين10:104-23/08/202009:10العلــومالرياضيات االستدراكي03020991

اون الين09:0050-08/09/202008:00العلــوم(1)تفاضل وتكامل 03021013

اون الين09:0046-08/09/202008:00العلــوم(1)تفاضل وتكامل 03021012

اون الين09:0054-08/09/202008:00العلــوم(1)تفاضل وتكامل 03021011

اون الين09:0097-07/09/202008:00العلــوم(2)تفاضل وتكامل 03021023

اون الين09:0078-07/09/202008:00العلــوم(2)تفاضل وتكامل 03021021

اون الين09:0057-07/09/202008:00العلــوم(2)تفاضل وتكامل 03021022

اون الين11:2023-25/08/202010:20العلــوممبادئ في اإلحصاء واإلحتماالت03021311

اون الين10:1049-29/08/202009:10العلــومطرق إحصائية03021331

اون الين10:1071-27/08/202009:10العلــوم(3)تفاضل وتكامل 03022011

اون الين10:1030-30/08/202009:10العلــوم(1)معادالت تفاضلية عادية 03022032

اون الين10:1091-30/08/202009:10العلــوم(1)معادالت تفاضلية عادية 03022031

اون الين10:1012-23/08/202009:10العلــومالتفاضل والتكامل المتقدم03022071

اون الين10:104-26/08/202009:10العلــومتحليل حقيقي03022151

اون الين10:1027-26/08/202009:10العلــوم(1)تحليل حقيقي 03022161

اون الين11:2039-25/08/202010:20العلــوم(1)تحليل عددي 03022211

اون الين11:209-23/08/202010:20العلــوماإلحصاء التطبيقي03022301

اون الين11:2020-27/08/202010:20العلــومنظرية اإلحتماالت03022321

اون الين11:2085-24/08/202010:20العلــوم(1)جبر خطي 03022411

اون الين10:1032-25/08/202009:10العلــومهندسة إقليدية وغير إقليدية03022611

اون الين10:1011-29/08/202009:10العلــوممعادالت تفاضلية جزئية03023011

اون الين11:205-25/08/202010:20العلــوم(2)معادالت تفاضلية عادية 03023031

اون الين11:2042-31/08/202010:20العلــوم(1)إحصاء رياضي 03023311

اون الين11:208-23/08/202010:20العلــوممتسلسالت زمنية03023321

اون الين10:1019-02/09/202009:10العلــوم(2)جبر خطي 03023411

اون الين09:0039-08/09/202008:00العلــوم(1)جبر مجرد 03023421

اون الين10:1066-01/09/202009:10العلــوم(1)توبولوجي 03023621

اون الين09:0046-03/09/202008:00العلــوم(1)بحوث عمليات 03023811

اون الين10:1014-30/08/202009:10العلــوم(2)تحليل مركب 03024111

اون الين11:2029-26/08/202010:20العلــومتحليل دالي03024121
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اون الين10:1025-25/08/202009:10العلــوم(2)جبر مجرد 03024411

اون الين10:1014-24/08/202009:10العلــومنظرية الرسومات03024451

اون الين10:101-24/08/202009:10العلــومنظرية الرسومات03024621

اون الين09:0018-05/09/202008:00العلــومطرق رياضية03024711

اون الين09:0037-03/09/202008:00العلــوممقدمة في علم الفلك03031003

اون الين09:0026-06/09/202008:00العلــوم(1)فيزياء عامة 03031013

اون الين09:0049-06/09/202008:00العلــوم(1)فيزياء عامة 03031011

اون الين09:0030-06/09/202008:00العلــوم(1)فيزياء عامة 03031012

اون الين09:0077-05/09/202008:00العلــوم(2)فيزياء عامة 03031023

اون الين09:0020-05/09/202008:00العلــوم(2)فيزياء عامة 03031021

اون الين09:009-05/09/202008:00العلــوم(2)فيزياء عامة 03031022

اون الين11:2019-23/08/202010:20العلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031061

اون الين11:2042-23/08/202010:20العلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031062

اون الين11:2044-25/08/202010:20العلــومديناميكا حرارية فيزيائية03032511

اون الين10:1017-24/08/202009:10العلــومفيزياء اهتزاز وأمواج03032711

اون الين11:2018-26/08/202010:20العلــوم(1)بصريات 03032721

اون الين11:208-23/08/202010:20العلــومفيزياء المناخ واألرصاد الجوية03033021

اون الين11:2020-23/08/202010:20العلــوم(1)ميكانيكا كالسيكية 03033111

اون الين10:1028-01/09/202009:10العلــوم(1)نظرية كهرومغناطيسية 03033211

اون الين11:2035-26/08/202010:20العلــوم(2)ميكانيكا كمية 03033421

اون الين11:2019-29/08/202010:20العلــومفيزياء الحالة الصلبة03034611

اون الين17:10165-25/08/202016:10العلــوم(1)علوم حياتية 03041011

اون الين18:20160-25/08/202017:20العلــوم(1)علوم حياتية 03041013

اون الين19:3097-25/08/202018:30العلــوم(1)علوم حياتية 03041012

اون الين09:0011-27/08/202008:00العلــوم(2)علوم حياتية 03041021

اون الين11:2015-24/08/202010:20العلــومعلم األحياء الدقيقة للعلوم الصحية03042311

اون الين11:205-27/08/202010:20العلــومكيمياء حيوية لطلبة العلوم الصحية03042431

اون الين11:2031-26/08/202010:20العلــومبيولوجيا خلية03042511

اون الين09:00113-09/09/202008:00العلــومعلوم بيئية عامة03042721

اون الين11:2038-31/08/202010:20العلــومعلم الطفيليات03043121

اون الين11:2026-23/08/202010:20العلــومفسيولوجيا حيوان03043161

اون الين10:102-23/08/202009:10العلــومكيمياء حيوية03043471

اون الين11:2030-30/08/202010:20العلــومعلم الوراثة03043521

اون الين11:2020-26/08/202010:20العلــومعلم البيئة03043721

اون الين10:1044-01/09/202009:10العلــومبيولوجيا جزئية03044491

اون الين10:1026-24/08/202009:10العلــومتقنيات حيوية03044591
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اون الين10:1068-31/08/202009:10العلــوم(1)كيمياء عامة 03061011

اون الين10:1061-31/08/202009:10العلــوم(1)كيمياء عامة 03061013

اون الين10:1062-31/08/202009:10العلــوم(1)كيمياء عامة 03061012

اون الين11:2041-24/08/202010:20العلــوم(2)كيمياء عامة 03061021

اون الين10:1016-31/08/202009:10العلــومالكيمياء واإلنسان03061111

اون الين10:1038-26/08/202009:10العلــومالكيمياء في حياتنا03062011

اون الين11:2053-23/08/202010:20العلــومالرياضيات لطلبة الكيمياء03062061

اون الين10:1063-25/08/202009:10العلــوم(1)كيمياء تحليلية 03062112

اون الين10:1089-25/08/202009:10العلــوم(1)كيمياء تحليلية 03062111

اون الين11:2046-24/08/202010:20العلــوم(1)كيمياء غير عضوية 03062211

اون الين10:1023-01/09/202009:10العلــوم(1)كيمياء عضوية 03062311

اون الين11:2040-23/08/202010:20العلــوم(2)كيمياء عضوية 03062321

اون الين10:1058-26/08/202009:10العلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء03062351

اون الين10:1036-03/09/202009:10العلــوم(1)كيمياء فيزيائية 03062411

اون الين11:2031-30/08/202010:20العلــوم(2)كيمياء غير عضوية 03063211

اون الين10:1036-29/08/202009:10العلــوم(3)كيمياء عضوية 03063311

اون الين11:2016-23/08/202010:20العلــوم(2)كيمياء فيزيائية 03063411

اون الين10:1035-27/08/202009:10العلــوم(1)كيمياء المبلمرات 03063521

اون الين10:1045-30/08/202009:10العلــوماستخدام الحاسوب في الكيمياء03063911

اون الين10:1047-24/08/202009:10العلــوم(2)كيمياء تحليلية 03064111

اون الين11:2031-31/08/202010:20العلــومكيمياء البيئة03064131

اون الين11:2016-30/08/202010:20العلــوم(3)الكيمياء غير عضوية 03064211

اون الين09:0016-25/08/202008:00العلــوممطيافية المركبات العضوية03064311

اون الين10:1027-01/09/202009:10العلــوم(3)كيمياء فيزيائية 03064411

اون الين10:1034-02/09/202009:10العلــوم(1)كيمياء حيوية 03064811

اون الين12:3017-25/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة04111011

اون الين10:1022-03/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)السلوك التنظيمي 04112011

اون الين11:2027-24/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادإدارة العالقات العامة04112041

اون الين09:0024-06/09/202008:00ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزي)مهارات االتصال اإلداري 04112061

اون الين12:3026-27/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادالريادة والمنشآت الصغيرة04112071

اون الين10:1048-02/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادلطلبة كلية إدارة األعمال- الرياضيات واإلحصاء 04112111

اون الين10:106-05/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادمبادئ القانون التجاري لطلبة كلية إدارة األعمال04112601

اون الين12:3032-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادنظرية المنظمة04113011

اون الين11:2029-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادإدارة التفاوض04113021

اون الين12:3018-25/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)إدارة الموارد البشرية 04113071

اون الين11:203-26/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادإدارة بيئة المنظمة04113081
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اون الين11:2033-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي04113111

اون الين11:2028-24/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(لإلدارة)بحوث العمليات 04113121

اون الين11:2025-23/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادأخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية04113611

اون الين11:2032-29/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادالحاكمية اإلدارية04113621

اون الين11:2026-26/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادإدارة بيئة األعمال04113631

اون الين10:1027-02/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)اإلدارة اإلستراتيجية 04114011

اون الين11:203-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)إدارة األعمال الدولية 04114021

اون الين10:109-30/08/202009:10ادارة األعمال واالقتصادالرقابة اإلدارية04114091

اون الين11:2020-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادإدارة الجودة الشاملة04114121

اون الين11:2011-24/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادإدارة اإلنتاج والعمليات04114171

اون الين11:2023-27/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاداإلدارة اإللكترونية04114221

اون الين11:209-29/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في اإلدارة04114231

اون الين11:2022-30/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)إدارة التغيير واألزمات 04114611

اون الين11:2017-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية )اإلدارة الدولية 04114621

اون الين11:2089-29/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الجزئي04121122

اون الين11:2022-29/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الجزئي04121121

اون الين12:3020-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الكلي04121131

اون الين12:307-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات األعمال04121311

اون الين12:304-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادنظرية االقتصاد الكلي04122221

اون الين12:3010-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاداألسواق المالية والنقدية04123841

اون الين11:204-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد الرياضي04124611

اون الين11:2024-26/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(1)مبادئ المحاسبة 04131011

اون الين10:1015-03/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصاد(2)مبادئ المحاسبة 04131021

اون الين11:2020-01/09/202010:20ادارة األعمال واالقتصادالمحاسبة اإلدارية04132001

اون الين11:2040-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادE (2)محاسبة متوسطة 04132021

اون الين11:2021-01/09/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة البنوك والتأمين04132061

اون الين12:3079-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمدخل للمحاسبة باللغة اإلنجليزية04132071

اون الين10:1057-05/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إسالمية04132091

اون الين11:2039-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة شركات أشخاص وأموال04132121

اون الين11:2041-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادEمحاسبة مالية متقدمة 04133011

اون الين11:2017-30/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة سياحية وفندقية04133041

اون الين09:0031-06/09/202008:00ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة المنشآت المالية04133051

اون الين11:2047-30/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادنظم معلومات محاسبية04133131

اون الين12:3018-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في المحاسبة04133141

اون الين11:2033-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية04133181

اون الين10:1010-03/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة الضرائب04133191

Page 9 of 19



اون الين10:1018-03/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة ضريبة الدخل والمبيعات04133201

اون الين12:301-26/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات04133211

اون الين12:307-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادنظم الرقابة المحاسبية04133221

اون الين12:302-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة التكاليف04133241

اون الين12:3034-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاد(1)محاسبة تكاليف 04133251

اون الين12:3052-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاد(2)محاسبة تكاليف 04133261

اون الين10:1061-02/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادأساليب البحث في المحاسبة04133271

اون الين12:3020-26/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاد(1)تدقيق الحسابات 04133281

اون الين11:2057-27/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(2)تدقيق الحسابات 04133291

اون الين11:207-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في المحاسبة04134151

اون الين12:3025-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إدارية04134231

اون الين11:2024-27/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادEمعايير تدقيق دولية 04134241

اون الين11:2024-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادتحليل القوائم المالية04134311

اون الين11:2099-26/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادنظرية محاسبية04134321

اون الين11:2029-29/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادEمعايير محاسبة دولية 04134331

اون الين11:2019-01/09/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(1)إدارة وتكنولوجيا المكاتب 04212231

اون الين11:2020-30/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادنظم أتمتة المكاتب04213221

اون الين09:0014-31/08/202008:00ادارة األعمال واالقتصاد(2)إدارة وتكنولوجيا المكاتب 04213231

اون الين10:1042-07/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331011

اون الين11:208-24/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاداإلدارة المالية للشركات04332121

اون الين10:102-25/08/202009:10ادارة األعمال واالقتصادتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة04332331

اون الين11:204-27/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادالرياضيات المالية04332511

اون الين12:304-26/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمصارف إسالمية04333231

اون الين11:205-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاداألسواق المالية والمؤسسات المالية04334171

اون الين12:308-25/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادآليات التداول في األسواق المالية04334181

اون الين12:303-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادإدارة االستثمار04334511

اون الين12:3029-27/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411102

اون الين11:2068-01/09/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية04411111

اون الين12:3014-26/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادPythonلغة البرمجة 04411321

اون الين12:3018-27/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادنظم قواعد البيانات04412151

اون الين12:3014-25/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادنظم الوسائط المتعددة04412441

اون الين09:009-30/08/202008:00ادارة األعمال واالقتصادشبكات وتراسل بيانات األعمال04412541

اون الين11:209-29/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادتنقيب البيانات04413131

اون الين10:1014-02/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادنظم دعم القرار04413161

اون الين12:3016-26/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادتحليل وتصميم األنظمة04413221

اون الين11:2025-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادأمن نظم المعلومات04414141

Page 10 of 19



اون الين12:3012-26/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادالنظم الخبيرة ونظم ذكاء األعمال04414211

اون الين12:3013-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادبرمجة قواعد البيانات04414301

اون الين11:2022-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(1)برمجة اإلنترنت واألعمال 04414361

اون الين12:3023-27/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادإدارة المعرفة04414371

اون الين12:3013-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية04414441

اون الين12:3011-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادنمذجة األعمال والمحاكاة04414561

اون الين12:3032-24/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادمقدمة في اإلدارة والتسويق04511001

اون الين11:2015-26/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمبادئ التسويق04511011

اون الين12:305-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)إدارة التسويق 04512121

اون الين12:303-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصادالريادة في التسويق04512331

اون الين11:201-23/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادبحوث التسويق04513111

اون الين10:1037-03/09/202009:10ادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات04513321

اون الين11:203-25/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية)التسويق الدولي 04514121

اون الين11:208-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادمقدمة في إدارة المخاطر والتأمين04711611

اون الين11:2013-31/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصاد(1)إدارة المخاطر 04711621

اون الين12:3011-23/08/202011:30ادارة األعمال واالقتصاد(باإلنجليزية )إدارة المخاطر المالية 04712691

اون الين11:2016-30/08/202010:20ادارة األعمال واالقتصادنظرية التأمين04713011

اون الين10:1029-03/09/202009:10الهندســـةمدخل للهندسة05011001

اون الين10:1031-03/09/202009:10الهندســـةمدخل للهندسة05011002

اون الين14:50136-31/08/202013:50الهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011101

اون الين14:50115-31/08/202013:50الهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011102

اون الين16:00132-31/08/202015:00الهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011103

اون الين11:203-01/09/202010:20الهندســـةالتحليل الهندسي05012032

اون الين13:4022-23/08/202012:40الهندســـةالجيولوجيا الهندسية05012131

اون الين13:402-23/08/202012:40الهندســـةطرق التعدين السطحية05013231

اون الين11:208-29/08/202010:20الهندســـةميكانيكا الصخور والتربة05013241

اون الين09:001-10/09/202008:00الهندســـةاقتصاد هندسي05014531

اون الين09:00132-10/09/202008:00الهندســـةاقتصاد هندسي05014541

اون الين09:0067-10/09/202008:00الهندســـةاقتصاد هندسي05014542

اون الين16:0076-23/08/202015:00الهندســـةقضايا بيئية05021001

اون الين16:0070-23/08/202015:00الهندســـةقضايا بيئية05021003

اون الين16:0050-23/08/202015:00الهندســـةقضايا بيئية05021002

اون الين10:1042-06/09/202009:10الهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022002

اون الين10:1042-06/09/202009:10الهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022001

اون الين09:0020-09/09/202008:00الهندســـةمهارات اتصال05023002

اون الين09:0022-09/09/202008:00الهندســـةمهارات اتصال05023001
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اون الين12:301-23/08/202011:30الهندســـةهندسة الهيدروجيولوجيا05023421

اون الين13:402-23/08/202012:40الهندســـةإدارة النفايات الصلبة05024621

اون الين09:0029-10/09/202008:00الهندســـةمبادئ السالمة العامة05031002

اون الين09:0049-10/09/202008:00الهندســـةمبادئ السالمة العامة05031003

اون الين13:4013-23/08/202012:40الهندســـةكيمياء فيزيائية للمهندسين05032031

اون الين12:307-23/08/202011:30الهندســـةميكانيكا الموائع05033231

اون الين12:3025-27/08/202011:30الهندســـةانتقال الحرارة05033241

اون الين10:107-29/08/202009:10الهندســـةديناميكا حرارية05033311

اون الين12:3018-29/08/202011:30الهندســـةديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية05033321

اون الين12:303-25/08/202011:30الهندســـةمقدمة في الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة05033341

اون الين11:2010-30/08/202010:20الهندســـة(2)هندسة التفاعالت الكيميائية 05034121

اون الين12:3010-24/08/202011:30الهندســـةعلم المبلمرات وتقنياتها05034541

اون الين13:4011-23/08/202012:40الهندســـةتصميم المعدات05035811

اون الين13:4019-24/08/202012:40الهندســـةاستاتيكا05041021

اون الين12:303-26/08/202011:30الهندســـةديناميكا05042012

اون الين12:303-26/08/202011:30الهندســـةديناميكا05042011

اون الين12:3040-27/08/202011:30الهندســـةاحتماالت وإحصاء هندسي05042041

اون الين10:101-03/09/202009:10الهندســـةمدخل للهندسة05042053

اون الين10:102-03/09/202009:10الهندســـةمدخل للهندسة05042052

اون الين12:301-25/08/202011:30الهندســـةإنشاء مباني05042121

اون الين12:3020-25/08/202011:30الهندســـةإنشاء مباني05042151

اون الين13:4020-24/08/202012:40الهندســـة(1)مساحة 05042421

اون الين09:003-09/09/202008:00الهندســـةمهارات اتصال05043002

اون الين09:003-09/09/202008:00الهندســـةمهارات اتصال05043001

اون الين11:2036-01/09/202010:20الهندســـة(1)تحليل إنشائي 05043111

اون الين10:1030-02/09/202009:10الهندســـة(2)تحليل إنشائي 05043121

اون الين11:2018-29/08/202010:20الهندســـةالهندسة الجيوتقنية05043231

اون الين13:4010-23/08/202012:40الهندســـةهندسة مواصالت05043431

اون الين12:3010-24/08/202011:30الهندســـةمواد إنشاء05043511

اون الين12:3037-23/08/202011:30الهندســـةميكانيكا الموائع05043611

اون الين12:3025-25/08/202011:30الهندســـة(2)الخرسانة المسلحة 05044121

اون الين12:3044-31/08/202011:30الهندســـةتصميم منشآت معدنية05044131

اون الين12:3030-25/08/202011:30الهندســـة(1)هندسة أساسات 05044211

اون الين13:4011-23/08/202012:40الهندســـةمواد وتصميم الرصفات05044431

اون الين12:3018-23/08/202011:30الهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05044611

اون الين12:3010-27/08/202011:30الهندســـةالمواصفات والعقود وحساب الكميات05044721
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اون الين12:3012-27/08/202011:30الهندســـة(2)مساحة 05045121

اون الين12:301-23/08/202011:30الهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05045631

اون الين12:3011-24/08/202011:30الهندســـةإدارة مشاريع05045711

اون الين12:3018-25/08/202011:30الهندســـةاشارات وانظمة05052211

اون الين12:3012-23/08/202011:30الهندســـة(1)إلكترونيات 05052611

اون الين12:3026-25/08/202011:30الهندســـةاالحتماالت والعمليات العشوائية05053231

اون الين12:3013-31/08/202011:30الهندســـةاتصاالت تناظرية05053241

اون الين12:3028-27/08/202011:30الهندســـة(1)كهرومغناطيسية 05053511

اون الين11:2018-01/09/202010:20الهندســـة(2)كهرومغناطيسية 05053531

اون الين12:3025-26/08/202011:30الهندســـة(2)إلكترونيات 05053611

اون الين12:308-25/08/202011:30الهندســـةاإللكترونيات الرقمية05053641

اون الين11:2024-30/08/202010:20الهندســـةاتصاالت رقمية05054211

اون الين12:3012-27/08/202011:30الهندســـةأنظمة االتصاالت05055201

اون الين10:103-31/08/202009:10الهندســـةشبكات االتصاالت والحواسيب05055332

اون الين12:3011-25/08/202011:30الهندســـةمبادئ صيانة السيارات05071001

اون الين12:3049-26/08/202011:30الهندســـةديناميكا05072123

اون الين12:3054-26/08/202011:30الهندســـةديناميكا05072122

اون الين12:3042-26/08/202011:30الهندســـةديناميكا05072121

اون الين12:309-23/08/202011:30الهندســـة(1)ميكانيكا الموائع 05073211

اون الين12:304-25/08/202011:30الهندســـةمقدمة للديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة05073401

اون الين11:2038-02/09/202010:20الهندســـة(1)ديناميكا حرارية 05073411

اون الين12:3024-25/08/202011:30الهندســـة(2)ديناميكا حرارية 05073421

اون الين12:3014-27/08/202011:30الهندســـة(1)انتقال الحرارة 05073441

اون الين10:1054-08/09/202009:10الهندســـة(1)مقاومة المواد 05073511

اون الين11:2040-30/08/202010:20الهندســـة(2)ميكانيكا الموائع 05074211

اون الين12:3042-27/08/202011:30الهندســـةاآلالت التوربينية05074221

اون الين13:4017-24/08/202012:40الهندســـة(2)مقاومة مواد 05074301

اون الين12:3033-31/08/202011:30الهندســـة(2)التصميم الميكانيكي 05074321

اون الين11:2032-29/08/202010:20الهندســـةالقياسات الهندسية05074511

اون الين13:403-24/08/202012:40الهندســـة(2)مقاومة المواد 05074531

اون الين10:1014-05/09/202009:10الهندســـةالتحكم اآللي05074641

اون الين12:303-24/08/202011:30الهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05074811

اون الين12:3011-24/08/202011:30الهندســـةهندسة السالمة المهنية05075361

اون الين11:2052-01/09/202010:20الهندســـة(1)رياضيات هندسية 05082021

اون الين11:2060-01/09/202010:20الهندســـة(1)رياضيات هندسية 05082022

اون الين12:3025-23/08/202011:30الهندســـة(2)رياضيات هندسية 05082031
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اون الين13:4022-24/08/202012:40الهندســـة(1)دارات كهربائية 05082111

اون الين12:3012-24/08/202011:30الهندســـة(2)دارات كهربائية 05082121

اون الين12:3012-24/08/202011:30الهندســـةالدوائر واآلالت الكهربائية05083131

اون الين10:1015-05/09/202009:10الهندســـةأنظمة التحكم05083411

اون الين13:408-23/08/202012:40الهندســـةإلكترونيات القوى05084611

اون الين12:3018-26/08/202011:30الهندســـة(2)آالت كهربائية 05084711

اون الين12:3012-24/08/202011:30الهندســـةتمديدات  كهربائية05085851

اون الين10:1019-02/09/202009:10الهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111002

اون الين12:308-29/08/202011:30الهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112212

اون الين12:3037-29/08/202011:30الهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112211

اون الين12:3010-29/08/202011:30الهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112312

اون الين12:301-29/08/202011:30الهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112311

اون الين12:301-27/08/202011:30الهندســـةالكهرومغناطيسية05112321

اون الين12:309-23/08/202011:30الهندســـةالمعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05112331

اون الين12:301-23/08/202011:30الهندســـةاإللكترونيات05113111

اون الين12:3039-25/08/202011:30الهندســـةمعمارية الحاسوب05113221

اون الين12:302-31/08/202011:30الهندســـةاتصاالت تناظرية ورقمية05113321

اون الين12:3010-25/08/202011:30الهندســـةمعمارية الحاسوب05113331

اون الين10:106-31/08/202009:10الهندســـةشبكات الحاسوب05114222

اون الين11:2029-29/08/202010:20الهندســـةاألنظمة المضمنة05114311

اون الين12:30119-03/09/202011:30تكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120992

اون الين13:4039-03/09/202012:40تكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120993

اون الين12:30106-03/09/202011:30تكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120991

اون الين13:4063-03/09/202012:40تكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120995

اون الين13:4054-03/09/202012:40تكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120994

اون الين10:1034-05/09/202009:10تكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121001

اون الين12:3026-29/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتالرياضيات المتقطعة06121021

اون الين16:0063-24/08/202015:00تكنولوجيا المعلوماتC++لغة البرمجة 06121142

اون الين16:0039-24/08/202015:00تكنولوجيا المعلوماتC++لغة البرمجة 06121144

اون الين16:0030-24/08/202015:00تكنولوجيا المعلوماتC++لغة البرمجة 06121143

اون الين16:0039-24/08/202015:00تكنولوجيا المعلوماتC++لغة البرمجة 06121141

اون الين12:3037-31/08/202011:30تكنولوجيا المعلومات(2)لغة برمجة 06121161

اون الين11:2012-30/08/202010:20تكنولوجيا المعلوماتالنظرية االحتسابية06122011

اون الين12:3040-31/08/202011:30تكنولوجيا المعلومات(1)البرمجة الشيئية 06122131

اون الين11:2031-02/09/202010:20تكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات06122221

اون الين10:1033-03/09/202009:10تكنولوجيا المعلومات(1)البرمجة بلغة مرئية 06123131
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اون الين12:3017-24/08/202011:30تكنولوجيا المعلومات(2)البرمجة الشيئية 06123151

اون الين10:1030-06/09/202009:10تكنولوجيا المعلوماتخوارزميات الحاسوب06123211

اون الين12:30100-01/09/202011:30تكنولوجيا المعلوماتنظم تشغيل الحاسوب06123311

اون الين12:3029-01/09/202011:30تكنولوجيا المعلوماتمقدمة في شبكات الحاسوب06123321

اون الين12:3020-27/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتالذكاء االصطناعي06123421

اون الين12:3018-29/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتتصميم المترجمات06124121

اون الين09:0016-05/09/202008:00تكنولوجيا المعلوماتمعالجة الصور الرقمية06124431

اون الين11:2025-02/09/202010:20تكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131002

اون الين12:308-25/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتمقدمة في نظم المعلومات06132011

اون الين13:4054-27/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم06132121

اون الين13:4031-26/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات06133131

اون الين09:0020-10/09/202008:00تكنولوجيا المعلوماتإحدى لغات الجيل الرابع06133221

اون الين13:4038-25/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتبرمجة اإلنترنت06133411

اون الين12:3020-31/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتنظم الوسائط المتعددة06134341

اون الين12:3015-31/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتأمن نظم المعلومات06134351

اون الين12:3014-26/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134421

اون الين12:301-26/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134422

اون الين10:1017-03/09/202009:10تكنولوجيا المعلوماتاسترجاع المعلومات06134531

اون الين10:1021-05/09/202009:10تكنولوجيا المعلوماتإدارة نظم قواعد البيانات06134541

اون الين13:4016-27/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتالنظم الخبيرة ودعم القرار06134551

اون الين12:3021-26/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142041

اون الين13:4013-23/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142111

اون الين12:3021-30/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها06143221

اون الين13:402-23/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتتحقيق وتدقيق البرمجيات06143321

اون الين13:4017-26/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143511

اون الين12:308-30/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتأدوات تطوير نظم المعلومات06143611

اون الين09:0027-09/09/202008:00تكنولوجيا المعلوماتتفاعل اإلنسان مع الحاسوب06144211

اون الين13:4011-23/08/202012:40تكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات06144431

اون الين12:3026-30/08/202011:30تكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها06144451

اون الين12:301-24/08/202011:30البترا للسياحة واآلثارمدخل إلى إدارة المصادر الثقافية07012611

اون الين10:103-26/08/202009:10البترا للسياحة واآلثارآثار العالم القديم07014021

اون الين16:0055-25/08/202015:00البترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واإلتيكيت07121071

اون الين16:0022-25/08/202015:00البترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واإلتيكيت07121073

اون الين16:0054-25/08/202015:00البترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واإلتيكيت07121072

اون الين16:0029-25/08/202015:00البترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واإلتيكيت07121074

اون الين13:401-23/08/202012:40البترا للسياحة واآلثاربحوث التسويق في المشاريع السياحية07214251
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اون الين09:001-24/08/202008:00البترا للسياحة واآلثارتطبيقات الحاسوب في صناعة السياحة07214301

اون الين13:40111-25/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح09011021

اون الين12:3024-29/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض09011121

اون الين14:5029-24/08/202013:50االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية09011202

اون الين14:5062-24/08/202013:50االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية09011201

اون الين13:404-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012021

اون الين13:4053-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األدوية09012031

اون الين13:401-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األدوية09012032

اون الين14:5065-26/08/202013:50االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا مرضية09012101

اون الين10:1071-07/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتغذية في الصحة والمرض09012121

اون الين13:4024-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012131

اون الين13:40104-26/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012152

اون الين13:40100-26/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012151

اون الين12:3032-30/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاتجاهات وقضايا وأخالقيات التمريض09012192

اون الين13:402-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(2)تمريض صحة البالغين 09012221

اون الين13:4059-29/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالنمو والتطور09012321

اون الين12:30100-02/09/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالتصال والتعليم الصحي09013011

اون الين11:20172-09/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واإلحصاء الحيوي09013202

اون الين12:30184-09/09/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واإلحصاء الحيوي09013203

اون الين10:10204-09/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واإلحصاء الحيوي09013201

اون الين13:401-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة الطفل09013311

اون الين13:402-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم09013421

اون الين11:2096-05/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض المسنين وذوي االحتياجات الخاصة والتأهيل09014121

اون الين11:2021-03/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالصحة والسالمة المهنية09014242

اون الين11:2024-03/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالصحة والسالمة المهنية09014241

اون الين12:3039-29/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض09014711

اون الين12:3016-25/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(عملي)اإلدارة في التمريض 09014751

اون الين12:3033-01/09/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض السريري09014771

اون الين13:4043-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمنهجية البحث العلمي09014811

اون الين13:4015-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبحث في التمريض09014821

اون الين10:1086-08/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية09021082

اون الين10:10141-08/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية09021081

اون الين11:202-27/08/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةكيمياء حيوية09021411

اون الين11:2012-03/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية09021421

اون الين10:105-01/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية09021521

اون الين12:303-30/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(1)الكيمياء السريرية 09022021
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اون الين13:404-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء09022111

اون الين13:404-26/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا اإلنسان09022151

اون الين13:402-26/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا اإلنسان09022152

اون الين14:504-25/08/202013:50االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التحليل اآللي09022241

اون الين10:1087-06/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09022391

اون الين13:402-27/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل البول وسوائل الجسم09022451

اون الين11:2039-24/08/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األحياء الدقيقة لطلبة التمريض09022551

اون الين14:5057-25/08/202013:50االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التحليل اآللي09022611

اون الين11:20165-27/08/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية09022811

اون الين12:3029-30/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(1)الكيمياء السريرية 09022831

اون الين13:404-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(1)علم الدم 09023121

اون الين13:406-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيروسات الطبية09023271

اون الين13:4079-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية09023281

اون الين13:406-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطفيليات طبية09023411

اون الين12:302-29/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة09023631

اون الين13:4061-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(1)علم الدم 09023711

اون الين13:4020-27/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل بول وسوائل الجسم09023771

اون الين10:1063-01/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية09023871

اون الين11:2033-02/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية09024261

اون الين13:409-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيروسات الطبية09024411

اون الين11:203-02/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية09024421

اون الين12:3046-30/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتكنولوجيا اإلخصاب المساعد09024551

اون الين10:1041-05/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات طبية09024611

اون الين12:3056-29/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة وإدارة المختبرات09024621

اون الين11:2023-03/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية09024781

اون الين10:1047-06/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي09031001

اون الين13:4024-25/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09031111

اون الين13:4091-25/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء إشعاع تشخيصي09031611

اون الين18:20156-23/08/202017:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031661

اون الين17:10161-23/08/202016:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031662

اون الين10:1039-03/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالوقاية اإلشعاعية09032131

اون الين12:3054-30/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبيولوجيا اإلشعاع09032141

اون الين13:4042-29/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(نظري)ضبط جودة الصور اإلشعاعية 09033101

اون الين12:3030-29/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(1)نظري - طرق التصوير اإلشعاعي 09033201

اون الين13:4021-27/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(نظري)تصوير األطفال والمسنين 09033261

اون الين14:5035-23/08/202013:50االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(1)التصوير الطبقي 09033321
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اون الين10:1083-07/09/202009:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل الصور الكمي09033411

اون الين11:20102-02/09/202010:20االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(نظري)تصوير الثدي 09033511

اون الين13:401-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(نظري)تصوير باألمواج فوق الصوتية 09033561

اون الين12:3042-31/08/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(نظري)عالج باألشعة 09033581

اون الين13:4061-27/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(3)نظري - طرق التصوير اإلشعاعي 09034221

اون الين13:4036-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةنظري (2)التصوير الطبقي 09034321

اون الين13:401-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(2)الرنين المغناطيسي 09034351

اون الين13:407-24/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(2)نظري - التصوير بالرنين المغناطيسي 09034361

اون الين13:4011-23/08/202012:40االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية(نظري)تصوير األوعية الدموية 09034441

اون الين17:1049-23/08/202016:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات في التصوير اإلشعاعي09034611

اون الين17:1027-23/08/202016:10االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات في التصوير اإلشعاعي09034612

اون الين12:3026-01/09/202011:30االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035501

اون الين13:4032-30/08/202012:40القانونمصادر االلتزام- القانون المدني 14081021

اون الين10:1031-05/09/202009:10القانونمبادئ القانون التجاري14081101

اون الين14:50122-26/08/202013:50القانون(1)القانون اإلداري 14081201

اون الين14:5096-23/08/202013:50القانونالمالية العامة والتشريع الضريبي14081211

اون الين14:5052-25/08/202013:50القانونالقسم العام- قانون العقوبات 14081301

اون الين13:40141-30/08/202012:40القانونالقانون الدولي العام14081501

اون الين14:50134-24/08/202013:50القانونأحكام االلتزام- القانون المدني 14082002

اون الين14:5072-23/08/202013:50القانونقانون العمل والضمان االجتماعي14082011

اون الين14:50251-29/08/202013:50القانونمصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية14082021

اون الين12:3071-01/09/202011:30القانوناألوراق التجارية- القانون التجاري 14082111

اون الين10:1039-05/09/202009:10القانونتشريعات تجارية14082131

اون الين11:2059-02/09/202010:20القانونشركات وإفالس- القانون التجاري 14082151

اون الين13:4080-29/08/202012:40القانون(2)القانون اإلداري 14082201

اون الين12:3051-31/08/202011:30القانونالجرائم الواقعة على األشخاص- قانون العقوبات 14082301

اون الين14:5031-26/08/202013:50القانونالجرائم الواقعة على األموال- قانون العقوبات 14082311

اون الين11:20101-07/09/202010:20القانون(2)نظم سياسية وقانون دستوري 14082401

اون الين10:1063-07/09/202009:10القانونالحقوق والحريات العامة14082411

اون الين13:40120-27/08/202012:40القانونالقانون الدولي اإلنساني14082511

اون الين13:4035-25/08/202012:40القانونالعقود المسماة- القانون المدني 14083001

اون الين12:3080-30/08/202011:30القانونالحقوق العينية األصلية والتبعية- القانون المدني 14083011

اون الين11:2068-05/09/202010:20القانونقانون أصول المحاكمات المدنية14083021

اون الين13:4039-31/08/202012:40القانونقانون البينات والتنفيذ14083031

اون الين11:2039-03/09/202010:20القانونموضوعات خاصة في القانون المدني14083061

اون الين12:3086-02/09/202011:30القانونحقوق الملكية الفكرية14083101
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اون الين12:3028-29/08/202011:30القانونقانون التجارة اإللكترونية14083111

اون الين13:4077-30/08/202012:40القانونالتحكيم التجاري14083141

اون الين13:4020-26/08/202012:40القانونقانون أصول المحاكمات الجزائية14083311

اون الين14:5019-23/08/202013:50القانونتطبيقات قضائية14084001

اون الين14:5044-27/08/202013:50القانونالقانون الدولي الخاص14084011

اون الين10:1039-06/09/202009:10القانونمناهج البحث والكتابة القانونية14084021

اون الين13:4065-31/08/202012:40القانونالقضاء اإلداري14084201
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