
 جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 - 2021
موقع االمتحانعدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخاسم المدرسالكليةاسم المادةالشعبةرقم المادة

اون الين08:502-5/30/202108:00الرائد حسن الخوالدةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001011
اون الين09:504-5/30/202109:00الرائد حسن الخوالدةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001012
اون الين08:50306-5/30/202108:00الرائد حسن الخوالدةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001021
اون الين09:50308-5/30/202109:00الرائد حسن الخوالدةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001022
اون الين10:50306-5/30/202110:00الرائد حسن الخوالدةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001023
اون الين08:5098-5/31/202108:00د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001031
اون الين08:5056-5/31/202108:00د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001032
اون الين08:5055-5/31/202108:00د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001033
اون الين08:5092-5/31/202108:00د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001034
اون الين09:50175-5/31/202109:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001035
اون الين09:50158-5/31/202109:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001036
اون الين10:50168-5/31/202110:00د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001037
اون الين10:50140-5/31/202110:00د . حسين اللواماالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001038
اون الين10:5061-5/31/202110:00د.هيا الهالالتالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001039
اون الين09:5053-5/29/202109:00هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001711
اون الين09:5051-5/29/202109:00هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001712
اون الين09:5027-5/29/202109:00هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001713
اون الين08:5051-5/29/202108:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001714
اون الين09:5053-5/29/202109:00هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001715
اون الين08:5039-5/29/202108:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001716
اون الين08:5041-5/29/202108:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001717
اون الين08:5035-5/29/202108:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001718
اون الين08:5050-5/29/202108:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001719
اون الين08:5061-5/29/202108:00د . حسين اللواماالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية010017110
اون الين09:5050-5/29/202109:00هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية010017112
اون الين08:5038-5/29/202108:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية010017113
اون الين10:5045-6/1/202110:00د . رائد صالحالعلوم التربويةمدخل في اإلحصاء التربوي01011021
اون الين08:5068-6/13/202108:00د . بكر المواجدهالعلوم التربويةمبادئ في تخطيط المناهج01011111
اون الين08:5023-6/13/202108:00أ.د مصطفى جويفلالعلوم التربويةمبادئ في تخطيط المناهج01011112
اون الين10:5062-6/8/202110:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالفقه وأساليب تدريسه01011261
اون الين10:5047-6/10/202110:00د . بكر المواجدهالعلوم التربويةالسيرة والحديث وأساليب تدريسهما01011281
اون الين10:5020-6/10/202110:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية01011341
اون الين14:5029-5/30/202114:00د . رائد صالحالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (1)01011411
اون الين11:504-5/30/202111:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةعلم نفس الطفولة01012071
اون الين08:5046-6/9/202108:00د . حسن الحسناتالعلوم التربويةمهارات كتابية وأساليب تدريسها01012171
اون الين10:5039-6/1/202110:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالتالوة والتجويد وأساليب تدريسهما01012241
اون الين11:507-6/3/202111:00أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةجغرافية الوطن العربي وأساليب تدريسها01012331
اون الين10:5034-6/10/202110:00د . رائد صالحالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (2)01012401
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اون الين10:5097-6/8/202110:00د . امين البدورالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (1)01012471
اون الين10:5019-6/8/202110:00د . ختام الغزوالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (1)01012472
اون الين08:5032-6/12/202108:00د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها (1)01012481
اون الين10:5025-5/29/202110:00د . امين البدورالعلوم التربويةمفاهيم لغوية باللغة اإلنجليزية لمعلم صف01012551
اون الين15:5043-5/29/202115:00أ.د ديمه وصوصالعلوم التربويةمشكالت تربوية معاصرة01013001
اون الين08:5059-6/14/202108:00د . محمد الشريدهالعلوم التربويةمبادئ علم النفس التربوي01013011
اون الين11:503-5/30/202111:00د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةتقويم وتطوير المناهج المدرسية01013111
اون الين08:5076-6/12/202108:00د . ريما ابو عمرالعلوم التربويةالتفاعل الصفي01013121
اون الين15:5065-5/29/202115:00د . حسن الحسناتالعلوم التربويةمهارات قرائية وأساليب تدريسها01013181
اون الين11:5019-5/30/202111:00أ.د ديمه وصوصالعلوم التربويةالنظام التربوي في األردن01013211
اون الين10:5021-5/29/202110:00د . امين البدورالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (2)01013461
اون الين10:503-5/29/202110:00د . ختام الغزوالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (2)01013462
اون الين11:5020-6/3/202111:00أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةأساليب تدريس االجتماعيات - معلم صف01013521
اون الين08:5037-6/13/202108:00أ.د محمد الطراونهالعلوم التربويةمفاهيم لغوية وأساليب تدريسها01013541
اون الين10:502-6/1/202110:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالتالوة وأساليب تدريسها01014171
اون الين08:5032-6/9/202108:00د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةعلم االجتماع التربوي01014211
اون الين08:5027-6/14/202108:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةأساليب تدريس التربية الفنية والمهنية01014511
اون الين17:5072-5/30/202117:00أ.د ديمه وصوصالعلوم التربويةاإلدارة الصفية01014521
اون الين10:5021-6/5/202110:00د . امين البدورالعلوم التربويةطرق تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف الثالثة األولى01014531
اون الين10:507-6/5/202110:00أ.د محمود بني عبدالرحمنالعلوم التربويةطرق تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف الثالثة األولى01014532
اون الين08:5035-6/15/202108:00د . حسين اللواماالعلوم التربويةأساليب تدريس التربية الرياضية والصحية01014541
اون الين10:5015-6/2/202110:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةالتربية العملية (1)01014911
اون الين11:5028-5/30/202111:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةالتربية العملية (2)01014921
اون الين11:50135-5/30/202111:00أ.د عاطف الرفوعالعلوم التربويةمقدمة في البحث واإلحصاء التربوي01015011
اون الين11:50107-5/30/202111:00أ.د عاطف الرفوعالعلوم التربويةمقدمة في البحث واإلحصاء التربوي01015012
اون الين11:5079-6/3/202111:00د . حابس الزبونالعلوم التربويةاالختبارات المدرسية01015021
اون الين11:5054-6/3/202111:00د . حابس الزبونالعلوم التربويةاالختبارات المدرسية01015022
اون الين10:50111-6/5/202110:00د . محمد الشريدهالعلوم التربويةعلم النفس التربوي01015031
اون الين10:5080-6/5/202110:00د . محمد الشريدهالعلوم التربويةعلم النفس التربوي01015032
اون الين10:50102-6/6/202110:00أ.د طالل الزعبيالعلوم التربويةتعليم التفكير01015061
اون الين10:50101-6/1/202110:00د . سامي الجازيالعلوم التربويةأساليب تدريس عامة01015071
اون الين10:50105-6/1/202110:00د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةأساليب تدريس عامة01015072
اون الين10:50153-5/29/202110:00أ.د المثنى قسايمهالعلوم التربويةتكنولوجيا التعليم01015131
اون الين10:50133-5/29/202110:00أ.د المثنى قسايمهالعلوم التربويةتكنولوجيا التعليم01015132
اون الين10:5030-6/2/202110:00أ.د خالد العطياتالعلوم التربويةأسس التربية01015211
اون الين10:5099-6/2/202110:00أ.د خالد العطياتالعلوم التربويةأسس التربية01015212
اون الين11:5077-5/31/202111:00د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةاإلدارة المدرسية وتطبيقاتها01015221
اون الين10:504-5/29/202110:00د . حابس الزبونالعلوم التربويةالتحليل اإلحصائي في البحوث التربوية01016011
اون الين11:5023-5/31/202111:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةتخطيط المناهج01016101
اون الين11:5018-5/30/202111:00أ.د طالل الزعبيالعلوم التربويةتوجهات حديثة في المناهج01016132
اون الين10:503-5/29/202110:00أ.د محمد الطراونهالعلوم التربويةتحليل المناهج وتقويمها01016141
اون الين10:5019-5/29/202110:00أ.د عمر الخطيبالعلوم التربويةالنظرية والبحث في التدريس01016221
اون الين11:507-5/30/202111:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةعلم نفس تربوي - متقدم01016331
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اون الين10:504-6/1/202110:00أ.د عمر الخطيبالعلوم التربويةاإلشراف التربوي الحديث01016531
اون الين10:502-5/29/202110:00د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةاالمتحان الشامل01016731
اون الين11:5030-5/30/202111:00أ.د مصطفى جويفلالعلوم التربويةالتعلم المفتوح والتعلم عن بُعد01019061
اون الين11:5030-5/31/202111:00أ.د عمر الخطيبالعلوم التربويةالمناهج بين النظرية والتطبيق01019191
اون الين10:5019-5/29/202110:00أ.د المثنى قسايمهالعلوم التربويةتصميم التدريس في بيئات تعلم حديثة إلكترونية01019251
اون الين10:502-5/29/202110:00أ.د محمد الرصاعيالعلوم التربويةاستمرارية دكتوراه01019941
اون الين10:501-5/29/202110:00أ.د مصطفى جويفلالعلوم التربويةاستمرارية دكتوراه01019942
اون الين10:501-5/29/202110:00أ.د محمود بني عبدالرحمنالعلوم التربويةاستمرارية دكتوراه01019943
اون الين10:5012-6/7/202110:00د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةتعليم التفكير عند األطفال01021231
اون الين10:5030-6/6/202110:00د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةالنمو االجتماعي عند األطفال01021311
اون الين11:5013-6/3/202111:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةمناهج رياض األطفال وأساليب تدريسها01021341
اون الين10:5012-6/10/202110:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لألطفال01021361
اون الين08:508-6/16/202108:00أ.د خالد العطياتالعلوم التربويةمبادىء التربية01021411
اون الين08:5025-6/16/202108:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةمبادىء التربية01021412
اون الين08:5071-6/16/202108:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةمبادىء التربية01021414
اون الين08:5020-6/16/202108:00د . بكر المواجدهالعلوم التربويةمبادىء التربية01021415
اون الين08:5049-6/16/202108:00د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةمبادىء التربية01021416
اون الين08:5044-6/16/202108:00د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةمبادىء التربية01021417
اون الين08:5045-6/16/202108:00د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةمبادىء التربية01021418
اون الين08:5019-6/9/202108:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةصحة الطفل وتغذيته01022131
اون الين11:508-5/30/202111:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةعلم نفس الطفولة01022261
اون الين10:5021-6/8/202110:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةاللعب وتربية الطفل01022291
اون الين08:5017-6/15/202108:00د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةنمو المفاهيم العلمية والرياضية عند األطفال01023291
اون الين10:5011-6/1/202110:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةالمواد التعليمية لألطفال01023311
اون الين10:508-6/2/202110:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةتربية عملية (1)01023511
اون الين10:506-5/29/202110:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةالدراما والمسرح01023531
اون الين08:509-6/14/202108:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةالتربية الفنية والموسيقية لتربية الطفل01023541
اون الين08:5027-6/13/202108:00د . ريما ابو عمرالعلوم التربويةتعليم القراءة والكتابة لألطفال01024331
اون الين12:506-5/29/202112:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةالتربية العملية لتربية الطفل (2)01024921
اون الين13:5052-5/31/202113:00د . ذيب الروادالعلوم التربويةمدخل في اإلرشاد والتوجيه01131021
اون الين10:5020-6/6/202110:00د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةمدخل إلى التربية الخاصة01131511
اون الين10:5011-5/29/202110:00د . مراد البستنجيالعلوم التربويةصعوبات التعلم01131521
اون الين11:5010-5/31/202111:00د . ذيب الروادالعلوم التربويةتعديل السلوك01131621
اون الين10:5012-6/8/202110:00د . منيرة المصبحيينالعلوم التربويةاالضطرابات السلوكية واالنفعالية01132511
اون الين11:5012-5/31/202111:00د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةاإلعاقة البصرية01132521
اون الين10:5010-6/8/202110:00د . محمد بعيراتالعلوم التربويةاإلعاقة العقلية01132531
اون الين10:5018-6/2/202110:00د . نور البدورالعلوم التربويةاإلعاقة السمعية01132541
اون الين10:501-5/29/202110:00د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية01132551
اون الين11:5012-5/31/202111:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةمقدمة في علم النفس االجتماعي01133371
اون الين08:5016-6/9/202108:00د . منيرة المصبحيينالعلوم التربويةاإلعاقة الجسمية والصحية01133511
اون الين10:508-6/7/202110:00د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةالتدخل المبكر01133551
اون الين10:506-5/29/202110:00د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةاضطرابات التوحد01133561
اون الين10:505-6/1/202110:00د . مراد البستنجيالعلوم التربويةالمناهج واألساليب في التربية الخاصة01133591
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اون الين10:5025-6/6/202110:00د . ذيب الروادالعلوم التربويةإرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة01133621
اون الين11:506-5/30/202111:00د . نور البدورالعلوم التربويةالخدمات المساندة في التربية الخاصة01133631
اون الين11:5017-6/3/202111:00د . محمد بعيراتالعلوم التربويةاضطرابات ضعف االنتباه - النشاط الزائد01134331
اون الين10:507-6/8/202110:00د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةمفردات ونصوص في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية01134511
اون الين10:5010-6/5/202110:00د . مراد البستنجيالعلوم التربويةالقياس والتشخيص في التربية الخاصة01134531
اون الين10:5016-6/10/202110:00د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةقضايا وتوجهات في التربية الخاصة01134591
اون الين10:501-5/29/202110:00د . منيرة المصبحيينالعلوم التربويةاإلرشاد األسري01146211
اون الين11:502-5/30/202111:00د . نور البدورالعلوم التربويةإرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة01146311
اون الين08:50150-6/1/202108:00د . لبنى دوينعاآلدابالعربية االستدراكية02010991
اون الين08:50103-6/1/202108:00د . ريما ابو عمراآلدابالعربية االستدراكية02010992
اون الين09:50153-6/1/202109:00د . حسن الحسناتاآلدابالعربية االستدراكية02010993
اون الين09:50107-6/1/202109:00د . سامي الجازياآلدابالعربية االستدراكية02010994
اون الين08:5071-6/6/202108:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011011
اون الين08:5076-6/6/202108:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011012
اون الين08:50168-6/6/202108:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011013
اون الين09:50123-6/6/202109:00د . حسن الحسناتاآلداباللغة العربية02011014
اون الين09:50183-6/6/202109:00د . سامي الجازياآلداباللغة العربية02011015
اون الين09:50105-6/6/202109:00غدير الرفايعةاآلداباللغة العربية02011016
اون الين12:5078-6/1/202112:00د . عاطف المحاميداآلدابمبادىء في النحو والصرف02011031
اون الين12:5088-6/1/202112:00د . عماد الدين الشمرياآلدابمبادىء في النحو والصرف02011032
اون الين15:50109-5/29/202115:00د . علي الذياباتاآلدابفن الكتابة والتعبير02011041
اون الين11:5019-6/3/202111:00د . شاهر الكفاويناآلدابتحليل النصوص وتذوقها02011051
اون الين11:5020-6/3/202111:00د . ناديا الطويساتاآلدابتحليل النصوص وتذوقها02011052
اون الين10:5013-6/1/202110:00د . خولة القرالةاآلدابالصرف02011111
اون الين10:5059-6/6/202110:00د . عماد الدين الشمرياآلدابنـــــحو (1)02011121
اون الين10:5026-6/7/202110:00د . شاهر الكفاويناآلداباألدب الجاهلي02011211
اون الين08:50104-6/14/202108:00د . عماد الدين الشمرياآلدابالبالغة العربية (1)02011311
اون الين11:5056-6/8/202111:00د . عاطف المحاميداآلدابالعروض والقافية02011331
اون الين16:5041-5/29/202116:00د . مصطفى المعانياآلدابالفلسفة اإلسالمية02012021
اون الين10:5035-6/10/202110:00د . عاطف المحاميداآلدابنحـــــو (2)02012111
اون الين14:5065-5/30/202114:00أ.د خالد المساعفهاآلدابفقــه اللغــــة02012141
اون الين12:5018-5/29/202112:00د . خولة القرالةاآلدابالمصادر األدبية واللغوية (المكتبة العربية)02012151
اون الين09:5022-6/14/202109:00أ.د منصور الكفاويناآلدابعلم األصوات02012171
اون الين08:5059-6/12/202108:00د . شاهر الكفاويناآلداباألدب في عصر  صدر اإلسالم والعصر األموي02012211
اون الين10:5038-6/8/202110:00د . محمد النعيماتاآلدابالنثر في العصر العباسي02012231
اون الين08:5059-6/9/202108:00د . مصطفى المعانياآلداباألدب اإلسالمي02012261
اون الين10:5032-6/7/202110:00د . عاطف المحاميداآلدابالبيان القرآني والنبوي02012301
اون الين12:5034-5/30/202112:00د . محمد النعيماتاآلدابالنقد األدبي القديم عند العرب02012341
اون الين12:501-5/30/202112:00د . شاهر الكفاويناآلداباألدب العربي في األندلس والمغرب02013101
اون الين11:5035-6/10/202111:00د . خولة القرالةاآلدابنحـــــو (3)02013111
اون الين10:5047-6/2/202110:00د . محمد النعيماتاآلدابأدب الدول المتتابعة02013211
اون الين08:5041-6/13/202108:00د . ناديا الطويساتاآلدابالنقد األدبي الحديث02013321
اون الين11:502-5/30/202111:00أ.د منصور الكفاويناآلدابالتطبيق النحوي02013401
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اون الين08:5023-6/16/202108:00د . عماد الدين الشمرياآلدابالمعاجم العربية02013661
اون الين10:5014-6/1/202110:00د . خولة القرالةاآلدابنحـــــو (4)02014151
اون الين11:5038-6/2/202111:00أ.د منصور الكفاويناآلداباللسانيات الحديثة02014171
اون الين11:5010-5/31/202111:00د . ناديا الطويساتاآلدابالشعر العربي الحديث02014211
اون الين12:5019-5/30/202112:00أ.د عيسى العبادياآلدابالنثر العربي الحديث02014222
اون الين12:5028-5/29/202112:00أ.د حسين الرفايعهاآلدابمنهج البحث في األدب واللغة02014261
اون الين08:5026-6/9/202108:00د . علي الذياباتاآلدابمناهج النقد األدبي الحديث02014311
اون الين12:5014-5/29/202112:00أ.د عيسى العبادياآلدابدراسات في األدب العربي القديم02016221
اون الين11:5011-5/31/202111:00أ.د حسين الرفايعهاآلدابدراسات في البالغة واألسلوبية02016351
اون الين12:5010-5/30/202112:00أ.د خالد المساعفهاآلدابمناهج البحث في اللغة واألدب02016401
اون الين08:505-6/5/202108:00رابعة كريشاناآلداباإلنجليزية االستدراكية02020991
اون الين08:5018-6/5/202108:00رابعة كريشاناآلداباإلنجليزية االستدراكية02020992
اون الين09:5019-6/5/202109:00وسن البلداوياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020993
اون الين09:5015-6/5/202109:00وسن البلداوياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020994
اون الين09:5055-6/5/202109:00وسن البلداوياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020995
اون الين09:5083-6/5/202109:00حامد ابو ذوابهاآلداباإلنجليزية االستدراكية02020996
اون الين09:50148-6/5/202109:00حامد ابو ذوابهاآلداباإلنجليزية االستدراكية02020997
اون الين09:5090-6/5/202109:00حامد ابو ذوابهاآلداباإلنجليزية االستدراكية02020998
اون الين08:5023-6/5/202108:00سلمان النصراتاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209911
اون الين08:5037-6/5/202108:00سلمان النصراتاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209912
اون الين08:5019-6/5/202108:00سلمان النصراتاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209913
اون الين08:509-6/5/202108:00محمود النوافلهاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209914
اون الين08:5040-6/5/202108:00محمود النوافلهاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209915
اون الين08:5043-6/5/202108:00عبدالوهاب المصرياآلداباإلنجليزية االستدراكية020209916
اون الين08:5021-6/5/202108:00عبدالوهاب المصرياآلداباإلنجليزية االستدراكية020209917
اون الين09:5056-6/7/202109:00د . أسماء أبو قبيطهاآلداباللغــة اإلنجليزية02021011
اون الين09:507-6/7/202109:00رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية02021012
اون الين09:509-6/7/202109:00رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية02021013
اون الين09:509-6/7/202109:00رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية02021014
اون الين08:5022-6/7/202108:00وسن البلداوياآلداباللغــة اإلنجليزية02021015
اون الين08:5066-6/7/202108:00وسن البلداوياآلداباللغــة اإلنجليزية02021016
اون الين09:50129-6/7/202109:00حامد ابو ذوابهاآلداباللغــة اإلنجليزية02021017
اون الين09:50194-6/7/202109:00حامد ابو ذوابهاآلداباللغــة اإلنجليزية02021018
اون الين08:5026-6/7/202108:00سلمان النصراتاآلداباللغــة اإلنجليزية020210112
اون الين08:5059-6/7/202108:00سلمان النصراتاآلداباللغــة اإلنجليزية020210113
اون الين08:502-6/7/202108:00محمود النوافلهاآلداباللغــة اإلنجليزية020210114
اون الين08:5019-6/7/202108:00محمود النوافلهاآلداباللغــة اإلنجليزية020210115
اون الين08:5032-6/7/202108:00محمود النوافلهاآلداباللغــة اإلنجليزية020210116
اون الين08:5029-6/7/202108:00عبدالوهاب المصرياآلداباللغــة اإلنجليزية020210117
اون الين08:5045-6/7/202108:00عبدالوهاب المصرياآلداباللغــة اإلنجليزية020210118
اون الين12:506-5/30/202112:00عبدالوهاب المصرياآلدابمهارات االتصال باللغة اإلنجليزية02021021
اون الين08:5090-6/15/202108:00د . ماجد كريشاناآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية02021031
اون الين08:5061-6/15/202108:00د . ماجد كريشاناآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية02021032
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اون الين08:5035-6/15/202108:00د . ماجد كريشاناآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية02021033
اون الين17:5018-5/29/202117:00د . النا كريشاناآلداباستيعاب سمعي باإلنجليزية02021041
اون الين17:5064-5/29/202117:00د . ريم ربيعاآلداباستيعاب سمعي باإلنجليزية02021042
اون الين12:5012-5/29/202112:00د . نسيبة المحاميداآلدابمهارات سمعية شفوية باللغة اإلنجليزية02021051
اون الين17:5055-5/30/202117:00د . ممدوح العنزياآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (1)02021061
اون الين17:5021-5/30/202117:00د . النا كريشاناآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (1)02021062
اون الين09:5074-6/9/202109:00د . رناد العبادياآلدابقراءة باللغة اإلنجليزية (1)02021091
اون الين09:505-6/9/202109:00د . عبدهللا الحجوجاآلدابقراءة باللغة اإلنجليزية (1)02021092
اون الين12:501-5/30/202112:00لبنى الحسناتاآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية األساسية02021141
اون الين12:501-5/29/202112:00لبنى الحسناتاآلداباللغة اإلنجليزية في السياحة (1)02021301
اون الين13:5028-6/1/202113:00د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (1)02022011
اون الين13:5030-6/1/202113:00د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (1)02022012
اون الين11:5044-6/6/202111:00د . ممدوح العنزياآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (2)02022021
اون الين11:5045-6/6/202111:00أ.د احمد السعيداتاآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (2)02022022
اون الين16:509-5/29/202116:00د . عماد السعيداتاآلدابنطق02022101
اون الين16:5057-5/29/202116:00د . بالل ابو رخيهاآلدابنطق02022102
اون الين08:5063-6/14/202108:00د . ريم ربيعاآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي02022111
اون الين11:5092-6/5/202111:00د . ماجد كريشاناآلدابعرض لألدب اإلنجليزي واألمريكي02022161
اون الين10:5018-6/7/202110:00د . ريم ربيعاآلداباألدب الرومانسي02022171
اون الين16:5019-5/31/202116:00د . النا كريشاناآلدابمقدمة في اللغويات02022211
اون الين16:5034-5/31/202116:00د . عماد السعيداتاآلدابمقدمة في اللغويات02022212
اون الين11:5048-6/7/202111:00د . عبدهللا الحجوجاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (1)02022231
اون الين11:50100-6/7/202111:00د . بالل ابو رخيهاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (1)02022232
اون الين15:5076-6/2/202115:00د . غازي النعيماتاآلدابتاريخ اللغة اإلنجليزية02022281
اون الين12:502-5/29/202112:00لبنى الحسناتاآلداباللغة اإلنجليزية في الفنادق02022291
اون الين12:501-5/29/202112:00لبنى الحسناتاآلداباإلنجليزية كلغة سياحة02022551
اون الين14:5074-6/3/202114:00د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (2)02023011
اون الين14:5029-6/3/202114:00د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (2)02023012
اون الين15:5026-5/30/202115:00د . رناد العبادياآلدابالترجمة (1)02023021
اون الين15:5051-5/30/202115:00د . رناد العبادياآلدابالترجمة (1)02023022
اون الين11:5037-5/31/202111:00د . عبدهللا الحجوجاآلدابالمحادثة باللغة اإلنجليزية (1)02023061
اون الين11:5011-5/31/202111:00د . غازي النعيماتاآلدابالمحادثة باللغة اإلنجليزية (1)02023062
اون الين10:50113-6/10/202110:00د . وصفي الشقيراتاآلدابالرواية البريطانية واألمريكية02023111
اون الين08:5085-6/13/202108:00د . نسيبة المحاميداآلدابالمسرحية البريطانية واألمريكية02023121
اون الين11:5051-6/3/202111:00أ.د. ايمن القرالةاآلدابالشعر البريطاني واألمريكي02023151
اون الين08:50108-6/15/202108:00د . غازي النعيماتاآلدابعلم الداللة والداللة الوظيفي02023201
اون الين13:5012-5/31/202113:00د . عبدهللا الحجوجاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (2)02023211
اون الين13:5091-5/31/202113:00د . بالل ابو رخيهاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (2)02023212
اون الين08:5058-6/9/202108:00د . ممدوح العنزياآلدابالنحو في اللغة اإلنجليزية02023221
اون الين08:5044-6/9/202108:00أ.د احمد السعيداتاآلدابالنحو في اللغة اإلنجليزية02023222
اون الين08:5056-6/16/202108:00أ.د احمد السعيداتاآلدابالصرف في اللغة اإلنجليزية02023261
اون الين12:506-5/29/202112:00د . ممدوح العنزياآلدابالفعل في اللغة اإلنجليزية02023291
اون الين08:5019-6/13/202108:00د . بالل ابو رخيهاآلداباللغة اإلنجليزية للدراسات اإلسالمية02023331
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اون الين12:505-5/30/202112:00لبنى الحسناتاآلدابالتراث الثقافي األردني باللغة اإلنجليزية02023501
اون الين17:5085-5/30/202117:00د . عماد السعيداتاآلدابأساليب البحث02024001
اون الين15:5079-5/29/202115:00د . رناد العبادياآلدابالترجمة (2)02024011
اون الين10:5064-6/2/202110:00د . وصفي الشقيراتاآلدابالنقد األدبي والنظرية الثقافية02024121
اون الين08:5033-6/14/202108:00د . نسيبة المحاميداآلدابشكسبير وعصر النهضة02024191
اون الين12:503-5/29/202112:00د . النا كريشاناآلدابموضوع خاص في اللغويات02024221
اون الين12:504-5/29/202112:00د . عماد السعيداتاآلدابعلم اللغة النفسي02024231
اون الين11:506-5/31/202111:00د . ريم ربيعاآلدابعلم التناص02026331
اون الين11:505-5/31/202111:00د . وصفي الشقيراتاآلدابأدب الحرب المقارن02026372
اون الين12:506-5/30/202112:00د . وصفي الشقيراتاآلداباالستشراق األدبي02026421
اون الين12:509-5/29/202112:00د . نسيبة المحاميداآلداباألسلوبية األدبية المقارنة02026541
اون الين12:5011-5/29/202112:00د . أسماء أبو قبيطهاآلدابالبرنامج التأهيلي باللغة اإلنجليزية02026971
اون الين08:505-6/13/202108:00أ.د. محمد راضياآلداباللغة الفرنسية02041011
اون الين08:5015-6/13/202108:00د . نعمان ملكاوياآلداباللغة الفرنسية02041012
اون الين08:5014-6/13/202108:00د . محمد أبوعودهاآلداباللغة الفرنسية02041013
اون الين08:50231-6/3/202108:00أ.د. هاشم الطويلاآلدابالتربية الوطنية02051001
اون الين09:50235-6/3/202109:00د . حسن العايداآلدابالتربية الوطنية02051002
اون الين10:50235-6/3/202110:00د . عيسى الشلبياآلدابالتربية الوطنية02051003
اون الين14:50123-6/2/202114:00محمد ذياب النسعهاآلدابمبادئ العلوم السياسية02051011
اون الين14:50113-6/2/202114:00د . محمد جراراآلدابمبادئ العلوم السياسية02051012
اون الين10:5042-6/6/202110:00د . محمد جراراآلدابمبادئ العالقات الدولية02051401
اون الين11:503-6/3/202111:00د. بشير كريشاناآلدابالنظرية السياسية02051501
اون الين10:5013-6/5/202110:00د . محمد جراراآلدابالتربية اإلعالمية والرقمية02051811
اون الين17:5069-5/30/202117:00د . سلطان القرعاناآلدابالنظام السياسي األردني02052201
اون الين12:501-5/29/202112:00د. بشير كريشاناآلدابالجغرافيا السياسية02052301
اون الين11:507-5/31/202111:00د . عيسى الشلبياآلدابنظريات العالقات الدولية02052401
اون الين12:503-5/29/202112:00أ.د. هاشم الطويلاآلداباإلعالم الدولي02052411
اون الين11:5027-6/10/202111:00أ.د. مدثرأبوكركياآلدابمنظمات دولية وإقليمية02052431
اون الين11:504-5/31/202111:00د . حسن العايداآلدابالتنمية السياسية02052501
اون الين10:5017-6/2/202110:00د . عيسى الشلبياآلدابإدارة األزمات الدولية02053301
اون الين10:508-6/2/202110:00د . حسن العايداآلدابالتخطيط وبناء االستراتيجيات02053341
اون الين11:5026-6/8/202111:00أ.د. هاشم الطويلاآلدابعلم االجتماع السياسي02053501
اون الين10:5011-6/1/202110:00د . سلطان القرعاناآلدابحلقة بحث02054171
اون الين11:5012-6/3/202111:00د . سلطان القرعاناآلدابنظم سياسية مقارنة02054201
اون الين12:508-5/29/202112:00أ.د. مدثرأبوكركياآلدابنصوص و مصطلحات في االستراتيجية في اللغة اإلنجليزية02054301
اون الين11:506-5/30/202111:00أ.د. مدثرأبوكركياآلداباستراتيجيات الدول العظمى02054321
اون الين12:506-5/30/202112:00د. بشير كريشاناآلدابنظم دبلوماسية و قنصلية02054401
اون الين10:5016-6/7/202110:00د . عيسى الشلبياآلدابالعالقات االقتصادية الدولية02054411
اون الين10:5010-6/1/202110:00د . سلطان القرعاناآلدابالديمقراطية وحقوق االنسان02054511
اون الين17:5039-5/30/202117:00د . سرحان الطوالبهاآلدابمدخل إلى علم المكتبات02061011
اون الين10:5021-6/6/202110:00د . سرحان الطوالبهاآلدابمجتمع المعلومات02061041
اون الين10:5015-6/8/202110:00د. حسن المومنياآلدابالخدمات المرجعية في العلوم اإلنسانية02061141
اون الين10:509-6/7/202110:00د. حسن المومنياآلدابمصادر المعلومات02061241
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اون الين10:509-6/2/202110:00د . ابراهيم نظمياآلدابمدخل إلى تنظيم المكتبات02061261
اون الين14:50110-5/31/202114:00د. حسن المومنياآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061431
اون الين12:502-5/29/202112:00د . ابراهيم نظمياآلدابخدمات المعلومات02062151
اون الين11:5010-6/8/202111:00د . ابراهيم نظمياآلدابإدارة المكتبات ومراكز المعلومات02062321
اون الين11:503-5/31/202111:00د. حسن المومنياآلدابتسويق خدمات المعلومات02063131
اون الين10:505-6/1/202110:00د . ابراهيم نظمياآلدابمناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات02063511
اون الين11:504-6/3/202111:00د . عفاف ابو سرحاناآلدابنظم قواعد البيانات وإدارتها02064451
اون الين12:501-5/29/202112:00د . عفاف ابو سرحاناآلدابالمكتبة االفتراضية02064461
اون الين11:502-5/30/202111:00د . سرحان الطوالبهاآلداببحث تخرج02064551
اون الين12:502-5/29/202112:00د . مصطفى الراوياآلدابأرشفة الوثائق ورقمنتها02066071
اون الين12:503-5/29/202112:00د . مصطفى الراوياآلدابأنظمة حفظ السجالت الرقمية02066121
اون الين12:508-5/30/202112:00أ.د. رائد جميلاآلدابإنشاء وإدارة وحفظ المصادر الرقمية02066131
اون الين10:508-6/1/202110:00أ.د. رائد جميلاآلدابالوصف الببليوغرافي للمصادر األرشيفية02066151
اون الين11:507-5/31/202111:00أ.د. رائد جميلاآلدابتحليل وتمثيل البيانات02066421
اون الين12:501-5/29/202112:00أ.د. رائد جميلاآلداباالمتحان الشامل02066731
اون الين11:5045-6/10/202111:00د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا الوطن العربي02111061
اون الين10:5056-6/8/202110:00د . شذا الرواشدهاآلدابمبادئ علوم البيئة02111081
اون الين08:5035-6/9/202108:00د . شذا الرواشدهاآلدابالجغرافيا الحيوية02112141
اون الين08:5047-6/12/202108:00د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابجغرافيا العالم اإلقليمية02112181
اون الين09:5082-6/13/202109:00د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا السكان02112241
اون الين12:5043-5/29/202112:00أ.د. علي ابو سليماآلداباالستشعار عن بُعد02112311
اون الين11:5038-6/3/202111:00أ.د. علي ابو سليماآلدابتحليل الخرائط02112341
اون الين14:5055-5/30/202114:00محمد الرصاعياآلداباألخطار الطبيعية02112481
اون الين11:5018-6/2/202111:00د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابتطبيقات الحاسوب في الجغرافيا02112531
اون الين10:5071-6/2/202110:00د . شذا الرواشدهاآلدابجغرافيا المناطق الجافة02113161
اون الين13:5050-6/1/202113:00د.شهد سقااآلدابالجغرافيا االقتصادية02113171
اون الين12:5033-5/30/202112:00د.شهد سقااآلدابجغرافيا العمران02113251
اون الين12:5037-5/29/202112:00أ.د. علي ابو سليماآلدابتحليل الصور الجوية02113321
اون الين08:5045-6/14/202108:00د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا النقل02113411
اون الين08:501-6/16/202108:00د . صفاء صبابحةاآلدابمناهج البحث في الجغرافيا02113531
اون الين08:5047-6/16/202108:00د . صفاء صبابحةاآلدابمنهجية البحث في الجغرافيا02113541
اون الين11:5028-6/10/202111:00د . شذا الرواشدهاآلدابتقييم المشكالت البيئية02114431
اون الين16:5061-5/29/202116:00د.شهد سقااآلدابالجيومورفولوجيا التطبيقية02114441
اون الين11:5024-5/31/202111:00محمد الرصاعياآلدابتحليل األراضي02114451
اون الين09:5046-6/9/202109:00د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابالتخطيط اإلقليمي02114461
اون الين08:50154-6/2/202108:00أ.د. يوسف ابوهاللهاآلدابالثقافة اإلسالمية02131011
اون الين08:50140-6/2/202108:00د . محمود النوافلهاآلدابالثقافة اإلسالمية02131012
اون الين09:5057-6/2/202109:00د. اسامه كريشاناآلدابالثقافة اإلسالمية02131013
اون الين09:50146-6/2/202109:00د . محمد محيسناآلدابالثقافة اإلسالمية02131014
اون الين15:5058-6/3/202115:00د . فرج الزبيدياآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131021
اون الين15:5071-6/3/202115:00د . رائد دوينعاآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131022
اون الين08:5023-6/9/202108:00شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (1)02131111
اون الين10:5034-6/7/202110:00د . فرج الزبيدياآلدابعلوم القرآن02131121
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اون الين08:5049-6/12/202108:00د. اسامه كريشاناآلدابعلوم الحديث02131211
اون الين15:5033-5/29/202115:00د . محمود النوافلهاآلدابفقه العبادات02131331
اون الين10:502-6/2/202110:00شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (2)02132111
اون الين10:5012-6/2/202110:00شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (2)02132112
اون الين12:5094-6/7/202112:00أ.د. يوسف ابوهاللهاآلدابالسيرة النبوية02132231
اون الين12:5016-6/7/202112:00د. اسامه كريشاناآلدابالسيرة النبوية02132232
اون الين12:5096-6/7/202112:00أ.د. يوسف ابوهاللهاآلدابالسيرة النبوية02132233
اون الين10:5079-6/10/202110:00د . محمد محيسناآلدابأصول الفقه (1)02132311
اون الين12:5036-5/30/202112:00د . رائد دوينعاآلدابفقه األحوال الشخصية02132361
اون الين11:50108-6/8/202111:00د . محمود النوافلهاآلدابقانون األحوال الشخصية - زواج وطالق02132381
اون الين12:50106-5/29/202112:00د . محمود النوافلهاآلدابقانون األحوال الشخصية - وصايا ومواريث02132391
اون الين10:5023-6/1/202110:00د . محمود خلفاآلدابالعقيدة اإلسالمية (1)02132411
اون الين12:5010-5/29/202112:00د . فرج الزبيدياآلدابمناهج البحث في الدراسات اإلسالمية02132421
اون الين11:502-6/3/202111:00شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (3)02133111
اون الين11:5018-6/3/202111:00شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (3)02133112
اون الين11:504-5/31/202111:00د . رائد دوينعاآلدابأصول الفقه (2)02133311
اون الين09:5034-6/14/202109:00د . رائد دوينعاآلدابفقه القضاء وطرق اإلثبات02133351
اون الين11:5029-6/8/202111:00د . محمود خلفاآلدابالعقيدة اإلسالمية (2)02133411
اون الين11:5010-5/31/202111:00د . محمود خلفاآلدابالخطابة والدعوة02133531
اون الين11:5013-5/30/202111:00د . فرج الزبيدياآلدابتفسير آيات األحكام02134191
اون الين10:5017-6/5/202110:00د. اسامه كريشاناآلدابالتخريج  ودراسة األسانيد02134221
اون الين12:5025-5/29/202112:00د . محمد محيسناآلدابالوصايا والمواريث02134371
اون الين08:5015-6/9/202108:00د . محمد محيسناآلدابقواعد فقهية02134381
اون الين08:5032-6/12/202108:00أ.د. محمد راضياآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141001
اون الين08:5026-6/12/202108:00د . نعمان ملكاوياآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141002
اون الين08:5013-6/12/202108:00د . محمد أبوعودهاآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141003
اون الين08:5053-6/14/202108:00أ.د. محمد النصراتاآلدابمدخل إلى دراسة التاريخ02171021
اون الين08:5029-6/13/202108:00د . أنور الجازياآلدابتاريخ األردن عبر العصور02171031
اون الين12:5013-5/29/202112:00د . أنور الجازياآلدابآثار األردن02171061
اون الين10:5040-6/10/202110:00أ.د. محمد النصراتاآلدابتاريخ صدر اإلسالم (عصر الرسول والخلفاء الراشدين)02172031
اون الين13:5049-6/1/202113:00د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ الدولة األموية (41-132هـ)02172041
اون الين08:5045-6/13/202108:00د. محمد الجازياآلدابمناهج البحث التاريخي02172051
اون الين08:5046-6/12/202108:00د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ الدولة العباسية (132-334 هـ)02172061
اون الين12:5010-5/29/202112:00د. محمد الجازياآلدابتاريخ المغرب واألندلس (ق 1-4هـ)02172071
اون الين10:5065-6/8/202110:00أ.د. محمد النصراتاآلدابتاريخ أوروبا في عصر النهضة02173041
اون الين11:5021-5/30/202111:00د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ الدولة العثمانية02173051
اون الين10:5010-6/2/202110:00د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين02173101
اون الين16:5074-5/31/202116:00د . أنور الجازياآلدابتاريخ العرب الحديث02173111
اون الين16:5096-5/31/202116:00د . مصطفى المعانياآلدابتاريخ العرب الحديث02173112
اون الين10:5013-6/1/202110:00د . أنور الجازياآلدابتاريخ العالم الحديث02174001
اون الين15:5057-5/29/202115:00د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ العالم المعاصر02174011
اون الين12:5019-5/29/202112:00د. محمد الجازياآلدابتاريخ العالم اإلسالمي المعاصر02174021
اون الين09:5058-6/14/202109:00د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ االقتصاد اإلسالمي02174041
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اون الين11:5026-6/10/202111:00د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ العرب المعاصر02174061
اون الين12:5018-5/30/202112:00د . مصطفى المعانياآلدابالتدوين وكتابة التاريخ عند المسلمين02174121
اون الين08:5025-6/9/202108:00د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ الفرق اإلسالمية02174151
اون الين12:503-5/29/202112:00د . احمد الحسناتالعلــومالرياضيات االستدراكي03020991
اون الين15:5051-6/1/202115:00رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021011
اون الين15:50102-6/1/202115:00د . أحمد عوجانالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021012
اون الين15:50136-6/1/202115:00سهم الطراونهالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021013
اون الين15:5043-6/1/202115:00رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021014
اون الين15:5043-6/1/202115:00رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021015
اون الين08:5082-6/10/202108:00د . عايد العظاماتالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021021
اون الين09:50107-6/10/202109:00سهم الطراونهالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021022
اون الين08:5054-6/10/202108:00د . سامي شكريالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021023
اون الين09:50104-6/10/202109:00سهم الطراونهالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021024
اون الين08:5025-6/10/202108:00رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021025
اون الين09:50100-6/10/202109:00سهم الطراونهالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021026
اون الين08:5042-6/10/202108:00د . سامي شكريالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021027
اون الين11:5032-5/29/202111:00رمال الغنميينالعلــوممبادئ في اإلحصاء واإلحتماالت03021311
اون الين13:5079-6/1/202113:00د . أحمد عوجانالعلــومطرق إحصائية03021331
اون الين10:5022-6/6/202110:00د . سحر القرالهالعلــومنظرية المجموعات03021511
اون الين12:5029-6/3/202112:00جهاد الحسناتالعلــومتفاضل وتكامل (3)03022011
اون الين16:5030-5/29/202116:00جهاد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (1)03022031
اون الين16:5036-5/29/202116:00جهاد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (1)03022032
اون الين09:5031-6/12/202109:00جهاد الحسناتالعلــومالتفاضل والتكامل المتقدم03022071
اون الين09:501-6/9/202109:00د . سحر القرالهالعلــومتحليل حقيقي03022151
اون الين09:5053-6/9/202109:00د . سحر القرالهالعلــومتحليل حقيقي (1)03022161
اون الين09:5077-6/16/202109:00أ.د فراس الفقيهالعلــومتحليل عددي (1)03022211
اون الين12:5021-5/30/202112:00د . أحمد عوجانالعلــوماإلحصاء التطبيقي03022301
اون الين09:5038-6/13/202109:00د . سعدون العبيديالعلــومنظرية اإلحتماالت03022321
اون الين09:5090-6/12/202109:00د . إبراهيم جوارنهالعلــومجبر خطي (1)03022411
اون الين12:5047-6/3/202112:00د . بالل الحسناتالعلــومهندسة إقليدية وغير إقليدية03022611
اون الين11:5021-6/2/202111:00د . احمد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية جزئية03023011
اون الين12:5012-5/30/202112:00جهاد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (2)03023031
اون الين09:5023-6/13/202109:00د . اديب طالفحهالعلــومتحليل مركب (1)03023121
اون الين11:504-6/10/202111:00د . عايد العظاماتالعلــومتحليل رياضي (1)03023151
اون الين11:5048-6/10/202111:00د . عايد العظاماتالعلــومتحليل حقيقي (2)03023161
اون الين10:5019-6/7/202110:00د . سعدون العبيديالعلــومإحصاء رياضي (1)03023311
اون الين09:5048-6/15/202109:00أ.د جهاد الجرادينالعلــومجبر مجرد (1)03023421
اون الين11:5045-5/29/202111:00أ.د عوني الدبابسهالعلــومنظرية األعداد03023431
اون الين11:5041-6/8/202111:00د . سحر القرالهالعلــومتوبولوجي (1)03023621
اون الين09:5035-6/9/202109:00د . اديب طالفحهالعلــوممبادئ الرياضيات التطبيقية03023711
اون الين11:5011-6/1/202111:00د . بالل الحسناتالعلــومالرياضيات المحوسبة03023721
اون الين10:5032-6/5/202110:00د . سعدون العبيديالعلــومبحوث عمليات (1)03023811
اون الين11:5029-6/3/202111:00سهم الطراونهالعلــومموضوعات خاصة في الرياضيات03024071

Page 10 of 32



اون الين11:5024-6/2/202111:00د . سامي شكريالعلــومتحليل دالي03024121
اون الين11:5016-5/31/202111:00د . اديب طالفحهالعلــومتحليل عددي (2)03024211
اون الين09:5046-6/13/202109:00أ.د عوني الدبابسهالعلــومجبر مجرد (2)03024411
اون الين11:5031-5/29/202111:00د . بالل الحسناتالعلــومنظرية الرسومات03024451
اون الين11:503-5/29/202111:00د . بالل الحسناتالعلــومنظرية الرسومات03024621
اون الين09:5043-6/12/202109:00أ.د علي العطيويالعلــومطرق رياضية03024711
اون الين11:5018-5/31/202111:00أ.د علي العطيويالعلــوممعادالت تفاضلية جزئية (1)03026031
اون الين12:502-5/29/202112:00د . سامي شكريالعلــومتحليل دالي03026121
اون الين11:5011-6/1/202111:00أ.د فراس الفقيهالعلــومتحليل عددي03026211
اون الين11:5010-5/29/202111:00أ.د جهاد الجرادينالعلــومجبر مجرد (1)03026411
اون الين12:5012-5/30/202112:00د . إبراهيم جوارنهالعلــومتبولوجيا عامة (1)03026511
اون الين12:501-5/29/202112:00د . احمد الحسناتالعلــوماالمتحان الشامل03026731
اون الين13:5070-6/6/202113:00منذر السبولالعلــوممقدمة في علم الفلك03031001
اون الين13:5057-6/6/202113:00منذر السبولالعلــوممقدمة في علم الفلك03031002
اون الين13:5042-6/6/202113:00د . احمد ابو شتالالعلــوممقدمة في علم الفلك03031003
اون الين13:507-6/6/202113:00د . احمد ابو شتالالعلــوممقدمة في علم الفلك03031004
اون الين12:50108-6/6/202112:00عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (1)03031011
اون الين12:5036-6/6/202112:00د. حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة (1)03031012
اون الين12:5071-6/6/202112:00د. حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة (1)03031013
اون الين12:5065-6/6/202112:00د . أماني كريشانالعلــومفيزياء عامة (1)03031014
اون الين12:5028-6/6/202112:00منذر السبولالعلــومفيزياء عامة (1)03031015
اون الين12:503-6/6/202112:00د . محمود ابوسمكالعلــومفيزياء عامة (1)03031016
اون الين12:5039-6/6/202112:00عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (1)03031017
اون الين13:5035-6/5/202113:00د. بالل الغنيماتالعلــومفيزياء عامة (2)03031021
اون الين13:50109-6/5/202113:00د. حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة (2)03031022
اون الين13:5014-6/5/202113:00أ.د احمد البدويالعلــومفيزياء عامة (2)03031023
اون الين13:5029-6/5/202113:00د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء عامة (2)03031024
اون الين13:5014-6/5/202113:00د . محمود ابوسمكالعلــومفيزياء عامة (2)03031025
اون الين13:50104-6/5/202113:00عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (2)03031026
اون الين13:5064-6/5/202113:00عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (2)03031027
اون الين09:5020-6/15/202109:00د . محمد الطويسيالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031031
اون الين09:5015-6/15/202109:00د . محمد الطويسيالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031033
اون الين09:503-6/15/202109:00أ.د احمد البدويالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031035
اون الين09:5010-6/15/202109:00أ.د محمد ابو شايبالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031036
اون الين09:502-6/15/202109:00أ.د محمد العويداتالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031037
اون الين09:509-6/15/202109:00د. حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031038
اون الين09:5010-6/15/202109:00د . محمد الطويسيالعلــومفيزياء عامة عملية (1)03031039
اون الين09:5019-6/15/202109:00د . محمد الطويسيالعلــومفيزياء عامة عملية (1)030310310
اون الين10:506-6/9/202110:00د . أحمد الربالعلــومفيزياء عامة عملية (2)03031045
اون الين10:502-6/9/202110:00د . أحمد الربالعلــومفيزياء عامة عملية (2)03031046
اون الين10:5015-6/9/202110:00د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء عامة عملية (2)03031047
اون الين10:5012-6/9/202110:00د . أماني كريشانالعلــومفيزياء عامة عملية (2)03031048
اون الين10:5013-6/9/202110:00د. بالل الغنيماتالعلــومفيزياء عامة عملية (2)03031049
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اون الين10:5013-6/9/202110:00د. بالل الغنيماتالعلــومفيزياء عامة عملية (2)030310410
اون الين10:5015-6/9/202110:00د. بالل الغنيماتالعلــومفيزياء عامة عملية (2)030310411
اون الين10:5010-6/9/202110:00د . معاذ الطراونةالعلــومفيزياء عامة عملية (2)030310412
اون الين11:5022-6/8/202111:00د. بالل الغنيماتالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031061
اون الين11:5029-6/8/202111:00د . معاذ الطراونةالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031062
اون الين11:508-5/29/202111:00د . أماني كريشانالعلــومفيزياء رياضية (1)03032011
اون الين11:5021-5/29/202111:00د . محمود ابوسمكالعلــومإلكترونيات عملية03032221
اون الين08:507-6/9/202108:00د . معاذ الطراونةالعلــومفيزياء حديثة03032411
اون الين09:5039-6/13/202109:00د . معاذ الطراونةالعلــومفيزياء حديثة متقدمة03032421
اون الين09:5035-6/12/202109:00أ.د محمد العويداتالعلــومفيزياء اهتزاز وأمواج03032711
اون الين11:505-6/1/202111:00أ.د جبريل الخشمانالعلــومبصريات (1)03032721
اون الين11:506-6/1/202111:00منذر السبولالعلــومبصريات عملية03032731
اون الين12:508-5/30/202112:00د . احمد ابو شتالالعلــومالحرارة واألمواج03032741
اون الين12:5019-6/3/202112:00د . أحمد الربالعلــومفيزياء رياضية (2)03033011
اون الين11:5016-5/29/202111:00د . احمد ابو شتالالعلــومفيزياء الفلك03033041
اون الين11:5015-6/8/202111:00منذر السبولالعلــومفيزياء عملية متوسطة03033051
اون الين09:5034-6/16/202109:00د . أماني كريشانالعلــومميكانيكا كالسيكية (1)03033111
اون الين11:5018-5/31/202111:00د . احمد قواسمةالعلــومنظرية كهرومغناطيسية (1)03033211
اون الين10:506-6/6/202110:00أ.د احمد البدويالعلــومنظرية كهرومغناطيسية (2)03033221
اون الين11:5030-6/2/202111:00د . محمد الطويسيالعلــومميكانيكا كمية (1)03033411
اون الين10:509-6/5/202110:00د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء عملية متقدمة03034051
اون الين10:5014-6/10/202110:00أ.د محمد ابو شايبالعلــومفيزياء الجسيمات األولية03034351
اون الين09:5022-6/9/202109:00د . محمود ابوسمكالعلــومفيزياء الحالة الصلبة03034611
اون الين11:5017-6/2/202111:00أ.د جبريل الخشمانالعلــومبصريات (2)03034711
اون الين12:504-5/30/202112:00أ.د احمد البدويالعلــومندوة وبحث03034814
اون الين12:505-5/30/202112:00د. بالل الغنيماتالعلــومندوة وبحث03034815
اون الين12:505-5/30/202112:00أ.د محمد ابو شايبالعلــومندوة وبحث03034816
اون الين12:501-5/30/202112:00أ.د محمد العويداتالعلــومندوة وبحث03034817
اون الين12:505-5/30/202112:00د . احمد قواسمةالعلــومندوة وبحث03034818
اون الين12:501-5/29/202112:00أ.د محمد العويداتالعلــومفيزياء رياضية03036001
اون الين12:509-5/30/202112:00د . أحمد الربالعلــومالميكانيكا الكالسيكية03036021
اون الين11:506-5/29/202111:00أ.د محمد العويداتالعلــومالميكانيكا اإلحصائية03036041
اون الين12:5010-5/31/202112:00أ.د محمد ابو شايبالعلــومالفيزياء النووية03036071
اون الين09:5015-6/14/202109:00د . خالد الفنديالعلــومعلوم حياتية (1)03041011
اون الين09:5038-6/14/202109:00د . محمد أبو خليلالعلــومعلوم حياتية (1)03041012
اون الين09:50113-6/14/202109:00د. سليمان النعيماتالعلــومعلوم حياتية (1)03041013
اون الين09:50109-6/14/202109:00علي العسوفيالعلــومعلوم حياتية (1)03041014
اون الين09:5015-6/14/202109:00أحمد المعاقبهالعلــومعلوم حياتية (1)03041015
اون الين16:5034-5/29/202116:00أحمد المعاقبهالعلــومعلوم حياتية (2)03041021
اون الين09:505-6/12/202109:00حسين النصراتالعلــومعلوم حياتية - عملي (1)03041031
اون الين09:504-6/12/202109:00علي العسوفيالعلــومعلوم حياتية - عملي (1)03041032
اون الين09:5020-6/12/202109:00علي العسوفيالعلــومعلوم حياتية - عملي (1)03041033
اون الين09:503-6/12/202109:00أحمد المعاقبهالعلــومعلوم حياتية - عملي (1)03041034
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اون الين09:508-6/12/202109:00أحمد المعاقبهالعلــومعلوم حياتية - عملي (1)03041035
اون الين10:5017-6/6/202110:00أحمد المعاقبهالعلــومعلوم حياتية - عملي (2)03041041
اون الين10:505-6/6/202110:00د . يوسف أبوزيتونالعلــومعلوم حياتية - عملي (2)03041042
اون الين12:503-5/29/202112:00د . خالد الفنديالعلــومأخالقيات البيولوجيا03041101
اون الين09:5034-6/13/202109:00حسين النصراتالعلــومتشريح مقارن03042181
اون الين12:5018-5/31/202112:00حسين النصراتالعلــومتشريح مقارن (عملي)03042191
اون الين12:5013-5/31/202112:00حسين النصراتالعلــومتشريح مقارن (عملي)03042192
اون الين15:5044-5/30/202115:00أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــوممورفولوجيا نبات03042261
اون الين11:5023-6/8/202111:00أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــوممورفولوجيا نبات (عملي)03042281
اون الين11:506-6/8/202111:00أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــوممورفولوجيا نبات (عملي)03042282
اون الين15:5059-5/30/202115:00علي العسوفيالعلــومعلوم بيئية عامة03042721
اون الين08:5036-6/15/202108:00حسين النصراتالعلــومإحصاء حيوي03042811
اون الين16:5037-5/29/202116:00حسين النصراتالعلــومعلم الطفيليات03043121
اون الين11:507-6/1/202111:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومالنباتات االقتصادية الطبية03043241
اون الين09:5050-6/9/202109:00أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــومفسيولوجيا نبات03043251
اون الين13:5020-5/31/202113:00أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــومفسيولوجيا نبات (عملي)03043261
اون الين13:5017-5/31/202113:00أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــومفسيولوجيا نبات (عملي)03043262
اون الين11:5019-5/29/202111:00د . يوسف أبوزيتونالعلــومكيمياء حيوية03043471
اون الين08:5020-6/16/202108:00د . يوسف أبوزيتونالعلــومكيمياء حيوية (عملي)03043481
اون الين12:5056-6/1/202112:00د . يوسف أبوزيتونالعلــومأنسجة وتحضير مجهري03043601
اون الين11:5019-6/10/202111:00د . يوسف أبوزيتونالعلــومأنسجة وتحضير مجهري (عملي)03043641
اون الين11:5018-6/10/202111:00د . يوسف أبوزيتونالعلــومأنسجة وتحضير مجهري (عملي)03043642
اون الين08:5031-6/12/202108:00حسين النصراتالعلــومعلم البيئة03043721
اون الين11:5036-6/2/202111:00علي العسوفيالعلــومعلم الدم03044101
اون الين09:5018-6/15/202109:00علي العسوفيالعلــومعلم الدم (عملي)03044161
اون الين09:5017-6/15/202109:00علي العسوفيالعلــومعلم الدم (عملي)03044162
اون الين12:501-5/30/202112:00د . حمزه هنيهالعلــومعلم المناعة03044321
اون الين12:5031-5/30/202112:00د . حمزه هنيهالعلــومعلم المناعة03044341
اون الين11:5023-6/3/202111:00د . حمزه هنيهالعلــومعلم المناعة (عملي)03044351
اون الين12:501-5/29/202112:00د . خالد الفنديالعلــومبيولوجيا جزئية03044491
اون الين11:507-6/10/202111:00د . خالد الفنديالعلــومبيولوجيا جزئية (عملي)03044501
اون الين12:501-5/29/202112:00د . خالد الفنديالعلــومبيولوجيا جزئية03044511
اون الين09:5025-6/12/202109:00أحمد المعاقبهالعلــومالتطور03044561
اون الين09:5019-6/13/202109:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومتقنيات حيوية03044591
اون الين11:5021-5/31/202111:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومتقنيات حيوية (عملي)03044601
اون الين10:505-6/5/202110:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومندوة03044911
اون الين10:504-6/5/202110:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومندوة03044912
اون الين10:503-6/5/202110:00د . خالد الفنديالعلــومندوة03044913
اون الين10:504-6/5/202110:00د . خالد الفنديالعلــومندوة03044914
اون الين10:505-6/5/202110:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومندوة03044915
اون الين10:504-6/5/202110:00د . حمزه هنيهالعلــومندوة03044916
اون الين09:5063-6/8/202109:00د منى النعيماتالعلــومكيمياء عامة (1)03061011
اون الين09:5018-6/8/202109:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء عامة (1)03061012

Page 13 of 32



اون الين09:50128-6/8/202109:00د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عامة (1)03061013
اون الين09:5035-6/8/202109:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء عامة (1)03061014
اون الين09:5053-6/8/202109:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء عامة (1)03061015
اون الين08:5042-6/8/202108:00د . فخري يوسفالعلــومكيمياء عامة (1)03061016
اون الين08:50121-6/8/202108:00د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عامة (1)03061017
اون الين15:5076-6/2/202115:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء عامة (2)03061021
اون الين15:5053-6/2/202115:00د . عيد السبوعالعلــومكيمياء عامة (2)03061022
اون الين12:5013-6/5/202112:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061031
اون الين12:508-6/5/202112:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061032
اون الين12:5013-6/5/202112:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061033
اون الين12:5020-6/5/202112:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061034
اون الين12:5013-6/5/202112:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061035
اون الين12:5019-6/5/202112:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061036
اون الين12:5013-6/5/202112:00د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061037
اون الين12:5015-6/5/202112:00د . خالد الخاليفةالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061038
اون الين12:5014-6/5/202112:00د . فخري يوسفالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)03061039
اون الين12:505-6/5/202112:00د منى النعيماتالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)030610310
اون الين12:5016-6/5/202112:00أ.د  طارق ارشيداتالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)030610311
اون الين12:508-6/5/202112:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء عامة - عملي (1)030610312
اون الين11:5016-5/31/202111:00د . خليل ابوصبيحالعلــومكيمياء عامة - عملي (2)03061041
اون الين11:5012-5/31/202111:00د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء عامة - عملي (2)03061042
اون الين11:502-5/31/202111:00د . خليل ابوصبيحالعلــومكيمياء عامة - عملي (2)03061043
اون الين12:5055-6/1/202112:00د منى النعيماتالعلــومالكيمياء في حياتنا03062011
اون الين08:5021-6/15/202108:00أ.د محمود سلمانالعلــومالرياضيات لطلبة الكيمياء03062061
اون الين09:5022-6/16/202109:00د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية (1)03062111
اون الين09:5024-6/16/202109:00د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية (1)03062112
اون الين14:5014-5/31/202114:00د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية عملية03062121
اون الين14:5014-5/31/202114:00د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية عملية03062122
اون الين14:5021-5/31/202114:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء تحليلية عملية03062123
اون الين14:5019-5/31/202114:00د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية عملية03062125
اون الين11:5017-6/8/202111:00د . خالد الخاليفةالعلــومكيمياء غير عضوية (1)03062211
اون الين11:5015-6/8/202111:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء غير عضوية (1)03062212
اون الين15:5025-5/29/202115:00أ.د  طارق ارشيداتالعلــومكيمياء عضوية (1)03062311
اون الين09:5049-6/16/202109:00د . رنده االسعدالعلــومكيمياء عضوية (2)03062321
اون الين11:5015-6/10/202111:00د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عضوية - عملي (1)03062331
اون الين11:5015-6/10/202111:00أ.د  طارق ارشيداتالعلــومكيمياء عضوية - عملي (1)03062332
اون الين11:5010-6/10/202111:00د . رنده االسعدالعلــومكيمياء عضوية - عملي (1)03062333
اون الين14:5016-6/3/202114:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عضوية - عملي (2)03062341
اون الين14:5015-6/3/202114:00د . رنده االسعدالعلــومكيمياء عضوية - عملي (2)03062342
اون الين14:5018-6/3/202114:00د . رنده االسعدالعلــومكيمياء عضوية - عملي (2)03062343
اون الين16:5057-5/30/202116:00د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء03062351
اون الين16:5011-5/30/202116:00د منى النعيماتالعلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء03062352
اون الين10:508-6/7/202110:00د منى النعيماتالعلــومكيمياء عضوية عملي لغير طلبة الكيمياء03062361
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اون الين10:505-6/7/202110:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عضوية عملي لغير طلبة الكيمياء03062362
اون الين09:5024-6/9/202109:00د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء فيزيائية (1)03062411
اون الين17:5022-5/30/202117:00د . عيد السبوعالعلــومالطرق اآللية للتحليل (1)03063111
اون الين17:5016-5/30/202117:00د . عيد السبوعالعلــومالطرق اآللية للتحليل (1)03063112
اون الين12:5011-5/31/202112:00د . عيد السبوعالعلــومالطرق اآللية للتحليل (عملي)03063131
اون الين12:5017-5/31/202112:00د . فؤاد عبابنهالعلــومالطرق اآللية للتحليل (عملي)03063132
اون الين09:5050-6/12/202109:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء غير عضوية (2)03063211
اون الين09:5013-6/13/202109:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء غير عضوية (عملي)03063221
اون الين09:5022-6/13/202109:00د . خالد الخاليفةالعلــومكيمياء غير عضوية (عملي)03063222
اون الين09:5018-6/13/202109:00د . خليل ابوصبيحالعلــومكيمياء غير عضوية (عملي)03063223
اون الين12:5056-6/3/202112:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عضوية (3)03063311
اون الين12:5028-6/3/202112:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عضوية (3)03063312
اون الين09:5062-6/9/202109:00د . فخري يوسفالعلــومكيمياء فيزيائية (2)03063411
اون الين10:5015-6/5/202110:00د . فخري يوسفالعلــومكيمياء فيزيائية (عملي)03063421
اون الين10:5016-6/5/202110:00د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء فيزيائية (عملي)03063422
اون الين12:5027-5/30/202112:00أ.د  طارق ارشيداتالعلــومكيمياء المبلمرات (1)03063521
اون الين16:5027-5/31/202116:00د . فؤاد عبابنهالعلــومكيمياء تحليلية (2)03064111
اون الين16:5046-5/31/202116:00د . فؤاد عبابنهالعلــومكيمياء تحليلية (2)03064112
اون الين12:5042-5/30/202112:00د . فؤاد عبابنهالعلــومكيمياء البيئة03064131
اون الين14:5056-6/2/202114:00د . خالد الخاليفةالعلــومالكيمياء غير عضوية (3)03064211
اون الين14:5016-6/2/202114:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومالكيمياء غير عضوية (3)03064212
اون الين12:5040-5/30/202112:00د . رنده االسعدالعلــوممطيافية المركبات العضوية03064311
اون الين11:5036-5/29/202111:00أ.د محمود سلمانالعلــومكيمياء فيزيائية (3)03064411
اون الين11:5026-5/29/202111:00أ.د محمود سلمانالعلــومكيمياء فيزيائية (3)03064412
اون الين11:503-6/1/202111:00د . خليل ابوصبيحالعلــومندوة وبحث03064701
اون الين11:503-6/1/202111:00د . عيد السبوعالعلــومندوة وبحث03064702
اون الين11:503-6/1/202111:00د . معاوية القسايمهالعلــومندوة وبحث03064703
اون الين11:502-6/1/202111:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومندوة وبحث03064704
اون الين11:502-6/1/202111:00د . خالد الخاليفةالعلــومندوة وبحث03064705
اون الين11:5053-6/2/202111:00د . خليل ابوصبيحالعلــومكيمياء حيوية (1)03064811
اون الين12:50125-6/10/202112:00د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة04111011
اون الين11:5030-6/6/202111:00د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادأساسيات اإلدارة04111021
اون الين11:5020-6/1/202111:00د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادالسلوك التنظيمي (باإلنجليزية)04112011
اون الين11:502-6/10/202111:00د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادإدارة المشروعات الصغيرة04112051
اون الين16:5032-5/29/202116:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادمهارات االتصال اإلداري (باإلنجليزي)04112062
اون الين11:5045-6/10/202111:00د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادالريادة والمنشآت الصغيرة04112071
اون الين12:50119-6/8/202112:00د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادالرياضيات واإلحصاء - لطلبة كلية إدارة األعمال04112111
اون الين11:5036-6/2/202111:00د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادإدارة المبيعات04112301
اون الين11:5018-6/5/202111:00د . جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصادنظرية المنظمة04113011
اون الين10:5036-6/9/202110:00د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادإدارة التفاوض04113021
اون الين11:5014-6/1/202111:00د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادإدارة الموارد البشرية (باإلنجليزية)04113071
اون الين12:5034-6/3/202112:00د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي04113111
اون الين09:5039-6/13/202109:00د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادبحوث العمليات (لإلدارة)04113121
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اون الين11:5013-6/1/202111:00د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادالحاكمية اإلدارية04113621
اون الين13:5018-5/30/202113:00د . جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصادإدارة بيئة األعمال04113631
اون الين11:503-6/2/202111:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادإدارة األعمال الدولية (باإلنجليزية)04114021
اون الين09:5046-6/12/202109:00د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادإدارة الجودة الشاملة04114121
اون الين11:5030-6/2/202111:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصاداإلدارة الدولية (باإلنجليزية )04114621
اون الين13:5031-5/30/202113:00د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادالسلوك التنظيمي (المتقدمة)04116011
اون الين12:5030-6/2/202112:00د . جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصاداإلدارة االستراتيجية (المتقدمة)04116211
اون الين12:5020-5/31/202112:00د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في اإلدارة04116411
اون الين13:505-5/29/202113:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصاداالمتحان الشامل04116731
اون الين12:5010-6/3/202112:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد في حياتنا04121001
اون الين10:5099-6/12/202110:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الجزئي04121121
اون الين09:5035-6/9/202109:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الكلي04121131
اون الين10:508-6/8/202110:00د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات األعمال04121311
اون الين13:504-5/30/202113:00د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصادنظرية االقتصاد الكلي04122221
اون الين11:501-5/29/202111:00د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد اإلسالمي04122311
اون الين11:501-5/29/202111:00د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات الموارد البشرية04122341
اون الين12:504-5/31/202112:00د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات الطاقة04122541
اون الين10:502-6/1/202110:00أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد األردني04123311
اون الين12:501-5/30/202112:00د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصادالتنمية االقتصادية04123321
اون الين11:508-5/29/202111:00أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد القياسي04124621
اون الين13:503-5/30/202113:00أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في االقتصاد04124711
اون الين14:5061-5/31/202114:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (1)04131011
اون الين14:50101-5/31/202114:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (1)04131012
اون الين14:5044-5/31/202114:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (1)04131013
اون الين15:5054-5/31/202115:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (2)04131021
اون الين15:5028-5/31/202115:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (2)04131022
اون الين15:5038-5/30/202115:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة باللغة اإلنجليزية (1)04132011
اون الين16:5022-5/31/202116:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة باللغة اإلنجليزية (2)04132021
اون الين16:5058-5/31/202116:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة باللغة اإلنجليزية (2)04132022
اون الين12:50103-6/8/202112:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة البنوك والتأمين04132061
اون الين10:508-6/6/202110:00د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادمدخل للمحاسبة باللغة اإلنجليزية04132071
اون الين11:503-5/29/202111:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة شركات أشخاص وأموال04132121
اون الين11:5026-6/10/202111:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة مالية متقدمة باللغة اإلنجليزية04133011
اون الين10:5086-6/9/202110:00د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادنظم معلومات محاسبية04133131
اون الين09:5029-6/13/202109:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في المحاسبة04133141
اون الين16:5047-5/29/202116:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمحاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية04133181
اون الين11:501-6/2/202111:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة الضرائب04133191
اون الين11:5082-6/2/202111:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة ضريبة الدخل والمبيعات04133201
اون الين12:502-6/10/202112:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات04133211
اون الين10:5077-6/9/202110:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادنظم الرقابة المحاسبية04133221
اون الين10:502-6/14/202110:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمحاسبة التكاليف04133241
اون الين10:5055-6/14/202110:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (1)04133251
اون الين10:5056-6/14/202110:00أ.د سليمان السبوعادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (2)04133261
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اون الين15:5053-5/30/202115:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادأساليب البحث في المحاسبة04133271
اون الين12:5041-6/10/202112:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (1)04133281
اون الين12:5058-5/31/202112:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (2)04133291
اون الين11:5067-5/29/202111:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في المحاسبة04134151
اون الين12:5024-6/3/202112:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إدارية04134231
اون الين09:5045-6/12/202109:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادمعايير تدقيق دولية باللغة اإلنجليزية04134241
اون الين10:508-6/5/202110:00د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادتحليل القوائم المالية04134311
اون الين13:5053-5/29/202113:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادنظرية محاسبية04134321
اون الين13:5068-5/30/202113:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمعايير محاسبة دولية باللغة اإلنجليزية04134331
اون الين13:5017-5/30/202113:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمحاسبة دولية04134341
اون الين13:501-5/29/202113:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في المحاسبة04134433
اون الين11:507-6/2/202111:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادالمحاسبة المالية الخاصة04134461
اون الين11:504-5/29/202111:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادمعالجة المعلومات المكتبية04212211
اون الين12:509-6/2/202112:00د . محمد العلوانادارة األعمال واالقتصادإدارة وتكنولوجيا المكاتب (1)04212231
اون الين13:501-5/30/202113:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادتكنولوجيا المعلومات (البرمجيات ،الشبكات،االتصاالت)04213211
اون الين11:5026-6/10/202111:00ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادنظم أتمتة المكاتب04213221
اون الين12:509-6/3/202112:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادإدارة وتكنولوجيا المكاتب (2)04213231
اون الين10:507-6/7/202110:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادإدارة االجتماعات04214021
اون الين13:503-5/29/202113:00شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادالذكاء االصطناعي في األعمال04214231
اون الين13:5019-6/1/202113:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331011
اون الين13:5043-6/1/202113:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331012
اون الين13:5064-6/1/202113:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331013
اون الين12:5010-5/31/202112:00موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادالتحليل المالي04331111
اون الين11:502-5/29/202111:00موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصاداإلدارة المالية للشركات04332121
اون الين12:5013-6/1/202112:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة04332331
اون الين12:507-6/2/202112:00موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادالرياضيات المالية04332511
اون الين11:504-6/1/202111:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادالتمويل واالستثمار العقاري04332521
اون الين11:503-5/31/202111:00موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادإدارة المصارف04333131
اون الين10:508-6/7/202110:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادإدارة المحافظ االستثمارية04333142
اون الين13:504-5/30/202113:00موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادنظم المعلومات المالية والمصرفية04333151
اون الين11:503-6/1/202111:00د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادمصارف إسالمية04333231
اون الين12:502-5/30/202112:00د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادالمشتقات المالية04333531
اون الين12:506-5/31/202112:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادمؤسسات مالية متخصصة04334151
اون الين12:502-5/31/202112:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادإدارة االئتمان المصرفي04334161
اون الين11:505-5/29/202111:00د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصاداألسواق المالية والمؤسسات المالية04334171
اون الين11:505-6/1/202111:00د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادآليات التداول في األسواق المالية04334181
اون الين12:5021-6/10/202112:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادإدارة االستثمار04334512
اون الين13:501-5/30/202113:00أ.د بسمان الضالعينادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية04334621
اون الين13:504-5/29/202113:00أ.د بسمان الضالعينادارة األعمال واالقتصادإدارة مالية (المتقدمة)04336011
اون الين16:50142-6/3/202116:00ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411101
اون الين16:50141-6/3/202116:00ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411102
اون الين09:50113-6/15/202109:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية04411111
اون الين09:5074-6/15/202109:00د . محمد المحاميدادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية04411112
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اون الين10:5046-6/6/202110:00ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادمقدمة في تكنولوجيا المعلومات04411311
04411321Python اون الين16:5022-5/29/202116:00د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادلغة البرمجة
اون الين13:5012-5/30/202113:00شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادنظم قواعد البيانات04412151
اون الين13:503-5/30/202113:00د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادإدارة اإلبداع التكنولوجي04412311
اون الين09:5056-6/16/202109:00ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادالتجارة اإللكترونية04412421
اون الين13:509-5/30/202113:00د . محمد المحاميدادارة األعمال واالقتصادنظم الوسائط المتعددة04412441
اون الين11:5029-5/29/202111:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادوسائل التواصل االجتماعي في األعمال04412451
اون الين11:5010-6/1/202111:00د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادالحكومة اإللكترونية04412521
اون الين11:5013-6/1/202111:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادشبكات وتراسل بيانات األعمال04412541
اون الين10:5016-6/9/202110:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادتنقيب البيانات04413131
اون الين10:5018-6/12/202110:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادنظم دعم القرار04413161
اون الين13:506-5/29/202113:00د . محمد المحاميدادارة األعمال واالقتصادتحليل وتصميم األنظمة04413221
اون الين11:5010-6/8/202111:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادأمن نظم المعلومات04414141
اون الين12:5011-5/31/202112:00د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادالنظم الخبيرة ونظم ذكاء األعمال04414211
اون الين10:5015-6/7/202110:00شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادبرمجة قواعد البيانات04414301
اون الين10:5015-6/9/202110:00شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادبرمجة اإلنترنت واألعمال (1)04414361
اون الين10:5036-6/14/202110:00د . محمد العلوانادارة األعمال واالقتصادإدارة المعرفة04414371
اون الين10:5013-6/5/202110:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية04414441
اون الين12:5014-5/31/202112:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادإدارة مشاريع نظم المعلومات اإلدارية04414451
اون الين11:5015-6/2/202111:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادنمذجة األعمال والمحاكاة04414561
اون الين11:5025-6/5/202111:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادمقدمة في اإلدارة والتسويق04511001
اون الين15:50135-5/30/202115:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادمبادئ التسويق04511011
اون الين12:501-6/8/202112:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصادسياسات التسعير04512041
اون الين11:5017-5/29/202111:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادسلوك المستهلك04512061
اون الين10:5019-6/5/202110:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادإدارة التسويق (باإلنجليزية)04512121
اون الين11:507-6/1/202111:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصاداإلبداع وتطوير المنتجات04512421
اون الين12:5016-6/8/202112:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصادالتسعير04512441
اون الين13:507-5/30/202113:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادبحوث التسويق04513111
اون الين12:508-6/2/202112:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادتكنولوجيا اإلعالن04513251
اون الين12:5047-5/31/202112:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات04513321
اون الين11:5015-5/29/202111:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادالتسويق االجتماعي04513351
اون الين11:5010-6/1/202111:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادإدارة عالقات الزبائن04514221
اون الين13:503-5/29/202113:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصادإدارة التسويق (المتقدمة)04516012
اون الين11:5047-6/6/202111:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادإدارة المخاطر (1)04711621
اون الين11:502-5/31/202111:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادإدارة المخاطر (2)04711631
اون الين13:5010-5/30/202113:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادتأمين الشحن والنقل04712141
اون الين12:502-5/30/202112:00أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادإدارة صناديق منافع وتعويضات الموظفين04712321
اون الين12:5014-6/2/202112:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادالتأمين التكافلي04712561
اون الين11:505-5/29/202111:00أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادإدارة التأمينات والضمان االجتماعي04713321
اون الين11:501-5/29/202111:00أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادأساليب البحث في إدارة المخاطر04714631
اون الين13:50125-6/7/202113:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05011001
اون الين13:5099-6/7/202113:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05011002
اون الين13:5065-6/7/202113:00د . هيثم االشعريالهندســـةمدخل للهندسة05011003
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اون الين14:50208-6/10/202114:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011101
اون الين14:50202-6/10/202114:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011102
اون الين17:501-5/29/202117:00م. ايه المحتسبالهندســـةطرق عددية05012022
اون الين16:501-6/2/202116:00د . وائل السوالمهالهندســـةالتحليل الهندسي05012031
اون الين12:5038-6/2/202112:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةالجيولوجيا الهندسية05012131
اون الين13:502-5/29/202113:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةمختبر علم المعادن05012181
اون الين11:501-6/6/202111:00د . رياض اسعدالهندســـةمختبر مقاومة المواد05013061
اون الين12:502-6/2/202112:00د . عواد الطيطيالهندســـةطرق التعدين تحت السطحية05013271
اون الين11:501-6/1/202111:00د . محمد الشراريالهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05013301
اون الين13:506-5/30/202113:00أ.د رامي الرواشدهالهندســـةهندسة استخراج البترول05014271
اون الين11:502-6/1/202111:00أ.د صالح الذياباتالهندســـةمعالجة الخامات المعدنية (1)05014301
اون الين12:502-6/2/202112:00أ.د صالح الذياباتالهندســـةمختبر معالجة الخامات المعدنية05014361
اون الين14:5045-6/1/202114:00أ.د رامي الرواشدهالهندســـةاقتصاد هندسي05014541
اون الين14:5046-6/1/202114:00محمد البدورالهندســـةاقتصاد هندسي05014542
اون الين14:50206-6/6/202114:00د . معاذ الشاويشالهندســـةقضايا بيئية05021001
اون الين14:50205-6/6/202114:00د . معاذ الشاويشالهندســـةقضايا بيئية05021002
اون الين17:5041-5/29/202117:00أ.د ليما مخادمهالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022001
اون الين17:5092-5/29/202117:00م. ايه المحتسبالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022002
اون الين10:5047-6/13/202110:00م. ايه المحتسبالهندســـةمهارات اتصال05023001
اون الين10:5011-6/13/202110:00أ.د ليما مخادمهالهندســـةمهارات اتصال05023002
اون الين12:5014-6/8/202112:00م. ايه المحتسبالهندســـةاالستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية05023221
اون الين13:502-5/29/202113:00م. ايه المحتسبالهندســـةهندسة الهيدروجيولوجيا05023421
اون الين13:502-5/29/202113:00أ.د ليما مخادمهالهندســـةالتحكم بتلوث الهواء05023541
اون الين11:504-6/6/202111:00أ.د ليما مخادمهالهندســـةمختبر تلوث الهواء05023571
اون الين11:501-6/1/202111:00م. ايه المحتسبالهندســـةمعالجة المياه العادمة05024451
اون الين13:502-5/30/202113:00م. ايه المحتسبالهندســـةمختبر هندسة الهيدروجيولوجيا05024471
اون الين12:508-6/3/202112:00د . معاذ الشاويشالهندســـةإدارة النفايات الصلبة05024621
اون الين12:503-6/2/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةمختبر معالجة المياه العادمة05025472
اون الين13:501-5/29/202113:00أ.د ليما مخادمهالهندســـةالتحكم بتلوث الهواء05025531
اون الين12:503-5/31/202112:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةتقييم األثر البيئي05025721
اون الين11:504-6/5/202111:00م. ايه المحتسبالهندســـةموضوعات خاصة في هندسة البيئة05025961
اون الين14:5064-6/5/202114:00د . صالح الرواضيةالهندســـةمبادئ السالمة العامة05031001
اون الين14:5055-6/5/202114:00د . صالح الرواضيةالهندســـةمبادئ السالمة العامة05031002
اون الين10:5036-6/14/202110:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمبادئ الهندسة الكيميائية (2)05032051
اون الين11:502-6/5/202111:00د.فادي الحميداتالهندســـةالرياضيات الهندسية05033031
اون الين10:5025-6/12/202110:00د . محمد بطيحهالهندســـةميكانيكا الموائع05033231
اون الين13:5014-5/29/202113:00د . حابس الزعبيالهندســـةانتقال الحرارة05033241
اون الين09:503-6/16/202109:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05033261
اون الين09:503-6/16/202109:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05033262
اون الين11:5026-6/1/202111:00د . محمد بطيحهالهندســـةديناميكا حرارية05033311
اون الين12:508-6/2/202112:00د.احمد المعانيالهندســـةمقدمة في الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة05033341
اون الين13:507-6/3/202113:00د . محمد بطيحهالهندســـةمختبر الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة05033371
اون الين13:5026-5/30/202113:00د . صالح الرواضيةالهندســـةهندسة التفاعالت الكيميائية (2)05034121
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اون الين13:5011-5/29/202113:00أ.د  مروان بطيحهالهندســـةمختبر هندسة التفاعالت الكيميائية05034161
اون الين11:5024-6/5/202111:00د . حابس الزعبيالهندســـةانتقال المادة05034231
اون الين11:503-6/1/202111:00د . حابس الزعبيالهندســـةعمليات الفصل05034251
اون الين12:504-6/10/202112:00د . حابس الزعبيالهندســـةمختبر العمليات الموحدة05034271
اون الين12:504-6/10/202112:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةمختبر العمليات الموحدة05034272
اون الين12:5013-5/31/202112:00أ.د  مروان بطيحهالهندســـةديناميكا عمليات وتحكم05034471
اون الين12:505-6/2/202112:00د . صالح الرواضيةالهندســـةمختبر تطبيقات الحاسوب05034481
اون الين12:5017-6/8/202112:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةعلم المبلمرات وتقنياتها05034541
اون الين12:506-6/2/202112:00أ.د  مروان بطيحهالهندســـةنمذجة ومحاكاة العمليات05035411
اون الين12:504-5/31/202112:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمختبر عمليات تحكم05035461
اون الين11:506-6/1/202111:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةتحلية المياه05035511
اون الين12:5011-6/3/202112:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةتصميم المعدات05035811
اون الين13:505-5/29/202113:00د . محمد بطيحهالهندســـةتصميم المصانع05035821
اون الين12:5010-6/2/202112:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةموضوعات خاصة في الهندسة الكيماوية05035931
اون الين15:5058-5/31/202115:00رفيدة الغصاونةالهندســـةاستاتيكا05041021
اون الين15:5035-5/31/202115:00رفيدة الغصاونةالهندســـةاستاتيكا05041022
اون الين11:5017-6/5/202111:00د.فادي الحميداتالهندســـةاحتماالت وإحصاء هندسي05042041
اون الين11:5020-6/1/202111:00د . سليمان الزيديينالهندســـةإنشاء مباني05042151
اون الين12:5022-6/8/202112:00د . سليمان الزيديينالهندســـةمساحة (1)05042421
اون الين11:5012-6/5/202111:00د. محمود الرصاعيالهندســـةمختبر مساحة05042431
اون الين11:5017-6/5/202111:00د . سليمان الزيديينالهندســـةمختبر مساحة05042432
اون الين09:5034-6/15/202109:00د. محمود الرصاعيالهندســـةتحليل إنشائي (1)05043111
اون الين12:5025-6/2/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةتحليل إنشائي (2)05043121
اون الين12:5018-6/10/202112:00د. محمود الرصاعيالهندســـةالهندسة الجيوتقنية05043231
اون الين13:5015-5/30/202113:00د.فادي الحميداتالهندســـةمختبر هندسة الجيوتقنية05043281
اون الين13:5020-5/30/202113:00د.فادي الحميداتالهندســـةمختبر هندسة الجيوتقنية05043282
اون الين10:5040-6/9/202110:00شذى الضالعينالهندســـةهندسة مواصالت05043431
اون الين12:5012-6/3/202112:00م . فداء العمراتالهندســـةمواد إنشاء05043511
اون الين16:5019-5/30/202116:00د. حسام الصناتالهندســـةمختبر مواد إنشاء05043521
اون الين16:5016-5/30/202116:00د. حسام الصناتالهندســـةمختبر مواد إنشاء05043522
اون الين10:507-6/14/202110:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةميكانيكا الموائع05043612
اون الين10:5024-6/14/202110:00أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع05043613
اون الين09:5049-6/16/202109:00م . فداء العمراتالهندســـةهيدروليكا05043621
اون الين09:509-6/16/202109:00م . فداء العمراتالهندســـةهيدروليكا05043622
اون الين09:507-6/16/202109:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمختبر الموائع والهيدروليكا05043681
اون الين09:5017-6/16/202109:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمختبر الموائع والهيدروليكا05043682
اون الين13:5017-5/29/202113:00لؤي الطرابلسيالهندســـةالخرسانة المسلحة (1)05044111
اون الين14:5065-6/3/202114:00لؤي الطرابلسيالهندســـةالخرسانة المسلحة (2)05044121
اون الين14:5012-6/3/202114:00لؤي الطرابلسيالهندســـةالخرسانة المسلحة (2)05044122
اون الين08:5015-6/14/202108:00م . فداء العمراتالهندســـةتصميم منشآت معدنية05044131
اون الين12:5040-6/10/202112:00د. حسام الصناتالهندســـةهندسة أساسات (1)05044211
اون الين11:5034-6/1/202111:00شذى الضالعينالهندســـةمواد وتصميم الرصفات05044431
اون الين10:5018-6/12/202110:00شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05044441
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اون الين10:5010-6/12/202110:00شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05044442
اون الين14:5020-6/2/202114:00د . سليمان الزيديينالهندســـةمختبر تصميم طرق05044471
اون الين14:5016-6/2/202114:00د.فادي الحميداتالهندســـةمختبر تصميم طرق05044472
اون الين12:5033-6/1/202112:00محمد البدورالهندســـةالمباني الخضراء05044601
اون الين13:5012-5/29/202113:00م. ايه المحتسبالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05044611
اون الين11:5021-6/1/202111:00م. ايه المحتسبالهندســـةالهندسة الصحية05044621
اون الين12:504-6/2/202112:00م . فداء العمراتالهندســـةمختبر هندسة صحية05044661
اون الين12:5010-6/2/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةمختبر هندسة صحية05044662
اون الين14:5025-5/31/202114:00م. يسرى العمارينالهندســـةالمواصفات والعقود وحساب الكميات05044721
اون الين13:504-5/29/202113:00محمد البدورالهندســـةتطبيقات الحاسوب في الهندسة المدنية05045011
اون الين12:503-6/3/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةهندسة جسور05045111
اون الين12:5031-6/3/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةهندسة جسور05045471
اون الين13:502-5/29/202113:00م. ايه المحتسبالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05045631
اون الين10:5032-6/7/202110:00م. يسرى العمارينالهندســـةإدارة مشاريع05045711
اون الين09:5018-6/15/202109:00لؤي الطرابلسيالهندســـةمواضيع مختارة في الهندسة المدنية05045822
اون الين13:5033-5/29/202113:00د . وائل السوالمهالهندســـةاشارات وانظمة05052211
اون الين11:5017-6/1/202111:00صدام نبهانالهندســـةإلكترونيات (1)05052611
اون الين12:507-6/2/202112:00د . زهير القضاةالهندســـةاالحتماالت والعمليات العشوائية05053231
اون الين12:5011-6/2/202112:00د . زهير القضاةالهندســـةاتصاالت تناظرية05053241
اون الين10:5020-6/13/202110:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةاالجهزة والقياسات05053401
اون الين10:5011-6/13/202110:00د . وائل ابو شهابالهندســـةمختبر األجهزة والقياسات05053421
اون الين10:5024-6/15/202110:00د . وائل ابو شهابالهندســـةكهرومغناطيسية (1)05053511
اون الين11:5022-6/1/202111:00أ.د صالح الصرايرةالهندســـةكهرومغناطيسية (2)05053531
اون الين11:5025-6/5/202111:00د . محمد ابو الكشكالهندســـةإلكترونيات (2)05053611
اون الين11:5012-6/5/202111:00د . محمد ابو الكشكالهندســـةإلكترونيات (2)05053612
اون الين16:509-5/31/202116:00صدام نبهانالهندســـةمختبر اإللكترونيات05053631
اون الين16:509-5/31/202116:00صدام نبهانالهندســـةمختبر اإللكترونيات05053632
اون الين11:5016-6/10/202111:00د . محمد الرشدانالهندســـةاإللكترونيات الرقمية05053641
اون الين11:505-6/5/202111:00د . محمد الرشدانالهندســـةمختبر اإللكترونيات الرقمية05053651
اون الين12:5023-6/3/202112:00د . خالد دوينعالهندســـةاتصاالت رقمية05054211
اون الين11:503-6/1/202111:00د . محمد الشراريالهندســـةمختبر االتصاالت التناظرية05054231
اون الين12:506-5/31/202112:00د . سعود الذنيباتالهندســـةمعالجة اإلشارات الرقمية05054241
اون الين10:5011-6/14/202110:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةإلكترونيات االتصاالت05054621
اون الين11:504-6/1/202111:00أ.د صالح الصرايرةالهندســـةمختبر إلكترونيات االتصاالت05054631
اون الين12:505-5/31/202112:00د . زهير القضاةالهندســـةأنظمة االتصاالت05055201
اون الين12:504-6/2/202112:00د . وائل السوالمهالهندســـةهندسة األمواج الدقيقة05055211
اون الين13:501-5/30/202113:00د . محمد الشراريالهندســـةمختبر األمواج الدقيقة والهوائيات05055221
اون الين10:507-6/6/202110:00د . سعود الذنيباتالهندســـةاالتصاالت المتنقلة05055231
اون الين13:503-5/29/202113:00د . وائل ابو شهابالهندســـةهندسة الهوائيات05055241
اون الين13:504-5/29/202113:00د . وائل ابو شهابالهندســـةاالتصاالت الضوئية05055251
اون الين11:508-6/1/202111:00د.احمد المعانيالهندســـةمبادئ صيانة السيارات05071001
اون الين12:5059-5/31/202112:00أ.د محمد النوافلهالهندســـةديناميكا05072121
اون الين12:5019-5/31/202112:00د . هاني الرواشدةالهندســـةديناميكا05072122
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اون الين15:5023-6/3/202115:00محمد البدورالهندســـةرسم هندسي05072311
اون الين15:5017-6/3/202115:00م. يسرى العمارينالهندســـةرسم هندسي05072312
اون الين15:5017-6/3/202115:00م. يسرى العمارينالهندســـةرسم هندسي05072313
اون الين15:5017-6/3/202115:00م. يسرى العمارينالهندســـةرسم هندسي05072314
اون الين10:5016-6/7/202110:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةرسم آالت05072321
اون الين13:503-5/29/202113:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةبرمجة الحاسوب للمهندسين05072811
اون الين11:5028-6/7/202111:00محمد السعوديالهندســـةمشاغل هندسية05072911
اون الين11:5023-6/7/202111:00محمد السعوديالهندســـةمشاغل هندسية05072912
اون الين11:5026-6/7/202111:00محمد السعوديالهندســـةمشاغل هندسية05072913
اون الين10:5014-6/14/202110:00أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع (1)05073211
اون الين10:5014-6/14/202110:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةميكانيكا الموائع (1)05073212
اون الين09:5017-6/16/202109:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05073221
اون الين09:5012-6/16/202109:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05073222
اون الين09:503-6/16/202109:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05073223
اون الين11:5018-6/5/202111:00م غيداء المطارنةالهندســـةمختبر نظرية اآلالت05073341
اون الين13:5038-5/29/202113:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةديناميكا حرارية (1)05073411
اون الين12:5021-6/8/202112:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةمختبر ديناميكا حرارية05073431
اون الين13:5023-5/29/202113:00م غيداء المطارنةالهندســـةمختبر انتقال الحرارة05073451
اون الين10:5018-6/7/202110:00م غيداء المطارنةالهندســـةمقدمة إلى ميكانيكا المواد05073501
اون الين17:5022-5/31/202117:00أ.د محمد النوافلهالهندســـةمقاومة المواد (1)05073511
اون الين17:5026-5/31/202117:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة المواد (1)05073512
اون الين11:5021-6/6/202111:00د . رياض اسعدالهندســـةمختبر مقاومة المواد05073521
اون الين11:5020-6/6/202111:00د . هاني الرواشدةالهندســـةمختبر مقاومة المواد05073522
اون الين12:507-6/3/202112:00د . هاني الرواشدةالهندســـةعمليات اإلنتاج05073531
اون الين12:5042-6/3/202112:00د . هاني الرواشدةالهندســـةعمليات اإلنتاج (1)05073541
اون الين16:5067-5/30/202116:00د محمد رمضان جمعةالهندســـةميكانيكا الموائع (2)05074211
اون الين12:5022-6/2/202112:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة مواد (2)05074301
اون الين12:5048-6/2/202112:00د . رياض اسعدالهندســـةالتصميم الميكانيكي (2)05074321
اون الين11:5022-6/5/202111:00م غيداء المطارنةالهندســـةالقياسات الهندسية05074511
اون الين12:501-6/2/202112:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة المواد (2)05074531
اون الين13:5037-5/30/202113:00م غيداء المطارنةالهندســـةاالهتزازات الميكانيكية05074611
اون الين11:5023-6/1/202111:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمختبر االهتزازات الميكانيكية والتحكم05074621
اون الين11:508-6/1/202111:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمختبر االهتزازات الميكانيكية والتحكم05074622
اون الين10:5057-6/12/202110:00د . رياض اسعدالهندســـةالتحكم اآللي05074641
اون الين11:503-6/1/202111:00د . محمد الشراريالهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05074811
اون الين12:5017-6/2/202112:00د . رياض اسعدالهندســـةهندسة السالمة المهنية05075361
اون الين16:5060-6/1/202116:00د.احمد المعانيالهندســـةمحركات احتراق داخلي05075411
اون الين10:5021-6/7/202110:00د.احمد المعانيالهندســـةمختبر محركات االحتراق الداخلي05075441
اون الين10:5062-6/14/202110:00م غيداء المطارنةالهندســـةموضوعات خاصة في الهندسة الميكانيكية05075811
اون الين12:5013-6/2/202112:00د محمد رمضان جمعةالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05076251
اون الين13:507-5/29/202113:00أ.د عبدهللا مرعشليالهندســـةطاقة الرياح05076271
اون الين12:5012-5/31/202112:00د محمد رمضان جمعةالهندســـةكفاءة الطاقة وتحويلها05076291
اون الين11:507-6/1/202111:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةمنهجية البحث العلمي05076301
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اون الين13:5013-5/30/202113:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةالتغير المناخي05076341
اون الين13:505-5/29/202113:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةنمذجة ومحاكاة05076351
اون الين13:502-5/29/202113:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةاالمتحان الشامل05076731
اون الين16:5066-6/2/202116:00د . وائل السوالمهالهندســـةرياضيات هندسية (1)05082021
اون الين16:5038-6/2/202116:00صدام نبهانالهندســـةرياضيات هندسية (1)05082022
اون الين15:5058-5/31/202115:00صدام نبهانالهندســـةرياضيات هندسية (2)05082031
اون الين11:5014-6/6/202111:00د . محمد ابو الكشكالهندســـةدارات كهربائية (1)05082111
اون الين10:5033-6/14/202110:00د . محمد الرشدانالهندســـةدارات كهربائية (2)05082121
اون الين17:5014-5/30/202117:00محمود النعانعةالهندســـةمختبر تطبيقات هندسية05082201
اون الين17:5013-5/30/202117:00صدام نبهانالهندســـةمختبر تطبيقات هندسية05082202
اون الين10:5010-6/5/202110:00د . وائل السوالمهالهندســـةمختبر الدارات الكهربائية05083111
اون الين10:503-6/5/202110:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةمختبر الدارات الكهربائية05083112
اون الين11:503-6/1/202111:00د . محمد الشراريالهندســـةالدوائر واآلالت الكهربائية05083131
اون الين11:507-6/5/202111:00د . هيثم االشعريالهندســـةأنظمة التحكم05083411
اون الين09:5019-6/16/202109:00د . وائل السوالمهالهندســـةمختبر أنظمة التحكم05083421
اون الين09:508-6/16/202109:00د . سعود الذنيباتالهندســـةمختبر أنظمة التحكم05083422
اون الين10:502-6/13/202110:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةاألجهزة والقياسات05083431
اون الين10:504-6/13/202110:00د . وائل ابو شهابالهندســـةمختبر األجهزة والقياسات05083441
اون الين13:506-5/30/202113:00محمود النعانعةالهندســـةاآلالت الكهربائية (1)05083711
اون الين11:505-6/1/202111:00د . محمد الشراريالهندســـةمختبر اتصاالت05084221
اون الين10:5023-6/7/202110:00محمود النعانعةالهندســـةإلكترونيات القوى05084611
اون الين12:5036-6/8/202112:00محمود النعانعةالهندســـةآالت كهربائية (2)05084711
اون الين12:5014-6/10/202112:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةمختبر آالت كهربائية05084721
اون الين12:5012-6/10/202112:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةمختبر آالت كهربائية05084722
اون الين12:5026-6/2/202112:00د . محمد الشراريالهندســـةأنظمة القوى الكهربائية (1)05084811
اون الين12:509-6/2/202112:00د . محمد ابو الكشكالهندســـةأنظمة القوى الكهربائية (2)05085811
اون الين13:503-5/29/202113:00د . محمد الشراريالهندســـةمختبر القوى الكهربائية05085821
اون الين12:5011-6/3/202112:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةتمديدات  كهربائية05085851
اون الين13:5012-5/30/202113:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05085871
اون الين15:5083-6/3/202115:00د . مهند الحسناتالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111001
اون الين15:5022-6/3/202115:00أ.د حسن الشلبيالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111002
اون الين13:5012-5/29/202113:00د . هيثم االشعريالهندســـةرياضيات متقطعة05112101
اون الين12:508-6/2/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112211
اون الين12:5013-6/2/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112212
اون الين12:5011-6/2/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112311
اون الين12:5010-6/2/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112312
اون الين12:5033-5/31/202112:00المأمون العثمانالهندســـةالمعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05112331
اون الين10:5010-6/12/202110:00د . هيثم االشعريالهندســـةمختبر تصميم الدارات المنطقية05112341
اون الين10:509-6/12/202110:00د . هيثم االشعريالهندســـةمختبر تصميم الدارات المنطقية05112342
اون الين11:509-6/1/202111:00د . مهند الحسناتالهندســـةالخوارزميات وتراكيب البيانات05112411
اون الين12:509-6/2/202112:00د . زهير القضاةالهندســـةاتصاالت تناظرية ورقمية05113211
اون الين13:5054-5/30/202113:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةمعمارية الحاسوب05113221
اون الين16:504-5/30/202116:00أ.د حسن الشلبيالهندســـةمختبر المعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05113301
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اون الين16:5016-5/30/202116:00أ.د حسن الشلبيالهندســـةمختبر المعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05113302
اون الين13:507-5/30/202113:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةمعمارية الحاسوب05113331
اون الين12:505-5/31/202112:00المأمون العثمانالهندســـةأنظمة تشغيل الحاسوب05113351
اون الين10:5010-6/7/202110:00د . مهند الحسناتالهندســـةشبكات الحاسوب05114221
اون الين10:5015-6/9/202110:00سميحة الفالحاتالهندســـةاألنظمة المضمنة05114311
اون الين10:5018-6/12/202110:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةمختبر األنظمة المضمنة05114321
اون الين13:508-5/30/202113:00المأمون العثمانالهندســـةتوصيل الحاسب والطرفيات05114331
اون الين12:501-5/31/202112:00د . مهند الحسناتالهندســـةمختبر توصيل الحاسب والطرفيات05114341
اون الين12:506-6/3/202112:00أ.د حسن الشلبيالهندســـةمختبر صيانة الحاسوب05114351
اون الين12:507-5/31/202112:00أ.د صالح الصرايرةالهندســـةاالتصاالت الرقمية05116101
اون الين11:507-6/1/202111:00د . خالد دوينعالهندســـةشبكات الحاسوب المتقدمة05116211
اون الين13:505-5/30/202113:00د . خالد دوينعالهندســـةاألنظمة الموزعة05116321
اون الين13:503-5/29/202113:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةتقييم أداء الحاسوب05116441
اون الين13:501-5/29/202113:00د . هيثم االشعريالهندســـةاالمتحان الشامل05116731
اون الين13:5062-6/9/202113:00عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120991
اون الين13:5094-6/9/202113:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120992
اون الين13:5087-6/9/202113:00د . عامر الرهايفهتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120993
اون الين13:50123-6/9/202113:00د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120994
اون الين14:5045-6/7/202114:00د . بالل القضاةتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121001
اون الين14:5037-6/7/202114:00محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121002
اون الين14:5030-6/7/202114:00د . عامر الرهايفهتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121003
اون الين14:5033-6/7/202114:00د . سمية ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121004
اون الين14:5035-6/7/202114:00محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121005
اون الين17:5043-5/31/202117:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتالرياضيات المتقطعة06121021
اون الين17:5028-5/31/202117:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتالرياضيات المتقطعة06121022
اون الين11:5041-6/6/202111:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121121
اون الين11:5036-6/6/202111:00د . عامر الرهايفهتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121122
اون الين11:5025-6/6/202111:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121123
06121141C++ اون الين15:5079-6/8/202115:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121142C++ اون الين15:5074-6/8/202115:00محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121143C++ اون الين15:5041-6/8/202115:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121144C++ اون الين15:5028-6/8/202115:00د . انس ابو كركيتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121145C++ اون الين15:5066-6/8/202115:00محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121146C++ اون الين15:5047-6/8/202115:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
اون الين17:5041-5/29/202117:00عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (2)06121161
اون الين17:5034-5/29/202117:00د. توفيق الرواشدةتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (2)06121162
اون الين17:5010-5/29/202117:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (2)06121163
اون الين10:5016-6/13/202110:00د . سمية ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتالنظرية االحتسابية06122011
اون الين10:5017-6/13/202110:00د . بالل القضاةتكنولوجيا المعلوماتالنظرية االحتسابية06122012
اون الين16:5017-5/30/202116:00د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (1)06122131
اون الين16:5010-5/30/202116:00د . حربي المحافظهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (1)06122132
اون الين14:5040-6/1/202114:00عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات06122221
اون الين14:5030-6/1/202114:00عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات06122222
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اون الين15:5026-5/31/202115:00د . صالح العطيويتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (1)06123131
اون الين15:5034-5/31/202115:00د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (1)06123132
اون الين12:5014-6/2/202112:00د . حربي المحافظهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (2)06123151
اون الين17:5036-5/29/202117:00د . تامر ابو خليلتكنولوجيا المعلوماتخوارزميات الحاسوب06123211
اون الين17:5037-5/29/202117:00د. توفيق الرواشدةتكنولوجيا المعلوماتخوارزميات الحاسوب06123212
اون الين10:5020-6/14/202110:00د . بسام القرالهتكنولوجيا المعلوماتنظم تشغيل الحاسوب06123311
اون الين10:5031-6/14/202110:00د . بسام القرالهتكنولوجيا المعلوماتنظم تشغيل الحاسوب06123312
اون الين10:5050-6/16/202110:00د . انس ابو كركيتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في شبكات الحاسوب06123321
اون الين10:5045-6/16/202110:00د . حربي المحافظهتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في شبكات الحاسوب06123322
اون الين12:508-6/10/202112:00د . بسام القرالهتكنولوجيا المعلوماتنظم موزعة06123361
اون الين11:509-6/1/202111:00د . تامر ابو خليلتكنولوجيا المعلوماتالذكاء االصطناعي06123421
اون الين11:5012-6/1/202111:00د . تامر ابو خليلتكنولوجيا المعلوماتالذكاء االصطناعي06123422
اون الين17:5021-5/31/202117:00د . صالح العطيويتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (2)06124101
اون الين10:5017-6/9/202110:00د . بالل القضاةتكنولوجيا المعلوماتتصميم المترجمات06124121
اون الين13:504-6/3/202113:00د . سمية ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتموضوعات خاصة في علم الحاسوب06124911
اون الين15:5068-6/5/202115:00حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131001
اون الين15:5035-6/5/202115:00عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131002
اون الين15:5010-6/5/202115:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131003
اون الين10:5053-6/12/202110:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتأساسيات في تكنولوجيا المعلومات06131011
اون الين10:5037-6/12/202110:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتأساسيات في تكنولوجيا المعلومات06131012
اون الين10:5032-6/13/202110:00عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في نظم المعلومات06132011
اون الين13:5014-6/8/202113:00حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم06132121
اون الين13:5020-6/8/202113:00د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم06132122
اون الين12:5023-6/8/202112:00حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات06133131
اون الين12:5021-6/8/202112:00د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات06133132
اون الين16:5017-6/2/202116:00د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإحدى لغات الجيل الرابع06133221
اون الين16:5041-6/2/202116:00د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإحدى لغات الجيل الرابع06133222
اون الين12:503-5/31/202112:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتنمذجة ومحاكاة النظم06133241
اون الين16:5042-5/30/202116:00د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتبرمجة اإلنترنت06133411
اون الين16:5023-5/30/202116:00د . مالك الكساسبةتكنولوجيا المعلوماتبرمجة اإلنترنت06133412
اون الين13:5023-6/3/202113:00عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتنظم الوسائط المتعددة06134341
اون الين13:5010-6/3/202113:00عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتنظم الوسائط المتعددة06134342
اون الين13:5021-5/31/202113:00د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتأمن نظم المعلومات06134351
اون الين13:508-5/29/202113:00د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134421
اون الين13:5013-5/29/202113:00د . مالك الكساسبةتكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134422
اون الين12:5016-6/8/202112:00د . مالك الكساسبةتكنولوجيا المعلوماتاسترجاع المعلومات06134531
اون الين15:5041-6/3/202115:00د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإدارة نظم قواعد البيانات06134541
اون الين13:5015-6/3/202113:00د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتالنظم الخبيرة ودعم القرار06134551
اون الين10:504-6/7/202110:00د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتمهارات الكتابة الفنية06142011
اون الين13:501-5/29/202113:00د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتممارسات مهنية وأخالقية06142021
اون الين11:5034-6/9/202111:00شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142041
اون الين11:506-6/9/202111:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142042
اون الين11:5025-6/9/202111:00د . انس ابو كركيتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142043
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اون الين14:5035-6/3/202114:00شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142111
اون الين14:5014-6/3/202114:00شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142112
اون الين11:501-6/9/202111:00شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتهندسة متطلبات البرمجيات06142141
اون الين13:501-5/31/202113:00شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتتصميم وتنفيذ البرمجيات06143212
اون الين13:5012-5/31/202113:00د . عمر الشاويشتكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها06143221
اون الين13:504-5/31/202113:00شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها06143222
اون الين15:5020-6/2/202115:00د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143511
اون الين15:5033-6/2/202115:00د . عمر الشاويشتكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143512
اون الين15:5031-6/2/202115:00د . عمر الشاويشتكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143513
اون الين11:503-6/9/202111:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتأدوات تطوير نظم المعلومات06143611
اون الين10:5019-6/15/202110:00د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتتفاعل اإلنسان مع الحاسوب06144211
اون الين10:5041-6/15/202110:00د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتتفاعل اإلنسان مع الحاسوب06144212
اون الين10:5046-6/13/202110:00د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات06144431
اون الين10:503-6/13/202110:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات06144432
اون الين11:5034-6/9/202111:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها06144451
اون الين11:5016-6/9/202111:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها06144452
اون الين11:504-6/1/202111:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتالنظم ذات القابلية لألعطال06144521
اون الين13:502-5/29/202113:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتالطرق الرسمية في هندسة البرمجيات06144531
اون الين13:502-6/3/202113:00د . سمية ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتموضوعات خاصة في هندسة البرمجيات06144911
اون الين10:5029-6/7/202110:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى علم اآلثار07011021
اون الين10:5013-6/9/202110:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمسيرة األردن الحضارية07011031
اون الين14:501-5/30/202114:00أ.د محمد الطراونهالبترا للسياحة واآلثارجنوب بالد الشام في العصور الحجرية07012101
اون الين13:503-5/29/202113:00د . منصور الشقيراتالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى اآلثار الكالسيكية07012201
اون الين13:505-5/31/202113:00أ.د زياد السالمينالبترا للسياحة واآلثاركتابات الشرق األدنى القديم07012501
اون الين13:502-5/29/202113:00د . منصور الشقيراتالبترا للسياحة واآلثارحضارات الشرق األدنى القديم07013141
اون الين14:501-5/30/202114:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارالفنون والعمارة اإلسالمية07013331
اون الين13:503-5/30/202113:00أ.د محمد الفرجاتالبترا للسياحة واآلثارالجيولوجيا اآلثارية07013441
اون الين12:506-6/1/202112:00د . بالل ابوهاللهالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى حفظ التراث الحضاري07013631
اون الين13:5018-6/3/202113:00أ.د زياد السالمينالبترا للسياحة واآلثارالبتراء موقع تراث عالمي07014241
اون الين13:504-5/29/202113:00د . منصور الشقيراتالبترا للسياحة واآلثارإدارة المصادر التراثية07016011
اون الين13:505-5/29/202113:00أ.د محمد الطراونهالبترا للسياحة واآلثارآثار العصور القديمة07016021
اون الين13:508-5/31/202113:00أ.د فوزي ابو دنهالبترا للسياحة واآلثارمنهجية البحث العلمي07016031
اون الين14:505-5/30/202114:00أ.د فوزي ابو دنهالبترا للسياحة واآلثارالعمارة التقليدية07016141
اون الين13:501-5/30/202113:00أ.د محمد الفرجاتالبترا للسياحة واآلثارالتراث الحضاري والسياحة07016181
اون الين13:5019-6/8/202113:00د . موسى المساعدهالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى السياحة07021001
اون الين11:5017-6/6/202111:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارفن اإلرشاد السياحي07021031
اون الين13:5016-6/2/202113:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارمهارات االتصال السياحي وفن االتيكيت07021111
اون الين12:5013-6/1/202112:00د . بالل ابوهاللهالبترا للسياحة واآلثارآثار األردن في العصور القديمة07021301
اون الين13:507-5/31/202113:00د . موسى المساعدهالبترا للسياحة واآلثارالسياحة المستدامة07022011
اون الين13:505-5/29/202113:00أ.د فوزي ابو دنهالبترا للسياحة واآلثاراآلثار الكالسيكية في األردن07022301
اون الين12:501-6/10/202112:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارالمنظمات الدولية والتشريعات السياحية07023101
اون الين12:505-6/1/202112:00أ.د محمد الفرجاتالبترا للسياحة واآلثارالسياحة البيئية في األردن واستدامتها07023201
اون الين13:5016-5/29/202113:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارمبادئ اإلدارة السياحية والضيافة07121091
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اون الين10:5039-6/12/202110:00د . بالل ابوهاللهالبترا للسياحة واآلثارمهارات البحث العلمي07121141
اون الين11:5012-6/6/202111:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارخدمة الطعام والشراب07121201
اون الين13:507-5/31/202113:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمختبر خدمة الطعام والشراب07121211
اون الين11:5020-6/5/202111:00د . منصور الشقيراتالبترا للسياحة واآلثارصناعة السياحة والسفر07121251
اون الين13:5011-5/29/202113:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارإدارة قسم الغرف07122171
اون الين13:506-5/30/202113:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمختبر التدبير الفندقي07122181
اون الين13:509-6/3/202113:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارالمحاسبة الفندقية07122301
اون الين14:5010-5/30/202114:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارالمطبخ المعاصر07122341
اون الين12:503-6/1/202112:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمختبر المطبخ المعاصر07122351
اون الين13:508-6/8/202113:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة المالية في الفنادق07123381
اون الين13:5011-6/2/202113:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارمهارات االتصال07123521
اون الين13:503-5/29/202113:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمنهجية البحث العلمي07123621
اون الين13:509-6/3/202113:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة اإلستراتيجية في الفنادق07124331
اون الين13:504-6/8/202113:00د . موسى المساعدهالبترا للسياحة واآلثارمقدمة في السياحة07211031
اون الين13:504-6/3/202113:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارمبادْى المحاسبة في السياحة07211051
اون الين12:5011-6/10/202112:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارالتشريعات السياحية07212101
اون الين13:508-5/31/202113:00د . موسى المساعدهالبترا للسياحة واآلثارإدارة السياحة المستدامة07212151
اون الين13:503-6/8/202113:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة المالية في السياحة07212251
اون الين11:5012-6/9/202111:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارالتنمية والتخطيط السياحي07212291
اون الين11:507-6/6/202111:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثاراإلرشاد السياحي07213151
اون الين11:5018-6/9/202111:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارتطوير المقاصد السياحية07213271
اون الين13:503-6/2/202113:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثاراالتصال في صناعة السياحة07213301
اون الين13:501-5/29/202113:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمنهجية البحث العلمي07213421
اون الين14:504-5/30/202114:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارقضايا معاصرة في السياحة07214311
اون الين13:502-5/30/202113:00د . موسى المساعدهالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة اإلستراتيجية في السياحة07226011
اون الين13:501-5/29/202113:00د . منصور الشقيراتالبترا للسياحة واآلثارإدارة المواقع التراثية07226051
اون الين13:502-5/31/202113:00د . موسى المساعدهالبترا للسياحة واآلثارالسياحة البيئية07226171
اون الين13:505-5/29/202113:00أ.د زياد السالمينالبترا للسياحة واآلثاراالمتحان الشامل07226731
اون الين14:50148-6/9/202114:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح09011021
اون الين14:50114-6/9/202114:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح09011022
اون الين10:5037-6/15/202110:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض09011121
اون الين10:5074-6/15/202110:00د. دعاء دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض09011122
اون الين13:5023-6/10/202113:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض (عملي)09011181
اون الين13:5028-6/10/202113:00د . اقبال الفرجاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض (عملي)09011183
اون الين13:5039-6/10/202113:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض (عملي)09011184
اون الين12:50137-6/5/202112:00خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية09011201
اون الين11:501-6/9/202111:00رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012021
اون الين14:50110-6/1/202114:00وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األدوية09012031
اون الين10:501-6/13/202110:00رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي (عملي)09012081
اون الين12:50119-6/12/202112:00وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا مرضية09012101
اون الين11:5090-6/15/202111:00رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتغذية في الصحة والمرض09012121
اون الين11:5041-6/9/202111:00رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012131
اون الين10:5036-6/13/202110:00رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي (عملي)09012141
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اون الين17:50102-6/1/202117:00وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012151
اون الين17:50111-6/1/202117:00وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012152
اون الين11:50109-6/13/202111:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاتجاهات وقضايا وأخالقيات التمريض09012191
اون الين13:5028-5/29/202113:00د . لبنى دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (1)09012211
اون الين10:5047-6/16/202110:00خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (2)09012221
اون الين10:50112-6/16/202110:00د . لبنى دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (2)09012222
اون الين13:5040-6/2/202113:00سناء ابوقبيطةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين - السريري (1)09012271
اون الين17:5024-6/2/202117:00د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين - السريري (2)09012281
اون الين17:5021-6/2/202117:00خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين - السريري (2)09012282
اون الين17:5046-6/2/202117:00د . لبنى دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين - السريري (2)09012283
اون الين17:5048-6/2/202117:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين - السريري (2)09012284
اون الين17:5013-6/2/202117:00احالم جراداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين - السريري (2)09012285
اون الين12:5027-6/1/202112:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالنمو والتطور09012321
اون الين10:5049-6/15/202110:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالتصال والتعليم الصحي09013011
اون الين13:50105-6/6/202113:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واإلحصاء الحيوي09013201
اون الين14:5029-5/29/202114:00د. دعاء دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة الطفل09013311
اون الين14:5020-5/30/202114:00د. دعاء دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة الطفل السريري09013371
اون الين14:5013-5/30/202114:00رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة الطفل السريري09013372
اون الين13:5058-6/2/202113:00د . اقبال الفرجاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم09013421
اون الين13:5034-6/8/202113:00د . اقبال الفرجاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم السريري09013482
اون الين13:5025-6/8/202113:00احالم جراداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم السريري09013483
اون الين17:5084-5/31/202117:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة مجتمع09013641
اون الين13:501-6/2/202113:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة مجتمع (عملي)09013691
اون الين13:5048-6/2/202113:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة مجتمع سريري09013701
اون الين13:5025-6/2/202113:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة مجتمع سريري09013702
اون الين13:50103-6/3/202113:00يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ09014211
اون الين13:5048-6/3/202113:00د. محمد بني يونساالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ09014212
اون الين13:5017-6/3/202113:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالصحة والسالمة المهنية09014241
اون الين11:5040-6/16/202111:00يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ السريري09014271
اون الين11:5046-6/16/202111:00يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ السريري09014272
اون الين11:5032-6/16/202111:00ريم ابو قبيطةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ السريري09014273
اون الين11:5030-6/16/202111:00محمد المعانياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ السريري09014274
اون الين12:5059-6/9/202112:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الصحة النفسية09014511
اون الين14:5046-5/29/202114:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الصحة النفسية (عملي)09014581
اون الين11:5040-6/5/202111:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض09014711
اون الين13:5035-6/10/202113:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض (عملي)09014751
اون الين13:506-6/10/202113:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض السريري09014771
اون الين14:5027-5/30/202114:00د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمنهجية البحث العلمي09014811
اون الين14:503-5/30/202114:00د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبحث في التمريض09014821
اون الين13:5016-5/29/202113:00د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الحاالت الحادة للبالغين (1)09016021
اون الين14:5016-5/30/202114:00د. محمد بني يونساالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الحاالت الحادة للبالغين (1)  (سريري )09016031
اون الين13:5087-6/12/202113:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية09021081
اون الين13:5081-6/12/202113:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية09021082
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اون الين10:5013-6/13/202110:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةوظائف جسم اإلنسان التطبيقية09021192
اون الين10:5017-6/13/202110:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةوظائف جسم اإلنسان التطبيقية09021193
اون الين10:5015-6/13/202110:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةوظائف جسم اإلنسان التطبيقية09021194
اون الين14:501-5/30/202114:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبيولوجيا جزيئية ووراثة خلوية (عملي)090215310
اون الين16:502-6/1/202116:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء09022111
اون الين13:502-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09022121
اون الين13:501-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09022123
اون الين10:501-6/13/202110:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا اإلنسان (عملي)09022164
اون الين16:5012-6/8/202116:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض09022231
اون الين12:50101-6/12/202112:00د. سليمان النعيماتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة09022251
اون الين14:5020-6/1/202114:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة (عملي)09022261
اون الين14:5021-6/1/202114:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة (عملي)09022262
اون الين14:5020-6/1/202114:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة (عملي)09022263
اون الين14:5023-6/1/202114:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة (عملي)09022264
اون الين14:5017-6/1/202114:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة (عملي)09022265
اون الين16:50111-6/8/202116:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض09022341
اون الين12:5027-6/7/202112:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض (عملي)09022351
اون الين12:5026-6/7/202112:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض (عملي)09022352
اون الين12:5027-6/7/202112:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض (عملي)09022353
اون الين12:5029-6/7/202112:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض (عملي)09022354
اون الين12:509-6/7/202112:00العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األمراض (عملي)09022355
اون الين14:5015-5/30/202114:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09022391
اون الين11:5095-6/15/202111:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التحليل اآللي09022612
اون الين12:5059-6/10/202112:00العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية09022811
اون الين13:5019-5/31/202113:00العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية (عملي)09022821
اون الين17:5089-5/31/202117:00العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (1)09022832
اون الين16:5014-6/2/202116:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية - عملي (1)09022841
اون الين16:5020-6/2/202116:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية - عملي (1)09022842
اون الين16:5021-6/2/202116:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية - عملي (1)09022843
اون الين16:5023-6/2/202116:00العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية - عملي (1)09022844
اون الين16:5021-6/2/202116:00العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية - عملي (1)09022845
اون الين13:501-5/29/202113:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (2)09023131
اون الين16:5051-6/1/202116:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد  الصماء09023171
اون الين16:5070-6/1/202116:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد  الصماء09023172
اون الين13:5024-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09023181
اون الين13:5027-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09023182
اون الين13:5020-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09023183
اون الين13:5031-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09023184
اون الين13:5015-6/8/202113:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)09023185
اون الين10:5048-6/16/202110:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاستشارات وراثية09023222
اون الين11:5051-6/9/202111:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيروسات الطبية09023271
اون الين11:5063-6/9/202111:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيروسات الطبية09023272
اون الين13:5070-6/2/202113:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية09023281
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اون الين10:5027-6/15/202110:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية - عملي09023291
اون الين10:5029-6/15/202110:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية - عملي09023292
اون الين10:5015-6/15/202110:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية - عملي09023293
اون الين13:501-6/2/202113:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطفيليات طبية09023411
اون الين14:5088-6/5/202114:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (2)09023731
اون الين15:5018-6/6/202115:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم - عملي (2)09023741
اون الين15:5029-6/6/202115:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم - عملي (2)09023742
اون الين15:5028-6/6/202115:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم - عملي (2)09023743
اون الين15:5017-6/6/202115:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم - عملي (2)09023744
اون الين14:5097-5/29/202114:00د. عامر الحروباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم09023751
اون الين15:5026-5/31/202115:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم (عملي)09023761
اون الين15:5029-5/31/202115:00د . حمزه هنيهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم (عملي)09023762
اون الين15:5028-5/31/202115:00د. عامر الحروباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم (عملي)09023763
اون الين15:5019-5/31/202115:00د. عامر الحروباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم (عملي)09023764
اون الين13:5029-6/10/202113:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات طبية09024611
اون الين11:5046-6/14/202111:00د. عامر الحروباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة وإدارة المختبرات09024621
اون الين13:5019-5/31/202113:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة وإدارة المختبرات (عملي)09024631
اون الين13:5019-5/31/202113:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة وإدارة المختبرات (عملي)09024632
اون الين11:5050-6/7/202111:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي09031001
اون الين11:5052-6/7/202111:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي09031002
اون الين13:5032-6/1/202113:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات تكنولوجيا األشعة09031021
اون الين12:5024-6/1/202112:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09031111
اون الين17:501-6/3/202117:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيزياء الطبية اإلشعاعية09031601
اون الين13:5040-6/10/202113:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء إشعاع تشخيصي09031611
اون الين17:5036-5/29/202117:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اإلشعاع (نظري)09031641
اون الين11:5018-6/5/202111:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اإلشعاع (عملي)09031651
اون الين11:507-6/5/202111:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اإلشعاع (عملي)09031652
اون الين17:5060-6/3/202117:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031661
اون الين17:5066-6/3/202117:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031662
اون الين17:5098-5/31/202117:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبيولوجيا اإلشعاع09032141
اون الين13:5012-5/31/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتشريح الطبقي (نظري)09032301
اون الين14:5043-5/30/202114:00منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتشريح الطبقي (عملي)09032321
اون الين15:50112-6/2/202115:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (نظري)09033101
اون الين12:5025-6/12/202112:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (عملي)09033141
اون الين12:5047-6/12/202112:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (عملي)09033142
اون الين12:5040-6/12/202112:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (عملي)09033143
اون الين13:5096-6/3/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (2)09033291
اون الين13:5041-6/2/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - عملي  (2)09033301
اون الين13:5047-6/2/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - عملي  (2)09033302
اون الين11:5072-6/9/202111:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل الصور الكمي09033411
اون الين16:5050-5/30/202116:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الرقمي09033421
اون الين14:50137-6/8/202114:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير باألمواج فوق الصوتية (نظري)09033561
اون الين14:501-6/8/202114:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير باألمواج فوق الصوتية (نظري)090335610
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اون الين10:50101-6/16/202110:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعالج باألشعة (نظري)09033581
اون الين16:50121-6/1/202116:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعالج باألشعة (عملي)09033591
اون الين10:5016-6/12/202110:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (3)09034221
اون الين13:5016-6/8/202113:00منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - عملي (3)09034251
اون الين14:5016-5/29/202114:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (2) نظري09034322
اون الين12:5038-6/10/202112:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (2) عملي09034341
اون الين10:5046-6/13/202110:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي - نظري (2)09034361
اون الين13:5032-6/3/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي - عملي (2)09034371
اون الين13:503-6/3/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي - عملي (2)09034372
اون الين13:5050-6/2/202113:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير األوعية الدموية (نظري)09034441
اون الين13:5029-5/31/202113:00ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق تصوير خاصة عملي09034481
اون الين14:5031-5/29/202114:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةموضوعات خاصة09034561
اون الين10:5091-6/15/202110:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات في التصوير اإلشعاعي09034611
اون الين13:504-5/29/202113:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035501
اون الين15:5035-6/6/202115:00د.خميس آل خطابالقانونالقانون في حياتنا14081001
اون الين15:5038-6/6/202115:00د. وليد العالياالقانونالقانون في حياتنا14081002
اون الين13:5087-6/8/202113:00د. وليد العالياالقانونالمدخل إلى علم القانون14081012
اون الين11:50119-6/15/202111:00د . محمد الرواشدةالقانونالقانون المدني - مصادر االلتزام14081021
اون الين17:5086-6/2/202117:00د . محمد الرواشدةالقانونمبادئ القانون التجاري14081101
اون الين11:5036-6/14/202111:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالقانون اإلداري (1)14081201
اون الين12:50100-6/5/202112:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالمالية العامة والتشريع الضريبي14081211
اون الين13:50124-6/12/202113:00د.خميس آل خطابالقانونقانون العقوبات - القسم العام14081302
اون الين12:5055-6/9/202112:00د . جاد الطورهالقانوننظم سياسية وقانون دستوري (1)14081401
اون الين13:5092-6/10/202113:00أ.د صالح الشراريالقانونالقانون الدولي العام14081501
اون الين11:5040-6/13/202111:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون المدني - أحكام االلتزام14082001
اون الين14:5086-6/3/202114:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونقانون العمل والضمان االجتماعي14082011
اون الين17:5083-6/3/202117:00د . محمد الهالالتالقانونمصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية14082021
اون الين11:50128-6/14/202111:00د.فيصل الشقيراتالقانونالقانون التجاري - األوراق التجارية14082111
اون الين17:5072-6/2/202117:00د . محمد الرواشدةالقانونتشريعات تجارية14082131
اون الين13:5041-6/10/202113:00د.فيصل الشقيراتالقانونالقانون التجاري - شركات وإفالس14082151
اون الين17:5090-6/3/202117:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالقانون اإلداري (2)14082202
اون الين14:5052-5/29/202114:00د.خميس آل خطابالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األشخاص14082301
اون الين12:50100-6/15/202112:00د. وليد العالياالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األموال14082311
اون الين16:50100-6/2/202116:00د. وليد العالياالقانونعلم اإلجرام والعقاب14082321
اون الين16:5075-5/30/202116:00د . جاد الطورهالقانوننظم سياسية وقانون دستوري (2)14082401
اون الين12:5076-6/12/202112:00د . جاد الطورهالقانونالحقوق والحريات العامة14082411
اون الين11:50100-6/14/202111:00أ.د صالح الشراريالقانونالقانون الدولي اإلنساني14082511
اون الين12:5095-6/9/202112:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون المدني - العقود المسماة14083001
اون الين17:5093-6/1/202117:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون المدني - الحقوق العينية األصلية والتبعية14083011
اون الين14:5099-5/29/202114:00د.فيصل الشقيراتالقانونقانون أصول المحاكمات المدنية14083021
اون الين11:5092-6/16/202111:00د.فيصل الشقيراتالقانونقانون البينات والتنفيذ14083031
اون الين10:5042-6/13/202110:00نسرين خليفاتالقانونموضوعات خاصة في القانون المدني14083061
اون الين16:50130-6/6/202116:00د . محمد الهالالتالقانونحقوق الملكية الفكرية14083101

Page 31 of 32



اون الين14:50164-6/5/202114:00د . محمد الهالالتالقانونقانون التجارة اإللكترونية14083111
اون الين14:5035-5/29/202114:00د.عبدهللا الحميداتالقانونتشريعات اإلدارة اإللكترونية14083201
اون الين14:5067-6/2/202114:00د. وليد العالياالقانونجرائم تكنولوجيا المعلومات14083301
اون الين14:5090-6/8/202114:00د.خميس آل خطابالقانونقانون أصول المحاكمات الجزائية14083311
اون الين12:50107-6/9/202112:00د.خميس آل خطابالقانونقانون العقوبات العسكري14083361
اون الين11:5039-6/15/202111:00د . جاد الطورهالقانونالقضاء الدستوري14083401
اون الين16:5079-6/1/202116:00د.فيصل الشقيراتالقانونتطبيقات قضائية14084001
اون الين11:5074-6/7/202111:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون الدولي الخاص14084011
اون الين13:5045-5/31/202113:00د . جاد الطورهالقانونمناهج البحث والكتابة القانونية14084021
اون الين14:5094-5/30/202114:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالقضاء اإلداري14084201
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