
موقع االمتحانعدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخاسم المدرسالكليةاسم المادةالشعبةرقم المادة
مختبرات مركز الحاسوب15:001.00-11/09/202209:00المقدم كاسب النعيماتالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001011
مختبرات مركز الحاسوب15:00315.00-11/09/202209:00المقدم كاسب النعيماتالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001021
مختبرات مركز الحاسوب15:00306.00-11/09/202209:00المقدم كاسب النعيماتالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001022
مدرج مجمع14:30107.00٢-15/09/202213:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001031
مدرج مجمع14:3076.00١-15/09/202213:00د . حسين اللواماالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001032
207مجمع14:3032.00١-15/09/202213:00د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001033
102مجمع12:3070.00١-10/09/202211:00د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةالقيادة والمسؤولية المجتمعية01001041
211مجمع12:3067.00٢-10/09/202211:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالقيادة والمسؤولية المجتمعية01001042
103مجمع12:3030.00١-10/09/202211:00د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالقيادة والمسؤولية المجتمعية01001043
106مجمع12:3061.00٢-10/09/202211:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةالقيادة والمسؤولية المجتمعية01001045
206مجمع12:3062.00٢-10/09/202211:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالقيادة والمسؤولية المجتمعية01001046
111مجمع12:3061.00٢-20/09/202211:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001711
211مجمع12:3071.00٢-20/09/202211:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001712
207مجمع12:3070.00٢-20/09/202211:00د . حسين اللواماالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001713
206مجمع12:3054.00٢-12/09/202211:00د . رائد صالحالعلوم التربويةمدخل في اإلحصاء التربوي01011021
111مجمع12:3038.00٢-14/09/202211:00د. بكر المواجدهالعلوم التربويةمبادئ في تخطيط المناهج01011111
209مجمع09:3023.00١-13/09/202208:00د. بكر المواجدهالعلوم التربويةالفقه وأساليب تدريسه01011261
211مجمع10:3038.00١-11/09/202209:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية01011341
102مجمع12:3051.00٢-21/09/202211:00د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةمدخل في القياس والتقويم01012011
205مجمع14:3034.00٢-11/09/202213:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةالتالوة والتجويد وأساليب تدريسهما01012241
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةجغرافية الوطن العربي وأساليب تدريسها010123310
102مجمع14:3039.00٢-15/09/202213:00أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةالتاريخ العربي المعاصر وأساليب تدريسه01012342
111مجمع12:3035.00١-10/09/202211:00د . رائد صالحالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (٢)01012401
211مجمع09:3061.00٢-13/09/202208:00د . ختام الغزوالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (١)01012471
211مجمع12:3046.00٢-11/09/202211:00د.اسامة كريشانالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها (١)01012481
207مجمع10:3017.00١-15/09/202209:00د.اسامة كريشانالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها (٢)01012491
203مجمع10:3018.00٢-11/09/202209:00أ.د محمود بني عبدالرحمنالعلوم التربويةمفاهيم لغوية باللغة اإلنجليزية لمعلم صف01012551
يحدد من قبل الكلية12:304.00-18/09/202211:00د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةمشكالت تربوية معاصرة010130010
111مجمع09:3031.00١-13/09/202208:00أ.د محمود بني عبدالرحمنالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (٢)01013461
106مجمع10:3061.00٢-22/09/202209:00أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةأساليب تدريس االجتماعيات - معلم صف01013521
207مجمع10:3028.00١-15/09/202209:00د.اسامة كريشانالعلوم التربويةتدريس العلوم01013562
يحدد من قبل الكلية14:301.00-11/09/202213:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةالتالوة وأساليب تدريسها01014171
204مجمع12:3040.00١-13/09/202211:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةأساليب تدريس التربية الفنية والمهنية01014511
يحدد من قبل الكلية12:306.00-11/09/202211:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةاإلدارة الصفية010145210
204مجمع10:3010.00١-19/09/202209:00د . ختام الغزوالعلوم التربويةطرق تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف الثالثة األولى01014531
205مجمع10:3011.00٢-12/09/202209:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةالتربية العملية (١)01014911
202مجمع12:3032.00٢-11/09/202211:00د . حابس الزبونالعلوم التربويةمقدمة في البحث واإلحصاء التربوي01015011
208مجمع09:3023.00٢-13/09/202208:00أ.د محمد الرصاعيالعلوم التربويةتعليم التفكير01015061
203مجمع10:3019.00٢-19/09/202209:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةأساليب تدريس عامة01015071
211مجمع12:3036.00١-12/09/202211:00د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةتقويم المناهج المدرسية وتطويرها01015151
106مجمع10:3041.00٢-19/09/202209:00د . حابس الزبونالعلوم التربويةالتحليل اإلحصائي في البحوث التربوية01016011
يحدد من قبل الكلية10:304.00-19/09/202209:00د . حابس الزبونالعلوم التربويةالتحليل اإلحصائي في البحوث التربوية010160110
210مجمع12:3019.00١-12/09/202211:00أ.د محمد الرصاعيالعلوم التربويةمناهج البحث في التربية01016021
يحدد من قبل الكلية12:302.00-12/09/202211:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةتخطيط المناهج010161010
209مجمع12:3020.00١-11/09/202211:00أ.د عمر الخطيبالعلوم التربويةتصميم التدريس01016211
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يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةاالمتحان الشامل01016731
203مجمع12:3018.00٢-12/09/202211:00أ.د عمر الخطيبالعلوم التربويةنماذج تطبيقية لنظرية التدريس01019221
211مجمع12:3028.00١-11/09/202211:00د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةحلقة بحث في تقويم المناهج01019232
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . ختام الغزوالعلوم التربويةاستمرارية دكتوراه01019941
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00أ.د محمد الطراونهالعلوم التربويةاستمرارية دكتوراه01019942
212مجمع10:3014.00٢-11/09/202209:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لألطفال01021361
211مجمع12:3067.00٢-21/09/202211:00د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةمبادىء التربية01021411
207مجمع12:3065.00٢-21/09/202211:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةمبادىء التربية01021412
206مجمع12:3061.00٢-21/09/202211:00د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةمبادىء التربية01021413
107مجمع14:3029.00٢-11/09/202213:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةعلم نفس الطفولة01022261
202مجمع14:3038.00٢-11/09/202213:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةعلم نفس الطفولة01022281
207مجمع12:3037.00١-20/09/202211:00د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةاللعب وتربية الطفل01022291
206مجمع10:3063.00٢-22/09/202209:00د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةمكتبة رياض األطفال01022521
208مجمع14:3026.00٢-15/09/202213:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةالوالدية األب واألم والطفل01023421
يحدد من قبل الكلية10:307.00-12/09/202209:00د . أحمد خطابالعلوم التربويةتربية عملية (١)01023511
206مجمع12:3062.00٢-17/09/202211:00د . رهام المهتديالعلوم التربويةأدب األطفال01023521
203مجمع12:3024.00١-13/09/202211:00أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةالتربية الفنية والموسيقية لتربية الطفل01023541
مدرج مجمع12:3072.00١-19/09/202211:00د . محمد الشريدهالعلوم التربويةمدخل في اإلرشاد والتوجيه01131021
يحدد من قبل الكلية12:301.00-19/09/202211:00د. منصور التلهونيالعلوم التربويةمدخل في اإلرشاد والتوجيه011310210
202مجمع14:3056.00٢-15/09/202213:00د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةمبادئ علم النفس01131121
205مجمع14:3013.00٢-15/09/202213:00د . محمد الشريدهالعلوم التربويةمبادئ علم النفس01131122
111مجمع12:3030.00٢-11/09/202211:00د . ذيب الروادالعلوم التربويةتعديل السلوك01131621
211مجمع12:3025.00١-18/09/202211:00د . ذيب الروادالعلوم التربويةمبادئ في الصحة النفسية والمدرسية01132131
206مجمع12:3042.00١-17/09/202211:00د . نور البدورالعلوم التربويةاالضطرابات السلوكية واالنفعالية01132511
212مجمع10:3019.00٢-19/09/202209:00د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةاإلعاقة العقلية01132531
204مجمع12:3015.00٢-10/09/202211:00د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةالتدخل المبكر01133551
210مجمع12:3024.00١-17/09/202211:00د . محمد بعيراتالعلوم التربويةاضطرابات التوحد01133561
103مجمع12:3013.00٢-14/09/202211:00د . نور البدورالعلوم التربويةاضطرابات ضعف االنتباه - النشاط الزائد01134331
يحدد من قبل الكلية12:305.00-11/09/202211:00د . محمد بعيراتالعلوم التربويةالقياس والتشخيص في التربية الخاصة011345310
102مجمع09:3041.00٢-13/09/202208:00د . محمد بعيراتالعلوم التربويةتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة01134611
مختبرات مركز الحاسوب12:00242.00-19/09/202209:00د . لبنى دوينعاآلدابالعربية االستدراكية02010991
مختبرات مركز الحاسوب12:00100.00-19/09/202209:00د . سامي الجازياآلدابالعربية االستدراكية02010992
مختبرات مركز الحاسوب15:00224.00-12/09/202209:00د . سامي الجازياآلداباللغة العربية02011011
مختبرات مركز الحاسوب15:00100.00-12/09/202209:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011012
مختبرات مركز الحاسوب15:00103.00-12/09/202209:00د . سامي الجازياآلداباللغة العربية02011013
مختبرات مركز الحاسوب15:00206.00-12/09/202209:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011014
202مجمع12:3061.00٢-21/09/202211:00د . عماد الدين الشمرياآلدابمبادىء في النحو والصرف02011031
202مجمع10:3062.00٢-22/09/202209:00د . علي الذياباتاآلدابفن الكتابة والتعبير02011041
211مجمع10:3065.00٢-19/09/202209:00د . عاطف المحاميداآلدابالصرف02011111
102مجمع09:3062.00١-13/09/202208:00د . مصطفى المعانياآلدابالفلسفة اإلسالمية02012021
102مجمع12:3042.00٢-12/09/202211:00د . عاطف المحاميداآلدابنحـــــو (٢)02012111
202مجمع10:3035.00١-22/09/202209:00د . شاهر الكفاويناآلداباألدب في عصر  صدر اإلسالم والعصر األموي02012211
202مجمع10:3034.00١-11/09/202209:00د . محمد النعيماتاآلدابالنثر في العصر العباسي02012231
مدرج مجمع12:3059.00١-11/09/202211:00د . علي الذياباتاآلدابالنقد األدبي القديم عند العرب02012341
205مجمع10:3011.00١-19/09/202209:00د . شاهر الكفاويناآلداباألدب العربي في األندلس والمغرب02013101
106مجمع12:3060.00٢-17/09/202211:00د . عماد الدين الشمرياآلدابنحـــــو (٣)02013111
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211مجمع10:3045.00١-22/09/202209:00د . محمد النعيماتاآلدابأدب مصـر والشام في العصر الفاطمي02013241
107مجمع12:3026.00١-11/09/202211:00د . عاطف المحاميداآلدابنحـــــو (٤)02014151
106مجمع12:3032.00١-10/09/202211:00د . عماد الدين الشمرياآلداباللسانيات الحديثة02014171
111مجمع10:3035.00١-22/09/202209:00أ.د عيسى العبادياآلدابالشعر العربي الحديث02014211
111مجمع12:3027.00١-14/09/202211:00أ.د عيسى العبادياآلدابالنثر العربي الحديث02014221
مختبرات مركز الحاسوب11:0067.00-14/09/202209:00د . أسماء أبو قبيطهاآلداباإلنجليزية االستدراكية02020991
مختبرات مركز الحاسوب11:00124.00-14/09/202209:00رابعة كريشاناآلداباإلنجليزية االستدراكية02020992
مختبرات مركز الحاسوب11:0055.00-14/09/202209:00عبدالوهاب المصرياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020993
مختبرات مركز الحاسوب11:0057.00-13/09/202209:00رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية02021011
مختبرات مركز الحاسوب11:0068.00-13/09/202209:00رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية02021012
مختبرات مركز الحاسوب11:00104.00-13/09/202209:00عبدالوهاب المصرياآلداباللغــة اإلنجليزية02021013
يحدد من قبل الكلية09:307.00-13/09/202208:00د . بالل ابو رخيهاآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية020210310
202مجمع12:3039.00٢-18/09/202211:00د . عبدهللا الحجوجاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (١)02022011
111مجمع12:3060.00٢-10/09/202211:00أ.د احمد السعيداتاآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (٢)02022021
يحدد من قبل الكلية12:306.00-11/09/202211:00د . ماجد كريشاناآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي020221110
مدرج مجمع14:30155.00٢-19/09/202213:00د . وصفي الشقيراتاآلدابالقصة اإلنجليزية القصيرة02022151
111مجمع10:3058.00٢-22/09/202209:00د . غازي النعيماتاآلدابمقدمة في اللغويات02022211
106مجمع10:3052.00٢-11/09/202209:00د . بالل ابو رخيهاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (١)02022231
103مجمع14:3017.00٢-15/09/202213:00د . وصفي الشقيراتاآلدابالرواية البريطانية واألمريكية02023111
مدرج مجمع12:30117.00٢-20/09/202211:00د . ماجد كريشاناآلدابالمسرحية البريطانية واألمريكية02023121
206مجمع12:3048.00٢-14/09/202211:00د . غازي النعيماتاآلدابعلم الداللة والداللة الوظيفي02023201
106مجمع12:3023.00١-11/09/202211:00د . عبدهللا الحجوجاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (٢)02023211
207مجمع12:3062.00٢-17/09/202211:00أ.د احمد السعيداتاآلدابالنحو في اللغة اإلنجليزية02023221
202مجمع12:3060.00٢-17/09/202211:00د . بالل ابو رخيهاآلدابأساليب البحث02024001
مدرج مجمع12:30135.00٢-21/09/202211:00د . ماجد كريشاناآلدابالنقد األدبي والنظرية الثقافية02024121
يحدد من قبل الكلية12:301.00-21/09/202211:00د . ماجد كريشاناآلدابالنقد األدبي والنظرية الثقافية020241210
203مجمع10:3010.00١-19/09/202209:00د . وصفي الشقيراتاآلدابشكسبير وعصر النهضة02024191
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . وصفي الشقيراتاآلداباالمتحان الشامل02026731
مدرج مجمع09:3071.00٢-13/09/202208:00د . أسماء أبو قبيطهاآلدابالبرنامج التأهيلي باللغة اإلنجليزية02026971
102مجمع10:30144.00١-14/09/202209:00د . سلطان القرعاناآلدابالتربية الوطنية02051001
مدرج مجمع10:30147.00٢-14/09/202209:00د . عيسى الشلبياآلدابالتربية الوطنية02051002
مدرج مجمع10:30147.00١-14/09/202209:00د. بشير كريشاناآلدابالتربية الوطنية02051003
مدرج مجمع10:30102.00١-12/09/202209:00د . عيسى الشلبياآلدابمبادئ العلوم السياسية02051011
208مجمع12:3024.00٢-12/09/202211:00د . حسن العايداآلدابمدخل إلى اإلعالم02051101
111مجمع12:3026.00١-11/09/202211:00د . محمد جراراآلدابمدخل للدراسات االستراتيجية02051301
102مجمع12:3036.00٢-14/09/202211:00د . محمد جراراآلدابمبادئ العالقات الدولية02051401
207مجمع12:3058.00٢-19/09/202211:00د . سلطان القرعاناآلدابالنظام السياسي األردني02052202
110مجمع10:3012.00٢-19/09/202209:00د . حسن العايداآلدابنظريات العالقات الدولية02052401
212مجمع12:3019.00٢-17/09/202211:00أ.د صالح الشرارياآلدابقانون دولي عام02052441
يحدد من قبل الكلية12:306.00-12/09/202211:00د . حسن العايداآلدابمناهج بحث02053101
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . عيسى الشلبياآلدابالفكر السياسي والعالقات الدولية في اإلسالم020535210
يحدد من قبل الكلية14:308.00-15/09/202213:00د . سلطان القرعاناآلدابالسياسة الخارجية األردنية02053601
205مجمع12:3015.00٢-11/09/202211:00د. بشير كريشاناآلداباستراتيجيات الدول العظمى02054321
مدرج مجمع14:3090.00١-19/09/202213:00د. حسن المومنياآلدابمدخل إلى علم المكتبات02061011
مدرج مجمع12:3059.00١-15/09/202211:00د. حسن المومنياآلدابالخدمات المرجعية في العلوم اإلنسانية02061141
210مجمع12:3020.00١-11/09/202211:00د . عفاف ابو سرحاناآلدابالمكتبات المدرسية ومراكز المعرفة02061341
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107مجمع12:3037.00١-17/09/202211:00د . سرحان الطوالبهاآلدابالمكتبات العامة02061361
211مجمع14:3070.00٢-13/09/202213:00د . ابراهيم نظمياآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061431
مدرج مجمع14:30109.00٢-13/09/202213:00د . سرحان الطوالبهاآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061432
207مجمع14:3063.00٢-13/09/202213:00د . ابراهيم نظمياآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061433
203مجمع09:3022.00٢-13/09/202208:00د . عفاف ابو سرحاناآلدابتنمية مصادر المعلومات وإدارتها02062251
203مجمع12:3020.00٢-11/09/202211:00د . مصطفى الراوياآلدابقراءات موجهة02066231
101مجمع10:3018.00٢-19/09/202209:00د . مصطفى الراوياآلدابتكنولوجيا إدارة المعلومات02066411
102مجمع10:3060.00١-11/09/202209:00د . شذا الرواشدهاآلدابمبادئ المناخ02111031
مدرج مجمع09:3066.00١-13/09/202208:00د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابمبادئ الخرائط02111041
211مجمع10:3067.00٢-22/09/202209:00أ.د. علي ابو سليماآلدابالجيومورفولوجيا02111111
107مجمع12:3051.00٢-20/09/202211:00د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافية السياحة02112261
105مجمع12:3011.00٢-14/09/202211:00د ميسون الزغولاآلداباالستشعار عن بُعد02112311
103مجمع14:3024.00١-15/09/202213:00د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابتطبيقات الحاسوب في الجغرافيا02112531
202مجمع12:3037.00٢-19/09/202211:00د . شذا الرواشدهاآلدابجغرافيا المناطق الجافة02113161
106مجمع10:3025.00١-19/09/202209:00أ.د. علي ابو سليماآلدابتحليل الصور الجوية02113321
212مجمع12:3017.00٢-10/09/202211:00د ميسون الزغولاآلدابنظم المعلومات الجغرافية02113331
111مجمع12:3039.00١-17/09/202211:00د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا النقل02113411
205مجمع12:3012.00١-11/09/202211:00د ميسون الزغولاآلدابمنهجية البحث في الجغرافيا02113541
مدرج مجمع14:30155.00٢-12/09/202213:00د . رائد دوينعاآلدابالثقافة اإلسالمية02131011
211مجمع12:3067.00٢-13/09/202211:00د . فرج الزبيدياآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131021
206مجمع12:3057.00٢-13/09/202211:00د . رائد دوينعاآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131022
209مجمع12:3022.00١-14/09/202211:00د . فرج الزبيدياآلداباإلعجاز في القرآن02131171
106مجمع09:3026.00١-13/09/202208:00د. اسامه كريشاناآلدابعلوم الحديث02131211
يحدد من قبل الكلية14:301.00-11/09/202213:00د. اسامه كريشاناآلدابالسيرة النبوية (لغير طلبة دراسات إسالمية)02132211
105مجمع14:30107.00٢-11/09/202213:00د. اسامه كريشاناآلدابالسيرة النبوية02132231
111مجمع14:3029.00١-15/09/202213:00د . محمود النوافلهاآلدابعلم أصول الفقه02132301
107مجمع10:3058.00٢-22/09/202209:00د . محمد محيسناآلدابأصول الفقه (١)02132311
207مجمع09:3060.00٢-13/09/202208:00د . محمود النوافلهاآلدابقانون األحوال الشخصية - زواج وطالق02132381
207مجمع12:3045.00١-17/09/202211:00د . محمود الفياآلدابالعقيدة اإلسالمية (١)02132411
يحدد من قبل الكلية12:308.00-11/09/202211:00د . محمود الفياآلدابالتالوة والحفظ (٣)02133111
يحدد من قبل الكلية10:304.00-19/09/202209:00د . رائد دوينعاآلدابفقه العقوبات021333310
102مجمع10:3043.00٢-11/09/202209:00د . محمود الفياآلدابالعقيدة اإلسالمية (٢)02133411
211مجمع12:3038.00١-10/09/202211:00د . محمد محيسناآلدابمعامالت مالية معاصرة02134391
207مجمع12:3045.00٢-11/09/202211:00أ.د. محمد النصراتاآلدابتاريخ األنباط02171081
206مجمع09:3051.00٢-13/09/202208:00أ.د. محمد النصراتاآلدابتاريخ اليونان والرومان02172001
107مجمع10:3030.00١-11/09/202209:00احمد عطاهللا السعيداتاآلدابتاريخ صدر اإلسالم (عصر الرسول والخلفاء الراشدين)02172031
103مجمع10:3021.00١-22/09/202209:00د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ الدولة األموية (41-132هـ)02172041
211مجمع12:3063.00٢-17/09/202211:00د. محمد الجازياآلدابمناهج البحث التاريخي02172051
105مجمع10:3031.00٢-12/09/202209:00احمد عطاهللا السعيداتاآلدابتاريخ الدولة العباسية (132-334 هـ)02172061
202مجمع12:3053.00٢-12/09/202211:00د . أنور الجازياآلدابالفنون اإلسالمية02172091
يحدد من قبل الكلية10:303.00-12/09/202209:00احمد عطاهللا السعيداتاآلدابتاريخ الدولة العباسية (132-334 هـ) (1)02172101
210مجمع12:3020.00١-10/09/202211:00د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ المشرق اإلسالمي (ق ٥-١٠هـ)02173011
208مجمع10:3024.00٢-19/09/202209:00د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ الدولة العثمانية02173051
102مجمع12:3072.00١-20/09/202211:00د . أنور الجازياآلدابتاريخ العرب الحديث02173111
106مجمع12:3040.00٢-14/09/202211:00د. محمد الجازياآلدابتاريخ العالم الحديث02174001
111مجمع14:3031.00٢-11/09/202213:00د . مصطفى المعانياآلدابتاريخ العالم اإلسالمي المعاصر02174021
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206مجمع14:3057.00٢-15/09/202213:00د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ العرب المعاصر02174061
211مجمع14:3058.00٢-15/09/202213:00د . عايد العظاماتالعلــومتفاضل وتكامل (١)03021012
يحدد من قبل الكلية14:301.00-15/09/202213:00د . عايد العظاماتالعلــومتفاضل وتكامل (١)030210110
مدرج مجمع14:3063.00١-12/09/202213:00د. سهيلة السعيداتالعلــومتفاضل وتكامل (٢)03021021
102مجمع14:3044.00١-12/09/202213:00د . إبراهيم جوارنهالعلــومتفاضل وتكامل (٢)03021022
107مجمع12:3052.00٢-17/09/202211:00د. سهيلة السعيداتالعلــوممبادئ في اإلحصاء واإلحتماالت03021311
207مجمع14:3062.00٢-19/09/202213:00د . سعدون العبيديالعلــومطرق إحصائية03021331
211مجمع12:3034.00١-14/09/202211:00د. سهيلة السعيداتالعلــومتفاضل وتكامل (٣)03022011
206مجمع10:3036.00١-11/09/202209:00د . اديب طالفحهالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (١)03022031
106مجمع12:3032.00٢-11/09/202211:00د . عايد العظاماتالعلــومالتفاضل والتكامل المتقدم03022071
107مجمع10:3037.00٢-19/09/202209:00د اياد الفرجاتالعلــومتحليل حقيقي (١)03022161
106مجمع09:3049.00٢-13/09/202208:00أ.د فراس الفقيهالعلــومجبر خطي (١)03022411
204مجمع12:3014.00٢-17/09/202211:00د . اديب طالفحهالعلــومتحليل مركب (١)03023121
202مجمع14:3030.00١-15/09/202213:00د . أحمد عوجانالعلــومإحصاء رياضي (١)03023311
يحدد من قبل الكلية10:303.00-19/09/202209:00د . بالل الحسناتالعلــومالرياضيات المحوسبة030237210
207مجمع12:3065.00٢-10/09/202211:00د . أحمد عوجانالعلــومبحوث عمليات (١)03023811
206مجمع12:3040.00٢-18/09/202211:00د اياد الفرجاتالعلــومتحليل دالي03024121
102مجمع12:3048.00٢-17/09/202211:00أ.د فراس الفقيهالعلــومتحليل عددي (٢)03024211
210مجمع14:3022.00١-15/09/202213:00د . إبراهيم جوارنهالعلــومجبر مجرد (٢)03024411
يحدد من قبل الكلية10:306.00-19/09/202209:00د . عايد العظاماتالعلــومنظرية القياس والتكامل (١)03026111
يحدد من قبل الكلية12:308.00-11/09/202211:00د . أحمد عوجانالعلــومنظرية االحتماالت03026311
مدرج مجمع10:30104.00٢-18/09/202209:00د . احمد ابو شتالالعلــوممقدمة في علم الفلك03031001
مدرج مجمع10:3091.00١-18/09/202209:00د. حاتم العميريينالعلــوممقدمة في علم الفلك03031002
102مجمع10:3046.00١-18/09/202209:00عمر البنويالعلــوممقدمة في علم الفلك03031003
206مجمع12:3030.00١-14/09/202211:00د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء عامة (١)03031011
211مجمع14:3020.00١-11/09/202213:00أ.د جبريل الخشمانالعلــومفيزياء عامة (٢)03031021
211مجمع14:3054.00٢-11/09/202213:00عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (٢)03031023
202مجمع10:3021.00٢-12/09/202209:00د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء عامة عملية (١)03031033
106مجمع10:3021.00٢-12/09/202209:00د. حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة عملية (١)03031034
204مجمع09:3019.00٢-13/09/202208:00أ.د جبريل الخشمانالعلــومفيزياء عامة عملية (٢)03031041
109مجمع09:3013.00٢-13/09/202208:00أ.د جبريل الخشمانالعلــومفيزياء عامة عملية (٢)03031042
212مجمع09:3021.00٢-13/09/202208:00د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء عامة عملية (٢)03031043
104مجمع09:3016.00٢-13/09/202208:00د. بالل الغنيماتالعلــومفيزياء عامة عملية (٢)03031044
مدرج مجمع10:3075.00٢-19/09/202209:00أ.د محمد ابو شايبالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031061
102مجمع10:3068.00١-19/09/202209:00د . معاذ الطراونةالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031062
106مجمع12:3026.00١-12/09/202211:00د . معاذ الطراونةالعلــومفيزياء حديثة03032411
103مجمع12:3013.00٢-17/09/202211:00أ.د محمد ابو شايبالعلــومديناميكا حرارية فيزيائية03032511
107مجمع14:3043.00٢-15/09/202213:00د. بالل الغنيماتالعلــومبصريات (١)03032721
103مجمع12:3030.00١-17/09/202211:00د . أماني كريشانالعلــومفيزياء رياضية (٢)03033011
103مجمع12:3022.00١-11/09/202211:00د . احمد ابو شتالالعلــومفيزياء المناخ واألرصاد الجوية03033021
212مجمع12:3013.00٢-12/09/202211:00د . أماني كريشانالعلــومميكانيكا كالسيكية (٢)03033121
107مجمع10:3026.00١-19/09/202209:00د . محمد الطويسيالعلــومميكانيكا كمية (٢)03033421
يحدد من قبل الكلية12:302.00-12/09/202211:00د . احمد ابو شتالالعلــومندوة وبحث030348110
106مجمع12:3059.00٢-21/09/202211:00مؤيد ابو درويشالعلــومعلوم حياتية (١)03041011
207مجمع14:3018.00١-11/09/202213:00د. ختام الهالالتالعلــومعلوم حياتية - عملي (١)03041031
206مجمع14:3015.00١-11/09/202213:00د. ختام الهالالتالعلــومعلوم حياتية - عملي (١)03041032
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208مجمع12:3010.00٢-19/09/202211:00مؤيد ابو درويشالعلــومعلوم حياتية - عملي (٢)03041041
206مجمع12:3021.00١-19/09/202211:00مؤيد ابو درويشالعلــومعلوم حياتية - عملي (٢)03041042
208مجمع10:3024.00٢-11/09/202209:00صقر ابو شتالالعلــومبيولوجيا الفقاريات03042101
212مجمع14:3020.00١-15/09/202213:00صقر ابو شتالالعلــومبيولوجياالفقاريات (عملي)03042171
202مجمع09:3032.00١-13/09/202208:00عاتكة الرواضيةالعلــومبيولوجيا خلية03042511
مدرج مجمع10:3086.00١-22/09/202209:00د. سليمان النعيماتالعلــومعلوم بيئية عامة03042721
209مجمع12:3023.00١-10/09/202211:00د . محمد أبو خليلالعلــومفسيولوجيا حيوان03043161
209مجمع12:3020.00١-20/09/202211:00د . محمد أبو خليلالعلــومفسيولوجيا حيوان (عملي)03043171
يحدد من قبل الكلية12:302.00-20/09/202211:00مؤيد ابو درويشالعلــومفسيولوجيا حيوان (عملي)030431710
212مجمع12:309.00٢-18/09/202211:00صقر ابو شتالالعلــومعلم البيئة03043721
106مجمع10:3025.00١-11/09/202209:00د. ايناس الخاليفةالعلــومعلم المناعة03044341
108مجمع10:3014.00٢-19/09/202209:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومعلم المناعة (عملي)03044351
212مجمع12:3010.00١-18/09/202211:00صقر ابو شتالالعلــومبيولوجيا جزئية03044491
يحدد من قبل الكلية12:306.00-11/09/202211:00صقر ابو شتالالعلــومبيولوجيا جزئية (عملي)03044501
يحدد من قبل الكلية12:302.00-11/09/202211:00د . محمد أبو خليلالعلــومالتطور030445610
209مجمع12:3026.00١-17/09/202211:00د. ايناس الخاليفةالعلــومتقنيات حيوية03044591
209مجمع12:3020.00١-12/09/202211:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومتقنيات حيوية (عملي)03044601
يحدد من قبل الكلية09:307.00-13/09/202208:00أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومندوة03044911
206مجمع10:3054.00٢-11/09/202209:00د. نيفين عسافالعلــومكيمياء عامة (١)03061011
107مجمع10:3046.00٢-11/09/202209:00د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عامة (١)03061012
209مجمع10:3022.00١-11/09/202209:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء عامة (١)03061013
111مجمع12:3042.00١-21/09/202211:00أ.د صالح الطراونةالعلــومكيمياء عامة (٢)03061021
207مجمع12:3022.00١-19/09/202211:00د. معن الطورةالعلــومكيمياء عامة - عملي (١)03061031
202مجمع12:3021.00١-19/09/202211:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء عامة - عملي (١)03061032
111مجمع12:3020.00١-19/09/202211:00علي العسوفيالعلــومكيمياء عامة - عملي (١)03061034
106مجمع12:3015.00١-19/09/202211:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عامة - عملي (١)03061035
201مجمع10:3011.00٢-19/09/202209:00علي العسوفيالعلــومكيمياء عامة - عملي (٢)03061041
مدرج مجمع12:3080.00١-17/09/202211:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء تحليلية (١)03062111
203مجمع09:309.00١-13/09/202208:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء تحليلية عملية03062121
111مجمع12:3030.00١-20/09/202211:00د. البراء الرواشدةالعلــومكيمياء غير عضوية (١)03062211
103مجمع12:3022.00١-21/09/202211:00د منى النعيماتالعلــومكيمياء عضوية (١)03062311
يحدد من قبل الكلية10:308.00-19/09/202209:00د منى النعيماتالعلــومكيمياء عضوية - عملي (٢)03062341
211مجمع12:3050.00١-21/09/202211:00د. معن الطورةالعلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء03062351
106مجمع12:3024.00١-14/09/202211:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عضوية عملي لغير طلبة الكيمياء03062361
102مجمع14:3022.00٢-11/09/202213:00د. البراء الرواشدةالعلــومكيمياء غير عضوية (٢)03063211
107مجمع12:3029.00٢-11/09/202211:00أ.د سمير الطويلالعلــومكيمياء عضوية (٣)03063311
103مجمع09:3018.00٢-13/09/202208:00د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء فيزيائية (عملي)03063421
211مجمع12:3047.00١-17/09/202211:00د . جبريل الطورهالعلــوماستخدام الحاسوب في الكيمياء03063911
102مجمع12:3052.00٢-10/09/202211:00د. عالء النعيماتالعلــومكيمياء تحليلية (٢)03064111
212مجمع10:3019.00١-19/09/202209:00أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــوممطيافية المركبات العضوية03064311
103مجمع12:3014.00١-18/09/202211:00د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء فيزيائية (٣)03064411
108مجمع14:3013.00٢-15/09/202213:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء صناعية (١)03064611
107مجمع09:3042.00٢-13/09/202208:00د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادالسلوك التنظيمي (باإلنجليزية)04112011
107مجمع12:3047.00٢-12/09/202211:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادإدارة العالقات العامة04112041
206مجمع10:3039.00١-22/09/202209:00د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادمهارات االتصال اإلداري (باإلنجليزي)04112061
207مجمع12:3056.00٢-14/09/202211:00د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادالريادة والمنشآت الصغيرة04112071
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102مجمع12:3064.00١-17/09/202211:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصادالرياضيات واإلحصاء - لطلبة كلية إدارة األعمال04112111
210مجمع12:3021.00١-14/09/202211:00د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادنظرية المنظمة04113011
212مجمع09:3021.00١-13/09/202208:00أ.د  جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصادإدارة التفاوض04113021
210مجمع09:3022.00١-13/09/202208:00د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادإدارة الموارد البشرية (باإلنجليزية)04113071
207مجمع14:3048.00٢-11/09/202213:00د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي04113111
202مجمع12:3042.00١-21/09/202211:00أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصادبحوث العمليات (لإلدارة)04113121
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادأخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية041136110
يحدد من قبل الكلية12:302.00-11/09/202211:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادالحاكمية اإلدارية041136210
105مجمع10:3015.00٢-19/09/202209:00أ.د  جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصاداإلدارة اإلستراتيجية (باإلنجليزية)04114011
109مجمع14:3011.00٢-15/09/202213:00د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادإدارة الجودة الشاملة04114121
111مجمع10:3030.00١-11/09/202209:00أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصادإدارة اإلنتاج والعمليات04114171
يحدد من قبل الكلية10:301.00-19/09/202209:00د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادتطبيقات إدارية على الحاسوب041142110
107مجمع12:3056.00٢-10/09/202211:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصاداإلدارة اإللكترونية04114221
104مجمع10:3015.00٢-19/09/202209:00د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي (المتقدمة)04116111
يحدد من قبل الكلية12:306.00-11/09/202211:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصاداالمتحان الشامل04116731
206مجمع12:3048.00٢-19/09/202211:00د . ابراهيم الهوارينادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الجزئي04121121
211مجمع12:3060.00٢-19/09/202211:00د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الجزئي04121122
202مجمع12:3020.00١-18/09/202211:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الكلي04121131
206مجمع12:3037.00١-20/09/202211:00د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات األعمال04121311
211مجمع10:3032.00١-19/09/202209:00د . ابراهيم الهوارينادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد اإلسالمي04122311
يحدد من قبل الكلية10:302.00-19/09/202209:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصاداألسواق المالية والنقدية041238410
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . ابراهيم الهوارينادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد القياسي041246210
يحدد من قبل الكلية12:301.00-12/09/202211:00د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في االقتصاد041247110
101مجمع12:3016.00٢-17/09/202211:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (١)04131011
106مجمع14:3053.00٢-15/09/202213:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (٢)04131021
112مجمع12:3011.00١-11/09/202211:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادالمحاسبة اإلدارية04132001
103مجمع12:3013.00٢-10/09/202211:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة باللغة اإلنجليزية (١)041320110
208مجمع12:3033.00٢-17/09/202211:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة باللغة اإلنجليزية (٢)04132021
207مجمع10:3064.00٢-22/09/202209:00د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادمدخل للمحاسبة باللغة اإلنجليزية04132071
207مجمع10:3056.00٢-11/09/202209:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إسالمية04132091
211مجمع12:3061.00٢-14/09/202211:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة شركات أشخاص وأموال04132121
106مجمع12:3024.00١-21/09/202211:00سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة مالية متقدمة باللغة اإلنجليزية04133011
106مجمع12:3064.00٢-20/09/202211:00محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة المنشآت المالية04133051
206مجمع12:3038.00١-10/09/202211:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمحاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية04133181
206مجمع12:3035.00١-12/09/202211:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (١)04133251
208مجمع12:3032.00٢-10/09/202211:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادأساليب البحث في المحاسبة04133271
202مجمع09:3049.00٢-13/09/202208:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (٢)04133291
208مجمع12:3025.00٢-20/09/202211:00د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في المحاسبة04134151
202مجمع12:3041.00١-17/09/202211:00أ.د سليمان السبوعادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إدارية04134231
108مجمع09:3014.00٢-13/09/202208:00عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادمعايير تدقيق دولية باللغة اإلنجليزية04134241
103مجمع10:3022.00١-19/09/202209:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمعايير محاسبة دولية باللغة اإلنجليزية04134331
202مجمع12:3026.00١-11/09/202211:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة دولية04134341
209مجمع14:3023.00١-15/09/202213:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادنظم أتمتة المكاتب04213221
211مجمع10:3071.00٢-12/09/202209:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331011
101مجمع12:3016.00٢-11/09/202211:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادمؤسسات مالية متخصصة04334151
يحدد من قبل الكلية12:306.00-11/09/202211:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادإدارة االئتمان المصرفي04334161
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212مجمع12:3019.00١-17/09/202211:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادإدارة االستثمار04334511
205مجمع09:3010.00١-13/09/202208:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادإدارة السندات04334541
يحدد من قبل الكلية12:305.00-14/09/202211:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية04334621
107مجمع12:3025.00١-14/09/202211:00محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في العلوم المالية والمصرفية04334641
110مجمع12:3013.00٢-11/09/202211:00أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادإدارة مالية (المتقدمة)04336011
مدرج مجمع14:30120.00١-17/09/202213:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411101
مدرج مجمع14:30123.00٢-17/09/202213:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411102
111مجمع09:3048.00٢-13/09/202208:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية04411111
207مجمع10:3041.00١-22/09/202209:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادالتجارة اإللكترونية04412421
212مجمع12:3018.00١-12/09/202211:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادوسائل التواصل االجتماعي في األعمال04412451
206مجمع14:3030.00١-15/09/202213:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادشبكات وتراسل بيانات األعمال04412541
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادإدارة المعرفة044143710
101مجمع09:3019.00٢-13/09/202208:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية04414441
106مجمع12:3033.00١-17/09/202211:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادمقدمة في اإلدارة والتسويق04511001
211مجمع14:3072.00٢-19/09/202213:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادمبادئ التسويق04511011
204مجمع12:3016.00٢-11/09/202211:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات04513321
202مجمع10:3047.00٢-19/09/202209:00أ.د سليمان أل خطابادارة األعمال واالقتصادالتسويق اإللكتروني04513331
203مجمع12:3022.00٢-17/09/202211:00خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادالتسويق االجتماعي04513351
107مجمع12:3028.00١-20/09/202211:00اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادالتسويق الرياضي04513381
207مجمع12:3056.00٢-12/09/202211:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادإدارة المخاطر (٢)04711631
مدرج مجمع12:3070.00١-14/09/202211:00أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادالبيئة التشريعية والقانونية للتأمين04712531
207مجمع10:3055.00٢-19/09/202209:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادالتأمين على الحياة04713021
211مجمع12:3051.00٢-18/09/202211:00أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادإدارة التأمينات والضمان االجتماعي04713321
يحدد من قبل الكلية12:302.00-11/09/202211:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادإدارة المخاطر المصرفية047136110
يحدد من قبل الكلية10:302.00-19/09/202209:00خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادإدارة مخاطر المشاريع (باإلنجليزية)047136810
102مجمع12:3023.00٢-19/09/202211:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05011001
111مجمع12:3026.00٢-19/09/202211:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05011002
مدرج مجمع14:30139.00٢-10/09/202213:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011101
مدرج مجمع14:30106.00١-10/09/202213:00د . محمد دويرجالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011102
102مجمع14:3071.00١-10/09/202213:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011103
111مجمع10:3026.00١-19/09/202209:00أ.د هاني النوافلةالهندســـةالجيولوجيا الهندسية05012131
يحدد من قبل الكلية14:302.00-11/09/202213:00د . محمد دويرجالهندســـةميكانيكا الصخور والتربة05013241
111مجمع10:3039.00٢-19/09/202209:00أ.د رامي الرواشدهالهندســـةاقتصاد هندسي05014541
206مجمع10:3028.00١-19/09/202209:00أ.د رامي الرواشدهالهندســـةاقتصاد هندسي05014542
211مجمع10:3050.00٢-20/09/202209:00د . معاذ الشاويشالهندســـةقضايا بيئية05021001
102مجمع10:3067.00١-20/09/202209:00د . معاذ الشاويشالهندســـةقضايا بيئية05021002
مدرج مجمع10:3087.00١-20/09/202209:00د . معاذ الشاويشالهندســـةالتنمية والبيئة05021011
مدرج مجمع10:30186.00٢-20/09/202209:00د . معاذ الشاويشالهندســـةالتنمية والبيئة05021012
202مجمع12:3030.00١-20/09/202211:00م. ايه المحتسبالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022001
202مجمع12:3066.00٢-20/09/202211:00م. ايه المحتسبالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022002
111مجمع12:3055.00٢-17/09/202211:00م. ايه المحتسبالهندســـةمهارات اتصال05023001
يحدد من قبل الكلية12:301.00-17/09/202211:00م. ايه المحتسبالهندســـةمهارات اتصال050230010
يحدد من قبل الكلية12:305.00-14/09/202211:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةهندسة الهيدروجيولوجيا05023421
111مجمع10:3019.00٢-17/09/202209:00م. ايه المحتسبالهندســـةهندسة السالمة05025331
204مجمع10:3018.00٢-19/09/202209:00د . معاذ الشاويشالهندســـةإدارة أعمال الصيانة والسالمة05026301
05026341OHSAS 18000 و ISO 14000212مجمع12:3018.00٢-11/09/202211:00أ.د عمر الخشمانالهندســـة
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102مجمع10:30100.00١-12/09/202209:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةمبادئ السالمة العامة05031001
107مجمع12:3031.00١-12/09/202211:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةمبادئ في الهندسة الكيميائية (١)05032022
يحدد من قبل الكلية14:301.00-11/09/202213:00أ. د صالح الرواضيةالهندســـةاالحتماالت واإلحصاء الهندسي05033041
108مجمع14:3028.00٢-11/09/202213:00أ. د صالح الرواضيةالهندســـةاالحتماالت واإلحصاء الهندسي05033059
107مجمع12:3037.00٢-14/09/202211:00د . محمد بطيحهالهندســـةانتقال الحرارة05033244
102مجمع12:3029.00٢-11/09/202211:00م.نسيبة العمايرةالهندســـةعمليات موحدة05033287
202مجمع12:3062.00٢-10/09/202211:00د . محمد بطيحهالهندســـةديناميكا حرارية05033311
206مجمع09:3032.00١-13/09/202208:00أ.د حابس الزعبيالهندســـةهندسة التفاعالت الكيميائية (١)05034115
208مجمع12:3022.00٢-11/09/202211:00أ.د حابس الزعبيالهندســـةعمليات الفصل05034253
103مجمع12:3023.00١-12/09/202211:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةموضوعات خاصة في الهندسة الكيماوية05035938
106مجمع14:3027.00١-15/09/202213:00م. يسرى العمارينالهندســـةاستاتيكا05041021
201مجمع09:3011.00٢-13/09/202208:00د.فادي الحميداتالهندســـةاحتماالت وإحصاء هندسي05042041
102مجمع10:3019.00٢-17/09/202209:00د. محمود الرصاعيالهندســـةتحليل إنشائي (٢)05043121
110مجمع14:3016.00٢-11/09/202213:00د . محمد دويرجالهندســـةالهندسة الجيوتقنية05043231
207مجمع12:3024.00١-18/09/202211:00أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع05043611
107مجمع12:3033.00١-10/09/202211:00د. محمود الرصاعيالهندســـةهندسة أساسات (١)05044211
101مجمع14:3019.00٢-15/09/202213:00د.فادي الحميداتالهندســـةتصميم طرق05044441
202مجمع12:3029.00١-14/09/202211:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05044611
يحدد من قبل الكلية12:301.00-14/09/202211:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05045631
206مجمع12:3033.00٢-11/09/202211:00م. يسرى العمارينالهندســـةإدارة مشاريع05045711
102مجمع12:3046.00١-11/09/202211:00د . وائل السوالمهالهندســـةاشارات وانظمة05052211
107مجمع12:3028.00٢-18/09/202211:00د . محمد الرشدانالهندســـةإلكترونيات (١)05052611
202مجمع10:3054.00٢-11/09/202209:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةاالحتماالت والعمليات العشوائية05053231
111مجمع12:3032.00١-12/09/202211:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةاتصاالت تناظرية05053241
207مجمع10:3016.00١-17/09/202209:00د . وائل ابو شهابالهندســـةكهرومغناطيسية (١)05053511
103مجمع12:3016.00٢-11/09/202211:00د . وائل ابو شهابالهندســـةكهرومغناطيسية (٢)05053531
204مجمع12:3017.00٢-14/09/202211:00د . محمد ابو الكشكالهندســـةإلكترونيات (٢)05053611
101مجمع12:3016.00٢-10/09/202211:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةأنظمة االتصاالت05055201
يحدد من قبل الكلية12:302.00-18/09/202211:00د . خالد دوينعالهندســـةشبكات االتصاالت والحواسيب05055331
يحدد من قبل الكلية12:304.00-18/09/202211:00د . خالد دوينعالهندســـةشبكات االتصاالت والحواسيب05055332
106مجمع12:3037.00٢-13/09/202211:00د . هاني الرواشدةالهندســـةمبادئ صيانة السيارات05071001
يحدد من قبل الكلية10:301.00-19/09/202209:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةبرمجة الحاسوب للمهندسين050728110
210مجمع12:3013.00١-18/09/202211:00أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع (١)05073211
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةنظرية اآلالت050733310
212مجمع12:3019.00٢-14/09/202211:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة المواد (١)05073511
يحدد من قبل الكلية10:301.00-19/09/202209:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةميكانيكا الموائع (٢)050742110
207مجمع12:3047.00١-21/09/202211:00م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة مواد (٢)05074301
212مجمع12:3019.00١-10/09/202211:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةالقياسات الهندسية05074511
106مجمع12:3033.00٢-18/09/202211:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05075331
204مجمع12:3012.00١-11/09/202211:00أ.د عبدهللا مرعشليالهندســـةتخزين الطاقة05076281
207مجمع12:3061.00٢-13/09/202211:00د . وائل السوالمهالهندســـةرياضيات هندسية (١)05082021
111مجمع12:3020.00٢-13/09/202211:00م. صدام نبهانالهندســـةرياضيات هندسية (١)05082022
111مجمع14:3044.00٢-15/09/202213:00م. صدام نبهانالهندســـةرياضيات هندسية (٢)05082031
212مجمع14:3020.00٢-15/09/202213:00د . محمد ابو الكشكالهندســـةدارات كهربائية (١)05082111
106مجمع12:3028.00١-20/09/202211:00د . محمد الرشدانالهندســـةدارات كهربائية (٢)05082121
204مجمع12:3010.00٢-12/09/202211:00د . محمد الشراريالهندســـةالدوائر واآلالت الكهربائية05083131
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104مجمع12:3016.00٢-11/09/202211:00د محمود النعانعهالهندســـةاآلالت الكهربائية (١)05083711
211مجمع10:3016.00١-17/09/202209:00د . محمد الشراريالهندســـةأنظمة القوى الكهربائية (١)05084811
205مجمع09:3015.00٢-13/09/202208:00د . محمد الشراريالهندســـةأنظمة القوى الكهربائية (٢)05085811
104مجمع12:3011.00٢-14/09/202211:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05085871
207مجمع10:3032.00١-19/09/202209:00د . هاني الرواشدةالهندســـةرياضيات هندسية05092021
202مجمع12:3034.00١-12/09/202211:00أ.د عبدهللا مرعشليالهندســـةالطاقة والبيئة05092511
207مجمع09:3034.00١-13/09/202208:00د محمود النعانعهالهندســـةمبادئ الهندسة الكهربائية واإللكترونية05093611
مدرج مجمع14:30118.00١-20/09/202213:00أ.د حسن الشلبيالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111001
مدرج مجمع14:30168.00٢-20/09/202213:00د . مهند الحسناتالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111002
يحدد من قبل الكلية12:304.00-15/09/202211:00د . هيثم االشعريالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112211
211مجمع12:3012.00١-15/09/202211:00د . مهند الحسناتالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112212
102مجمع12:3013.00٢-15/09/202211:00د . هيثم االشعريالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112311
102مجمع12:3051.00١-15/09/202211:00د . مهند الحسناتالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112312
207مجمع12:3038.00١-10/09/202211:00أ.د حسن الشلبيالهندســـةالمعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05112331
يحدد من قبل الكلية12:301.00-18/09/202211:00د . محمد الرشدانالهندســـةاإللكترونيات05113111
104مجمع12:309.00٢-12/09/202211:00د . عامر ابوالعيشالهندســـةاتصاالت تناظرية ورقمية05113211
210مجمع10:3021.00١-11/09/202209:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةمعمارية الحاسوب05113221
203مجمع12:3010.00٢-18/09/202211:00د . خالد دوينعالهندســـةشبكات الحاسوب (١)05113241
يحدد من قبل الكلية12:302.00-18/09/202211:00د . خالد دوينعالهندســـةشبكات الحاسوب (١)05113242
207مجمع10:3037.00١-11/09/202209:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةمعمارية الحاسوب05113331
111مجمع12:3019.00١-18/09/202211:00د . خالد دوينعالهندســـةشبكات الحاسوب05114222
105مجمع09:3016.00٢-13/09/202208:00د.عبدهللا الحسناتالهندســـةمقدمة في إنترنت األشياء05114251
206مجمع14:3039.00٢-19/09/202213:00د . معاذ السفاسفةالهندســـةاألنظمة المضمنة05114311
يحدد من قبل الكلية12:308.00-11/09/202211:00د . هيثم االشعريالهندســـةمعالجة الصور الرقمية05116511
106مجمع12:3017.00١-18/09/202211:00د . بالل القضاةالهندســـةبرمجة الشبكات05124201
203مجمع12:3020.00٢-14/09/202211:00د . بالل القضاةالهندســـةأمن البرمجيات05124341
مختبرات مركز الحاسوب12:00153.00-18/09/202209:00د. توفيق الرواشدةتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120991
مختبرات مركز الحاسوب12:00150.00-18/09/202209:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120992
مختبرات مركز الحاسوب12:0089.00-18/09/202209:00حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120993
مدرج مجمع14:30103.00١-13/09/202213:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121001
211مجمع10:3056.00٢-11/09/202209:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتالرياضيات المتقطعة06121021
06121141C++ 202مجمع12:3034.00٢-15/09/202211:00محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121142C++ 107مجمع12:3019.00٢-15/09/202211:00محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121143C++ 111مجمع12:3026.00٢-15/09/202211:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121144C++ 12:3026.00-15/09/202211:00د. توفيق الرواشدةتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجةCCL 7
206مجمع12:3020.00١-18/09/202211:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (٢)06121161
107مجمع12:3017.00١-18/09/202211:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (٢)06121162
102مجمع12:3070.00١-12/09/202211:00د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (١)06122132
101مجمع12:3010.00١-11/09/202211:00د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات06122222
مدرج مجمع12:3071.00١-10/09/202211:00د . صالح العطيويتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (١)06123131
يحدد من قبل الكلية12:308.00-11/09/202211:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتخوارزميات الحاسوب06123211
مدرج مجمع10:30134.00٢-15/09/202209:00حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131001
مدرج مجمع10:30115.00١-15/09/202209:00د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131002
يحدد من قبل الكلية12:302.00-11/09/202211:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتأساسيات في تكنولوجيا المعلومات061310110
201مجمع12:3011.00١-11/09/202211:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في نظم المعلومات06132011
102مجمع10:3052.00٢-22/09/202209:00د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم06132121
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103مجمع12:3010.00٢-12/09/202211:00حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات06133131
104مجمع14:3016.00٢-15/09/202213:00د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإحدى لغات الجيل الرابع06133221
208مجمع12:3015.00٢-18/09/202211:00د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتبرمجة اإلنترنت06133411
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتأمن نظم المعلومات061343510
210مجمع12:3012.00١-20/09/202211:00د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134421
208مجمع12:3022.00٢-21/09/202211:00د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإدارة نظم قواعد البيانات06134541
يحدد من قبل الكلية12:307.00-12/09/202211:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142041
يحدد من قبل الكلية12:302.00-14/09/202211:00د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142111
103مجمع12:3024.00١-14/09/202211:00د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142112
109مجمع12:3010.00١-11/09/202211:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها06143221
211مجمع12:3059.00٢-12/09/202211:00د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143512
202مجمع12:3035.00١-10/09/202211:00د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتتفاعل اإلنسان مع الحاسوب06144211
يحدد من قبل الكلية12:302.00-19/09/202211:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتتشغيل البرمجيات وصيانتها06144411
203مجمع12:3011.00١-11/09/202211:00د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات06144431
يحدد من قبل الكلية12:308.00-19/09/202211:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها06144451
102مجمع10:3045.00١-17/09/202209:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمسيرة األردن الحضارية07011031
يحدد من قبل الكلية14:305.00-11/09/202213:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى اآلثار الكالسيكية07012201
105مجمع10:3014.00٢-11/09/202209:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى السياحة07021001
109مجمع14:3016.00٢-11/09/202213:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثاراآلثار الكالسيكية في األردن07022301
103مجمع09:3023.00١-13/09/202208:00د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارالسياحة والمجتمعات المحلية07023611
مدرج مجمع10:30124.00١-21/09/202209:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واإلتيكيت07121071
مدرج مجمع10:30154.00٢-21/09/202209:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واإلتيكيت07121072
207مجمع12:3035.00١-12/09/202211:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمهارات البحث العلمي07121141
210مجمع10:3020.00١-19/09/202209:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارإدارة الطعام والشراب07123261
205مجمع10:3011.00٢-11/09/202209:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة المالية في الفنادق07123381
212مجمع12:3019.00١-14/09/202211:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارإدارة الموارد البشرية في الفنادق07123411
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارإدارة خدمة العمالء071235010
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة اإلستراتيجية في الفنادق071243310
يحدد من قبل الكلية10:308.00-11/09/202209:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمقدمة في السياحة07211031
يحدد من قبل الكلية10:301.00-11/09/202209:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثاراإلدارة المالية في السياحة07212251
يحدد من قبل الكلية12:305.00-14/09/202211:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارإدارة الموارد البشرية في السياحة07213241
يحدد من قبل الكلية10:301.00-19/09/202209:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمنهجية البحث العلمي072134210
مدرج مجمع12:30100.00٢-18/09/202211:00د. محمد بني يونساالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح09011021
207مجمع12:3042.00٢-18/09/202211:00د. محمد بني يونساالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح09011022
مدرج مجمع10:30107.00٢-22/09/202209:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض09011121
207مجمع10:3040.00٢-17/09/202209:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض (عملي)09011181
206مجمع10:3037.00٢-17/09/202209:00د . اقبال الفرجاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض (عملي)09011182
مدرج مجمع12:30171.00٢-22/09/202211:00د. خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية09011201
مدرج مجمع14:30102.00٢-22/09/202213:00د . اقبال الفرجاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمبادئ الصحة العامة09011601
مدرج مجمع10:3098.00١-11/09/202209:00يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األدوية09012031
102مجمع14:30102.00١-17/09/202213:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمبادئ في اإلسعاف والطوارئ09012091
107مجمع12:3051.00٢-21/09/202211:00د.  وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا مرضية09012101
102مجمع12:3061.00١-19/09/202211:00يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتغذية في الصحة والمرض09012121
مدرج مجمع10:30102.00٢-17/09/202209:00د.  وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012131
207مجمع12:3045.00٢-15/09/202211:00د. خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي (عملي)09012141
206مجمع12:3043.00٢-15/09/202211:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي (عملي)09012142
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مدرج مجمع12:3079.00٢-14/09/202211:00د.  وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012151
102مجمع12:3065.00١-14/09/202211:00يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012152
202مجمع14:3034.00٢-19/09/202213:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاتجاهات وقضايا وأخالقيات التمريض09012191
مدرج مجمع12:3079.00٢-10/09/202211:00د. خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالنمو والتطور09012321
مدرج مجمع12:3084.00٢-13/09/202211:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالتصال والتعليم الصحي09013011
102مجمع10:3078.00١-22/09/202209:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واإلحصاء الحيوي09013201
مدرج مجمع10:3098.00١-17/09/202209:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة مجتمع09013641
مدرج مجمع12:3088.00١-20/09/202211:00د. سحر الشقيراتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض المسنين وذوي االحتياجات الخاصة والتأهيل09014121
102مجمع10:3035.00٢-19/09/202209:00د. محمد بني يونساالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ09014211
111مجمع12:3056.00٢-21/09/202211:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الصحة النفسية09014511
211مجمع12:3049.00٢-15/09/202211:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الصحة النفسية (عملي)09014581
مدرج مجمع12:30116.00١-21/09/202211:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض09014711
207مجمع14:3058.00٢-15/09/202213:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض (عملي)09014751
102مجمع14:3060.00١-15/09/202213:00د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض (عملي)09014752
201مجمع12:3013.00٢-11/09/202211:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالنظريات التمريضية09016001
210مجمع10:3010.00٢-19/09/202209:00د . سعدون العبيدياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتحليل اإلحصائي المتقدم09016102
102مجمع14:3090.00١-13/09/202213:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية09021081
يحدد من قبل الكلية10:302.00-19/09/202209:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةوظائف جسم اإلنسان التطبيقية090211910
يحدد من قبل الكلية12:301.00-13/09/202211:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية09021521
يحدد من قبل الكلية12:301.00-18/09/202211:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبيولوجيا جزيئية ووراثة خلوية (عملي)09021532
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00د. سليمان النعيماتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة09022251
يحدد من قبل الكلية10:301.00-19/09/202209:00د. سليمان النعيماتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة (عملي)090222610
111مجمع14:3023.00٢-19/09/202213:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09022391
102مجمع14:3054.00١-11/09/202213:00د. سليمان النعيماتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األحياء الدقيقة لطلبة التمريض09022551
110مجمع12:3010.00١-11/09/202211:00اسماعيل الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التحليل اآللي090226110
مدرج مجمع10:30105.00٢-12/09/202209:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية09022811
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء (عملي)090231810
206مجمع10:3052.00٢-19/09/202209:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية09023281
106مجمع14:3037.00٢-11/09/202213:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية - عملي09023291
211مجمع14:3034.00١-15/09/202213:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (٢)09023851
يحدد من قبل الكلية14:304.00-15/09/202213:00اسماعيل الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (٢)090238510
107مجمع10:3019.00٢-17/09/202209:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية - عملي (٢)09023861
105مجمع12:3059.00٢-13/09/202211:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية09023871
205مجمع12:3022.00٢-18/09/202211:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية (عملي)09023881
105مجمع12:3031.00٢-18/09/202211:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية (عملي)09023882
107مجمع09:3031.00١-13/09/202208:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية09024261
206مجمع12:3026.00١-11/09/202211:00اسماعيل الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية (عملي)09024271
106مجمع12:3053.00٢-12/09/202211:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتكنولوجيا اإلخصاب المساعد09024551
209مجمع12:3014.00١-21/09/202211:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات طبية09024611
107مجمع14:3039.00١-13/09/202213:00رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة وإدارة المختبرات09024621
مدرج مجمع10:3083.00١-10/09/202209:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية09024781
107مجمع12:3025.00٢-19/09/202211:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية (عملي)09024791
106مجمع12:3030.00٢-19/09/202211:00د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية (عملي)09024792
211مجمع12:3023.00١-19/09/202211:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية (عملي)09024793
211مجمع14:3030.00٢-12/09/202213:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي09031001
106مجمع14:3034.00٢-19/09/202213:00أ.د حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات تكنولوجيا األشعة09031021

Page 12 of 14



202مجمع10:3032.00٢-17/09/202209:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09031111
111مجمع12:3050.00٢-12/09/202211:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء إشعاع تشخيصي09031611
107مجمع14:3028.00١-15/09/202213:00أ.د حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اإلشعاع (نظري)09031641
202مجمع10:3026.00١-19/09/202209:00أ.د حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اإلشعاع (عملي)09031651
مدرج مجمع12:30102.00٢-15/09/202211:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031661
105مجمع14:3016.00٢-15/09/202213:00أ.د حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير التحميض اإلشعاعي (نظري)09032101
203مجمع12:3019.00٢-10/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير التحميض اإلشعاعي (عملي)09032121
يحدد من قبل الكلية12:308.00-10/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير التحميض اإلشعاعي (عملي)090321210
111مجمع10:3046.00٢-11/09/202209:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالوقاية اإلشعاعية09032131
يحدد من قبل الكلية10:302.00-19/09/202209:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبيولوجيا اإلشعاع090321410
يحدد من قبل الكلية12:301.00-11/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتشريح الطبقي (عملي)090323210
209مجمع10:3022.00١-19/09/202209:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (نظري)09033101
يحدد من قبل الكلية10:304.00-17/09/202209:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (عملي)09033141
106مجمع10:3021.00٢-17/09/202209:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (عملي)09033142
202مجمع12:3047.00٢-13/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (١)09033201
يحدد من قبل الكلية12:302.00-11/09/202211:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - عملي (١)090332310
108مجمع12:3015.00٢-11/09/202211:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير األطفال والمسنين (عملي)09033271
102مجمع12:3058.00١-18/09/202211:00د احمد مصطفىاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (١)09033321
206مجمع12:3044.00١-21/09/202211:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي (١)09033341
مدرج مجمع12:3083.00١-13/09/202211:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالصيدلة اإلشعاعية09033401
103مجمع12:3025.00١-20/09/202211:00د احمد مصطفىاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الجزيئي بالنظائر المشعة09033431
204مجمع09:309.00١-13/09/202208:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير باألمواج فوق الصوتية (عملي)090335710
210مجمع10:3016.00١-22/09/202209:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعالج باألشعة (عملي)09033591
يحدد من قبل الكلية10:305.00-22/09/202209:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعالج باألشعة (عملي)090335910
203مجمع14:3021.00٢-15/09/202213:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (٢) نظري09034321
207مجمع12:3034.00١-14/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (٢) عملي09034341
207مجمع10:3054.00٢-12/09/202209:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير األوعية الدموية (نظري)09034441
206مجمع14:3039.00٢-11/09/202213:00د احمد مصطفىاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق تصوير خاصة عملي09034481
106مجمع10:3033.00١-22/09/202209:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات في التصوير اإلشعاعي09034611
يحدد من قبل الكلية12:302.00-15/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035501
يحدد من قبل الكلية12:305.00-15/09/202211:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035502
يحدد من قبل الكلية12:305.00-15/09/202211:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035503
يحدد من قبل الكلية12:305.00-15/09/202211:00اريج الصرايرةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035504
يحدد من قبل الكلية12:307.00-15/09/202211:00أ.د حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة09035505
مدرج مجمع12:30106.00٢-12/09/202211:00د.فيصل الشقيراتالقانونمبادئ القانون التجاري14081101
مدرج مجمع12:30102.00٢-11/09/202211:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالمالية العامة والتشريع الضريبي14081211
مدرج مجمع12:3085.00٢-17/09/202211:00أ.د صالح الشراريالقانونالقانون الدولي العام14081501
مدرج مجمع10:3072.00١-19/09/202209:00د . عبدهللا الطراونهالقانونالقانون المدني - أحكام االلتزام14082001
مدرج مجمع12:30130.00٢-19/09/202211:00د . عبدهللا الطراونهالقانونقانون العمل والضمان االجتماعي14082011
مدرج مجمع10:30107.00٢-11/09/202209:00د . محمد الهالالتالقانونمصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية14082021
يحدد من قبل الكلية12:302.00-11/09/202211:00د.فيصل الشقيراتالقانونالقانون التجاري - األوراق التجارية140821110
206مجمع12:3069.00٢-20/09/202211:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالقانون اإلداري (٢)14082201
202مجمع12:3043.00٢-14/09/202211:00د. وليد العالياالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األشخاص14082301
مدرج مجمع12:3089.00١-22/09/202211:00د . جاد الطورهالقانوننظم سياسية وقانون دستوري (٢)14082401
102مجمع12:3090.00١-21/09/202211:00د . جاد الطورهالقانونالحقوق والحريات العامة14082411
206مجمع10:3049.00٢-12/09/202209:00أ.د صالح الشراريالقانونالقانون الدولي اإلنساني14082511
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102مجمع12:3074.00١-13/09/202211:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونقانون البينات والتنفيذ14083031
مدرج مجمع14:3095.00١-11/09/202213:00د . محمد الهالالتالقانونقانون التجارة اإللكترونية14083111
211مجمع10:3044.00٢-17/09/202209:00د. وليد العالياالقانونجرائم تكنولوجيا المعلومات14083301
مدرج مجمع12:3081.00١-12/09/202211:00د.خميس آل خطابالقانونقانون أصول المحاكمات الجزائية14083311
مدرج مجمع10:30105.00٢-10/09/202209:00د.خميس آل خطابالقانونقانون العقوبات العسكري14083361
209مجمع12:3013.00١-18/09/202211:00د . جاد الطورهالقانونالقضاء الدستوري14083408
102مجمع14:3089.00١-19/09/202213:00د.فيصل الشقيراتالقانونتطبيقات قضائية14084001
102مجمع12:3077.00١-22/09/202211:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون الدولي الخاص14084011
205مجمع10:3014.00٢-19/09/202209:00د.فيصل الشقيراتالقانونمناهج البحث والكتابة القانونية14084021
102مجمع10:3045.00١-10/09/202209:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالقضاء اإلداري14084201
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