
موقع اإلمتحانعدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخاسم المدرسالكليةاسم المادةالشعبةرقم المادة

اون الين13:502-10/04/202113:00ايه المحتسب. مالهندســـةهندسة الهيدروجيولوجيا05023421

اون الين13:502-10/04/202113:00د ليما مخادمه.أالهندســـةالتحكم بتلوث الهواء05023541

اون الين13:501-10/04/202113:00د ليما مخادمه.أالهندســـةالتحكم بتلوث الهواء05025531

اون الين13:5014-10/04/202113:00حابس الزعبي. د الهندســـةانتقال الحرارة05033241

اون الين13:505-10/04/202113:00محمد بطيحه. د الهندســـةتصميم المصانع05035821

اون الين13:5017-10/04/202113:00لؤي الطرابلسيالهندســـة(1)الخرسانة المسلحة 05044111

اون الين13:5012-10/04/202113:00ايه المحتسب. مالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05044611

اون الين13:504-10/04/202113:00محمد البدورالهندســـةتطبيقات الحاسوب في الهندسة المدنية05045011

اون الين13:502-10/04/202113:00ايه المحتسب. مالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05045631

اون الين13:5033-10/04/202113:00وائل السوالمه. د الهندســـةاشارات وانظمة05052211

اون الين13:503-10/04/202113:00وائل ابو شهاب. د الهندســـةهندسة الهوائيات05055241

اون الين13:504-10/04/202113:00وائل ابو شهاب. د الهندســـةاالتصاالت الضوئية05055251

اون الين13:5038-10/04/202113:00صهيب المعاسفه.مالهندســـة(1)ديناميكا حرارية 05073411

اون الين13:507-10/04/202113:00د عبدهللا مرعشلي.أالهندســـةطاقة الرياح05076271

اون الين13:505-10/04/202113:00عامر ابوالعيش. د الهندســـةنمذجة ومحاكاة05076351

اون الين13:5012-10/04/202113:00هيثم االشعري. د الهندســـةرياضيات متقطعة05112101

اون الين13:503-10/04/202113:00معاذ السفاسفة. د الهندســـةتقييم أداء الحاسوب05116441

اون الين17:501-10/04/202117:00ايه المحتسب. مالهندســـةطرق عددية05012022

اون الين17:5041-10/04/202117:00د ليما مخادمه.أالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022001

اون الين17:5092-10/04/202117:00ايه المحتسب. مالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022002

اون الين13:506-11/04/202113:00د رامي الرواشده.أالهندســـةهندسة استخراج البترول05014271

اون الين13:5026-11/04/202113:00صالح الرواضية. د الهندســـة(2)هندسة التفاعالت الكيميائية 05034121

اون الين13:5037-11/04/202113:00م غيداء المطارنةالهندســـةاالهتزازات الميكانيكية05074611

اون الين13:5013-11/04/202113:00د عمر الخشمان.أالهندســـةالتغير المناخي05076341

اون الين13:506-11/04/202113:00محمود النعانعةالهندســـة(1)اآلالت الكهربائية 05083711

اون الين13:5012-11/04/202113:00أحمد عبدهللا صالح. دالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05085871

اون الين13:5054-11/04/202113:00معاذ السفاسفة. د الهندســـةمعمارية الحاسوب05113221

اون الين13:507-11/04/202113:00معاذ السفاسفة. د الهندســـةمعمارية الحاسوب05113331

اون الين13:508-11/04/202113:00المأمون العثمانالهندســـةتوصيل الحاسب والطرفيات05114331

اون الين13:505-11/04/202113:00خالد دوينع. د الهندســـةاألنظمة الموزعة05116321

اون الين16:5067-11/04/202116:00د محمد رمضان جمعةالهندســـة(2)ميكانيكا الموائع 05074211

اون الين12:503-12/04/202112:00د عمر الخشمان.أالهندســـةتقييم األثر البيئي05025721

اون الين12:5013-12/04/202112:00د  مروان بطيحه.أالهندســـةديناميكا عمليات وتحكم05034471

اون الين12:506-12/04/202112:00سعود الذنيبات. د الهندســـةمعالجة اإلشارات الرقمية05054241

اون الين12:505-12/04/202112:00زهير القضاة. د الهندســـةأنظمة االتصاالت05055201

اون الين12:5059-12/04/202112:00د محمد النوافله.أالهندســـةديناميكا05072121

اون الين12:5019-12/04/202112:00هاني الرواشدة. د الهندســـةديناميكا05072122

اون الين12:5012-12/04/202112:00د محمد رمضان جمعةالهندســـةكفاءة الطاقة وتحويلها05076291

اون الين12:5033-12/04/202112:00المأمون العثمانالهندســـةالمعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05112331

اون الين12:505-12/04/202112:00المأمون العثمانالهندســـةأنظمة تشغيل الحاسوب05113351

اون الين12:507-12/04/202112:00د صالح الصرايرة.أالهندســـةاالتصاالت الرقمية05116101

اون الين14:5025-12/04/202114:00يسرى العمارين. مالهندســـةالمواصفات والعقود وحساب الكميات05044721

اون الين15:5058-12/04/202115:00رفيدة الغصاونةالهندســـةاستاتيكا05041021

اون الين15:5035-12/04/202115:00رفيدة الغصاونةالهندســـةاستاتيكا05041022
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اون الين15:5058-12/04/202115:00صدام نبهانالهندســـة(2)رياضيات هندسية 05082031

اون الين17:5022-12/04/202117:00د محمد النوافله.أالهندســـة(1)مقاومة المواد 05073511

اون الين17:5026-12/04/202117:00صهيب المعاسفه.مالهندســـة(1)مقاومة المواد 05073512

اون الين11:501-13/04/202111:00محمد الشراري. د الهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05013301

اون الين11:502-13/04/202111:00د صالح الذيابات.أالهندســـة(1)معالجة الخامات المعدنية 05014301

اون الين11:501-13/04/202111:00ايه المحتسب. مالهندســـةمعالجة المياه العادمة05024451

اون الين11:5026-13/04/202111:00محمد بطيحه. د الهندســـةديناميكا حرارية05033311

اون الين11:503-13/04/202111:00حابس الزعبي. د الهندســـةعمليات الفصل05034251

اون الين11:506-13/04/202111:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةتحلية المياه05035511

اون الين11:5020-13/04/202111:00سليمان الزيديين. د الهندســـةإنشاء مباني05042151

اون الين11:5034-13/04/202111:00شذى الضالعينالهندســـةمواد وتصميم الرصفات05044431

اون الين11:5021-13/04/202111:00ايه المحتسب. مالهندســـةالهندسة الصحية05044621

اون الين11:5017-13/04/202111:00صدام نبهانالهندســـة(1)إلكترونيات 05052611

اون الين11:5022-13/04/202111:00د صالح الصرايرة.أالهندســـة(2)كهرومغناطيسية 05053531

اون الين11:508-13/04/202111:00احمد المعاني.دالهندســـةمبادئ صيانة السيارات05071001

اون الين11:503-13/04/202111:00محمد الشراري. د الهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05074811

اون الين11:507-13/04/202111:00د عمر الخشمان.أالهندســـةمنهجية البحث العلمي05076301

اون الين11:503-13/04/202111:00محمد الشراري. د الهندســـةالدوائر واآلالت الكهربائية05083131

اون الين11:509-13/04/202111:00مهند الحسنات. د الهندســـةالخوارزميات وتراكيب البيانات05112411

اون الين11:507-13/04/202111:00خالد دوينع. د الهندســـةشبكات الحاسوب المتقدمة05116211

اون الين12:5033-13/04/202112:00محمد البدورالهندســـةالمباني الخضراء05044601

اون الين14:5045-13/04/202114:00د رامي الرواشده.أالهندســـةاقتصاد هندسي05014541

اون الين14:5046-13/04/202114:00محمد البدورالهندســـةاقتصاد هندسي05014542

اون الين16:5060-13/04/202116:00احمد المعاني.دالهندســـةمحركات احتراق داخلي05075411

اون الين12:5038-14/04/202112:00د هاني النوافلة.أالهندســـةالجيولوجيا الهندسية05012131

اون الين12:502-14/04/202112:00عواد الطيطي. د الهندســـةطرق التعدين تحت السطحية05013271

اون الين12:508-14/04/202112:00احمد المعاني.دالهندســـةمقدمة في الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة05033341

اون الين12:506-14/04/202112:00د  مروان بطيحه.أالهندســـةنمذجة ومحاكاة العمليات05035411

اون الين12:5010-14/04/202112:00د غسان بشارات.أالهندســـةموضوعات خاصة في الهندسة الكيماوية05035931

اون الين12:5025-14/04/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـة(2)تحليل إنشائي 05043121

اون الين12:507-14/04/202112:00زهير القضاة. د الهندســـةاالحتماالت والعمليات العشوائية05053231

اون الين12:5011-14/04/202112:00زهير القضاة. د الهندســـةاتصاالت تناظرية05053241

اون الين12:504-14/04/202112:00وائل السوالمه. د الهندســـةهندسة األمواج الدقيقة05055211

اون الين12:5022-14/04/202112:00صهيب المعاسفه.مالهندســـة(2)مقاومة مواد 05074301

اون الين12:5048-14/04/202112:00رياض اسعد. د الهندســـة(2)التصميم الميكانيكي 05074321

اون الين12:501-14/04/202112:00صهيب المعاسفه.مالهندســـة(2)مقاومة المواد 05074531

اون الين12:5017-14/04/202112:00رياض اسعد. د الهندســـةهندسة السالمة المهنية05075361

اون الين12:5013-14/04/202112:00د محمد رمضان جمعةالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05076251

اون الين12:5026-14/04/202112:00محمد الشراري. د الهندســـة(1)أنظمة القوى الكهربائية 05084811

اون الين12:509-14/04/202112:00محمد ابو الكشك. د الهندســـة(2)أنظمة القوى الكهربائية 05085811

اون الين12:508-14/04/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112211

اون الين12:5013-14/04/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112212

اون الين12:5011-14/04/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112311

اون الين12:5010-14/04/202112:00المأمون العثمانالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112312

اون الين12:509-14/04/202112:00زهير القضاة. د الهندســـةاتصاالت تناظرية ورقمية05113211
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اون الين16:501-14/04/202116:00وائل السوالمه. د الهندســـةالتحليل الهندسي05012031

اون الين16:5066-14/04/202116:00وائل السوالمه. د الهندســـة(1)رياضيات هندسية 05082021

اون الين16:5038-14/04/202116:00صدام نبهانالهندســـة(1)رياضيات هندسية 05082022

اون الين12:508-15/04/202112:00معاذ الشاويش. د الهندســـةإدارة النفايات الصلبة05024621

اون الين12:5011-15/04/202112:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةتصميم المعدات05035811

اون الين12:5012-15/04/202112:00فداء العمرات. م الهندســـةمواد إنشاء05043511

اون الين12:503-15/04/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةهندسة جسور05045111

اون الين12:5031-15/04/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةهندسة جسور05045471

اون الين12:5023-15/04/202112:00خالد دوينع. د الهندســـةاتصاالت رقمية05054211

اون الين12:507-15/04/202112:00هاني الرواشدة. د الهندســـةعمليات اإلنتاج05073531

اون الين12:5042-15/04/202112:00هاني الرواشدة. د الهندســـة(1)عمليات اإلنتاج 05073541

اون الين12:5011-15/04/202112:00أحمد عبدهللا صالح. دالهندســـةتمديدات  كهربائية05085851

اون الين14:5066-15/04/202114:00لؤي الطرابلسيالهندســـة(2)الخرسانة المسلحة 05044121

اون الين14:5012-15/04/202114:00لؤي الطرابلسيالهندســـة(2)الخرسانة المسلحة 05044122

اون الين15:5083-15/04/202115:00مهند الحسنات. د الهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111001

اون الين15:5022-15/04/202115:00د حسن الشلبي.أالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111002

اون الين11:504-17/04/202111:00ايه المحتسب. مالهندســـةموضوعات خاصة في هندسة البيئة05025961

اون الين11:502-17/04/202111:00فادي الحميدات.دالهندســـةالرياضيات الهندسية05033031

اون الين11:5024-17/04/202111:00حابس الزعبي. د الهندســـةانتقال المادة05034231

اون الين11:5017-17/04/202111:00فادي الحميدات.دالهندســـةاحتماالت وإحصاء هندسي05042041

اون الين11:5025-17/04/202111:00محمد ابو الكشك. د الهندســـة(2)إلكترونيات 05053611

اون الين11:5012-17/04/202111:00محمد ابو الكشك. د الهندســـة(2)إلكترونيات 05053612

اون الين11:5022-17/04/202111:00م غيداء المطارنةالهندســـةالقياسات الهندسية05074511

اون الين11:507-17/04/202111:00هيثم االشعري. د الهندســـةأنظمة التحكم05083411

اون الين14:5064-17/04/202114:00صالح الرواضية. د الهندســـةمبادئ السالمة العامة05031001

اون الين14:5055-17/04/202114:00صالح الرواضية. د الهندســـةمبادئ السالمة العامة05031002

اون الين10:507-18/04/202110:00سعود الذنيبات. د الهندســـةاالتصاالت المتنقلة05055231

اون الين11:5014-18/04/202111:00محمد ابو الكشك. د الهندســـة(1)دارات كهربائية 05082111

اون الين14:50206-18/04/202114:00معاذ الشاويش. د الهندســـةقضايا بيئية05021001

اون الين14:50205-18/04/202114:00معاذ الشاويش. د الهندســـةقضايا بيئية05021002

اون الين10:5032-19/04/202110:00يسرى العمارين. مالهندســـةإدارة مشاريع05045711

اون الين10:5018-19/04/202110:00م غيداء المطارنةالهندســـةمقدمة إلى ميكانيكا المواد05073501

اون الين10:5024-19/04/202110:00محمود النعانعةالهندســـةإلكترونيات القوى05084611

اون الين10:5010-19/04/202110:00مهند الحسنات. د الهندســـةشبكات الحاسوب05114221

اون الين13:50125-19/04/202113:00د هاني النوافلة.أالهندســـةمدخل للهندسة05011001

اون الين13:5099-19/04/202113:00د هاني النوافلة.أالهندســـةمدخل للهندسة05011002

اون الين13:5065-19/04/202113:00هيثم االشعري. د الهندســـةمدخل للهندسة05011003

اون الين12:5014-20/04/202112:00ايه المحتسب. مالهندســـةاالستشعار عن ُبعد ونظم المعلومات الجغرافية05023221

اون الين12:5017-20/04/202112:00د غسان بشارات.أالهندســـةعلم المبلمرات وتقنياتها05034541

اون الين12:5022-20/04/202112:00سليمان الزيديين. د الهندســـة(1)مساحة 05042421

اون الين12:5036-20/04/202112:00محمود النعانعةالهندســـة(2)آالت كهربائية 05084711

اون الين10:5041-21/04/202110:00شذى الضالعينالهندســـةهندسة مواصالت05043431

اون الين10:5015-21/04/202110:00سميحة الفالحاتالهندســـةاألنظمة المضمنة05114311

اون الين11:5016-22/04/202111:00محمد الرشدان. د الهندســـةاإللكترونيات الرقمية05053641

اون الين12:5018-22/04/202112:00محمود الرصاعي. دالهندســـةالهندسة الجيوتقنية05043231
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اون الين12:5040-22/04/202112:00حسام الصنات. دالهندســـة(1)هندسة أساسات 05044211

اون الين14:50208-22/04/202114:00عواد الطيطي. د الهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011101

اون الين14:50202-22/04/202114:00عواد الطيطي. د الهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011102

اون الين10:5025-24/04/202110:00محمد بطيحه. د الهندســـةميكانيكا الموائع05033231

اون الين10:5018-24/04/202110:00شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05044441

اون الين10:5010-24/04/202110:00شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05044442

اون الين10:5057-24/04/202110:00رياض اسعد. د الهندســـةالتحكم اآللي05074641

اون الين10:5047-25/04/202110:00ايه المحتسب. مالهندســـةمهارات اتصال05023001

اون الين10:5011-25/04/202110:00د ليما مخادمه.أالهندســـةمهارات اتصال05023002

اون الين10:5020-25/04/202110:00عامر ابوالعيش. د الهندســـةاالجهزة والقياسات05053401

اون الين10:502-25/04/202110:00عامر ابوالعيش. د الهندســـةاألجهزة والقياسات05083431

اون الين08:5015-26/04/202108:00فداء العمرات. م الهندســـةتصميم منشآت معدنية05044131

اون الين10:5036-26/04/202110:00نسيبة العمايرة.مالهندســـة(2)مبادئ الهندسة الكيميائية 05032051

اون الين10:507-26/04/202110:00صهيب المعاسفه.مالهندســـةميكانيكا الموائع05043612

اون الين10:5024-26/04/202110:00د صالح الذيابات.أالهندســـةميكانيكا الموائع05043613

اون الين10:5011-26/04/202110:00عامر ابوالعيش. د الهندســـةإلكترونيات االتصاالت05054621

اون الين10:5014-26/04/202110:00د صالح الذيابات.أالهندســـة(1)ميكانيكا الموائع 05073211

اون الين10:5014-26/04/202110:00صهيب المعاسفه.مالهندســـة(1)ميكانيكا الموائع 05073212

اون الين10:5063-26/04/202110:00م غيداء المطارنةالهندســـةموضوعات خاصة في الهندسة الميكانيكية05075811

اون الين10:5033-26/04/202110:00محمد الرشدان. د الهندســـة(2)دارات كهربائية 05082121

اون الين09:5034-27/04/202109:00محمود الرصاعي. دالهندســـة(1)تحليل إنشائي 05043111

اون الين09:5018-27/04/202109:00لؤي الطرابلسيالهندســـةمواضيع مختارة في الهندسة المدنية05045822

اون الين10:5024-27/04/202110:00وائل ابو شهاب. د الهندســـة(1)كهرومغناطيسية 05053511

اون الين09:5049-28/04/202109:00فداء العمرات. م الهندســـةهيدروليكا05043621

اون الين09:509-28/04/202109:00فداء العمرات. م الهندســـةهيدروليكا05043622
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