
موقع االمتحانعدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخاسم المدرسالكليةاسم المادةالشعبةرقم المادة

اون الين13:502-10/04/202113:00د هاني النوافلة.أالهندســـةمختبر علم المعادن05012181

اون الين13:5011-10/04/202113:00د  مروان بطيحه.أالهندســـةمختبر هندسة التفاعالت الكيميائية05034161

اون الين13:503-10/04/202113:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةبرمجة الحاسوب للمهندسين05072811

اون الين13:5023-10/04/202113:00م غيداء المطارنةالهندســـةمختبر انتقال الحرارة05073451

اون الين13:503-10/04/202113:00محمد الشراري. د الهندســـةمختبر القوى الكهربائية05085821

اون الين13:502-11/04/202113:00ايه المحتسب. مالهندســـةمختبر هندسة الهيدروجيولوجيا05024471

اون الين13:5015-11/04/202113:00فادي الحميدات.دالهندســـةمختبر هندسة الجيوتقنية05043281

اون الين13:5020-11/04/202113:00فادي الحميدات.دالهندســـةمختبر هندسة الجيوتقنية05043282

اون الين13:501-11/04/202113:00محمد الشراري. د الهندســـةمختبر األمواج الدقيقة والهوائيات05055221

اون الين16:5019-11/04/202116:00حسام الصنات. دالهندســـةمختبر مواد إنشاء05043521

اون الين16:5016-11/04/202116:00حسام الصنات. دالهندســـةمختبر مواد إنشاء05043522

اون الين16:504-11/04/202116:00د حسن الشلبي.أالهندســـةمختبر المعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05113301

اون الين16:5016-11/04/202116:00د حسن الشلبي.أالهندســـةمختبر المعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05113302

اون الين17:5014-11/04/202117:00محمود النعانعةالهندســـةمختبر تطبيقات هندسية05082201

اون الين17:5013-11/04/202117:00صدام نبهانالهندســـةمختبر تطبيقات هندسية05082202

اون الين12:504-12/04/202112:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةمختبر عمليات تحكم05035461

اون الين12:501-12/04/202112:00مهند الحسنات. د الهندســـةمختبر توصيل الحاسب والطرفيات05114341

اون الين16:509-12/04/202116:00صدام نبهانالهندســـةمختبر اإللكترونيات05053631

اون الين16:509-12/04/202116:00صدام نبهانالهندســـةمختبر اإللكترونيات05053632

اون الين11:503-13/04/202111:00محمد الشراري. د الهندســـةمختبر االتصاالت التناظرية05054231

اون الين11:504-13/04/202111:00د صالح الصرايرة.أالهندســـةمختبر إلكترونيات االتصاالت05054631

اون الين11:5023-13/04/202111:00صهيب المعاسفه.مالهندســـةمختبر االهتزازات الميكانيكية والتحكم05074621

اون الين11:508-13/04/202111:00صهيب المعاسفه.مالهندســـةمختبر االهتزازات الميكانيكية والتحكم05074622

اون الين11:505-13/04/202111:00محمد الشراري. د الهندســـةمختبر اتصاالت05084221

اون الين12:502-14/04/202112:00د صالح الذيابات.أالهندســـةمختبر معالجة الخامات المعدنية05014361

اون الين12:503-14/04/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةمختبر معالجة المياه العادمة05025472

اون الين12:505-14/04/202112:00صالح الرواضية. د الهندســـةمختبر تطبيقات الحاسوب05034481

اون الين12:504-14/04/202112:00فداء العمرات. م الهندســـةمختبر هندسة صحية05044661

اون الين12:5010-14/04/202112:00رفيدة الغصاونةالهندســـةمختبر هندسة صحية05044662

اون الين14:5020-14/04/202114:00سليمان الزيديين. د الهندســـةمختبر تصميم طرق05044471

اون الين14:5016-14/04/202114:00فادي الحميدات.دالهندســـةمختبر تصميم طرق05044472

اون الين12:506-15/04/202112:00د حسن الشلبي.أالهندســـةمختبر صيانة الحاسوب05114351

اون الين13:507-15/04/202113:00محمد بطيحه. د الهندســـةمختبر الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة05033371

اون الين15:5023-15/04/202115:00محمد البدورالهندســـةرسم هندسي05072311

اون الين15:5017-15/04/202115:00يسرى العمارين. مالهندســـةرسم هندسي05072312

اون الين15:5017-15/04/202115:00يسرى العمارين. مالهندســـةرسم هندسي05072313

اون الين15:5017-15/04/202115:00يسرى العمارين. مالهندســـةرسم هندسي05072314

اون الين10:5010-17/04/202110:00وائل السوالمه. د الهندســـةمختبر الدارات الكهربائية05083111

اون الين10:503-17/04/202110:00عامر ابوالعيش. د الهندســـةمختبر الدارات الكهربائية05083112

اون الين11:5012-17/04/202111:00محمود الرصاعي. دالهندســـةمختبر مساحة05042431
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اون الين11:5017-17/04/202111:00سليمان الزيديين. د الهندســـةمختبر مساحة05042432

اون الين11:505-17/04/202111:00محمد الرشدان. د الهندســـةمختبر اإللكترونيات الرقمية05053651

اون الين11:5018-17/04/202111:00م غيداء المطارنةالهندســـةمختبر نظرية اآلالت05073341

اون الين11:501-18/04/202111:00رياض اسعد. د الهندســـةمختبر مقاومة المواد05013061

اون الين11:504-18/04/202111:00د ليما مخادمه.أالهندســـةمختبر تلوث الهواء05023571

اون الين11:5021-18/04/202111:00رياض اسعد. د الهندســـةمختبر مقاومة المواد05073521

اون الين11:5020-18/04/202111:00هاني الرواشدة. د الهندســـةمختبر مقاومة المواد05073522

اون الين10:5016-19/04/202110:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةرسم آالت05072321

اون الين10:5021-19/04/202110:00احمد المعاني.دالهندســـةمختبر محركات االحتراق الداخلي05075441

اون الين11:5028-19/04/202111:00محمد السعوديالهندســـةمشاغل هندسية05072911

اون الين11:5023-19/04/202111:00محمد السعوديالهندســـةمشاغل هندسية05072912

اون الين11:5026-19/04/202111:00محمد السعوديالهندســـةمشاغل هندسية05072913

اون الين12:5021-20/04/202112:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةمختبر ديناميكا حرارية05073431

اون الين12:504-22/04/202112:00حابس الزعبي. د الهندســـةمختبر العمليات الموحدة05034271

اون الين12:504-22/04/202112:00د غسان بشارات.أالهندســـةمختبر العمليات الموحدة05034272

اون الين12:5015-22/04/202112:00أحمد عبدهللا صالح. دالهندســـةمختبر آالت كهربائية05084721

اون الين12:5012-22/04/202112:00أحمد عبدهللا صالح. دالهندســـةمختبر آالت كهربائية05084722

اون الين10:5010-24/04/202110:00هيثم االشعري. د الهندســـةمختبر تصميم الدارات المنطقية05112341

اون الين10:509-24/04/202110:00هيثم االشعري. د الهندســـةمختبر تصميم الدارات المنطقية05112342

اون الين10:5018-24/04/202110:00معاذ السفاسفة. د الهندســـةمختبر األنظمة المضمنة05114321

اون الين10:5011-25/04/202110:00وائل ابو شهاب. د الهندســـةمختبر األجهزة والقياسات05053421

اون الين10:504-25/04/202110:00وائل ابو شهاب. د الهندســـةمختبر األجهزة والقياسات05083441

اون الين09:503-28/04/202109:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05033261

اون الين09:503-28/04/202109:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05033262

اون الين09:507-28/04/202109:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةمختبر الموائع والهيدروليكا05043681

اون الين09:5017-28/04/202109:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةمختبر الموائع والهيدروليكا05043682

اون الين09:5017-28/04/202109:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05073221

اون الين09:5012-28/04/202109:00د محمد موسى الشلبيالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05073222

اون الين09:503-28/04/202109:00نسيبة العمايرة.مالهندســـةمختبر ميكانيكا الموائع05073223

اون الين09:5019-28/04/202109:00وائل السوالمه. د الهندســـةمختبر أنظمة التحكم05083421

اون الين09:508-28/04/202109:00سعود الذنيبات. د الهندســـةمختبر أنظمة التحكم05083422
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