
مواعيد إمتحان النصف فصلي

موقع االمتحانعدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخاسم المدرسالكليةاسم المادةالشعبةرقم المادة
اون الين11:102-12/12/202009:10النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001012
اون الين11:203-12/12/202010:20النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001013
اون الين12:302-12/12/202011:30النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001014
اون الين09:00275-12/12/202008:00النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001021
اون الين11:10298-12/12/202009:10النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001022
اون الين11:20279-12/12/202010:20النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001023
اون الين12:30301-12/12/202011:30النقيب امينة العثامنةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية01001024
اون الين09:0062-11/29/202008:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001031
اون الين09:0095-11/29/202008:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001032
اون الين09:0073-11/29/202008:00د . ناصر ابو زيتونالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001034
اون الين10:1024-11/29/202009:10د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001035
اون الين10:1033-11/29/202009:10د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001036
اون الين09:0039-11/29/202008:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001037
اون الين10:1035-11/29/202009:10د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001038
اون الين11:20101-11/29/202010:20د . حسين اللواماالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية01001039
اون الين11:2042-11/29/202010:20د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية010010311
اون الين11:2095-11/29/202010:20هيثم النعيماتالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية010010312
اون الين11:2049-11/29/202010:20د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية010010313
اون الين10:1061-11/29/202009:10د . عايده ابوتايهالعلوم التربويةالحوار والمسؤولية المجتمعية010010314
اون الين09:0026-12/1/202008:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001711
اون الين09:0044-12/1/202008:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001712
اون الين09:0032-12/1/202008:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001713
اون الين09:0044-12/1/202008:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001714
اون الين09:0042-12/1/202008:00د . ابراهيم الجعافرهالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001715
اون الين10:1084-12/1/202009:10هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001716
اون الين10:10100-12/1/202009:10هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001717
اون الين10:1073-12/1/202009:10هيثم النعيماتالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001718
اون الين09:0034-12/1/202008:00د . عدنان الطويلالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية01001719
اون الين12:3052-12/10/202011:30د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالفقه وأساليب تدريسه01011261
اون الين11:2014-12/1/202010:20د . بكر المواجدهالعلوم التربويةالسيرة والحديث وأساليب تدريسهما01011281
اون الين09:0025-12/17/202008:00د . رائد صالحالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (010114111
اون الين16:0044-11/29/202015:00د . حسن الحسناتالعلوم التربويةمهارات كتابية وأساليب تدريسها01012171
اون الين11:2022-12/16/202010:20د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالتالوة والتجويد وأساليب تدريسهما01012241
اون الين11:2023-12/2/202010:20أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةالتاريخ العربي المعاصر وأساليب تدريسه01012341
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اون الين11:2014-12/1/202010:20د . رائد صالحالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (010124012
اون الين11:2015-12/1/202010:20د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها (1)01012481
اون الين11:2023-11/30/202010:20د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها (2)01012491
اون الين11:201-12/1/202010:20د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةالفيزياء وعلوم األرض ( لطلبة معلم صف ) وأساليب تدريسهم01012501
اون الين11:201-11/30/202010:20د . خالد ابو تايهالعلوم التربويةالكيمياء واألحياء (لطلبة معلم صف) وأساليب تدريسهما01012511
اون الين13:403-12/12/202012:40د . امين البدورالعلوم التربويةاللغة اإلنجليزية - معلم صف01012521
اون الين13:4030-12/12/202012:40د . امين البدورالعلوم التربويةمفاهيم لغوية باللغة اإلنجليزية لمعلم صف01012551
اون الين09:0019-12/17/202008:00د. ديمه وصوصالعلوم التربويةمشكالت تربوية معاصرة01013001
اون الين17:1051-12/1/202016:10أ.د المثنى قسايمهالعلوم التربويةتطبيقات في الحاسوب التعليمي01013141
اون الين17:1021-12/12/202016:10د . ريما ابو عمرالعلوم التربويةمهارات قرائية وأساليب تدريسها01013181
اون الين12:303-11/29/202011:30د. ديمه وصوصالعلوم التربويةالنظام التربوي في األردن01013211
اون الين11:2046-12/1/202010:20د . امين البدورالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (2)01013461
اون الين11:202-12/1/202010:20د . ختام الغزوالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (2)01013462
اون الين11:209-12/7/202010:20أ.د عيد الصبحيينالعلوم التربويةأساليب تدريس االجتماعيات - معلم صف01013521
اون الين11:2014-12/1/202010:20أ.د محمد الطراونهالعلوم التربويةمفاهيم لغوية وأساليب تدريسها01013541
اون الين11:203-12/16/202010:20د. منصور التلهونيالعلوم التربويةالتالوة وأساليب تدريسها01014171
اون الين18:2038-12/12/202017:20د. ديمه وصوصالعلوم التربويةاإلدارة الصفية01014521
اون الين13:4011-12/14/202012:40د . امين البدورالعلوم التربويةطرق تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف الثالثة األولى01014531
اون الين11:2014-12/9/202010:20د . حسين اللواماالعلوم التربويةأساليب تدريس التربية الرياضية والصحية01014541
اون الين11:2033-12/13/202010:20د . رهام المهتديالعلوم التربويةمدخل إلى تربية الطفل01021111
اون الين12:305-12/3/202011:30د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةتعليم التفكير عند األطفال01021231
اون الين11:2012-12/7/202010:20د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةالنمو االجتماعي عند األطفال01021311
اون الين11:2012-12/16/202010:20د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةتنشئة الطفل ورعايته01021351
اون الين11:204-12/5/202010:20أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لألطفال01021361
اون الين12:3026-12/10/202011:30د . رهام المهتديالعلوم التربويةمشكالت طفل الروضة01021401
اون الين17:1060-11/29/202016:10د. منصور التلهونيالعلوم التربويةمبادىء التربية01021412
اون الين17:1060-11/29/202016:10د. منصور التلهونيالعلوم التربويةمبادىء التربية01021413
اون الين17:1022-11/29/202016:10د . عبدهللا الدراوشهالعلوم التربويةمبادىء التربية01021414
اون الين17:1045-11/29/202016:10د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةمبادىء التربية01021415
اون الين17:101-11/29/202016:10د. منصور التلهونيالعلوم التربويةمبادىء التربية01021416
اون الين11:208-12/1/202010:20د . انتصار الضرابعهالعلوم التربويةقضايا واتجاهات معاصرة في تربية الطفل01022141
اون الين12:3013-11/29/202011:30د . أمجد الركيباتالعلوم التربويةعلم نفس الطفولة01022281
اون الين11:2014-12/8/202010:20د . رهام المهتديالعلوم التربويةبرامج الطفل ما قبل المدرسة01022321
اون الين11:208-12/5/202010:20د . رهام المهتديالعلوم التربويةالمواد التعليمية لألطفال01023311
اون الين12:308-11/29/202011:30د . امين البدورالعلوم التربويةمهارات لغوية في اللغة اإلنجليزية01023331
اون الين13:404-12/12/202012:40د . عبدهللا المراعيةالعلوم التربويةالوالدية األب واألم والطفل01023421
اون الين11:2036-12/8/202010:20د . حسن الحسناتالعلوم التربويةأدب األطفال01023521
اون الين12:3011-11/29/202011:30أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةالدراما والمسرح01023531
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اون الين13:404-12/14/202012:40أ.د محمد ابو الربالعلوم التربويةالتربية الفنية والموسيقية لتربية الطفل01023541
اون الين13:406-12/14/202012:40د . ريما ابو عمرالعلوم التربويةتعليم القراءة والكتابة لألطفال01024331
اون الين10:1053-12/6/202009:10د . ذيب الروادالعلوم التربويةمدخل في اإلرشاد والتوجيه01131021
اون الين11:2031-12/8/202010:20د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةمدخل إلى التربية الخاصة01131511
اون الين11:208-12/1/202010:20د . مراد البستنجيالعلوم التربويةصعوبات التعلم01131521
اون الين13:4015-12/14/202012:40د . ذيب الروادالعلوم التربويةتعديل السلوك01131621
اون الين11:207-12/9/202010:20د . منيرة المصبحيينالعلوم التربويةاالضطرابات السلوكية واالنفعالية01132511
اون الين11:207-12/9/202010:20د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةاإلعاقة البصرية01132521
اون الين12:3013-12/10/202011:30د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةاإلعاقة العقلية01132531
اون الين11:204-12/7/202010:20د . رفيدا الحروبالعلوم التربويةتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية01132551
اون الين13:401-12/14/202012:40د . ذيب الروادالعلوم التربويةتحليل السلوك التطبيقي01132621
اون الين12:303-11/29/202011:30د . محمد الشريدهالعلوم التربويةبرامج الموهوبين والمتفوقين01133521
اون الين12:301-11/29/202011:30د . يحيى الدهيماتالعلوم التربويةالتدخل المبكر01133551
اون الين12:307-11/29/202011:30د . محمد بعيراتالعلوم التربويةاضطرابات التوحد01133561
اون الين13:4011-12/12/202012:40د . منيرة المصبحيينالعلوم التربويةأساليب تدريس اللغة العربية لذوي الحاجات الخاصة01133571
اون الين12:305-11/29/202011:30د . مراد البستنجيالعلوم التربويةالمناهج واألساليب في التربية الخاصة01133591
اون الين12:3010-12/3/202011:30د . ذيب الروادالعلوم التربويةإرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة01133621
اون الين11:205-12/5/202010:20د . نور البدورالعلوم التربويةالخدمات المساندة في التربية الخاصة01133631
اون الين12:307-12/10/202011:30د . نور البدورالعلوم التربويةمفردات ونصوص في التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية01134511
اون الين11:207-12/16/202010:20د . مراد البستنجيالعلوم التربويةالقياس والتشخيص في التربية الخاصة01134531
اون الين11:208-12/5/202010:20د . نور البدورالعلوم التربويةاضطرابات النطق واللغة01134551
اون الين11:209-12/8/202010:20د . محمد بعيراتالعلوم التربويةأساليب تدريس الرياضيات لذوي الحاجات الخاصة01134571
اون الين09:00100-12/5/202008:00د . لبنى دوينعاآلدابالعربية االستدراكية02010991
اون الين09:00135-12/5/202008:00د . حسن الحسناتاآلدابالعربية االستدراكية02010992
اون الين10:1060-12/5/202009:10د . سامي الجازياآلدابالعربية االستدراكية02010993
اون الين10:1045-12/5/202009:10د . ريما ابو عمراآلدابالعربية االستدراكية02010994
اون الين10:10102-12/5/202009:10د . سامي الجازياآلدابالعربية االستدراكية02010995
اون الين09:00144-12/7/202008:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011011
اون الين09:00135-12/7/202008:00د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011012
اون الين10:10122-12/7/202009:10د . لبنى دوينعاآلداباللغة العربية02011013
اون الين10:10159-12/7/202009:10د . حسن الحسناتاآلداباللغة العربية02011014
اون الين16:00146-12/3/202015:00د . عماد الدين الشمرياآلدابمبادىء في النحو والصرف02011032
اون الين20:40110-12/14/202019:40د . علي الذياباتاآلدابفن الكتابة والتعبير02011041
اون الين19:3032-12/12/202018:30د . ناديا الطويساتاآلدابتحليل النصوص وتذوقها02011051
اون الين11:2017-12/7/202010:20د . خولة القرالةاآلدابالصرف02011111
اون الين18:2056-12/12/202017:20د . عماد الدين الشمرياآلدابنـــــحو (1)02011121
اون الين09:0058-12/17/202008:00د . محمد النعيماتاآلداباألدب الجاهلي02011211
اون الين12:3054-12/8/202011:30د . شاهر الكفاويناآلدابالبالغة العربية (1)02011311

Page 3 of 27



اون الين18:2056-11/29/202017:20د . عاطف المحاميداآلدابالعروض والقافية02011331
اون الين18:2054-12/14/202017:20د . مصطفى المعانياآلدابالفلسفة اإلسالمية02012021
اون الين12:302-11/29/202011:30أ.د خالد المساعفهاآلدابنحـــــو (2)02012111
اون الين13:4040-12/3/202012:40أ.د خالد المساعفهاآلدابفقــه اللغــــة02012141
اون الين11:2022-12/15/202010:20د . خولة القرالةاآلدابالمصادر األدبية واللغوية (المكتبة العربية)02012151
اون الين18:2070-12/1/202017:20أ.د منصور الكفاويناآلدابعلم األصوات02012171
اون الين11:2081-12/2/202010:20د . محمد النعيماتاآلدابالشعر في العصر العباسي02012221
اون الين17:1027-12/12/202016:10د . شاهر الكفاويناآلدابالنثر في العصر العباسي02012231
اون الين19:3049-11/29/202018:30د . محمد النعيماتاآلدابالنقد األدبي القديم عند العرب02012341
اون الين13:407-11/29/202012:40د . شاهر الكفاويناآلداباألدب العربي في األندلس والمغرب02013101
اون الين11:209-12/1/202010:20د . خولة القرالةاآلدابنحـــــو (3)02013111
اون الين12:3017-12/2/202011:30د . محمد النعيماتاآلدابأدب الدول المتتابعة02013211
اون الين09:0028-12/17/202008:00د . علي الذياباتاآلدابالبالغة في ضوء النقد الحديث02013312
اون الين13:4014-12/12/202012:40د . ناديا الطويساتاآلدابالنقد األدبي الحديث02013321
اون الين11:2084-12/13/202010:20د . عاطف المحاميداآلدابعلم لغة النص02013341
اون الين11:2024-12/16/202010:20د . عماد الدين الشمرياآلدابالتطبيق النحوي02013401
اون الين11:2026-12/1/202010:20د . عاطف المحاميداآلدابنحـــــو (4)02014151
اون الين13:4019-12/14/202012:40د . ناديا الطويساتاآلدابالشعر العربي الحديث02014211
اون الين11:2029-12/5/202010:20أ.د عيسى العبادياآلدابالنثر العربي الحديث02014221
اون الين12:308-11/29/202011:30أ.د حسين الرفايعهاآلدابمنهج البحث في األدب واللغة02014261
اون الين12:3014-12/8/202011:30د . علي الذياباتاآلداباألدب المقارن02014281
اون الين09:007-12/9/202008:00رابعة كريشاناآلداباإلنجليزية االستدراكية02020991
اون الين09:0019-12/9/202008:00رابعة كريشاناآلداباإلنجليزية االستدراكية02020992
اون الين09:0058-12/9/202008:00وسن البلداوياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020993
اون الين09:0030-12/9/202008:00وسن البلداوياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020994
اون الين09:0028-12/9/202008:00عبدالوهاب المصرياآلداباإلنجليزية االستدراكية02020995
اون الين09:0056-12/9/202008:00حامد ابو ذوابهاآلداباإلنجليزية االستدراكية02020996
اون الين10:1021-12/9/202009:10عمران ال خطاباآلداباإلنجليزية االستدراكية02020998
اون الين10:1022-12/9/202009:10عمران ال خطاباآلداباإلنجليزية االستدراكية02020999
اون الين10:1021-12/9/202009:10سلمان النصراتاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209910
اون الين10:1033-12/9/202009:10سلمان النصراتاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209911
اون الين10:1031-12/9/202009:10محمود النوافلهاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209912
اون الين10:104-12/9/202009:10محمود النوافلهاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209913
اون الين09:0056-12/9/202008:00حامد ابو ذوابهاآلداباإلنجليزية االستدراكية020209914
اون الين09:00149-12/3/202008:00د . أسماء أبو قبيطهاآلداباللغــة اإلنجليزية02021011
اون الين10:1018-12/3/202009:10رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية02021013
اون الين09:0097-12/3/202008:00وسن البلداوياآلداباللغــة اإلنجليزية02021014
اون الين09:0054-12/3/202008:00وسن البلداوياآلداباللغــة اإلنجليزية02021015
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اون الين10:1046-12/3/202009:10عبدالوهاب المصرياآلداباللغــة اإلنجليزية02021016
اون الين10:1072-12/3/202009:10حامد ابو ذوابهاآلداباللغــة اإلنجليزية02021018
اون الين11:2045-12/3/202010:20عمران ال خطاباآلداباللغــة اإلنجليزية02021019
اون الين11:2025-12/3/202010:20عمران ال خطاباآلداباللغــة اإلنجليزية020210110
اون الين11:2046-12/3/202010:20سلمان النصراتاآلداباللغــة اإلنجليزية020210111
اون الين11:2066-12/3/202010:20سلمان النصراتاآلداباللغــة اإلنجليزية020210112
اون الين11:2043-12/3/202010:20محمود النوافلهاآلداباللغــة اإلنجليزية020210113
اون الين11:2013-12/3/202010:20محمود النوافلهاآلداباللغــة اإلنجليزية020210114
اون الين10:1017-12/3/202009:10رابعة كريشاناآلداباللغــة اإلنجليزية020210115
اون الين10:10113-12/3/202009:10حامد ابو ذوابهاآلداباللغــة اإلنجليزية020210116
اون الين12:309-12/1/202011:30رابعة كريشاناآلدابمهارات االتصال باللغة اإلنجليزية02021021
اون الين12:308-12/1/202011:30وسن البلداوياآلدابمهارات االتصال باللغة اإلنجليزية02021022
اون الين12:306-12/1/202011:30حامد ابو ذوابهاآلدابمهارات االتصال باللغة اإلنجليزية02021023
اون الين12:303-12/1/202011:30سلمان النصراتاآلدابمهارات االتصال باللغة اإلنجليزية02021025
اون الين10:00139-12/10/202009:10د . ماجد كريشاناآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية02021031
اون الين09:00188-12/10/202008:00د . ماجد كريشاناآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية02021032
اون الين09:0048-12/17/202008:00د . النا كريشاناآلداباستيعاب سمعي باإلنجليزية02021042
اون الين11:2045-12/5/202010:20د . عبدهللا الحجوجاآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (1)02021061
اون الين11:2027-12/5/202010:20د . النا كريشاناآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (1)02021062
اون الين17:1066-12/12/202016:10د . رناد العبادياآلدابقراءة باللغة اإلنجليزية (1)02021091
اون الين17:1054-12/12/202016:10د . بالل ابو رخيهاآلدابقراءة باللغة اإلنجليزية (1)02021092
اون الين13:402-11/29/202012:40لبنى الحسناتاآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية األساسية02021141
اون الين14:502-12/12/202013:50لبنى الحسناتاآلداباللغة اإلنجليزية في السياحة (1)02021301
اون الين17:1062-12/10/202016:10د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (1)02022011
اون الين17:1089-12/10/202016:10د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (1)02022012
اون الين14:5021-12/3/202013:50أ.د احمد السعيداتاآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (2)02022021
اون الين14:5057-12/3/202013:50د . ممدوح العنزياآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (2)02022022
اون الين11:2021-12/16/202010:20د . بالل ابو رخيهاآلدابنطق02022101
اون الين11:205-12/16/202010:20د . عماد السعيداتاآلدابنطق02022102
اون الين18:2051-11/29/202017:20د . ريم ربيعاآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي02022111
اون الين18:2053-11/29/202017:20د . نسيبة المحاميداآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي02022112
اون الين19:3077-12/14/202018:30د . ماجد كريشاناآلدابعرض لألدب اإلنجليزي واألمريكي02022161
اون الين13:4015-12/14/202012:40د . ريم ربيعاآلدابتحليل النص األدبي اإلنجليزي02022191
اون الين16:005-11/29/202015:00د . غازي النعيماتاآلدابمقدمة في اللغويات02022211
اون الين16:0047-11/29/202015:00د . عماد السعيداتاآلدابمقدمة في اللغويات02022212
اون الين17:1063-12/1/202016:10د . بالل ابو رخيهاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (020222311
اون الين17:1053-12/1/202016:10د . عبدهللا الحجوجاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (020222321
اون الين20:4066-12/12/202019:40د . عماد السعيداتاآلدابتاريخ اللغة اإلنجليزية02022281
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اون الين14:508-12/12/202013:50لبنى الحسناتاآلداباللغة اإلنجليزية في الفنادق02022291
اون الين12:301-11/29/202011:30لبنى الحسناتاآلداباللغة اإلنجليزية في السياحة (2)02022301
اون الين12:302-11/29/202011:30لبنى الحسناتاآلدابنطق اإلنجليزية وتكلمها02022501
اون الين14:505-12/12/202013:50لبنى الحسناتاآلداباإلنجليزية كلغة سياحة02022551
اون الين19:3051-12/12/202018:30د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (2)02023011
اون الين19:3049-12/12/202018:30د . عبير الطويلاآلدابالكتابة باللغة اإلنجليزية (2)02023012
اون الين14:5062-12/5/202013:50د . رناد العبادياآلدابالترجمة (1)02023021
اون الين14:5072-12/5/202013:50د . رناد العبادياآلدابالترجمة (1)02023022
اون الين18:2012-12/12/202017:20د . عبدهللا الحجوجاآلدابالمحادثة باللغة اإلنجليزية (1)02023061
اون الين18:207-12/12/202017:20د . غازي النعيماتاآلدابالمحادثة باللغة اإلنجليزية (1)02023062
اون الين12:3096-12/8/202011:30د . وصفي الشقيراتاآلدابالرواية البريطانية واألمريكية02023111
اون الين10:1071-12/6/202009:10د . ريم ربيعاآلدابالمسرحية البريطانية واألمريكية02023121
اون الين11:2016-12/7/202010:20أ.د. ايمن القرالةاآلدابالشعر البريطاني واألمريكي02023151
اون الين11:2025-12/13/202010:20د . غازي النعيماتاآلدابعلم الداللة والداللة الوظيفي02023201
اون الين12:3017-12/10/202011:30د . عبدهللا الحجوجاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (020232112
اون الين12:3022-12/10/202011:30د . بالل ابو رخيهاآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة اإلنجليزية (020232122
اون الين20:4066-12/14/202019:40د . ممدوح العنزياآلدابالنحو في اللغة اإلنجليزية02023221
اون الين20:4035-12/14/202019:40أ.د احمد السعيداتاآلدابالنحو في اللغة اإلنجليزية02023222
اون الين17:109-11/29/202016:10أ.د احمد السعيداتاآلدابالصرف في اللغة اإلنجليزية02023261
اون الين17:1043-11/29/202016:10د . ممدوح العنزياآلدابالصرف في اللغة اإلنجليزية02023262
اون الين13:4019-11/29/202012:40د . عماد السعيداتاآلداباللغة اإلنجليزية للدراسات اإلسالمية02023331
اون الين11:2021-12/16/202010:20د . ممدوح العنزياآلدابأساليب البحث02024001
اون الين11:2070-12/15/202010:20د . رناد العبادياآلدابالترجمة (2)02024011
اون الين14:5013-12/14/202013:50د . وصفي الشقيراتاآلدابالنقد األدبي والنظرية الثقافية02024121
اون الين11:20101-12/2/202010:20د . ماجد كريشاناآلدابشكسبير وعصر النهضة02024191
اون الين12:304-11/29/202011:30د . النا كريشاناآلدابتحليل األخطاء اللغوية02024211
اون الين12:305-11/29/202011:30د . أسماء أبو قبيطهاآلدابالبرنامج التأهيلي باللغة اإلنجليزية02026971
اون الين12:308-11/29/202011:30أ.د. محمد راضياآلداباللغة الفرنسية02041011
اون الين12:302-11/29/202011:30د . نعمان ملكاوياآلداباللغة الفرنسية02041012
اون الين12:3011-11/29/202011:30د . محمد أبوعودهاآلداباللغة الفرنسية02041013
اون الين09:00167-12/14/202008:00أ.د. هاشم الطويلاآلدابالتربية الوطنية02051001
اون الين09:00150-12/14/202008:00د . سلطان القرعاناآلدابالتربية الوطنية02051002
اون الين12:30184-12/14/202011:30د . حسن العايداآلدابالتربية الوطنية02051003
اون الين11:20162-12/14/202010:20د . عيسى الشلبياآلدابالتربية الوطنية02051004
اون الين10:10154-12/14/202009:10د . محمد جراراآلدابالتربية الوطنية02051005
اون الين10:10156-12/14/202009:10د. بشير كريشاناآلدابالتربية الوطنية02051006
اون الين11:2027-12/8/202010:20أ.د. مدثرأبوكركياآلدابمدخل إلى اإلعالم02051101
اون الين11:2024-12/7/202010:20د . حسن العايداآلدابمدخل للدراسات االستراتيجية02051301

Page 6 of 27



اون الين14:5010-12/14/202013:50د . سلطان القرعاناآلدابالنظرية السياسية02051501
اون الين11:208-12/16/202010:20د . محمد جراراآلدابالتربية اإلعالمية والرقمية02051811
اون الين11:2013-12/13/202010:20د . عيسى الشلبياآلدابالجغرافيا السياسية02052301
اون الين11:205-12/1/202010:20أ.د. مدثرأبوكركياآلدابنظريات العالقات الدولية02052401
اون الين11:208-12/1/202010:20أ.د. هاشم الطويلاآلداباإلعالم الدولي02052411
اون الين11:2011-12/16/202010:20د . محمد جراراآلدابقانون دولي عام02052441
اون الين12:309-12/5/202011:30د . سلطان القرعاناآلدابمناهج بحث02053101
اون الين14:507-12/12/202013:50أ.د. مدثرأبوكركياآلدابالنظام اإلقليمي العربي02053417
اون الين12:3013-12/10/202011:30د . حسن العايداآلدابالفكر السياسي والعالقات الدولية في اإلسالم02053521
اون الين14:5013-12/14/202013:50د . حسن العايداآلدابالسياسة الخارجية األردنية02053601
اون الين12:307-12/3/202011:30أ.د. هاشم الطويلاآلدابالرأي العام والدراسات االستطالعية02054111
اون الين12:304-12/3/202011:30وليد العاليااآلدابمبادْى في القانون02054181
اون الين12:3015-11/29/202011:30د . عيسى الشلبياآلداباستراتيجيات الدول العظمى02054321
اون الين12:301-11/29/202011:30د . عيسى الشلبياآلدابالعالقات االقتصادية الدولية02054411
اون الين13:409-12/12/202012:40د . عيسى الشلبياآلدابالسياسة الخارجية األمريكية02054601
اون الين13:4023-12/3/202012:40محمد صالحاآلدابمدخل إلى علم المكتبات02061011
اون الين13:405-12/14/202012:40د . سرحان الطوالبهاآلدابمدخل إلى تنظيم المكتبات02061261
اون الين13:40151-12/5/202012:40د . ابراهيم نظمياآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية02061431
اون الين13:401-12/12/202012:40د . عفاف ابو سرحاناآلدابالتصنيف (1)02062231
اون الين11:206-12/16/202010:20د. حسن المومنياآلدابالنشر اإللكتروني على اإلنترنت02062441
اون الين12:303-11/29/202011:30د . عفاف ابو سرحاناآلدابنصوص إنجليزية في علم المكتبات والمعلومات02063041
اون الين12:306-12/1/202011:30د. حسن المومنياآلدابالببليوغرافيا والتكشيف واالستخالص02063141
اون الين12:304-11/29/202011:30د. حسن المومنياآلدابالفهرسة اإللكترونية02063441
اون الين13:402-12/12/202012:40د . ابراهيم نظمياآلدابمناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات02063511
اون الين12:305-12/5/202011:30يسري الجازياآلدابنظم حوسبة المكتبات ومراكز المعلومات02064441
اون الين11:201-12/1/202010:20د . عفاف ابو سرحاناآلداببحث تخرج02064551
اون الين09:0030-12/6/202008:00د.شهد سقااآلدابمبادئ المناخ02111031
اون الين19:30104-12/14/202018:30د . شذا الرواشدهاآلدابالجيومورفولوجيا02111111
اون الين09:0036-12/17/202008:00د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا الخدمات02112111
اون الين17:1093-12/12/202016:10د . شذا الرواشدهاآلدابجغرافية التربة02112121
اون الين18:2056-11/29/202017:20د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابجغرافيا العالم اإلقليمية02112181
اون الين11:2087-12/8/202010:20د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابالجغرافيا السياسية02112231
اون الين13:402-12/12/202012:40د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا السكان021122410
اون الين18:2081-12/1/202017:20د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافية السياحة02112261
اون الين13:4028-11/29/202012:40د . شذا الرواشدهاآلداباالستشعار عن بُعد02112311
اون الين11:2034-12/15/202010:20أ.د. علي ابو سليماآلدابتحليل الخرائط02112341
اون الين11:2014-11/30/202010:20د.شهد سقااآلداباألخطار الطبيعية02112481
اون الين11:201-12/5/202010:20د. عبدالحميد الفناطسهاآلداباستخدام الحاسوب في الجغرافيا02112521
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اون الين11:2047-12/5/202010:20د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابتطبيقات الحاسوب في الجغرافيا02112531
اون الين12:3038-12/2/202011:30د . صفاء صبابحةاآلدابالجغرافيا االقتصادية02113171
اون الين14:5031-12/14/202013:50د.شهد سقااآلدابجغرافيا العمران02113251
اون الين12:3031-11/29/202011:30أ.د. علي ابو سليماآلدابتحليل الصور الجوية02113321
اون الين12:3037-12/1/202011:30أ.د. علي ابو سليماآلدابنظم المعلومات الجغرافية02113331
اون الين12:3070-12/13/202011:30د . صفاء صبابحةاآلدابجغرافيا النقل02113411
اون الين18:2066-12/12/202017:20د . شذا الرواشدهاآلدابتحليل األراضي02114451
اون الين12:3026-12/1/202011:30د. عبدالحميد الفناطسهاآلدابالتخطيط اإلقليمي02114461
اون الين09:00109-12/16/202008:00د . محمود النوافلهاآلدابالثقافة اإلسالمية02131011
اون الين09:0064-12/16/202008:00د. اسامه كريشاناآلدابالثقافة اإلسالمية02131012
اون الين10:1097-12/16/202009:10د . محمد محيسناآلدابالثقافة اإلسالمية02131013
اون الين10:10103-12/16/202009:10أ.د. يوسف ابوهاللهاآلدابالثقافة اإلسالمية02131014
اون الين12:3039-12/7/202011:30د . فرج الزبيدياآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131021
اون الين12:30101-12/7/202011:30د . محمود خلفاآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131022
اون الين12:3073-12/7/202011:30د . رائد دوينعاآلدابحقوق اإلنسان في اإلسالم02131023
اون الين11:2022-12/13/202010:20شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (1)02131111
اون الين12:3032-12/5/202011:30د . محمد محيسناآلدابالمدخل إلى الفقه اإلسالمي02131311
اون الين12:304-12/3/202011:30د . طالل النعيماتاآلدابفقه العبادات02131331
اون الين14:506-12/14/202013:50د . يوسف المعانياآلدابمبادْى االقتصاد اإلسالمي02131341
اون الين11:2044-12/9/202010:20د . محمود خلفاآلدابمدخل إلى العقيدة اإلسالمية02131451
اون الين11:209-12/13/202010:20شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (2)02132111
اون الين11:2018-12/13/202010:20شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (2)02132112
اون الين11:20154-11/30/202010:20أ.د. يوسف ابوهاللهاآلدابالسيرة النبوية02132231
اون الين11:2044-11/30/202010:20د. اسامه كريشاناآلدابالسيرة النبوية02132232
اون الين12:3019-12/5/202011:30د. اسامه كريشاناآلدابالكتب الستة02132241
اون الين13:40153-12/10/202012:40د . رائد دوينعاآلدابعلم أصول الفقه02132301
اون الين11:2037-12/2/202010:20د . رائد دوينعاآلدابفقه المعامالت02132331
اون الين12:30101-12/10/202011:30د . محمود النوافلهاآلدابقانون األحوال الشخصية - زواج وطالق02132381
اون الين12:3083-12/1/202011:30د . محمود النوافلهاآلدابقانون األحوال الشخصية - وصايا ومواريث02132391
اون الين12:3017-12/8/202011:30د . فرج الزبيدياآلدابمناهج البحث في الدراسات اإلسالمية02132421
اون الين13:404-12/12/202012:40شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (3)02133111
اون الين13:4012-12/12/202012:40شريهان آل خطاباآلدابالتالوة والحفظ (3)02133112
اون الين09:0026-12/17/202008:00د . فرج الزبيدياآلدابالتفسير التحليلي02133131
اون الين10:1029-12/6/202009:10د . رائد دوينعاآلدابقضايا فقهية معاصرة02133341
اون الين11:201-12/1/202010:20د . طالل النعيماتاآلدابالعقيدة اإلسالمية (2)02133411
اون الين17:1016-11/29/202016:10د . محمود خلفاآلدابمذاهب فكرية معاصرة02133431
اون الين12:3041-12/8/202011:30د . محمد محيسناآلدابالخطابة والدعوة02133531
اون الين11:2014-12/1/202010:20د . فرج الزبيدياآلدابتفسير آيات األحكام02134191
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اون الين13:4016-12/14/202012:40د. اسامه كريشاناآلدابالتخريج  ودراسة األسانيد02134221
اون الين11:2013-12/16/202010:20د . محمد محيسناآلدابالوصايا والمواريث02134371
اون الين14:5038-12/16/202013:50أ.د. محمد راضياآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141001
اون الين14:5061-12/16/202013:50د . نعمان ملكاوياآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141002
اون الين14:5024-12/16/202013:50د . محمد أبوعودهاآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين02141003
اون الين18:2039-11/29/202017:20د . أنور الجازياآلدابتاريخ القدس02171001
اون الين18:2070-12/1/202017:20د . أنور الجازياآلدابتاريخ األردن عبر العصور02171031
اون الين11:2038-12/16/202010:20أ.د. محمد النصراتاآلدابتاريخ الشرق القديم02171051
اون الين17:1027-11/29/202016:10د. محمد الجازياآلدابالهاشميون ودورهم في التاريخ02171071
اون الين12:3034-12/8/202011:30أ.د. محمد النصراتاآلدابتاريخ اليونان والرومان02172001
اون الين11:2043-11/30/202010:20د. محمد الجازياآلدابتاريخ العرب قبل اإلسالم02172021
اون الين12:3033-12/1/202011:30د . أنور الجازياآلدابتاريخ المغرب واألندلس (ق 1-4هـ)02172071
اون الين14:5030-12/14/202013:50د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ المشرق اإلسالمي (ق 5-10هـ)02173011
اون الين09:0046-12/17/202008:00د. محمد الجازياآلدابتاريخ المغرب اإلسالمي (ق 5-10هـ)02173021
اون الين11:2044-12/2/202010:20د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ األيوبيين والمماليك02173031
اون الين11:2035-12/13/202010:20د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ الدولة العثمانية02173051
اون الين13:408-12/3/202012:40د. عبدالرزاق المعانياآلدابالدولة الفاطمية02173071
اون الين18:2042-12/12/202017:20د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ العالم الحديث02174001
اون الين12:3057-12/13/202011:30د . أنور الجازياآلدابتاريخ العالم اإلسالمي المعاصر02174021
اون الين18:2045-11/29/202017:20د. عبدالرزاق المعانياآلدابتاريخ العرب المعاصر02174061
اون الين13:4021-11/29/202012:40د . حسين الشقيراتاآلدابالتدوين وكتابة التاريخ عند المسلمين02174121
اون الين11:2049-12/15/202010:20د . حسين الشقيراتاآلدابتاريخ الفرق اإلسالمية02174151
اون الين13:404-11/29/202012:40سهم الطراونهالعلــومالرياضيات االستدراكي03020991
اون الين13:4022-12/1/202012:40سهم الطراونهالعلــومتاريخ الرياضيات03021001
اون الين09:0090-11/30/202008:00د . سامي شكريالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021011
اون الين09:0098-11/30/202008:00د . سامي شكريالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021012
اون الين17:10143-11/30/202016:10سهم الطراونهالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021013
اون الين10:1076-11/30/202009:10رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021015
اون الين10:1062-11/30/202009:10رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021016
اون الين10:1057-11/30/202009:10رمال الغنميينالعلــومتفاضل وتكامل (1)03021017
اون الين20:4055-11/29/202019:40أ.د جهاد الجرادينالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021021
اون الين20:4094-11/29/202019:40سهم الطراونهالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021022
اون الين20:4062-11/29/202019:40أ.د جهاد الجرادينالعلــومتفاضل وتكامل (2)03021023
اون الين13:4030-12/10/202012:40رمال الغنميينالعلــوممبادئ في اإلحصاء واإلحتماالت03021311
اون الين19:3059-11/29/202018:30د . سعدون العبيديالعلــومطرق إحصائية03021331
اون الين20:4030-12/12/202019:40د . سحر القرالهالعلــومنظرية المجموعات03021511
اون الين10:1045-12/17/202009:10جهاد الحسناتالعلــومتفاضل وتكامل (3)03022011
اون الين20:4030-12/14/202019:40جهاد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (1)03022031
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اون الين20:4043-12/14/202019:40جهاد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (1)03022032
اون الين19:3053-12/14/202018:30جهاد الحسناتالعلــومالتفاضل والتكامل المتقدم03022071
اون الين12:304-11/30/202011:30د . سحر القرالهالعلــومتحليل حقيقي03022151
اون الين12:3021-11/30/202011:30د . سحر القرالهالعلــومتحليل حقيقي (1)03022161
اون الين12:3040-12/15/202011:30د . أحمد عوجانالعلــوماإلحصاء التطبيقي03022301
اون الين18:2035-12/1/202017:20د . أحمد عوجانالعلــومنظرية اإلحتماالت03022321
اون الين12:3075-12/16/202011:30أ.د جهاد الجرادينالعلــومجبر خطي (1)03022411
اون الين10:1040-12/17/202009:10أ.د عوني الدبابسهالعلــومهندسة إقليدية وغير إقليدية03022611
اون الين20:4060-11/29/202019:40د . احمد الحسناتالعلــوممعادالت تفاضلية جزئية03023011
اون الين14:5055-12/5/202013:50د . اديب طالفحهالعلــومتحليل مركب (1)03023121
اون الين19:304-11/29/202018:30د . عايد العظاماتالعلــومتحليل رياضي (1)03023151
اون الين19:3025-11/29/202018:30د . عايد العظاماتالعلــومتحليل حقيقي (2)03023161
اون الين11:2031-12/16/202010:20د . سعدون العبيديالعلــومإحصاء رياضي (1)03023311
اون الين14:5015-12/14/202013:50د . سحر القرالهالعلــومجبر خطي (2)03023411
اون الين13:4022-12/1/202012:40د . إبراهيم جوارنهالعلــومجبر مجرد (1)03023421
اون الين18:2057-12/12/202017:20أ.د عوني الدبابسهالعلــومنظرية األعداد03023431
اون الين11:2027-12/9/202010:20د . إبراهيم جوارنهالعلــومتوبولوجي (1)03023621
اون الين12:3024-12/10/202011:30د . اديب طالفحهالعلــوممبادئ الرياضيات التطبيقية03023711
اون الين13:4036-11/29/202012:40د . بالل الحسناتالعلــومالرياضيات المحوسبة03023721
اون الين11:2043-12/15/202010:20سهم الطراونهالعلــومموضوعات خاصة في الرياضيات03024071
اون الين14:5013-12/12/202013:50د . سامي شكريالعلــومتحليل دالي03024121
اون الين12:3023-11/30/202011:30أ.د فراس الفقيهالعلــومتحليل عددي (2)03024211
اون الين19:3056-12/12/202018:30د . بالل الحسناتالعلــومنظرية الرسومات03024451
اون الين19:306-12/12/202018:30د . بالل الحسناتالعلــومنظرية الرسومات03024621
اون الين13:4032-12/1/202012:40أ.د علي العطيويالعلــومطرق رياضية03024711
اون الين16:0051-12/16/202015:00منذر السبولالعلــوممقدمة في علم الفلك03031001
اون الين16:0052-12/16/202015:00منذر السبولالعلــوممقدمة في علم الفلك03031002
اون الين16:0044-12/16/202015:00د . احمد ابو شتالالعلــوممقدمة في علم الفلك03031003
اون الين10:1099-12/8/202009:10عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (1)03031011
اون الين09:0030-12/8/202008:00حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة (1)03031012
اون الين10:1099-12/8/202009:10عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (1)03031013
اون الين09:0099-12/8/202008:00د . محمد ابو شايبالعلــومفيزياء عامة (1)03031014
اون الين10:1026-12/8/202009:10د . محمود ابوسمكالعلــومفيزياء عامة (1)03031015
اون الين09:0060-12/8/202008:00حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة (1)03031016
اون الين14:5014-12/3/202013:50د . معاذ الطراونةالعلــومفيزياء عامة (2)03031021
اون الين14:5035-12/3/202013:50منذر السبولالعلــومفيزياء عامة (2)03031022
اون الين14:5032-12/3/202013:50عمر البنويالعلــومفيزياء عامة (2)03031023
اون الين14:50101-12/3/202013:50د . أماني كريشانالعلــومفيزياء عامة (2)03031024
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اون الين14:5015-12/3/202013:50حاتم العميريينالعلــومفيزياء عامة (2)03031025
اون الين13:4015-12/1/202012:40د . معاذ الطراونةالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031061
اون الين13:4020-12/1/202012:40بالل الغنيماتالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب03031062
اون الين13:4037-12/8/202012:40د . أحمد الربالعلــومفيزياء رياضية (1)03032011
اون الين20:4045-12/12/202019:40د . محمود ابوسمكالعلــومإلكترونيات03032211
اون الين14:5021-12/14/202013:50د . أحمد الربالعلــومفيزياء حديثة03032411
اون الين13:407-11/29/202012:40د . احمد قواسمةالعلــومديناميكا حرارية فيزيائية03032511
اون الين11:2037-12/16/202010:20بالل الغنيماتالعلــومبصريات (1)03032721
اون الين12:3021-12/5/202011:30د . أماني كريشانالعلــومميكانيكا كالسيكية (2)03033121
اون الين12:3026-12/8/202011:30أ.د احمد البدويالعلــومنظرية كهرومغناطيسية (2)03033221
اون الين11:2021-12/15/202010:20د . احمد قواسمةالعلــومفيزياء إشعاعية03033311
اون الين12:3013-12/1/202011:30د . معاذ الطراونةالعلــومفيزياء خواص المواد03033631
اون الين14:5035-12/14/202013:50د . محمد ابو شايبالعلــومفيزياء نووية03034321
اون الين12:3018-12/16/202011:30د . محمد العويداتالعلــومفيزياء إحصائية03034511
اون الين14:5014-12/12/202013:50د . أماني كريشانالعلــومبصريات (2)03034711
اون الين13:402-11/29/202012:40د . محمد الطويسيالعلــومندوة وبحث03034811
اون الين13:4014-11/29/202012:40د . احمد ابو شتالالعلــومندوة وبحث03034814
اون الين11:2029-12/10/202010:20د . خالد الفنديالعلــومعلوم حياتية (1)03041011
اون الين11:2067-12/10/202010:20د . محمد أبو خليلالعلــومعلوم حياتية (1)03041012
اون الين11:2095-12/10/202010:20د. سليمان النعيماتالعلــومعلوم حياتية (1)03041013
اون الين11:2067-12/10/202010:20حسين النصراتالعلــومعلوم حياتية (1)03041014
اون الين10:0073-12/10/202009:10علي العسوفيالعلــومعلوم حياتية (1)03041015
اون الين10:0028-12/10/202009:10أحمد المعاقبهالعلــومعلوم حياتية (1)03041016
اون الين19:3048-11/29/202018:30حسين النصراتالعلــومبيولوجيا الفقاريات03042101
اون الين19:301-11/29/202018:30حسين النصراتالعلــومبيولوجيا الفقاريات03042102
اون الين14:503-12/12/202013:50رهام الغنميينالعلــومعلم األجنة03042111
اون الين19:3047-12/14/202018:30أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــومتشريح نبات03042201
اون الين13:4020-11/29/202012:40أ.د عبدالرحمن الطواهاالعلــومتصنيف النبات03042291
اون الين14:501-12/14/202013:50د. سليمان النعيماتالعلــومعلم األحياء الدقيقة للعلوم الصحية03042311
اون الين13:401-12/8/202012:40العيناء الخوالدةالعلــومكيمياء حيوية لطلبة العلوم الصحية03042431
اون الين13:401-12/8/202012:40العيناء الخوالدةالعلــومكيمياء حيوية لطلبة العلوم الصحية03042432
اون الين10:1019-12/6/202009:10أحمد المعاقبهالعلــومبيولوجيا خلية03042511
اون الين16:00100-12/3/202015:00حسين النصراتالعلــومعلوم بيئية عامة03042721
اون الين12:304-12/3/202011:30د . محمد أبو خليلالعلــومفسيولوجيا حيوان03043161
اون الين14:504-12/14/202013:50أحمد المعاقبهالعلــومعلم الفطريات03043221
اون الين13:4030-12/1/202012:40علي العسوفيالعلــومأحياء دقيقة03043341
اون الين12:3039-12/2/202011:30د . يوسف أبوزيتونالعلــومكيمياء حيوية03043471
اون الين17:1024-12/1/202016:10أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومعلم الوراثة03043521
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اون الين13:401-12/12/202012:40أحمد المعاقبهالعلــومأنسجة وتحضير مجهري03043601
اون الين11:2027-12/9/202010:20علي العسوفيالعلــومعلم الدم03044101
اون الين13:4038-12/10/202012:40د. سليمان النعيماتالعلــومعلم الفيروسات03044311
اون الين12:3026-12/15/202011:30د . حمزه هنيهالعلــومعلم المناعة03044341
اون الين14:5012-12/14/202013:50د . خالد الفنديالعلــومبيولوجيا جزئية03044491
اون الين11:2027-12/7/202010:20د . يوسف أبوزيتونالعلــومالتطور03044561
اون الين12:306-12/1/202011:30أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومتقنيات حيوية03044591
اون الين11:207-12/16/202010:20أ.د ابراهيم الرواشدهالعلــومندوة03044911
اون الين11:206-12/16/202010:20د . خالد الفنديالعلــومندوة03044913
اون الين11:207-12/16/202010:20د. سليمان النعيماتالعلــومندوة03044914
اون الين09:00155-12/13/202008:00د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء عامة (1)03061011
اون الين09:0070-12/13/202008:00د . رنده االسعدالعلــومكيمياء عامة (1)03061012
اون الين09:0075-12/13/202008:00د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء عامة (1)03061013
اون الين10:10157-12/13/202009:10د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عامة (1)03061014
اون الين10:1066-12/13/202009:10د . فؤاد عبابنهالعلــومكيمياء عامة (1)03061015
اون الين19:3020-12/12/202018:30د . فخري يوسفالعلــومكيمياء عامة (2)03061021
اون الين19:3024-12/12/202018:30د . خالد الخاليفةالعلــومكيمياء عامة (2)03061022
اون الين12:3034-12/16/202011:30أ . د  محمود سلمانالعلــومالكيمياء واإلنسان03061111
اون الين13:4042-12/1/202012:40د . عبدالعزيز جبارهالعلــومالرياضيات لطلبة الكيمياء03062061
اون الين10:1061-12/17/202009:10د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية (1)03062111
اون الين10:1044-12/17/202009:10د . معاوية القسايمهالعلــومكيمياء تحليلية (1)03062112
اون الين10:108-12/17/202009:10د . فؤاد عبابنهالعلــومكيمياء تحليلية (1)03062113
اون الين12:3042-12/13/202011:30د . عيد عبدالرزاقالعلــومكيمياء غير عضوية (1)03062211
اون الين19:3052-12/12/202018:30د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عضوية (1)03062311
اون الين12:3025-12/15/202011:30أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء عضوية (2)03062321
اون الين12:3038-12/15/202011:30د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء عضوية (2)03062322
اون الين12:3024-11/30/202011:30أ.د  طارق ارشيداتالعلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء03062351
اون الين12:3058-11/30/202011:30أ.د  طارق ارشيداتالعلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء03062352
اون الين13:4013-11/29/202012:40د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء فيزيائية (1)03062411
اون الين13:4056-11/29/202012:40أ . د  محمود سلمانالعلــومكيمياء فيزيائية (1)03062412
اون الين14:5014-12/12/202013:50د . عيد السبوعالعلــومالطرق اآللية للتحليل (1)03063111
اون الين14:509-12/12/202013:50د . عيد السبوعالعلــومالطرق اآللية للتحليل (1)03063112
اون الين14:5049-12/14/202013:50د . عبدالعزيز ابويامينالعلــومكيمياء غير عضوية (2)03063211
اون الين13:4032-12/1/202012:40د . رنده االسعدالعلــومكيمياء عضوية (3)03063311
اون الين12:3039-12/1/202011:30د . فخري يوسفالعلــومكيمياء فيزيائية (2)03063411
اون الين14:5018-12/14/202013:50د . جبريل الطورهالعلــومكيمياء المبلمرات (1)03063521
اون الين12:3026-11/30/202011:30د . فؤاد عبابنهالعلــومكيمياء تحليلية (2)03064112
اون الين12:3035-12/16/202011:30د . خالد الخاليفةالعلــومالكيمياء غير عضوية (3)03064211

Page 12 of 27



اون الين14:5016-12/14/202013:50د . خليل ابوصبيحالعلــومالكيمياء الوصفية للعناصر03064231
اون الين12:3044-12/16/202011:30د . رنده االسعدالعلــوممطيافية المركبات العضوية03064311
اون الين13:4013-11/29/202012:40أ.د ابراهيم الصرايرهالعلــومكيمياء المركبات الحلقية الغير متجانسة03064341
اون الين16:0013-12/14/202015:00د . عبدالعزيز جبارهالعلــومكيمياء فيزيائية (3)03064411
اون الين19:3061-12/1/202018:30د . خليل ابوصبيحالعلــومكيمياء صناعية (1)03064611
اون الين14:503-12/12/202013:50د . خليل ابوصبيحالعلــومندوة وبحث03064701
اون الين14:502-12/12/202013:50د . عيد عبدالرزاقالعلــومندوة وبحث03064702
اون الين14:502-12/12/202013:50د . فخري يوسفالعلــومندوة وبحث03064703
اون الين14:504-12/12/202013:50د . جبريل الطورهالعلــومندوة وبحث03064704
اون الين10:1061-12/17/202009:10د . خليل ابوصبيحالعلــومكيمياء حيوية (1)03064811
اون الين19:30105-12/1/202018:30د . اروى الرحاحلهادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة04111011
اون الين19:3071-12/1/202018:30د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة04111012
اون الين11:2032-12/7/202010:20د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادأساسيات اإلدارة04111022
اون الين13:407-12/3/202012:40د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادالسلوك التنظيمي (باإلنجليزية)04112011
اون الين11:2029-12/8/202010:20د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادإدارة العالقات العامة04112041
اون الين11:2017-12/7/202010:20د . علي صالحادارة األعمال واالقتصادمهارات االتصال اإلداري (باإلنجليزي)04112061
اون الين13:4030-12/10/202012:40د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادالريادة والمنشآت الصغيرة04112071
اون الين13:4020-12/10/202012:40د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادالرياضيات واإلحصاء - لطلبة كلية إدارة األعمال04112111
اون الين12:3043-11/30/202011:30د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادإدارة الخدمات الصحية04112611
اون الين14:5025-12/1/202013:50د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادنظرية المنظمة04113011
اون الين11:2019-12/9/202010:20د . احمد المحتسبادارة األعمال واالقتصادإدارة الموارد البشرية (باإلنجليزية)04113071
اون الين10:1029-12/6/202009:10د . جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي04113111
اون الين10:1021-12/6/202009:10د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي04113112
اون الين20:4033-12/1/202019:40د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادبحوث العمليات (لإلدارة)04113121
اون الين14:5015-12/12/202013:50د . نسيم الطويسيادارة األعمال واالقتصادأخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية04113611
اون الين12:3028-11/30/202011:30د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادالحاكمية اإلدارية04113621
اون الين16:0034-12/14/202015:00د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادإدارة بيئة األعمال04113631
اون الين11:2028-12/15/202010:20د . جهاد الدحياتادارة األعمال واالقتصاداإلدارة اإلستراتيجية (باإلنجليزية)04114011
اون الين12:3018-12/8/202011:30د . جهاد الفرجاتادارة األعمال واالقتصادإدارة االختالفات الثقافية04114041
اون الين14:504-12/7/202013:50د . اروى الرحاحلهادارة األعمال واالقتصادإدارة العمليات اإلنتاجية04114111
اون الين13:409-11/29/202012:40د . خالد العمريادارة األعمال واالقتصادإدارة سلسلة التوريد04114151
اون الين14:5030-12/7/202013:50د . اروى الرحاحلهادارة األعمال واالقتصادإدارة اإلنتاج والعمليات04114171
اون الين19:3048-11/29/202018:30د . اروى الرحاحلهادارة األعمال واالقتصاداإلدارة اإللكترونية04114221
اون الين14:507-12/1/202013:50د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادإدارة التغيير واألزمات (باإلنجليزية)04114611
اون الين11:2013-12/7/202010:20د . اكرم العوضيادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد في حياتنا04121001
اون الين13:402-12/10/202012:40د . زيد الزياداتادارة األعمال واالقتصادالرياضيات لإلدارة واالقتصاد04121111
اون الين17:1085-12/3/202016:10د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الجزئي04121121
اون الين11:2024-12/9/202010:20د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الكلي04121137
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اون الين14:502-12/12/202013:50د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات الموارد البشرية04122341
اون الين12:306-12/10/202011:30أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصاددراسات الجدوى وتقييم المشاريع04122411
اون الين14:503-11/29/202013:50د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصادالتنمية االقتصادية04123321
اون الين16:0010-12/14/202015:00أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصادتطبيقات اقتصادية على الحاسوب04123721
اون الين14:502-12/12/202013:50د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادمصارف إسالمية04123811
اون الين14:503-12/1/202013:50د . بسام ابو كركيادارة األعمال واالقتصادالمالية العامة04123821
اون الين13:404-11/29/202012:40أ.د محمد العالياادارة األعمال واالقتصادالتجارة الدولية04123831
اون الين14:503-11/29/202013:50د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد القياسي04124621
اون الين14:503-12/12/202013:50د . فؤاد كريشانادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في االقتصاد04124711
اون الين21:5044-12/12/202020:50د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (1)04131011
اون الين21:5029-12/12/202020:50د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (1)04131012
اون الين21:5072-12/12/202020:50محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (1)04131013
اون الين14:509-12/1/202013:50د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (2)04131021
اون الين11:2020-12/9/202010:20محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادالمحاسبة اإلدارية04132001
04132011E (1) اون الين14:5018-12/5/202013:50سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة
04132012E (1) اون الين14:5065-12/5/202013:50خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة
04132021E (2) اون الين11:2029-12/9/202010:20سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة
اون الين13:401-11/29/202012:40د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة البنوك والتأمين04132061
اون الين12:3026-12/5/202011:30د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادمدخل للمحاسبة باللغة اإلنجليزية04132071
اون الين13:401-11/29/202012:40د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة البنوك والتأمين04132081
اون الين11:2094-12/17/202010:20د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إسالمية04132091
اون الين14:502-12/1/202013:50د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة شركات أشخاص وأموال04132121
اون الين14:5038-12/1/202013:50محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة شركات أشخاص وأموال04132122
04133011E اون الين19:3033-11/29/202018:30سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادمحاسبة مالية متقدمة
04133012E اون الين19:3030-11/29/202018:30خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة مالية متقدمة
اون الين13:4034-11/30/202012:40محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادمحاسبة سياحية وفندقية04133041
اون الين13:4050-12/1/202012:40د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادنظم معلومات محاسبية04133131
اون الين21:5018-11/29/202020:50سرحان حوريادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في المحاسبة04133141
اون الين21:5026-11/29/202020:50خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في المحاسبة04133142
اون الين12:3076-12/2/202011:30د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمحاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية04133181
اون الين16:003-12/14/202015:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة الضرائب04133191
اون الين16:0042-12/14/202015:00د . عماد القيسيادارة األعمال واالقتصادمحاسبة ضريبة الدخل والمبيعات04133201
اون الين14:501-11/29/202013:50عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات04133211
اون الين14:502-12/10/202013:50د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمحاسبة التكاليف04133241
اون الين14:5042-12/10/202013:50د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (1)04133251
اون الين13:4047-12/8/202012:40أ.د سليمان السبوعادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (2)04133261
اون الين12:3044-12/15/202011:30عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادأساليب البحث في المحاسبة04133271
اون الين14:5044-11/29/202013:50عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (1)04133281
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اون الين12:3031-12/5/202011:30عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (2)04133291
اون الين12:3042-11/30/202011:30د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في المحاسبة04134151
اون الين14:5054-12/10/202013:50أ.د سليمان السبوعادارة األعمال واالقتصادمحاسبة إدارية04134231
04134241E اون الين13:4088-12/13/202012:40عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادمعايير تدقيق دولية
اون الين12:3044-12/16/202011:30د . حمزه العوداتادارة األعمال واالقتصادتحليل القوائم المالية04134311
اون الين20:4049-12/12/202019:40عبدهللا المعانيادارة األعمال واالقتصادنظرية محاسبية04134321
04134331E اون الين13:4026-12/8/202012:40د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادمعايير محاسبة دولية
اون الين13:4018-11/29/202012:40د . عامر شكورادارة األعمال واالقتصادمحاسبة دولية04134341
اون الين16:006-12/14/202015:00أ.د سليمان السبوعادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في المحاسبة04134431
اون الين16:002-12/14/202015:00د . علي الغزاويادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في المحاسبة04134432
اون الين14:5018-12/12/202013:50محمد غالب الطحانادارة األعمال واالقتصادالمحاسبة المالية الخاصة04134461
اون الين14:502-12/12/202013:50بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادمعالجة المعلومات المكتبية04212211
اون الين16:006-12/14/202015:00د . محمد العلوانادارة األعمال واالقتصادإدارة وتكنولوجيا المكاتب (1)04212231
اون الين14:504-12/1/202013:50د . محمد العلوانادارة األعمال واالقتصادتكنولوجيا المعلومات (البرمجيات ،الشبكات،االتصاالت04213211
اون الين14:506-12/12/202013:50ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادنظم أتمتة المكاتب04213221
اون الين16:005-12/14/202015:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادإدارة وتكنولوجيا المكاتب (2)04213231
اون الين13:401-11/29/202012:40بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادإدارة االجتماعات04214021
اون الين13:4018-12/8/202012:40موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331011
اون الين13:4048-12/8/202012:40محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331012
اون الين13:4024-12/8/202012:40د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة المالية04331013
اون الين14:502-12/12/202013:50موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادالتحليل المالي04331111
اون الين14:503-12/12/202013:50د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصاداإلدارة المالية للشركات04332121
اون الين14:501-11/29/202013:50محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادتمويل العقار04332321
اون الين14:501-11/29/202013:50موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادالرياضيات المالية04332511
اون الين14:506-11/29/202013:50محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادالتمويل واالستثمار العقاري04332521
اون الين14:502-12/12/202013:50موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادالتحليل المالي04333111
اون الين14:505-12/1/202013:50محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادإدارة المصارف04333131
اون الين14:501-11/29/202013:50موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادإدارة المحافظ االستثمارية04333141
اون الين14:501-11/29/202013:50موسى النوافلهادارة األعمال واالقتصادنظم المعلومات المالية والمصرفية04333151
اون الين14:505-12/12/202013:50د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادمصارف إسالمية04333231
اون الين12:3014-11/30/202011:30د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادالمشتقات المالية04333531
اون الين12:301-12/1/202011:30فراس المعانيادارة األعمال واالقتصادالعقود المالية04334141
اون الين13:402-12/1/202012:40محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادمؤسسات مالية متخصصة04334151
اون الين16:005-12/14/202015:00د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصادإدارة االئتمان المصرفي04334161
اون الين13:402-12/1/202012:40د . نوال ابو درويشادارة األعمال واالقتصاداألسواق المالية والمؤسسات المالية04334171
اون الين12:3019-12/16/202011:30د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادإدارة االستثمار04334511
اون الين16:003-12/14/202015:00د . احمد الخطيبادارة األعمال واالقتصادإدارة السندات04334541
اون الين12:306-12/5/202011:30أ.د بسمان الضالعينادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية04334621
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اون الين14:501-12/12/202013:50أ.د بسمان الضالعينادارة األعمال واالقتصادتطبيقات مصرفية04334631
اون الين14:503-11/29/202013:50محمد الفالحاتادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في العلوم المالية والمصرفية04334641
اون الين13:4090-12/7/202012:40ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411101
اون الين13:4085-12/7/202012:40ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية04411102
اون الين17:1086-12/16/202016:10عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية04411111
اون الين17:1047-12/16/202016:10عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية04411112
اون الين13:4027-12/10/202012:40ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادمقدمة في تكنولوجيا المعلومات04411311
04411321Python اون الين14:503-12/1/202013:50د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادلغة البرمجة
اون الين14:5018-12/10/202013:50شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادنظم قواعد البيانات04412151
اون الين14:502-12/12/202013:50د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادإدارة اإلبداع التكنولوجي04412311
اون الين20:4033-12/12/202019:40ركانه الشاويشادارة األعمال واالقتصادالتجارة اإللكترونية04412421
اون الين14:507-12/12/202013:50د . محمد المحاميدادارة األعمال واالقتصادنظم الوسائط المتعددة04412441
اون الين14:5012-12/12/202013:50د . محمد المحاميدادارة األعمال واالقتصادنظم الوسائط المتعددة04412442
اون الين13:4011-12/3/202012:40د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادوسائل التواصل االجتماعي في األعمال04412451
اون الين13:404-12/3/202012:40د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادالحكومة اإللكترونية04412521
اون الين14:5011-11/29/202013:50عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادشبكات وتراسل بيانات األعمال04412541
اون الين14:5011-12/12/202013:50د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادتنقيب البيانات04413131
اون الين16:0010-12/14/202015:00بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادنظم دعم القرار04413161
اون الين14:507-11/29/202013:50د . محمد المحاميدادارة األعمال واالقتصادتحليل وتصميم األنظمة04413221
اون الين11:2011-12/16/202010:20عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادأمن نظم المعلومات04414141
اون الين12:3015-12/10/202011:30د.احمد عبيداتادارة األعمال واالقتصادالنظم الخبيرة ونظم ذكاء األعمال04414211
اون الين14:5011-11/29/202013:50شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادبرمجة قواعد البيانات04414301
اون الين12:3011-12/5/202011:30شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادبرمجة اإلنترنت واألعمال (1)04414361
اون الين10:1026-12/17/202009:10د . محمد العلوانادارة األعمال واالقتصادإدارة المعرفة04414371
اون الين10:1012-12/17/202009:10شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادإدارة المعرفة04414372
اون الين14:501-12/12/202013:50شاهد المبيضينادارة األعمال واالقتصادبرمجة اإلنترنت واألعمال (2)04414381
اون الين14:5010-11/29/202013:50د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية04414441
اون الين14:5030-12/1/202013:50بكر الخليفاتادارة األعمال واالقتصادإدارة مشاريع نظم المعلومات اإلدارية04414451
اون الين16:0013-12/14/202015:00عامر دوينعادارة األعمال واالقتصادنمذجة األعمال والمحاكاة04414561
اون الين13:4030-12/3/202012:40اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادمقدمة في اإلدارة والتسويق04511001
اون الين12:30120-12/13/202011:30اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادمبادئ التسويق04511011
اون الين13:402-11/29/202012:40خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادسلوك المستهلك04512061
اون الين14:508-11/29/202013:50اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادالتسويق األخضر04512341
اون الين14:502-12/12/202013:50اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصاداالتصاالت التسويقية المتكاملة04512431
اون الين13:402-12/3/202012:40خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادالتسعير04512441
اون الين16:007-12/14/202015:00د . زيد العباديادارة األعمال واالقتصادقنوات التوزيع04512451
اون الين12:301-12/16/202011:30علي الخاليفةادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات04513322
اون الين12:3030-12/16/202011:30علي الخاليفةادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات04513327
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اون الين13:4021-11/30/202012:40خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصادالتسويق اإللكتروني04513331
اون الين13:401-11/30/202012:40اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادالتسويق اإللكتروني04513332
اون الين14:501-11/29/202013:50اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادالتسويق االجتماعي04513352
اون الين11:2022-12/9/202010:20اشرف هاني صالحادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات المالية04513421
اون الين13:408-12/1/202012:40خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصاداستراتيجيات التسويق (باإلنجليزية)04514131
اون الين13:404-12/1/202012:40خالد عبدربهادارة األعمال واالقتصاداستراتيجية العالمة التجارية04514141
اون الين14:506-11/29/202013:50خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادتقييم العقارات (باإلنجليزية)04712211
اون الين14:501-11/29/202013:50فراس المعانيادارة األعمال واالقتصادإدارة منافع وتعويضات الموظفين04712311
اون الين14:501-11/29/202013:50فراس المعانيادارة األعمال واالقتصادإدارة صناديق منافع وتعويضات الموظفين04712321
اون الين14:508-12/1/202013:50أ.د عادل أل خطابادارة األعمال واالقتصادالبيئة التشريعية والقانونية للتأمين04712531
اون الين14:5010-12/12/202013:50خليل كريشانادارة األعمال واالقتصادالتأمين على الحياة04713021
اون الين17:1042-12/3/202016:10أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05011001
اون الين17:1065-12/3/202016:10أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05011002
اون الين09:00176-12/2/202008:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011101
اون الين09:00179-12/2/202008:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011102
اون الين09:0023-12/2/202008:00د . عواد الطيطيالهندســـةالمصادر الطبيعية في األردن05011103
اون الين19:301-12/1/202018:30د . خالد دوينعالهندســـةالتحليل الهندسي05012031
اون الين19:302-12/1/202018:30د . وائل السوالمهالهندســـةالتحليل الهندسي05012032
اون الين13:4017-12/16/202012:40أ.د هاني النوافلةالهندســـةالجيولوجيا الهندسية05012131
اون الين17:104-12/14/202016:10أ.د رامي الرواشدهالهندســـةمقدمة في هندسة التعدين05012231
اون الين14:502-11/29/202013:50د . عواد الطيطيالهندســـةطرق التعدين السطحية05013231
اون الين12:308-12/5/202011:30د . حسام الصناتالهندســـةميكانيكا الصخور والتربة05013241
اون الين14:501-12/10/202013:50د . محمد الشراريالهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05013301
اون الين20:4046-12/12/202019:40أ.د رامي الرواشدهالهندســـةاقتصاد هندسي05014541
اون الين20:4029-12/12/202019:40أ.د رامي الرواشدهالهندســـةاقتصاد هندسي05014542
اون الين16:005-12/12/202015:00د . عواد الطيطيالهندســـةتصميم المناجم05015211
اون الين14:503-11/29/202013:50أ.د صالح الذياباتالهندســـةهندسة السالمة في المناجم05015411
اون الين09:00209-12/15/202008:00د . معاذ الشاويشالهندســـةقضايا بيئية05021001
اون الين10:10211-12/15/202009:10د . معاذ الشاويشالهندســـةقضايا بيئية05021002
اون الين13:4025-12/16/202012:40أ.د ليما مخادمهالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022001
اون الين13:4038-12/16/202012:40أ.د ليما مخادمهالهندســـةتحليل عددي للمهندسين05022002
اون الين16:002-12/14/202015:00ايه المحتسبالهندســـةمقدمة في هندسة البيئة05022151
اون الين16:004-12/14/202015:00ايه المحتسبالهندســـةمقدمة في هندسة البيئة05022171
اون الين12:305-12/5/202011:30د . معاذ الشاويشالهندســـةجيو كيمياء البيئة05022221
اون الين12:308-12/5/202011:30د . معاذ الشاويشالهندســـةعلم األحياء والتكنولوجيا الحيوية05022311
اون الين10:1030-12/6/202009:10د . معاذ الشاويشالهندســـةمهارات اتصال05023001
اون الين10:1027-12/6/202009:10ايه المحتسبالهندســـةمهارات اتصال05023002
اون الين13:4011-12/3/202012:40ايه المحتسبالهندســـةاالستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية05023221
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اون الين12:304-11/30/202011:30ايه المحتسبالهندســـةهندسة الهيدروجيولوجيا05023421
اون الين13:407-12/3/202012:40أ.د ليما مخادمهالهندســـةتلوث الهواء05023531
اون الين16:003-12/12/202015:00أ.د عمر الخشمانالهندســـةهندسة نوعية المياه و تزويدها05024431
اون الين14:503-11/29/202013:50ايه المحتسبالهندســـةمعالجة المياه العادمة05024451
اون الين14:505-11/29/202013:50د . معاذ الشاويشالهندســـةاألراضي الملوثة وإعادة تأهيلها05024531
اون الين14:501-11/29/202013:50د . معاذ الشاويشالهندســـةاألراضي الملوثة وإعادة تأهيلها05024541
اون الين16:001-11/29/202015:00ايه المحتسبالهندســـةالتلوث اإلشعاعي والوقاية05024551
اون الين14:503-12/12/202013:50ايه المحتسبالهندســـةهندسة السالمة05025331
اون الين14:5040-11/29/202013:50د . صالح الرواضيةالهندســـةمبادئ في الهندسة الكيميائية (1)05032021
اون الين13:4023-12/16/202012:40د . محمد بطيحهالهندســـةكيمياء فيزيائية للمهندسين05032031
اون الين14:503-12/8/202013:50د.فادي الحميداتالهندســـةالرياضيات الهندسية05033031
اون الين11:2024-12/7/202010:20د . صالح الرواضيةالهندســـةاالحتماالت واإلحصاء الهندسي05033051
اون الين21:501-11/29/202020:50أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع05033231
اون الين21:5014-12/12/202020:50م.نسيبة العمايرةالهندســـةعمليات موحدة05033281
اون الين12:3016-12/5/202011:30م.نسيبة العمايرةالهندســـةالتحليل اآللي05033451
اون الين12:307-12/5/202011:30أ.د غسان بشاراتالهندســـةالهندسة الكهروكيميائية والتآكل05033821
اون الين16:006-11/29/202015:00د . محمد بطيحهالهندســـةمنهجية بحث علمي للمهندسين05034001
اون الين14:5013-12/1/202013:50م.نسيبة العمايرةالهندســـةهندسة التفاعالت الكيميائية (1)05034111
اون الين14:5018-12/1/202013:50د . حابس الزعبيالهندســـةانتقال المادة05034231
اون الين17:104-11/29/202016:10د . حابس الزعبيالهندســـةديناميكا عمليات وتحكم05034471
اون الين16:0017-12/14/202015:00أ.د غسان بشاراتالهندســـةالصناعات الكيميائية05034531
اون الين17:1011-12/12/202016:10د . صالح الرواضيةالهندســـةنمذجة ومحاكاة العمليات05035411
اون الين14:5010-11/29/202013:50د . محمد بطيحهالهندســـةتصميم المصانع05035821
اون الين13:4043-12/3/202012:40رفيدة الغصاونةالهندســـةاستاتيكا05041021
اون الين13:4013-12/3/202012:40يسرى العمارينالهندســـةاستاتيكا05041022
اون الين12:302-12/15/202011:30أ.د محمد النوافلهالهندســـةديناميكا05042011
اون الين14:502-12/8/202013:50د.فادي الحميداتالهندســـةاحتماالت وإحصاء05042031
اون الين14:5023-12/8/202013:50د.فادي الحميداتالهندســـةاحتماالت وإحصاء هندسي05042041
اون الين17:101-12/3/202016:10أ.د هاني النوافلةالهندســـةمدخل للهندسة05042052
اون الين12:3019-12/2/202011:30م . فداء العمراتالهندســـةإنشاء مباني05042151
اون الين12:3025-12/2/202011:30د . سليمان الزيديينالهندســـةإنشاء مباني05042152
اون الين16:0032-12/1/202015:00د . سليمان الزيديينالهندســـةمساحة (1)05042421
اون الين10:104-12/6/202009:10د . معاذ الشاويشالهندســـةمهارات اتصال05043001
اون الين17:1020-12/14/202016:10لؤي الطرابلسيالهندســـةتحليل إنشائي (1)05043111
اون الين11:2030-12/9/202010:20رفيدة الغصاونةالهندســـةتحليل إنشائي (2)05043121
اون الين11:205-12/9/202010:20م . فداء العمراتالهندســـةتحليل إنشائي (2)05043122
اون الين12:3025-12/5/202011:30د . حسام الصناتالهندســـةالهندسة الجيوتقنية05043231
اون الين14:502-12/10/202013:50شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05043411
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اون الين14:502-12/10/202013:50شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05043412
اون الين14:5038-12/1/202013:50شذى الضالعينالهندســـةهندسة مواصالت05043431
اون الين11:2033-12/17/202010:20لؤي الطرابلسيالهندســـةمواد إنشاء05043511
اون الين21:5013-11/29/202020:50أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع05043611
اون الين21:5016-11/29/202020:50م.صهيب المعاسفهالهندســـةميكانيكا الموائع05043612
اون الين13:4027-11/30/202012:40م . فداء العمراتالهندســـةهيدروليكا05043621
اون الين16:0069-12/5/202015:00لؤي الطرابلسيالهندســـةالخرسانة المسلحة (1)05044111
اون الين16:005-12/5/202015:00رفيدة الغصاونةالهندســـةالخرسانة المسلحة (1)05044112
اون الين11:2032-12/17/202010:20م . فداء العمراتالهندســـةالخرسانة المسلحة (2)05044121
اون الين13:4014-12/3/202012:40د . حسام الصناتالهندســـةتصميم منشآت معدنية05044131
اون الين20:4029-11/29/202019:40د . حسام الصناتالهندســـةهندسة أساسات (1)05044211
اون الين14:501-12/1/202013:50شذى الضالعينالهندســـةهندسة مواصالت05044421
اون الين11:209-12/7/202010:20شذى الضالعينالهندســـةمواد وتصميم الرصفات05044431
اون الين14:5014-12/10/202013:50شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05044441
اون الين14:5012-12/10/202013:50شذى الضالعينالهندســـةتصميم طرق05044442
اون الين14:5027-12/8/202013:50محمد البدورالهندســـةالمباني الخضراء05044601
اون الين12:306-11/30/202011:30ايه المحتسبالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05044611
اون الين14:506-11/29/202013:50ايه المحتسبالهندســـةالهندسة الصحية05044621
اون الين16:0026-12/14/202015:00يسرى العمارينالهندســـةالمواصفات والعقود وحساب الكميات05044721
اون الين14:509-11/29/202013:50محمد البدورالهندســـةتطبيقات الحاسوب في الهندسة المدنية05045011
اون الين16:002-12/12/202015:00رفيدة الغصاونةالهندســـةهندسة جسور05045111
اون الين16:0017-12/12/202015:00رفيدة الغصاونةالهندســـةهندسة جسور05045471
اون الين16:0013-12/1/202015:00د.فادي الحميداتالهندســـةتخطيط المواصالت05045481
اون الين12:303-11/30/202011:30ايه المحتسبالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا05045631
اون الين16:0020-12/14/202015:00يسرى العمارينالهندســـةإدارة مشاريع05045711
اون الين14:5011-11/29/202013:50د . وائل السوالمهالهندســـةاشارات وانظمة05052211
اون الين14:5014-12/10/202013:50صدام نبهانالهندســـةإلكترونيات (1)05052611
اون الين21:5020-12/12/202020:50د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةاالحتماالت والعمليات العشوائية05053231
اون الين12:3030-12/9/202011:30د . زهير القضاةالهندســـةاتصاالت تناظرية05053241
اون الين13:407-12/15/202012:40د . عامر ابوالعيشالهندســـةاالجهزة والقياسات05053401
اون الين13:408-12/15/202012:40د . عامر ابوالعيشالهندســـةاالجهزة والقياسات05053402
اون الين13:406-12/16/202012:40د . وائل ابو شهابالهندســـةكهرومغناطيسية (1)05053511
اون الين13:4016-12/3/202012:40د . صالح الصرايرةالهندســـةكهرومغناطيسية (2)05053531
اون الين14:5011-12/1/202013:50د . محمد ابو الكشكالهندســـةإلكترونيات (2)05053611
اون الين14:5022-12/10/202013:50د . محمد الرشدانالهندســـةاإللكترونيات الرقمية05053641
اون الين11:2012-12/9/202010:20د . خالد دوينعالهندســـةاتصاالت رقمية05054211
اون الين11:2010-12/7/202010:20د . زهير القضاةالهندســـةمعالجة اإلشارات الرقمية05054241
اون الين14:5025-12/1/202013:50د . عامر ابوالعيشالهندســـةإلكترونيات االتصاالت05054621
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اون الين13:4024-12/13/202012:40صدام نبهانالهندســـةأنظمة االتصاالت05055201
اون الين14:505-11/29/202013:50د . سعود الذنيباتالهندســـةاالتصاالت المتنقلة05055231
اون الين17:104-12/14/202016:10د . وائل ابو شهابالهندســـةهندسة الهوائيات05055241
اون الين12:3010-12/2/202011:30د.احمد المعانيالهندســـةمبادئ صيانة السيارات05071001
اون الين12:307-12/2/202011:30د محمد موسى الشلبيالهندســـةمبادئ صيانة السيارات05071002
اون الين12:3046-12/15/202011:30أ.د محمد النوافلهالهندســـةديناميكا05072121
اون الين11:2039-12/7/202010:20د . هاني الرواشدةالهندســـةعلم المواد05072511
اون الين21:505-11/29/202020:50أ.د صالح الذياباتالهندســـةميكانيكا الموائع (1)05073211
اون الين21:509-11/29/202020:50م.صهيب المعاسفهالهندســـةميكانيكا الموائع (1)05073212
اون الين13:4034-11/30/202012:40م غيداء المطارنةالهندســـةنظرية اآلالت05073331
اون الين12:3034-12/5/202011:30م غيداء المطارنةالهندســـةديناميكا حرارية (2)05073421
اون الين14:5039-12/10/202013:50م.صهيب المعاسفهالهندســـةانتقال الحرارة (1)05073441
اون الين18:202-12/1/202017:20أ.د محمد النوافلهالهندســـةمقاومة المواد (1)05073511
اون الين18:2014-12/1/202017:20م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة المواد (1)05073512
اون الين18:2025-12/1/202017:20لؤي الطرابلسيالهندســـةمقاومة المواد (1)05073513
اون الين12:3020-12/2/202011:30م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة مواد (2)05074301
اون الين14:5049-12/8/202013:50م غيداء المطارنةالهندســـةالتصميم الميكانيكي (1)05074311
اون الين14:5027-12/1/202013:50د محمد رمضان جمعةالهندســـةالتكييف (1)05074411
اون الين12:3010-12/2/202011:30م.صهيب المعاسفهالهندســـةمقاومة المواد (2)05074531
اون الين12:3064-12/9/202011:30م غيداء المطارنةالهندســـةاالهتزازات الميكانيكية05074611
اون الين22:5066-11/29/202022:00د . رياض اسعدالهندســـةاألنظمة الديناميكية والتحكم05074631
اون الين14:508-12/12/202013:50د . هيثم االشعريالهندســـةالتحكم اآللي05074641
اون الين14:503-12/10/202013:50د . محمد الشراريالهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية05074811
اون الين16:0035-12/14/202015:00د . رياض اسعدالهندســـةالتصميم بواسطة الحاسوب05075311
اون الين16:008-12/14/202015:00د . رياض اسعدالهندســـةالتصميم بواسطة الحاسوب05075312
اون الين13:4021-12/3/202012:40د محمد موسى الشلبيالهندســـةأنظمة الطاقة المتجددة05075331
اون الين13:4044-12/15/202012:40د.احمد المعانيالهندســـةمحركات احتراق داخلي05075411
اون الين19:3029-12/1/202018:30د . خالد دوينعالهندســـةرياضيات هندسية (1)05082021
اون الين19:3023-12/1/202018:30د . وائل السوالمهالهندســـةرياضيات هندسية (1)05082022
اون الين11:2045-12/17/202010:20صدام نبهانالهندســـةرياضيات هندسية (2)05082031
اون الين14:5013-12/10/202013:50د . محمد ابو الكشكالهندســـةدارات كهربائية (1)05082111
اون الين13:4041-11/30/202012:40د . محمد الرشدانالهندســـةدارات كهربائية (2)05082121
اون الين14:5010-12/10/202013:50د . محمد الشراريالهندســـةالدوائر واآلالت الكهربائية05083131
اون الين14:5025-12/12/202013:50د . هيثم االشعريالهندســـةأنظمة التحكم05083411
اون الين13:402-12/15/202012:40د . عامر ابوالعيشالهندســـةاألجهزة والقياسات05083431
اون الين14:5032-12/8/202013:50محمود النعانعةالهندســـةاآلالت الكهربائية (1)05083711
اون الين11:2010-12/7/202010:20محمود النعانعةالهندســـةإلكترونيات القوى05084611
اون الين14:502-11/29/202013:50د . محمد ابو الكشكالهندســـةآالت كهربائية (2)05084711
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اون الين16:007-12/14/202015:00د . محمد الشراريالهندســـةأنظمة القوى الكهربائية (1)05084811
اون الين14:507-11/29/202013:50محمود النعانعةالهندســـةأنظمة القوى الكهربائية (2)05085811
اون الين16:0010-12/12/202015:00د. أحمد عبدهللا صالحالهندســـةأنظمة النقل والتوزيع الكهربائية05085841
اون الين14:5011-11/29/202013:50د . محمد الشراريالهندســـةموضوعات خاصة في هندسة القوى والتحكم05085861
اون الين20:4028-12/1/202019:40أ.د حسن الشلبيالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111001
اون الين20:4077-12/1/202019:40د . مهند الحسناتالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات05111002
اون الين12:301-12/7/202011:30يحيى االماميالهندســـةرياضيات متقطعة05112101
اون الين16:0029-12/5/202015:00د . هيثم االشعريالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112211
اون الين16:0053-12/5/202015:00د . مهند الحسناتالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية05112212
اون الين16:008-12/5/202015:00د . هيثم االشعريالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112311
اون الين16:0022-12/5/202015:00د . مهند الحسناتالهندســـةتصميم الدارات المنطقية05112312
اون الين16:0021-12/1/202015:00المأمون العثمانالهندســـةالمعالجات الدقيقة ولغة األسمبلي05112331
اون الين13:408-12/16/202012:40د. توفيق الرواشدةالهندســـةالخوارزميات وتراكيب البيانات05112411
اون الين13:401-12/13/202012:40د . علي الغنميينالهندســـةأنظمة قواعد البيانات05112422
اون الين12:301-12/9/202011:30د . زهير القضاةالهندســـةاتصاالت تناظرية ورقمية05113211
اون الين14:5040-12/8/202013:50المأمون العثمانالهندســـةمعمارية الحاسوب05113221
اون الين14:506-12/8/202013:50المأمون العثمانالهندســـةمعمارية الحاسوب05113331
اون الين14:5010-11/29/202013:50المأمون العثمانالهندســـةتصميم وتنظيم الحاسوب05113342
اون الين14:503-12/12/202013:50د . معاذ السفاسفةالهندســـةأنظمة تشغيل الحاسوب05113351
اون الين16:0014-12/14/202015:00المأمون العثمانالهندســـةمعالجة الصورة والصوت05114201
اون الين13:4022-12/16/202012:40د . مهند الحسناتالهندســـةشبكات الحاسوب05114221
اون الين12:3031-12/5/202011:30سميحة الفالحاتالهندســـةاألنظمة المضمنة05114311
اون الين16:001-12/1/202015:00علي السبوعالهندســـةنمذجة ومحاكاة أنظمة الحاسوب05114401
اون الين16:001-12/1/202015:00علي السبوعالهندســـةنمذجة ومحاكاة الحاسوب05114431
اون الين09:0060-12/6/202008:00عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120991
اون الين09:0060-12/6/202008:00د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120992
اون الين09:0054-12/6/202008:00يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120993
اون الين09:0024-12/6/202008:00د . عامر الرهايفهتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120994
اون الين09:0055-12/6/202008:00عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي06120995
اون الين17:1035-12/5/202016:10د . بالل القضاةتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121001
اون الين17:1020-12/5/202016:10د . عامر الرهايفهتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121002
اون الين17:1045-12/5/202016:10د . سمية ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121003
اون الين17:1032-12/5/202016:10د . عامر الرهايفهتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121004
اون الين17:1062-12/5/202016:10محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتمهارات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121005
اون الين12:3028-12/7/202011:30يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتالرياضيات المتقطعة06121021
اون الين21:5027-11/29/202020:50عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121121
اون الين21:5034-11/29/202020:50عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121122
اون الين21:5020-11/29/202020:50محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121123
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اون الين21:5029-11/29/202020:50يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (1)06121124
06121141C++ اون الين17:1024-12/16/202016:10يحيى االماميتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121142C++ اون الين17:1022-12/16/202016:10محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121143C++ اون الين17:1031-12/16/202016:10عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121144C++ اون الين17:1041-12/16/202016:10عاهد السبوعتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
06121145C++ اون الين17:1034-12/16/202016:10محمد ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
اون الين14:5017-12/8/202013:50د. توفيق الرواشدةتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (2)06121161
اون الين16:0019-12/12/202015:00د . سمية ابو صالحتكنولوجيا المعلوماتالنظرية االحتسابية06122011
اون الين13:408-12/15/202012:40د . حربي المحافظهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (1)06122131
اون الين13:4043-12/15/202012:40د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (1)06122132
اون الين17:1029-12/3/202016:10عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات06122221
اون الين17:1030-12/3/202016:10عالء البطوشتكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات06122222
اون الين13:404-12/16/202012:40د. توفيق الرواشدةتكنولوجيا المعلوماتالخوارزميات وتراكيب البيانات06122241
اون الين20:408-12/1/202019:40د . صالح العطيويتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (1)06123131
اون الين20:4046-12/1/202019:40د . محمد ابو هاللهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (1)06123132
اون الين17:1022-12/14/202016:10د . بسام القرالهتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (2)06123151
اون الين12:3028-12/2/202011:30د . تامر ابو خليلتكنولوجيا المعلوماتخوارزميات الحاسوب06123211
اون الين16:0029-12/3/202015:00د . بسام القرالهتكنولوجيا المعلوماتنظم تشغيل الحاسوب06123311
اون الين16:0015-12/3/202015:00د . انس ابو كركيتكنولوجيا المعلوماتنظم تشغيل الحاسوب06123312
اون الين17:1014-12/5/202016:10د . انس ابو كركيتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في شبكات الحاسوب06123321
اون الين17:1032-12/5/202016:10د . حربي المحافظهتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في شبكات الحاسوب06123322
اون الين18:2022-12/12/202017:20د . تامر ابو خليلتكنولوجيا المعلوماتالذكاء االصطناعي06123421
اون الين13:4020-12/5/202012:40د . صالح العطيويتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (2)06124101
اون الين16:0017-11/29/202015:00د . بالل القضاةتكنولوجيا المعلوماتتصميم المترجمات06124121
اون الين14:5062-12/9/202013:50حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131001
اون الين14:5038-12/9/202013:50عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131002
اون الين14:5031-12/9/202013:50عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131003
اون الين14:5011-12/9/202013:50د . مالك الكساسبةتكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية06131004
اون الين16:0035-12/10/202015:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتأساسيات في تكنولوجيا المعلومات06131011
اون الين16:0056-12/10/202015:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتأساسيات في تكنولوجيا المعلومات06131012
اون الين21:5032-12/12/202020:50علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في نظم المعلومات06132011
اون الين13:4020-12/13/202012:40حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم06132121
اون الين13:4017-12/13/202012:40د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم06132122
اون الين13:4023-12/13/202012:40حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات06133131
اون الين13:4049-12/13/202012:40د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات06133132
اون الين21:5010-11/29/202020:50د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإحدى لغات الجيل الرابع06133221
اون الين21:5035-11/29/202020:50د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإحدى لغات الجيل الرابع06133222
اون الين16:0011-12/1/202015:00علي السبوعتكنولوجيا المعلوماتنمذجة ومحاكاة النظم06133241
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اون الين13:4024-12/15/202012:40د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتبرمجة اإلنترنت06133411
اون الين13:4043-12/15/202012:40د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتبرمجة اإلنترنت06133412
اون الين16:0028-12/16/202015:00عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتنظم الوسائط المتعددة06134341
اون الين16:0035-12/16/202015:00عاتكه الدغميتكنولوجيا المعلوماتنظم الوسائط المتعددة06134342
اون الين17:109-12/14/202016:10د . ابراهيم الخوريتكنولوجيا المعلوماتأمن نظم المعلومات06134351
اون الين18:2020-12/5/202017:20حامد التلهونيتكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134421
اون الين18:2022-12/5/202017:20د . مالك الكساسبةتكنولوجيا المعلوماتالتجارة اإللكترونية06134422
اون الين16:007-11/29/202015:00د . مالك الكساسبةتكنولوجيا المعلوماتاسترجاع المعلومات06134531
اون الين14:5037-12/10/202013:50د . خلدون المغربيتكنولوجيا المعلوماتإدارة نظم قواعد البيانات06134541
اون الين16:0020-12/12/202015:00د . علي الغنميينتكنولوجيا المعلوماتالنظم الخبيرة ودعم القرار06134551
اون الين14:5013-12/8/202013:50طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتمهارات الكتابة الفنية06142011
اون الين13:409-11/30/202012:40طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتممارسات مهنية وأخالقية06142021
اون الين11:208-12/6/202010:20شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142041
اون الين11:207-12/6/202010:20د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142042
اون الين11:2020-12/6/202010:20شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات06142043
اون الين12:3019-12/9/202011:30د . ليالي المزايدةتكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142111
اون الين12:3050-12/9/202011:30شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية وأخالقية في الحوسبة06142112
اون الين11:201-12/6/202010:20شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتهندسة متطلبات البرمجيات06142141
اون الين11:2019-12/6/202010:20د . عمر الشاويشتكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها06143221
اون الين11:2034-12/6/202010:20شروق الشراريتكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها06143222
اون الين11:2025-12/17/202010:20د . عمر الشاويشتكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143511
اون الين11:209-12/17/202010:20طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتإدارة المشاريع البرمجية وجودتها06143512
اون الين22:5042-11/29/202022:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتتفاعل اإلنسان مع الحاسوب06144211
اون الين16:003-11/29/202015:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتتشغيل البرمجيات وصيانتها06144411
اون الين13:4030-11/30/202012:40د . محمد الجعافرهتكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات06144431
اون الين13:4012-11/30/202012:40طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات06144432
اون الين16:0010-12/1/202015:00طاهرالعطيويتكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها06144451
اون الين16:009-12/1/202015:00د.رياض السالمينتكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها06144452
اون الين13:4028-12/5/202012:40أ.د زياد السالمينالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى علم اآلثار07011021
اون الين17:1014-12/14/202016:10د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمسيرة األردن الحضارية07011031
اون الين16:001-12/12/202015:00أ.د فوزي ابو دنهالبترا للسياحة واآلثارتحليل المواد األثرية07012401
اون الين16:002-11/29/202015:00أ.د زياد السالمينالبترا للسياحة واآلثاراآلثار النبطية07013251
اون الين16:001-11/29/202015:00أ.د زياد السالمينالبترا للسياحة واآلثارآثار الحضارة النبطية07013271
اون الين12:3029-12/7/202011:30د . بالل ابوهاللهالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى األنثروبولوجيا07013621
اون الين11:203-12/5/202010:20د . بالل ابوهاللهالبترا للسياحة واآلثارآثار العالم القديم07014021
اون الين16:002-12/1/202015:00د . بالل ابوهاللهالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى دراسة الهياكل العظمية07014461
اون الين16:0011-12/1/202015:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارفن اإلرشاد السياحي07021031
اون الين17:103-12/14/202016:10أ.د محمد الطراونهالبترا للسياحة واآلثاراألمن السياحي وإدارة األزمات السياحية07022401
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اون الين13:403-12/3/202012:40أ.د محمد الفرجاتالبترا للسياحة واآلثارالسياحة الجيولوجية في األردن07024611
اون الين17:103-12/14/202016:10د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمهارات البحث العلمي07121141
اون الين14:5018-12/8/202013:50د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارالتسويق الفندقي07121521
اون الين14:5013-12/10/202013:50د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارالتدبير الفندقي07122151
اون الين16:001-11/29/202015:00د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارإدارة قسم الغرف07122171
اون الين13:4011-12/3/202012:40د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارإدارة اإليراد الفندقي07123301
اون الين11:205-12/7/202010:20د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارإدارة الجودة في الفنادق07123391
اون الين16:001-11/29/202015:00د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارإدارة الموارد البشرية في الفنادق07123411
اون الين16:0011-12/1/202015:00د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارإدارة خدمة العمالء07123501
اون الين14:502-12/14/202013:50د . مخلص العبابنهالبترا للسياحة واآلثارمهارات االتصال07123521
اون الين13:4010-12/16/202012:40د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثارتطبيقات الحاسوب في الفنادق07124131
اون الين14:508-12/8/202013:50د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارمبادْى التسويق السياحي07211061
اون الين12:3035-12/9/202011:30د . أديب السالمينالبترا للسياحة واآلثارمدخل إلى السياحة األردنية07211081
اون الين16:008-12/10/202015:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارتاريخ وتطور السياحة07211261
اون الين13:407-12/16/202012:40د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارأنواع وأنماط السياحة07211271
اون الين16:007-11/29/202015:00د . سامي الحسناتالبترا للسياحة واآلثارالتشريعات السياحية07212101
اون الين16:004-12/1/202015:00د . منصور الشقيراتالبترا للسياحة واآلثارالسياحة العالجية07213161
اون الين14:502-12/8/202013:50د . مأمون حبيب هللالبترا للسياحة واآلثارالسياحة اإللكترونية07213261
اون الين13:402-12/3/202012:40د . فراس الشخشيرالبترا للسياحة واآلثاربحوث التسويق في السياحة07214241
اون الين20:4061-12/3/202019:40وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح09011021
اون الين16:0010-12/12/202015:00د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض09011122
اون الين19:3072-12/3/202018:30خلدون النوافلهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمبادئ الصحة العامة09011601
اون الين18:202-12/5/202017:20رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012021
اون الين13:4080-12/16/202012:40وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األدوية09012031
اون الين22:50142-11/29/202022:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمبادئ في اإلسعاف والطوارئ09012091
اون الين21:5068-12/12/202020:50وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا مرضية09012101
اون الين14:5067-11/30/202013:50رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتغذية في الصحة والمرض09012121
اون الين18:20151-12/5/202017:20رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي09012131
اون الين18:2056-12/16/202017:20وليد ذيباالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان09012152
اون الين17:1016-12/14/202016:10د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاتجاهات وقضايا وأخالقيات التمريض09012191
اون الين19:3093-12/3/202018:30د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (1)09012211
اون الين19:3061-12/3/202018:30د . لبنى دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (1)09012212
اون الين18:2077-12/3/202017:20يوسف رباعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (2)09012221
اون الين12:3047-12/9/202011:30رونزى الطيطياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالنمو والتطور09012321
اون الين16:0018-11/29/202015:00احمد السايحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالتصال والتعليم الصحي09013011
اون الين13:4026-12/5/202012:40د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واإلحصاء الحيوي09013201
اون الين17:10105-12/14/202016:10د. دعاء دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة الطفل09013311
اون الين16:0038-12/10/202015:00د . اقبال الفرجاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم09013421
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اون الين16:0060-12/10/202015:00احالم جراداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم09013422
اون الين14:5038-12/16/202013:50د. علي الخليفاتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة مجتمع09013641
اون الين16:0014-12/12/202015:00د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض المسنين وذوي االحتياجات الخاصة والتأهيل09014121
اون الين14:5057-12/8/202013:50د.  لورنس الحديداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الرعاية الحثيثة والطوارئ09014212
اون الين13:4057-12/15/202012:40د. أحمد الرواشدهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض الصحة النفسية09014511
اون الين16:009-11/29/202015:00د. هيام االعرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض09014711
اون الين13:4011-12/5/202012:40د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمنهجية البحث العلمي09014811
اون الين13:402-12/5/202012:40د. موفق المومنياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبحث في التمريض09014821
اون الين20:4087-12/1/202019:40عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية09021081
اون الين12:303-12/15/202011:30د . حمزه هنيهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية09021421
اون الين14:5020-12/12/202013:50رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األجنة09022191
اون الين18:2052-12/3/202017:20عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األنسجة وتحضير العينات المرضية09022311
اون الين18:2079-12/3/202017:20عاتكة الرواضيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األنسجة وتحضير العينات المرضية09022312
اون الين18:204-12/10/202017:20رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل البول وسوائل الجسم09022451
اون الين14:5024-12/14/202013:50د. سليمان النعيماتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األحياء الدقيقة لطلبة التمريض09022551
اون الين13:4030-12/8/202012:40العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية09022811
اون الين13:4063-12/8/202012:40العيناء الخوالدةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية09022812
اون الين16:002-12/8/202015:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (2)09023131
اون الين16:0034-12/1/202015:00د . سيف الضموراالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاستشارات وراثية09023221
اون الين16:001-11/29/202015:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم09023311
اون الين14:5064-12/16/202013:50د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (1)09023711
اون الين16:0027-12/8/202015:00د. سلطان عايشاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (2)09023731
اون الين16:0023-11/29/202015:00هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبنك الدم09023751
اون الين18:20104-12/10/202017:20رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل بول وسوائل الجسم09023771
اون الين14:5054-12/13/202013:50د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (2)09023851
اون الين14:5053-12/13/202013:50د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (2)09023852
اون الين16:0060-12/1/202015:00د . محمد أبو خليلاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية09023871
اون الين18:20112-12/14/202017:20هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية09024261
اون الين18:204-12/14/202017:20هبة عبيداتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية09024421
اون الين14:502-12/13/202013:50د. اسامه الذنيباتاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (2)09024431
اون الين18:2097-12/5/202017:20رهام الغنمييناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات طبية09024613
اون الين12:3065-12/15/202011:30د . حمزه هنيهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية09024781
اون الين16:0057-12/7/202015:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي09031001
اون الين16:0038-12/7/202015:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي09031002
اون الين19:3065-12/16/202018:30د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات تكنولوجيا األشعة09031021
اون الين18:2085-12/3/202017:20عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلسعافات األولية والحوادث واإلصابات09031111
اون الين14:5030-11/30/202013:50د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اإلشعاع (نظري)09031641
اون الين14:5078-12/7/202013:50د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031661
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اون الين14:5046-12/7/202013:50د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم اإلنسان09031662
اون الين16:0096-12/8/202015:00د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير التحميض اإلشعاعي (نظري)09032101
اون الين16:0022-12/10/202015:00د. سلطان المعاسفةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالوقاية اإلشعاعية09032131
اون الين12:3097-12/17/202011:30منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتشريح الطبقي (نظري)09032301
اون الين13:4026-12/13/202012:40د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور اإلشعاعية (نظري)09033101
اون الين11:2083-12/6/202010:20ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (1)09033201
اون الين16:0016-11/29/202015:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمبادئ الطب النووي09033251
اون الين16:0077-12/8/202015:00د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير األطفال والمسنين (نظري)09033261
اون الين17:1018-12/14/202016:10ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (2)09033291
اون الين17:101-12/14/202016:10ليث بدارنهاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (2)09033292
اون الين16:0010-12/1/202015:00حنين عماداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (1)09033321
اون الين13:4030-12/16/202012:40منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي (1)09033341
اون الين19:3073-12/3/202018:30منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالصيدلة اإلشعاعية09033401
اون الين13:4074-11/30/202012:40د . مهند صياحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الرقمي09033421
اون الين13:4011-12/16/202012:40منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الجزيئي بالنظائر المشعة09033431
اون الين13:4018-12/5/202012:40حنين عماداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير الثدي (نظري)09033511
اون الين18:2044-12/14/202017:20حنين عماداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير اإلشعاعي - نظري (3)09034221
اون الين17:1078-12/1/202016:10حنين عماداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (2) نظري09034321
اون الين13:4074-12/2/202012:40منار المحمداالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي - نظري (2)09034361
اون الين13:4050-12/15/202012:40د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمبادئ التشخيص اإلشعاعي09034431
اون الين17:1043-12/14/202016:10د. محمد الزبوناالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير األوعية الدموية (نظري)09034441
اون الين16:0020-12/1/202015:00د. حنان صالحاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةموضوعات خاصة09034561
اون الين16:0068-12/5/202015:00عبدهللا دويرجاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأخالقيات في التصوير اإلشعاعي09034611
اون الين12:30122-12/3/202011:30وليد العالياالقانونالمدخل إلى علم القانون14081012
اون الين11:2041-12/6/202010:20د.عبدهللا الحميداتالقانونالقانون المدني - مصادر االلتزام14081021
اون الين19:3052-12/5/202018:30د . محمد الهالالتالقانونمبادئ القانون التجاري14081101
اون الين16:0063-12/16/202015:00د.عبدهللا الحميداتالقانونالقانون اإلداري (1)14081201
اون الين16:0037-12/8/202015:00د.خميس آل خطابالقانونقانون العقوبات - القسم العام14081301
اون الين20:40107-12/5/202019:40د . جاد الطورهالقانوننظم سياسية وقانون دستوري (1)14081401
اون الين13:4088-12/7/202012:40أ.د صالح الشراريالقانونالقانون الدولي العام14081501
اون الين14:5093-11/30/202013:50د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون المدني - أحكام االلتزام14082001
اون الين18:2077-12/10/202017:20وليد العالياالقانونقانون العمل والضمان االجتماعي14082011
اون الين17:1085-12/10/202016:10د . محمد الهالالتالقانونمصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية14082021
اون الين16:1048-12/13/202015:10د.فيصل الشقيراتالقانونالقانون التجاري - األوراق التجارية14082111
اون الين14:5028-12/15/202013:50د.فيصل الشقيراتالقانونالقانون البحري والجوي14082121
اون الين19:3035-12/5/202018:30د . محمد الهالالتالقانونتشريعات تجارية14082131
اون الين11:2051-12/8/202010:20د.فيصل الشقيراتالقانونالقانون التجاري - شركات وإفالس14082151
اون الين18:20127-12/16/202017:20د.عبدهللا الحميداتالقانونالقانون اإلداري (2)14082201
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اون الين13:40109-12/17/202012:40د.خميس آل خطابالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األشخاص14082301
اون الين20:4085-12/3/202019:40وليد العالياالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األموال14082311
اون الين19:30196-12/10/202018:30وليد العالياالقانونعلم اإلجرام والعقاب14082321
اون الين14:5078-12/13/202013:50د . جاد الطورهالقانوننظم سياسية وقانون دستوري (2)14082401
اون الين16:007-12/12/202015:00د . جاد الطورهالقانونالحقوق والحريات العامة14082411
اون الين13:40105-12/9/202012:40أ.د صالح الشراريالقانونالقانون الدولي اإلنساني14082511
اون الين17:10126-12/8/202016:10د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون المدني - العقود المسماة14083001
اون الين14:5064-12/16/202013:50د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون المدني - الحقوق العينية األصلية والتبعية14083011
اون الين19:3091-12/5/202018:30د . ابراهيم ابوهاللهالقانونقانون أصول المحاكمات المدنية14083022
اون الين16:0046-11/29/202015:00د.فيصل الشقيراتالقانونقانون البينات والتنفيذ14083031
اون الين17:1022-12/1/202016:10د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالحلول البديلة لتسوية النزاعات14083051
اون الين18:2081-12/16/202017:20د.عبدهللا الحميداتالقانونتشريعات اإلدارة اإللكترونية14083201
اون الين20:40105-12/3/202019:40وليد العالياالقانونجرائم تكنولوجيا المعلومات14083301
اون الين18:2073-12/14/202017:20د.خميس آل خطابالقانونقانون أصول المحاكمات الجزائية14083311
اون الين14:50117-12/7/202013:50د . جاد الطورهالقانونالقضاء الدستوري14083401
اون الين16:0067-11/30/202015:00د.فيصل الشقيراتالقانونتطبيقات قضائية14084001
اون الين16:0018-12/12/202015:00د . ابراهيم ابوهاللهالقانونالقانون الدولي الخاص14084011
اون الين11:2057-12/17/202010:20د.فيصل الشقيراتالقانونمناهج البحث والكتابة القانونية14084021
اون الين13:4058-12/9/202012:40د.عبدهللا الحميداتالقانونالقضاء اإلداري14084201
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