
عدد الطلبةوقت الجلسةالتاريخالقسم االكاديميالكليةاسم المادةرقم المادة
08:0017.00-23/07/202007:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادمبادئ اإلدارة0411101
10:0022.00-22/07/202009:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادالسلوك التنظيمي (باالنجليزية)0411201
11:0027.00-26/07/202010:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادإدارة العالقات العامة0411204
11:0024.00-09/08/202010:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادمهارات االتصال االداري (باالنجليزي)0411206
11:0026.00-25/07/202010:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادالريادة والمنشآت الصغيرة0411207
11:0048.00-27/07/202010:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادالرياضيات واالحصاء/لطلبة كلية ادارة االعمال0411211
03:006.00-05/08/202002:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادمبادئ القانون التجاري لطلبة كلية إدارة األعمال0411260
01:0032.00-04/08/202012:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادنظرية المنظمة0411301
03:0029.00-05/08/202002:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادادارة التفاوض0411302
03:0018.00-05/08/202002:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادادارة الموارد البشرية (باالنجليزية)0411307
09:003.00-27/07/202008:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادادارة بيئة المنظمة0411308
07:0033.00-23/07/202006:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادمنهجية البحث العلمي0411311
01:0028.00-06/08/202012:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادبحوث العمليات (لالدارة)0411312
09:0025.00-28/07/202008:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادأخالقيات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية0411361
11:0032.00-09/08/202010:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادالحاكمية اإلدارية0411362
09:0026.00-27/07/202008:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادإدارة بيئة االعمال0411363
12:0027.00-08/08/202011:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصاداالدارة االستراتيجية (باالنجليزية)0411401
08:003.00-23/07/202007:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادادارة االعمال الدولية (باالنجليزية)0411402
09:009.00-26/07/202008:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادالرقابة االدارية0411409
10:0020.00-27/07/202009:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادادارة الجودة الشاملة0411412
03:0011.00-04/08/202002:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادإدارة اإلنتاج والعمليات0411417
11:0023.00-25/07/202010:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصاداالدارة االلكترونية0411422
09:009.00-25/07/202008:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في اإلدارة0411423
09:0022.00-26/07/202008:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادإدارة التغيير واألزمات (باالنجليزية)0411461
08:0017.00-23/07/202007:00ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصاداالدارة الدولية (باالنجليزية )0411462
02:00111.00-03/08/202001:00االقتصادادارة األعمال واالقتصادمبادْى األقتصاد الجزئي0412112
12:0020.00-25/07/202011:00االقتصادادارة األعمال واالقتصادمبادْى االقتصاد الكلي0412113
09:007.00-25/07/202008:00االقتصادادارة األعمال واالقتصاداقتصاديات االعمال0412131
09:004.00-26/07/202008:00االقتصادادارة األعمال واالقتصادنظرية االقتصاد الكلي0412222
09:0010.00-22/07/202008:00االقتصادادارة األعمال واالقتصاداألسواق المالية والنقدية0412384
09:004.00-27/07/202008:00االقتصادادارة األعمال واالقتصاداالقتصاد الرياضي0412461
07:0024.00-23/07/202006:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (١)0413101
12:0015.00-08/08/202011:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمبادئ المحاسبة (٢)0413102
11:0020.00-09/08/202010:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادالمحاسبة االدارية0413200
0413202E (2) 02:0040.00-06/08/202001:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة متوسطة
11:0021.00-25/07/202010:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة البنوك والتأمين0413206
03:0079.00-05/08/202002:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمدخل للمحاسبة باللغة االنجليزية0413207
01:0057.00-25/07/202012:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة اسالمية0413209
07:0039.00-23/07/202006:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة شركات اشخاص واموال0413212
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0413301E 03:0040.00-05/08/202002:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة مالية متقدمة
09:0017.00-27/07/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة سياحية وفندقية0413304
12:0031.00-25/07/202011:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة المنشآت المالية0413305
09:0047.00-28/07/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادنظم معلومات محاسبية0413313
10:0018.00-22/07/202009:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادتطبيقات الحاسوب في المحاسبة0413314
07:0033.00-23/07/202006:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية0413318
12:0010.00-08/08/202011:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة الضرائب0413319
12:0018.00-08/08/202011:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة ضريبة الدخل والمبيعات0413320
09:001.00-03/08/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات0413321
09:007.00-25/07/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادنظم الرقابة المحاسبية0413322
11:002.00-09/08/202010:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة التكاليف0413324
11:0034.00-09/08/202010:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (١)0413325
09:0052.00-27/07/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة تكاليف (٢)0413326
01:0061.00-28/07/202012:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصاداساليب البحث في المحاسبة0413327
09:0020.00-03/08/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (١)0413328
10:0057.00-27/07/202009:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادتدقيق الحسابات (٢)0413329
09:007.00-23/07/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادموضوعات معاصرة في المحاسبة0413415
11:0025.00-09/08/202010:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحاسبة ادارية0413423
0413424E 09:0024.00-27/07/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمعايير تدقيق دولية
07:0024.00-23/07/202006:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادتحليل القوائم المالية0413431
01:0099.00-04/08/202012:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادنظرية محاسبية0413432
0413433E 09:0028.00-03/08/202008:00المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمعايير محاسبة دولية
01:0019.00-04/08/202012:00ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادادارة و تكنولوجيا المكاتب (١)0421223
02:0020.00-06/08/202001:00ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادنظم أتمتة المكاتب0421322
12:0014.00-08/08/202011:00ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادادارة و تكنولوجيا المكاتب (٢)0421323
10:0042.00-27/07/202009:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادمبادئ االدارة المالية0433101
10:008.00-22/07/202009:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصاداإلدارة المالية للشركات0433212
09:002.00-25/07/202008:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة0433233
09:004.00-27/07/202008:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادالرياضيات المالية0433251
08:004.00-23/07/202007:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادمصارف إسالمية0433323
09:005.00-26/07/202008:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصاداالسواق المالية والمؤسسات المالية0433417
10:008.00-08/08/202009:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادآليات التداول في األسواق المالية0433418
10:003.00-22/07/202009:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادادارة االستثمار0433451
09:001.00-25/07/202008:00العلوم المالية والمصرفيةادارة األعمال واالقتصادحلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية0433462
10:0029.00-26/07/202009:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادمبادئ التجارة اإللكترونية0441110
02:0068.00-06/08/202001:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادمبادْى نظم المعلومات اإلدارية0441111
0441132Python 08:0014.00-23/07/202007:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادلغة البرمجة
12:0018.00-08/08/202011:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادنظم قواعد البيانات0441215
10:0014.00-09/08/202009:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادنظم الوسائط المتعددة0441244
09:009.00-26/07/202008:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادشبكات وتراسل بيانات األعمال0441254

Page 2 of 15



08:009.00-23/07/202007:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادتنقيب البيانات0441313
10:0014.00-25/07/202009:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادنظم دعم القرار0441316
12:0016.00-08/08/202011:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادتحليل وتصميم االنظمه0441322
10:0025.00-22/07/202009:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادأمن نظم المعلومات0441414
12:0012.00-08/08/202011:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادالنظم الخبيرة ونظم ذكاء االعمال0441421
02:0013.00-03/08/202001:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادبرمجة قواعد البيانات0441430
03:0022.00-27/07/202002:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادبرمجة اإلنترنت واألعمال (١)0441436
10:0023.00-26/07/202009:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادإدارة المعرفة0441437
09:0013.00-27/07/202008:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية0441444
09:0011.00-27/07/202008:00نظم المعلومات االداريةادارة األعمال واالقتصادنمذجة االعمال والمحاكاة0441456
11:0032.00-09/08/202010:00التسويقادارة األعمال واالقتصادمقدمة في االدارة والتسويق0451100
11:0015.00-09/08/202010:00التسويقادارة األعمال واالقتصادمبادئ التسويق0451101
09:005.00-28/07/202008:00التسويقادارة األعمال واالقتصادادارة التسويق (باالنجليزية)0451212
08:003.00-23/07/202007:00التسويقادارة األعمال واالقتصادالريادة في التسويق0451233
09:001.00-26/07/202008:00التسويقادارة األعمال واالقتصادبحوث التسويق0451311
11:0037.00-22/07/202010:00التسويقادارة األعمال واالقتصادتسويق الخدمات0451332
10:003.00-22/07/202009:00التسويقادارة األعمال واالقتصادالتسويق الدولي (باإلنجليزية)0451412
10:008.00-09/08/202009:00التأمين وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصادمقدمة في إدارة المخاطر والتأمين0471161
10:0013.00-09/08/202009:00التأمين وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصادإدارة المخاطر (١)0471162
09:0011.00-28/07/202008:00التأمين وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصادادارة المخاطر المالية ( باالنجليزية )0471269
09:0016.00-03/08/202008:00التأمين وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصادنظرية التأمين0471301
21:00111.00-23/07/202020:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم التشريح0901102
10:0024.00-03/08/202009:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةأساسيات التمريض0901112
01:0091.00-22/07/202012:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالسعافات االولية0901120
01:004.00-08/08/202012:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي0901202
09:0054.00-03/08/202008:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األدوية0901203
12:0065.00-28/07/202011:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا مرضية0901210
02:0071.00-23/07/202001:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتغذية في الصحة والمرض0901212
01:0024.00-08/08/202012:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتقييم الصحي0901213
04:00204.00-08/08/202003:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم وظائف أعضاء اإلنسان0901215
01:0032.00-08/08/202012:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاتجاهات وقضايا واخالقيات التمريض0901219
09:002.00-25/07/202008:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة البالغين (٢)0901222
12:0059.00-09/08/202011:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالنمو والتطور0901232
02:00100.00-04/08/202001:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالتصال والتعليم الصحي0901301
06:00560.00-23/07/202004:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الوبائيات واالحصاء الحيوي0901320
09:001.00-03/08/202008:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة الطفل0901331
09:002.00-25/07/202008:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض صحة األم0901342
02:0096.00-08/08/202001:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتمريض المسنين وذوي االحتياجات الخاصة والتأهيل0901412
04:0045.00-27/07/202003:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالصحة والسالمة المهنية0901424
11:0039.00-06/08/202010:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض0901471
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09:0016.00-03/08/202008:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض عملي0901475
12:0033.00-25/07/202011:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاإلدارة في التمريض السريري0901477
03:0043.00-27/07/202002:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمنهجية البحث العلمي0901481
03:0015.00-27/07/202002:00التمـريـضاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبحث في التمريض0901482
11:00227.00-03/08/202010:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةمصطلحات طبية0902108
02:002.00-06/08/202001:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةكيمياء حيوية0902141
10:0012.00-26/07/202009:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية0902142
02:005.00-03/08/202001:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلويه0902152
12:003.00-25/07/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (١)0902202
09:004.00-26/07/202008:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالغدد الصماء0902211
04:006.00-08/08/202003:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفسيولوجيا اإلنسان0902215
12:004.00-09/08/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التحليل اآللي0902224
04:0087.00-27/07/202003:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالسعافات االولية والحوادث واالصابات0902239
12:002.00-27/07/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل البول وسوائل الجسم0902245
11:0039.00-09/08/202010:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم األحياء الدقيقة لطلبة التمريض0902255
12:0057.00-09/08/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التحليل اآللي0902261
02:00165.00-06/08/202001:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء الحيوية0902281
12:0029.00-25/07/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالكيمياء السريرية (١)0902283
02:004.00-04/08/202001:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (١)0902312
09:006.00-25/07/202008:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيروسات الطبية0902327
09:0079.00-03/08/202008:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالطفيليات الطبية0902328
09:006.00-03/08/202008:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطفيليات طبية0902341
01:002.00-05/08/202012:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة0902363
02:0061.00-04/08/202001:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم الدم (١)0902371
12:0020.00-27/07/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل بول وسوائل الجسم0902377
02:0063.00-03/08/202001:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالبيولوجيا الجزيئية ووراثة خلوية0902387
01:0033.00-06/08/202012:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالحياء الدقيقة السريرية0902426
09:009.00-25/07/202008:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالفيروسات الطبية0902441
01:003.00-06/08/202012:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألحياء الدقيقة السريرية0902442
12:0046.00-26/07/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتكنولوجيا االخصاب المساعد0902455
12:0041.00-26/07/202011:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاخالقيات طبية0902461
01:0056.00-05/08/202012:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط الجودة وادارة المختبرات0902462
10:0023.00-26/07/202009:00التحاليل الطبيةاالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعلم المناعة السريرية0902478
01:0047.00-28/07/202012:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاألمن واألمان اإلشعاعي0903100
09:0024.00-03/08/202008:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاالسعافات االولية والحوادث واالصابات0903111
10:0091.00-03/08/202009:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء اشعاع تشخيصي0903161
05:00317.00-22/07/202003:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةفيزياء جسم االنسان0903166
12:0039.00-09/08/202011:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالوقاية االشعاعية0903213
11:0054.00-26/07/202010:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةبيولوجيا االشعاع0903214
03:0042.00-27/07/202002:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةضبط جودة الصور االشعاعية/نظري0903310
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01:0030.00-08/08/202012:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير االشعاعي (١) نظري0903320
02:0021.00-04/08/202001:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير االطفال والمسنين/نظري0903326
01:0035.00-25/07/202012:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (١)0903332
12:0083.00-25/07/202011:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتحليل الصور الكمي0903341
01:00102.00-06/08/202012:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير الثدي /نظري0903351
09:001.00-25/07/202008:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير باالمواج فوق الصوتية/نظري0903356
01:0042.00-05/08/202012:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةعالج باالشعة/نظري0903358
12:0061.00-04/08/202011:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةطرق التصوير االشعاعي (٣) نظري0903422
11:0036.00-22/07/202010:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير الطبقي (٢) نظري0903432
09:001.00-25/07/202008:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالرنين المغناطيسي (٢)0903435
09:007.00-25/07/202008:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةالتصوير بالرنين المغناطيسي (٢) نظري0903436
01:0011.00-08/08/202012:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةتصوير االوعية الدموية /نظري0903444
02:0076.00-09/08/202001:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةاخالقيات في التصوير االشعاعي0903461
11:0026.00-27/07/202010:00التصوير االشعاعياالميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحيةندوة0903550
06:00667.00-26/07/202003:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالعربية االستدراكية0201099
03:00539.00-28/07/202001:00اللغة العربية وآدابهااآلداباللغة العربية0201101
03:00187.00-09/08/202002:00اللغة العربية وآدابهااآلدابمبادىء في النحو والصرف0201103
10:0047.00-28/07/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلدابفن الكتابة والتعبير0201104
10:0028.00-06/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلدابتحليل النصوص وتذوقها0201105
09:0022.00-23/07/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالصرف0201111
10:0035.00-06/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالعروض والقافية0201133
09:0020.00-22/07/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالفلسفة االسالمية0201202
09:0017.00-04/08/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابنحـــــو (٢)0201211
10:0048.00-05/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلداباألدب في عصر  صدر االسالم والعصر األموي0201221
10:0034.00-04/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالنثر في العصر العباسي0201223
09:0087.00-09/08/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالبيان القرآني والنبوي0201230
10:0086.00-08/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلداباألدب العربي في األندلس والمغرب0201310
10:0043.00-04/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلدابنحـــــو (٣)0201311
09:0010.00-28/07/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابأدب الدول المتتابعة0201321
09:0010.00-28/07/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابموضوع خاص في األدب القديم0201326
10:0028.00-25/07/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالنقد االدبي الحديث0201332
09:0027.00-23/07/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابنحـــــو (٤)0201415
10:0052.00-06/08/202009:00اللغة العربية وآدابهااآلداباللسانيات الحديثة0201417
09:007.00-25/07/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلدابالنثر العربي الحديث0201422
09:0021.00-05/08/202008:00اللغة العربية وآدابهااآلداباألدب المقارن0201428
08:00900.00-25/07/202005:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلداباإلنجليزية اإلستدراكية0202099
03:00695.00-26/07/202012:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلداباللغــة اإلنجليزية0202101
09:0040.00-23/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابمهارات دراسية باللغة اإلنجليزية0202103
11:0098.00-22/07/202010:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلداباستيعاب سمعي باإلنجليزية0202104
09:0010.00-28/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابقواعد اللغة اإلنجليزية (١)0202106
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09:0023.00-23/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالكتابة باللغة االنجليزية (١)0202201
09:0067.00-09/08/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابقواعد اللغة االنجليزية (٢)0202202
10:0066.00-08/08/202009:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابنطق0202210
11:0063.00-28/07/202010:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابمقدمة في األدب اإلنجليزي0202211
09:0087.00-05/08/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابعرض لألدب اإلنجليزي واألمريكي0202216
09:00165.00-04/08/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابمقدمة في اللغويات0202221
10:0040.00-26/07/202009:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة االنجليزية(١)0202223
09:008.00-25/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابتاريخ اللغة االنجليزية0202228
09:007.00-22/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالكتابة باللغة االنجليزية (٢)0202301
03:0065.00-04/08/202002:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالمحادثة باللغة اإلنجليزية (١)0202306
10:0067.00-28/07/202009:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالمسرحية البريطانية واالمريكية0202312
09:0024.00-22/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالشعر البريطاني و االمريكي0202315
09:00101.00-05/08/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلداباألدب اإلنجليزي في القرون الوسطى0202318
09:0026.00-08/08/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابعلم الداللة والداللة الوظيفي0202320
09:0036.00-26/07/202008:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالصوتيات والنظام الصوتي في اللغة االنجليزية(٢)0202321
10:0031.00-06/08/202009:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالنحو في اللغة االنجليزية0202322
10:0031.00-05/08/202009:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلداباللغة االنجليزية للدراسات االسالمية0202333
10:00129.00-23/07/202009:00اللغة االنجليزية وآدابهااآلدابالنقد األدبي والنظرية الثقافية0202412
02:00579.00-27/07/202012:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابالتربية الوطنية0205100
07:00437.00-27/07/202004:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابمبادئ العلوم السياسية0205101
11:0040.00-25/07/202010:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابالنظام السياسي األردني0205220
09:008.00-28/07/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابنظريات العالقات الدولية0205240
09:003.00-25/07/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابالتنمية السياسية0205250
09:001.00-27/07/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابمناهج بحث0205310
09:005.00-26/07/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابالتخطيط وبناءاالستراتيجيات0205334
09:006.00-25/07/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابحلقة بحث0205417
09:0013.00-08/08/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابنصوص و مصطلحات في اإلستراتيجية في اللغة اإلنجليزية0205430
09:0016.00-22/07/202008:00العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةاآلدابنظم دبلوماسية و قنصلية0205440
09:0021.00-23/07/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابمدخل الى علم المكتبات0206101
09:0023.00-23/07/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابالخدمات المرجعية في العلوم اإلنسانية0206114
12:00216.00-03/08/202011:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلداباسترجاع المعلومات الرقمية في العلوم اإلنسانية0206143
03:008.00-09/08/202002:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابمهارات ادارة الدوريات0206220
09:008.00-08/08/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابخزن و استرجاع المعلومات0206241
09:005.00-28/07/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابالمكتبة االفتراضية0206446
09:001.00-26/07/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابمشروع تخرج0206454
09:003.00-26/07/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلداببحث تخرج0206455
09:009.00-25/07/202008:00علم المكتبات /تكنولوجيا المعلوماتاآلدابالمكتبات الرقمية0206632
10:0065.00-28/07/202009:00الجغرافيااآلدابمبادئ الخرائط0211104
12:0053.00-27/07/202011:00الجغرافيااآلدابالمحافظة على الموارد الطبيعية0211105
10:0071.00-08/08/202009:00الجغرافيااآلدابمبادئ علوم البيئة0211108
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10:0077.00-05/08/202009:00الجغرافيااآلدابالجغرافيا الحيوية0211214
01:0048.00-03/08/202012:00الجغرافيااآلدابجغرافيا العالم االقليمية0211218
10:0061.00-04/08/202009:00الجغرافيااآلدابجغرافيا السكان0211224
10:0031.00-04/08/202009:00الجغرافيااآلداباالستشعار عن بُعد0211231
09:0025.00-23/07/202008:00الجغرافيااآلدابتحليل الخرائط0211234
09:0058.00-08/08/202008:00الجغرافيااآلداباالخطار الطبيعية0211248
09:0046.00-09/08/202008:00الجغرافيااآلدابجغرافيا العمران0211325
09:0043.00-06/08/202008:00الجغرافيااآلدابالموارد االقتصادية0211327
09:0032.00-25/07/202008:00الجغرافيااآلدابتحليل الصور الجوية0211332
10:0039.00-05/08/202009:00الجغرافيااآلدابمنهجية البحث في الجغرافيا0211354
10:0033.00-06/08/202009:00الجغرافيااآلدابتقييم المشكالت البيئية0211443
11:0035.00-28/07/202010:00الجغرافيااآلدابالجيومورفولوجيا التطبيقية0211444
10:0037.00-23/07/202009:00الجغرافيااآلدابالتخطيط االقليمي0211446
10:0072.00-25/07/202009:00الدراسات االسالميةاآلدابالثقافة االسالمية0213101
12:0085.00-22/07/202011:00الدراسات االسالميةاآلدابحقوق االنسان في االسالم0213102
09:0027.00-22/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابعلوم القرآن0213112
09:0037.00-04/08/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالمدخل الى الفقه االسالمي0213131
10:0033.00-08/08/202009:00الدراسات االسالميةاآلدابمبادْى االقتصاد االسالمي0213134
09:001.00-25/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالتالوة والحفظ (٢)0213211
09:0039.00-09/08/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالسيرة النبوية0213223
09:0027.00-27/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابعلم أصول الفقه0213230
09:0022.00-09/08/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالعقيدة االسالمية (١)0213241
09:004.00-23/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالتالوة والحفظ (٣)0213311
09:003.00-25/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالتفسير التحليلي0213313
10:0044.00-04/08/202009:00الدراسات االسالميةاآلدابفقه العقوبات0213333
11:0029.00-08/08/202010:00الدراسات االسالميةاآلدابالعقيدة االسالمية (٢)0213341
09:004.00-26/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابمذاهب فكرية معاصرة0213343
09:003.00-28/07/202008:00الدراسات االسالميةاآلدابالتخريج  ودراسة األسانيد0213422
03:0026.00-09/08/202002:00اللغة الفرنسية وآدابهااآلداباللغة الفرنسية السياحية للمبتدئين0214100
11:0063.00-28/07/202010:00التاريخاآلدابمدخل الى دراسة التاريخ0217102
09:0029.00-22/07/202008:00التاريخاآلداباثار االردن0217106
10:0029.00-06/08/202009:00التاريخاآلدابالتاريخ الساساني والبيزنطي0217201
10:0035.00-08/08/202009:00التاريخاآلدابتاريخ صدر االسالم (عصر الرسول والخلفاء الراشدين)0217203
11:0036.00-22/07/202010:00التاريخاآلدابمناهج البحث التاريخي0217205
10:0039.00-28/07/202009:00التاريخاآلدابتاريخ الدولة العباسية (132-334هـ)0217206
10:0062.00-04/08/202009:00التاريخاآلدابتاريخ المغرب واالندلس (ق١-٤هـ)0217207
10:0066.00-05/08/202009:00التاريخاآلدابتاريخ أوروبا في العصور الوسطى0217208
03:0030.00-04/08/202002:00التاريخاآلدابتاريخ المغرب االسالمي(ق ٥-١٠هـ)0217302
10:0033.00-05/08/202009:00التاريخاآلدابتاريخ اوروبا في عصر النهضة0217304
10:0083.00-26/07/202009:00التاريخاآلدابتاريخ العرب الحديث0217311
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10:0055.00-25/07/202009:00التاريخاآلدابتاريخ العالم المعاصر0217401
09:0017.00-08/08/202008:00التاريخاآلدابتاريخ العالم االسالمي المعاصر0217402
09:0022.00-23/07/202008:00التاريخاآلدابتاريخ االقتصاد االسالمي0217404
03:0022.00-09/08/202002:00التاريخاآلدابتاريخ الفرق االسالمية0217415
12:001.00-27/07/202011:00االثارالبترا للسياحة واآلثارمدخل الى ادارة المصادر الثقافية0701261
09:003.00-26/07/202008:00االثارالبترا للسياحة واآلثاراثار العالم القديم0701402
04:00160.00-23/07/202003:00اإلدارة الفندقيةالبترا للسياحة واآلثارفن الضيافة واالتيكيت0712107
09:001.00-25/07/202008:00ادارة الخدمات السياحية واالرشاد السياحيالبترا للسياحة واآلثاربحوث التسويق في المشاريع السياحية0721425
12:001.00-27/07/202011:00ادارة الخدمات السياحية واالرشاد السياحيالبترا للسياحة واآلثارتطبيقات الحاسوب في صناعة السياحة0721430
09:004.00-25/07/202008:00الرياضياتالعلــومالرياضيات االستدراكي0302099
03:00150.00-04/08/202002:00الرياضياتالعلــومتفاضل وتكامل (١)0302101
01:00232.00-03/08/202012:00الرياضياتالعلــومتفاضل وتكامل (٢)0302102
12:0023.00-08/08/202011:00الرياضياتالعلــوممبادئ في اإلحصاء واإلحتماالت0302131
09:0049.00-26/07/202008:00الرياضياتالعلــومطرق إحصائية0302133
11:0071.00-28/07/202010:00الرياضياتالعلــومتفاضل وتكامل (٣)0302201
09:00121.00-06/08/202008:00الرياضياتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (١)0302203
09:0012.00-22/07/202008:00الرياضياتالعلــومالتفاضل والتكامل المتقدم0302207
10:004.00-25/07/202009:00الرياضياتالعلــومتحليل حقيقي0302215
10:0027.00-25/07/202009:00الرياضياتالعلــومتحليل حقيقي (١)0302216
11:0039.00-08/08/202010:00الرياضياتالعلــومتحليل عددي (١)0302221
09:009.00-26/07/202008:00الرياضياتالعلــوماإلحصاء التطبيقي0302230
10:0020.00-04/08/202009:00الرياضياتالعلــومنظرية اإلحتماالت0302232
10:0085.00-23/07/202009:00الرياضياتالعلــومجبر خطي (١)0302241
11:0032.00-08/08/202010:00الرياضياتالعلــومهندسة إقليدية وغير إقليدية0302261
09:0011.00-25/07/202008:00الرياضياتالعلــوممعادالت تفاضلية جزئية0302301
09:005.00-28/07/202008:00الرياضياتالعلــوممعادالت تفاضلية عادية (٢)0302303
03:0042.00-04/08/202002:00الرياضياتالعلــومأحصاء رياضي (١)0302331
09:008.00-26/07/202008:00الرياضياتالعلــوممتسلسالت زمنية0302332
10:0019.00-09/08/202009:00الرياضياتالعلــومجبر خطي (٢)0302341
09:0039.00-09/08/202008:00الرياضياتالعلــومجبر مجرد (١)0302342
07:0066.00-23/07/202006:00الرياضياتالعلــومتوبولوجي (١)0302362
02:0046.00-03/08/202001:00الرياضياتالعلــومبحوث عمليات (١)0302381
11:0014.00-05/08/202010:00الرياضياتالعلــومتحليل مركب (٢)0302411
10:0029.00-25/07/202009:00الرياضياتالعلــومتحليل دالي0302412
11:0025.00-08/08/202010:00الرياضياتالعلــومجبر مجرد (٢)0302441
01:0014.00-04/08/202012:00الرياضياتالعلــومنظرية الرسومات0302445
01:001.00-04/08/202012:00الرياضياتالعلــومنظرية الرسومات0302462
09:0018.00-06/08/202008:00الرياضياتالعلــومطرق رياضيه0302471
11:0037.00-25/07/202010:00الفيزياءالعلــوممقدمة في علم الفلك0303100
12:00105.00-22/07/202011:00الفيزياءالعلــومفيزياء عامة (١)0303101
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10:00106.00-27/07/202009:00الفيزياءالعلــومفيزياء عامة (٢)0303102
09:0061.00-22/07/202008:00الفيزياءالعلــومالفيزياء العامة لطلبة الحاسوب0303106
07:0044.00-23/07/202006:00الفيزياءالعلــومديناميكا حرارية فيزيائية0303251
11:0017.00-08/08/202010:00الفيزياءالعلــومفيزياء اهتزاز وامواج0303271
10:0018.00-09/08/202009:00الفيزياءالعلــومبصريات (١)0303272
09:008.00-25/07/202008:00الفيزياءالعلــومفيزياء المناخ واالرصاد الجوية0303302
09:0020.00-22/07/202008:00الفيزياءالعلــومميكانيكا كالسيكية (١)0303311
01:0028.00-04/08/202012:00الفيزياءالعلــومنظرية كهرومغناطيسية (١)0303321
10:0035.00-09/08/202009:00الفيزياءالعلــومميكانيكا كمية (٢)0303342
01:0019.00-03/08/202012:00الفيزياءالعلــومفيزياء الحالة الصلبة0303461
07:00422.00-27/07/202004:00العلوم الحياتيةالعلــومعلوم حياتيه (١)0304101
09:0011.00-25/07/202008:00العلوم الحياتيةالعلــومعلوم حياتية (٢)0304102
11:0015.00-09/08/202010:00العلوم الحياتيةالعلــومعلم األحياء الدقيقة للعلوم الصحية0304231
02:005.00-06/08/202001:00العلوم الحياتيةالعلــومكيمياء حيوية لطلبة العلوم الصحية0304243
12:0031.00-08/08/202011:00العلوم الحياتيةالعلــومبيولوجيا خليه0304251
12:00112.00-28/07/202011:00العلوم الحياتيةالعلــومعلوم بيئية عامة0304272
11:0038.00-05/08/202010:00العلوم الحياتيةالعلــومعلم طفيليات0304312
10:0026.00-23/07/202009:00العلوم الحياتيةالعلــومفسيولوجيا حيوان0304316
09:002.00-25/07/202008:00العلوم الحياتيةالعلــومكيمياء حيوية0304347
10:0030.00-25/07/202009:00العلوم الحياتيةالعلــومعلم الوراثة0304352
12:0020.00-08/08/202011:00العلوم الحياتيةالعلــومعلم البيئة0304372
02:0044.00-03/08/202001:00العلوم الحياتيةالعلــومبيولوجيا جزئية0304449
09:0026.00-27/07/202008:00العلوم الحياتيةالعلــومتقنيات حيوية0304459
11:00191.00-05/08/202010:00الكيمياءالعلــومكيمياء عامه (١)0306101
09:0041.00-06/08/202008:00الكيمياءالعلــومكيمياء عامه (٢)0306102
01:0016.00-04/08/202012:00الكيمياءالعلــومالكيمياء واالنسان0306111
10:0038.00-28/07/202009:00الكيمياءالعلــومالكيمياء في حياتنا0306201
11:0053.00-08/08/202010:00الكيمياءالعلــومالرياضيات لطلبة الكيمياء0306206
10:00152.00-09/08/202009:00الكيمياءالعلــومكيمياء تحليلية (١)0306211
09:0046.00-06/08/202008:00الكيمياءالعلــومكيمياء غير عضوية (١)0306221
10:0023.00-23/07/202009:00الكيمياءالعلــومكيمياء عضوية (١)0306231
11:0040.00-05/08/202010:00الكيمياءالعلــومكيمياء عضوية (٢)0306232
11:0058.00-08/08/202010:00الكيمياءالعلــومكيمياء عضوية لغير طلبة الكيمياء0306235
11:0036.00-28/07/202010:00الكيمياءالعلــومكيمياء فيزيائية (١)0306241
09:0031.00-06/08/202008:00الكيمياءالعلــومكيمياء غير عضوية (٢)0306321
07:0036.00-23/07/202006:00الكيمياءالعلــومكيمياء عضوية (٣)0306331
02:0016.00-03/08/202001:00الكيمياءالعلــومكيمياء فيزيائية (٢)0306341
10:0035.00-09/08/202009:00الكيمياءالعلــومكيمياء المبلمرات (١)0306352
11:0045.00-08/08/202010:00الكيمياءالعلــوماستخدام الحاسوب في الكيمياء0306391
09:0047.00-22/07/202008:00الكيمياءالعلــومكيمياء تحليلية (٢)0306411
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01:0031.00-04/08/202012:00الكيمياءالعلــومكيمياء البيئة0306413
12:0016.00-08/08/202011:00الكيمياءالعلــومالكيمياء غير عضوية (٣)0306421
09:0016.00-28/07/202008:00الكيمياءالعلــوممطيافية المركبات العضوية0306431
10:0027.00-25/07/202009:00الكيمياءالعلــومكيمياء فيزيائية (٣)0306441
09:0034.00-25/07/202008:00الكيمياءالعلــومكيمياء حيوية (١)0306481
05:0017.00-25/07/202002:00متطلبات الجامعةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية0100101
05:00805.00-25/07/202002:00متطلبات الجامعةالعلوم التربويةالعلوم العسكرية0100102
09:0056.00-08/08/202008:00متطلبات الجامعةالعلوم التربويةمبادئ التربية الرياضية0100171
10:0040.00-27/07/202009:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمدخل في اإلحصاء التربوي0101102
03:0023.00-09/08/202002:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمبادئ في تخطيط المناهج0101111
09:0031.00-27/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةالسيرة والحديث وأساليب تدريسهما0101128
10:0040.00-06/08/202009:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية0101134
10:0018.00-06/08/202009:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (١)0101141
09:0069.00-04/08/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمدخل في القياس والتقويم0101201
09:005.00-28/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةالتالوة والتجويد وأساليب تدريسهما0101224
09:0027.00-23/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةجغرافية الوطن العربي واساليب تدريسها0101233
09:004.00-27/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها (٢)0101240
09:0025.00-08/08/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمفاهيم أساسية في العلوم وأساليب تدريسها (١)0101248
12:0081.00-03/08/202011:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمبادئ علم النفس التربوي0101301
09:0030.00-23/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةعلم نفس النمو0101306
09:0020.00-08/08/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةمهارات قرائيه وأساليب تدريسها0101318
09:0012.00-22/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةأساليب تدريس التربية األسالمية ( لدراسات اسالمية)0101334
09:0049.00-05/08/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةاساليب تدريس االجتماعيات/معلم صف0101352
12:0028.00-27/07/202011:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةعلم االجتماع التربوي0101421
09:0026.00-23/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةاساليب تدريس التربية الفنية والمهنية0101451
09:0011.00-25/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةطرق تدريس اللغة االنجليزيه للصفوف الثالثه األولى0101453
09:0014.00-22/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةالتربية العملية (١)0101491
09:001.00-25/07/202008:00الدبلوم العام في التربيةالعلوم التربويةالتعلم المفتوح والتعلم عن بُعد0101906
09:002.00-08/08/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةاالسرة وتربية الطفل0102133
09:0019.00-05/08/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةمناهج رياض االطفال واساليب تدريسها0102134
10:0015.00-06/08/202009:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةتصميم وانتاج الوسائل التعليمية لالطفال0102136
09:0029.00-08/08/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةمبادىء التربية0102141
03:009.00-09/08/202002:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةصحة الطفل وتغذيته0102213
12:0014.00-27/07/202011:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةالنمو اللغوي والمعرفي عند االطفال0102227
09:0011.00-04/08/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةنمو المفاهيم العلمية والرياضية عند االطفال0102329
09:0019.00-08/08/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةالوالدية االب واالم والطفل0102342
09:0012.00-28/07/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةتربية عملية (١)0102351
09:003.00-23/07/202008:00قسم رياض االطفالالعلوم التربويةالتربية الفنية والموسيقية لتربية الطفل0102354
03:0024.00-09/08/202002:00التربية الخاصةالعلوم التربويةمدخل في اإلرشاد والتوجية0113102
09:0019.00-26/07/202008:00التربية الخاصةالعلوم التربويةاإلعاقة العقلية0113253
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09:0020.00-05/08/202008:00التربية الخاصةالعلوم التربويةاالعاقة السمعية0113254
10:0019.00-06/08/202009:00التربية الخاصةالعلوم التربويةتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية0113255
09:0027.00-08/08/202008:00التربية الخاصةالعلوم التربويةالتدخل المبكر0113355
21:0032.00-23/07/202020:00القانونالقانونالقانون المدني - مصادر اإللتزام1408102
03:0031.00-05/08/202002:00القانونالقانونمبادئ القانون التجاري1408110
02:00122.00-05/08/202001:00القانونالقانونالقانون اإلداري (١)1408120
02:0096.00-08/08/202001:00القانونالقانونالمالية العامة والتشريع الضريبي1408121
11:0052.00-06/08/202010:00القانونالقانونقانون العقوبات - القسم العام1408130
02:00141.00-23/07/202001:00القانونالقانونالقانون الدولي العام1408150
12:00134.00-04/08/202011:00القانونالقانونالقانون المدني - أحكام اإللتزام1408200
02:0072.00-08/08/202001:00القانونالقانونقانون العمل والضمان اإلجتماعي1408201
01:00251.00-09/08/202012:00القانونالقانونمصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية1408202
11:0071.00-06/08/202010:00القانونالقانونالقانون التجاري - األوراق التجارية1408211
03:0039.00-05/08/202002:00القانونالقانونتشريعات تجارية1408213
12:0059.00-05/08/202011:00القانونالقانونالقانون التجاري - شركات وإفالس1408215
02:0080.00-09/08/202001:00القانونالقانونالقانون اإلداري (٢)1408220
11:0051.00-22/07/202010:00القانونالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األشخاص1408230
01:0031.00-05/08/202012:00القانونالقانونقانون العقوبات - الجرائم الواقعة على األموال1408231
03:00101.00-27/07/202002:00القانونالقانوننظم سياسية وقانون دستوري (٢)1408240
02:0063.00-05/08/202001:00القانونالقانونالحقوق والحريات العامة1408241
10:00120.00-03/08/202009:00القانونالقانونالقانون الدولي اإلنساني1408251
12:0035.00-27/07/202011:00القانونالقانونالقانون المدني - العقود المسماة1408300
21:0080.00-23/07/202020:00القانونالقانونالقانون المدني - الحقوق العينية األصلية والتبعية1408301
12:0068.00-26/07/202011:00القانونالقانونقانون أصول المحاكمات المدنية1408302
02:0039.00-04/08/202001:00القانونالقانونقانون البينات والتنفيذ1408303
01:0039.00-25/07/202012:00القانونالقانونموضوعات خاصة في القانون المدني1408306
02:0086.00-05/08/202001:00القانونالقانونحقوق الملكية الفكرية1408310
09:0028.00-28/07/202008:00القانونالقانونقانون التجارة االلكترونية1408311
21:0077.00-23/07/202020:00القانونالقانونالتحكيم التجاري1408314
08:0020.00-23/07/202007:00القانونالقانونقانون أصول المحاكمات الجزائية1408331
08:0019.00-23/07/202007:00القانونالقانونتطبيقات قضائية1408400
10:0044.00-03/08/202009:00القانونالقانونالقانون الدولي الخاص1408401
12:0039.00-25/07/202011:00القانونالقانونمناهج البحث والكتابة القانونية1408402
12:0065.00-04/08/202011:00القانونالقانونالقضاء االداري1408420
11:0060.00-25/07/202010:00هندسة التعدينالهندســـةمدخل للهندسة0501100
05:00383.00-28/07/202003:00هندسة التعدينالهندســـةالمصادر الطبيعية في االردن0501110
12:003.00-28/07/202011:00هندسة التعدينالهندســـةالتحليل الهندسي0501203
08:0022.00-23/07/202007:00هندسة التعدينالهندســـةالجيولوجيا الهندسية0501213
09:002.00-25/07/202008:00هندسة التعدينالهندســـةطرق التعدين السطحية0501323
08:008.00-23/07/202007:00هندسة التعدينالهندســـةميكانيكا الصخور والتربة0501324
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10:001.00-10/08/202009:00هندسة التعدينالهندســـةاقتصاد هندسي0501453
10:00199.00-10/08/202009:00هندسة التعدينالهندســـةاقتصاد هندسي0501454
04:00196.00-09/08/202003:00هندسة البيئةالهندســـةقضايا بيئية0502100
11:0084.00-26/07/202010:00هندسة البيئةالهندســـةتحليل عددي للمهندسين0502200
12:0042.00-22/07/202011:00هندسة البيئةالهندســـةمهارات اتصال0502300
09:001.00-26/07/202008:00هندسة البيئةالهندســـةهندسة الهيدروجيولوجيا0502342
09:002.00-25/07/202008:00هندسة البيئةالهندســـةادارة النفايات الصلبة0502462
11:0078.00-26/07/202010:00الهندسة الكيماويةالهندســـةمبادئ السالمة العامة0503100
10:0013.00-22/07/202009:00الهندسة الكيماويةالهندســـةكيمياء فيزيائية للمهندسين0503203
10:007.00-26/07/202009:00الهندسة الكيماويةالهندســـةميكانيكا الموائع0503323
08:0025.00-23/07/202007:00الهندسة الكيماويةالهندســـةانتقال الحرارة0503324
10:007.00-22/07/202009:00الهندسة الكيماويةالهندســـةديناميكا حرارية0503331
10:0018.00-22/07/202009:00الهندسة الكيماويةالهندســـةديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية0503332
09:003.00-26/07/202008:00الهندسة الكيماويةالهندســـةمقدمة في الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة0503334
09:0010.00-25/07/202008:00الهندسة الكيماويةالهندســـةهندسة التفاعالت الكيميائية (٢)0503412
09:0010.00-26/07/202008:00الهندسة الكيماويةالهندســـةعلم المبلمرات وتقنياتها0503454
12:0011.00-27/07/202011:00الهندسة الكيماويةالهندســـةتصميم المعدات0503581
12:0019.00-27/07/202011:00الهندسة المدنيةالهندســـةاستاتيكا0504102
11:006.00-27/07/202010:00الهندسة المدنيةالهندســـةديناميكا0504201
01:0040.00-08/08/202012:00الهندسة المدنيةالهندســـةاحتماالت واحصاء هندسي0504204
11:003.00-25/07/202010:00الهندسة المدنيةالهندســـةمدخل للهندسة0504205
10:001.00-22/07/202009:00الهندسة المدنيةالهندســـةإنشاء مباني0504212
10:0020.00-22/07/202009:00الهندسة المدنيةالهندســـةانشاء مباني0504215
09:0020.00-03/08/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةمساحة (١)0504242
12:006.00-22/07/202011:00الهندسة المدنيةالهندســـةمهارات اتصال0504300
11:0036.00-09/08/202010:00الهندسة المدنيةالهندســـةتحليل انشائي (١)0504311
12:0030.00-25/07/202011:00الهندسة المدنيةالهندســـةتحليل انشائي (٢)0504312
08:0018.00-23/07/202007:00الهندسة المدنيةالهندســـةالهندسة الجيوتقنية0504323
09:0010.00-25/07/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةهندسة مواصالت0504343
12:0010.00-27/07/202011:00الهندسة المدنيةالهندســـةمواد انشاء0504351
10:0037.00-26/07/202009:00الهندسة المدنيةالهندســـةميكانيكا الموائع0504361
09:0025.00-27/07/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةالخرسانة المسلحة (٢)0504412
01:0044.00-08/08/202012:00الهندسة المدنيةالهندســـةتصميم منشآت معدنية0504413
02:0030.00-04/08/202001:00الهندسة المدنيةالهندســـةهندسة اساسات (١)0504421
09:0011.00-25/07/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةمواد وتصميم الرصفات0504443
09:0018.00-26/07/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا0504461
09:0010.00-28/07/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةالمواصفات والعقود وحساب الكميات0504472
10:0012.00-22/07/202009:00الهندسة المدنيةالهندســـةمساحة (٢)0504512
09:001.00-26/07/202008:00الهندسة المدنيةالهندســـةهندسة الهيدرولوجيا0504563
10:0011.00-22/07/202009:00الهندسة المدنيةالهندســـةادارة مشاريع0504571
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01:0018.00-04/08/202012:00هندسة االتصاالتالهندســـةاشارات وانظمة0505221
12:0012.00-08/08/202011:00هندسة االتصاالتالهندســـةالكترونيات (١)0505261
10:0026.00-22/07/202009:00هندسة االتصاالتالهندســـةاالحتماالت والعمليات العشوائية0505323
10:0013.00-22/07/202009:00هندسة االتصاالتالهندســـةاتصاالت تناظرية0505324
08:0028.00-23/07/202007:00هندسة االتصاالتالهندســـةكهرومغناطيسية (١)0505351
12:0018.00-08/08/202011:00هندسة االتصاالتالهندســـةكهرومغناطيسية (٢)0505353
11:0025.00-09/08/202010:00هندسة االتصاالتالهندســـةالكترونيات (٢)0505361
09:008.00-27/07/202008:00هندسة االتصاالتالهندســـةااللكترونيات الرقمية0505364
03:0024.00-05/08/202002:00هندسة االتصاالتالهندســـةاتصاالت رقمية0505421
09:0012.00-25/07/202008:00هندسة االتصاالتالهندســـةانظمة االتصاالت0505520
10:003.00-22/07/202009:00هندسة االتصاالتالهندســـةشبكات االتصاالت والحواسيب0505533
09:0011.00-03/08/202008:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةمبادئ صيانة السيارات0507100
11:00145.00-27/07/202010:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةديناميكا0507212
10:009.00-26/07/202009:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةميكانيكا الموائع (١)0507321
09:004.00-26/07/202008:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةمقدمة للديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة0507340
12:0038.00-08/08/202011:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةديناميكا حرارية (١)0507341
09:0024.00-27/07/202008:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةديناميكا حرارية (٢)0507342
08:0014.00-23/07/202007:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةانتقال الحرارة (١)0507344
12:0054.00-22/07/202011:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةمقاومة المواد (١)0507351
12:0040.00-09/08/202011:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةميكانيكا الموائع (٢)0507421
01:0042.00-08/08/202012:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةاآلالت التوربينية0507422
10:0017.00-22/07/202009:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةمقاومة مواد (٢)0507430
01:0033.00-04/08/202012:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةالتصميم الميكانيكي (٢)0507432
10:0032.00-22/07/202009:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةالقياسات الهندسية0507451
10:003.00-22/07/202009:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةمقاومة المواد (٢)0507453
01:0014.00-06/08/202012:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةالتحكم اآللي0507464
12:003.00-26/07/202011:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةالدارات واآلالت الكهربائية0507481
09:0011.00-28/07/202008:00الهندسة الميكانيكيةالهندســـةهندسة السالمة المهنية0507536
12:00112.00-28/07/202011:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةرياضيات هندسية (١)0508202
09:0025.00-26/07/202008:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةرياضيات هندسية (٢)0508203
03:0022.00-05/08/202002:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةدارات كهربائية (١)0508211
09:0012.00-25/07/202008:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةدارات كهربائية (٢)0508212
12:0012.00-26/07/202011:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةالدوائر واالالت الكهربائية0508313
01:0015.00-06/08/202012:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةأنظمة التحكم0508341
09:008.00-26/07/202008:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةالكترونيات القوى0508461
08:0018.00-23/07/202007:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةآالت كهربائية (٢)0508471
09:0012.00-03/08/202008:00الهندسة الكهربائيةالهندســـةتمديدات  كهربائية0508585
09:0019.00-26/07/202008:00هندسة الحاسوبالهندســـةمقدمة في أمن المعلومات والشبكات0511100
01:0045.00-06/08/202012:00هندسة الحاسوبالهندســـةتصميم الدوائر المنطقية0511221
01:0011.00-06/08/202012:00هندسة الحاسوبالهندســـةتصميم الدارات المنطقية0511231
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08:001.00-23/07/202007:00هندسة الحاسوبالهندســـةالكهرومغناطيسية0511232
12:009.00-09/08/202011:00هندسة الحاسوبالهندســـةالمعالجات الدقيقة ولغة االسمبلي0511233
12:001.00-08/08/202011:00هندسة الحاسوبالهندســـةااللكترونيات0511311
12:0039.00-27/07/202011:00هندسة الحاسوبالهندســـةمعمارية الحاسوب0511322
10:002.00-22/07/202009:00هندسة الحاسوبالهندســـةاتصاالت تناظرية ورقمية0511332
12:0010.00-27/07/202011:00هندسة الحاسوبالهندســـةمعمارية الحاسوب0511333
10:006.00-22/07/202009:00هندسة الحاسوبالهندســـةشبكات الحاسوب0511422
09:0029.00-28/07/202008:00هندسة الحاسوبالهندســـةاالنظمة المضمنة0511431
03:00381.00-22/07/202001:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتحاسوب استدراكي0612099
11:0034.00-26/07/202010:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتمهارات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي0612100
01:0026.00-06/08/202012:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتالرياضيات المتقطعة0612102
0612114C++ 03:00171.00-08/08/202002:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتلغة البرمجة
11:0037.00-27/07/202010:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتلغة برمجة (٢)0612116
09:0012.00-28/07/202008:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتالنظرية االحتسابية0612201
03:0040.00-27/07/202002:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (١)0612213
10:0031.00-27/07/202009:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتتراكيب البيانات0612222
11:0033.00-27/07/202010:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة بلغة مرئية (١)0612313
12:0017.00-27/07/202011:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتالبرمجة الشيئية (٢)0612315
10:0030.00-28/07/202009:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتخوارزميات الحاسوب0612321
01:00100.00-05/08/202012:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتنظم تشغيل الحاسوب0612331
01:0029.00-05/08/202012:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتمقدمة في شبكات الحاسوب0612332
12:0020.00-25/07/202011:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتالذكاء االصطناعي0612342
12:0018.00-09/08/202011:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتتصميم المترجمات0612412
08:0016.00-23/07/202007:00هندسة البرمجياتتكنولوجيا المعلوماتمعالجة الصور الرقمية0612443
10:0025.00-26/07/202009:00تكنولوجيا المعلوماتمبادئ الحكومة اإللكترونية0613100
12:008.00-08/08/202011:00تكنولوجيا المعلوماتمقدمة في نظم المعلومات0613201
11:0054.00-25/07/202010:00تكنولوجيا المعلوماتتحليل النظم0613212
11:0031.00-25/07/202010:00تكنولوجيا المعلوماتنظم قواعد البيانات0613313
12:0020.00-09/08/202011:00تكنولوجيا المعلوماتأحدى لغات الجيل الرابع0613322
01:0038.00-08/08/202012:00تكنولوجيا المعلوماتبرمجة االنترنت0613341
10:0020.00-22/07/202009:00تكنولوجيا المعلوماتنظم الوسائط المتعددة0613434
11:0015.00-22/07/202010:00تكنولوجيا المعلوماتأمن نظم المعلومات0613435
11:0015.00-05/08/202010:00تكنولوجيا المعلوماتالتجارة االلكترونية0613442
09:0017.00-25/07/202008:00تكنولوجيا المعلوماتاسترجاع المعلومات0613453
02:0021.00-04/08/202001:00تكنولوجيا المعلوماتادارة نظم قواعد البيانات0613454
09:0016.00-28/07/202008:00تكنولوجيا المعلوماتالنظم الخبيرة ودعم القرار0613455
08:0021.00-23/07/202007:00تكنولوجيا المعلوماتمقدمة في هندسة البرمجيات0614204
09:0013.00-25/07/202008:00تكنولوجيا المعلوماتقضايا مهنية واخالقية في الحوسبة0614211
09:0021.00-28/07/202008:00تكنولوجيا المعلوماتمواصفات البرمجيات وتصميمها0614322
10:002.00-22/07/202009:00تكنولوجيا المعلوماتتحقيق وتدقيق البرمجيات0614332
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02:0017.00-04/08/202001:00تكنولوجيا المعلوماتأدارة المشاريع البرمجية وجودتها0614351
12:008.00-09/08/202011:00تكنولوجيا المعلوماتأدوات تطوير نظم المعلومات0614361
12:0027.00-27/07/202011:00تكنولوجيا المعلوماتتفاعل االنسان مع الحاسوب0614421
10:0011.00-22/07/202009:00تكنولوجيا المعلوماتفحص البرمجيات0614443
12:0026.00-09/08/202011:00تكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات وتوثيقها0614445
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