
ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع مدرس المساقالمنصةوقت اإلمتحانتار
وناالعالم 1 نات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2816:45اإلعالم األرد RTV101اذاعة وتلف ل ج 08:0009:15مارس

وناالعالم2 14:0015:15امجد القا /15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2816:45اإلعالم األرد RTV101اذاعة وتلف

وناالعالم3 ونRTV111اذاعة وتلف ادئ  االذاعة والتلف م الخالدي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15م 09:3010:45خ

وناالعالم4 ةRTV201اذاعة وتلف ة معا ات إعالم 09:3010:45محمدهاشم السلعوس/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/415:15نظ

وناالعالم5 ةRTV201اذاعة وتلف ة معا ات إعالم 12:3013:45محمدهاشم السلعوس/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/415:15نظ

وناالعالم6 و RTV212اذاعة وتلف الت/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45مدخل  االعالن االذا والتلف 12:3013:45خالد محمود اله

وناالعالم7 و RTV241اذاعة وتلف س/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3012:15اإلعالن اإلذا والتلف 10:0012:00محمد حا

وناالعالم8 11:0012:15امجد القا /08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15االتصال التنمويRTV351اذاعة وتلف

شات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45مدخل  االتصالJRN101الصحافةاالعالم9 دالنا طب 12:3013:45ع

ةJRN102الصحافةاالعالم10 اللغة اإلنجل ة  11:0012:15ناهده مخادمه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3015:15مهارات إعالم

ةJRN102الصحافةاالعالم11 اللغة اإلنجل ة  09:3010:45ناهده مخادمه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3015:15مهارات إعالم

ر الصح JRN111الصحافةاالعالم12 ادئ التح شات/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15م دالنا طب 11:0012:15ع

ةJRN211الصحافةاالعالم13 ة و العالم 09:3010:45ع نجادات/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15الصحافة الع

ةJRN212الصحافةاالعالم14 دالمهدي غوانمه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45إدارة المؤسسات الصحف 12:3013:45ع

12:3013:45ع نجادات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45الخ الصح JRN221الصحافةاالعالم15

ر الصح JRN222الصحافةاالعالم16 ة و التح تا 12:3013:45حاتم عالونه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ال

ةJRN231الصحافةاالعالم17 اللغة االنجل ة  دهللا/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45قراءات صحف 12:3013:45ن ع

دهللا/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15مقدمة  إخراج المطبوعاتJRN261الصحافةاالعالم18 14:0015:15ن ع

ة متقدمة  الخ JRN321الصحافةاالعالم19 الت/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3016:45كتا 12:0014:00خالد محمود اله

اتهJRN411الصحافةاالعالم20 12:3013:45عصمت حداد/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45عات اإلعالم وأخالق

ةJRN421الصحافةاالعالم21 شات/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15الحمالت الصحف دالنا طب 09:3010:45ع

14:0015:15عصمت حداد/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15الصحافة المتخصصةJRN441الصحافةاالعالم22

ادئ العالقات العامة واإلعالنPRA111عالقات عامة واعالناالعالم23 09:3010:45ادما ابوالشعر/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15م

ة وتطبيقPRA121عالقات عامة واعالناالعالم24 11:0012:15نوزات ابو العسل/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15االعالن : نظ

ا PRA152عالقات عامة واعالناالعالم25 ق الس س 09:3010:45دعاء عدنان الشكري/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15االعالم وال

حث االعال PRA201عالقات عامة واعالناالعالم26 08:0009:15دعاء عدنان الشكري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15مدخل  ال

حث االعال PRA201عالقات عامة واعالناالعالم27 14:0015:15دعاء عدنان الشكري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/115:15مدخل  ال

ةPRA222عالقات عامة واعالناالعالم28 اللغة االنجل 12:3013:45غالب شطناوي/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45قراءات العالقات العامة 

د/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15العالقات العامة وادارة االزماتPRA231عالقات عامة واعالناالعالم29 09:3010:45يوسف سا ابو ع

ة وقت المحا
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ة للعالقات العامة PRA241(1)عالقات عامة واعالناالعالم30 تا د/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15ال 11:0012:15يوسف سا ابو ع

09:3010:45نوزات ابو العسل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15اعالم عر ودو PRA311عالقات عامة واعالناالعالم31

ة للعالقات العامةPRA332عالقات عامة واعالناالعالم32 ج ات 09:3010:45تحس منصور/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15االدارة االس

ة للعالقات العامة PRA341(2)عالقات عامة واعالناالعالم33 تا 14:0015:15نوزات ابو العسل/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15ال

ةPRA421عالقات عامة واعالناالعالم34 14:0015:15غالب شطناوي/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15العالقات العامة الدول

ذ حمالت العالقات العامةPRA432عالقات عامة واعالناالعالم35 11:0012:15عماد العتوم/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15اعداد وتنف

ا الما FE382اقتصاد المال واألعمالاالقتصاد والعلوم االداره36 د/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45االقتصاد الق 11:0012:15احمد الوا

ادئ  االقتصاد ال ECON101االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره37 ل/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3018:15م 09:3010:45عاطف خل

ادئ  االقتصاد ال ECON101االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره38 ا /17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3018:15م 11:0012:15ارقم ال

ادئ  االقتصاد ال ECON101االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره39 ا /17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3018:15م 14:0015:15ارقم ال

ادئ  االقتصاد ال ECON101االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره40 14:0015:15عماد برات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/3018:15م

ادئ  االقتصاد الجز ECON102االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره41 له/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/110:45م ل مقا 09:3010:45سه

ادئ  االقتصاد الجز ECON102االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره42 له/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/110:45م ل مقا 11:0012:15سه

ادئ  االقتصاد الجز ECON102االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره43 اب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/110:45م ح الش 11:0012:15ن

ادئ  االقتصاد الجز ECON102االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره44 11:0012:15عماد برات/09:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/110:45م

ا ECON105االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره45 ادئ  اإلقتصاد ال د ال /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/113:45م 09:3010:45حنا ول

ا ECON105االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره46 ادئ  اإلقتصاد ال 11:0012:15حسن النادر/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/113:45م

ا ECON105االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره47 ادئ  اإلقتصاد ال د ال /12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/113:45م 14:0015:15حنا ول

حث العل ECON200االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره48 ب ال الت/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/416:45أسال 09:3010:45محمود ع اله

حث العل ECON200االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره49 ب ال الت/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/416:45أسال 11:0012:15محمود ع اله

ة االقتصاد ال ECON2011االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره50 11:0012:15احمد مالوي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45نظ

ة االقتصاد الجز ECON2071االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره51 09:3010:45قاسم الحموري/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45نظ

ا ECON280االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره52 14:0015:15احمد مالوي/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45االقتصاد ال

ة االقتصاد الجز ECON3072االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره53 دهللا عثامنة/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45نظ اسط ع دال 09:3010:45ع

نوكECON311االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره54 14:0015:15حسن النادر/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45نقود و

ةECON350االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره55 12:3013:45قاسم الحموري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15التجارة الدول

ةECON421االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره56 د/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2815:15دراسات الجدوى االقتصاد 09:3010:45احمد الوا

ةECON421االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره57 ه مشعل/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2815:15دراسات الجدوى االقتصاد 14:0015:15زك

ةECON470االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره58 ة االقتصاد ل/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45التنم 11:0012:15عاطف خل

ة ع الحاسوبECON482االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره59 قات اقتصاد اب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45تطب ح الش 14:0015:15ن

دهللا عثامنة/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45موضوعات خاصة  االقتصادECON492االقتصاداالقتصاد والعلوم االداره60 اسط ع دال 08:0009:15ع



ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع ةمدرس المساقالمنصةوقت اإلمتحانتار وقت المحا

(V5) 2021-2020 أونالين للفصل الدرا الص (Final Exams)  ة جدول اإلمتحانات النهائ

عقوب/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3016:45اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره61 09:3010:45تمارا ال

ف نا يوسف عثامنه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3016:45اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره62 11:0012:15س

شات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3016:45اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره63 12:3013:45را محمد طب

س صقر خصاونه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/112:15السلوك التنظ PA231اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره64 14:0015:15ان

اب/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/109:15السلوك التنظ PA231اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره65 09:3010:45احمد الش

اب/08:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/109:15السلوك التنظ PA231اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره66 12:3013:45احمد الش

ابنه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/109:15السلوك التنظ PA231اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره67 11:0012:15رائد ع

ابنه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/9/109:15السلوك التنظ PA231اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره68 12:3013:45رائد ع

ة العامةPA240اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره69 11:0012:15رفعت الفاعوري/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45إدارة المال

ةPA311اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره70 12:3013:45سهم النوافلة/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/415:15إدارة الخدمة المدن

ةPA312اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره71 ة الموارد ال شات/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45التدرب وتنم 11:0012:15را محمد طب

اسات العامةPA320اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره72 س صقر خصاونه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45الس 11:0012:15ان

م جدواهاPA321اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره73 ــــع وتقي ر العدوان/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45إدارة المشار 08:0009:15شا

12:3013:45رفعت الفاعوري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/415:15إدارة الموازنة العامةPA341اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره74

ةPA350اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره75 ون 14:0015:15سهم النوافلة/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45الحكومة االل

ادة اإلدارةPA414اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره76 ر العدوان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/116:45الق 09:3010:45شا

م المنظماتPA433اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره77 ف نا يوسف عثامنه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/415:15تصم 12:3013:45س

ة  االدارة العامةPA451اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره78 ا معا عقوب/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45قضا 11:0012:15تمارا ال

قاالقتصاد والعلوم االداره79 س ق MKT210(1)ال س ادئ  ال 14:0015:15سا احمد محمد الصمادي/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/410:45م

قاالقتصاد والعلوم االداره80 س ق MKT210(1)ال س ادئ  ال الت/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/410:45م 12:3013:45خالد ه

قاالقتصاد والعلوم االداره81 س ق MKT210(1)ال س ادئ  ال 11:0012:15امجد العمد/09:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/410:45م

قاالقتصاد والعلوم االداره82 س ق MKT210(1)ال س ادئ  ال ي/09:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/410:45م 09:3010:45صالح ال

قاالقتصاد والعلوم االداره83 س ق MKT210(1)ال س ادئ  ال ل/09:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/9/410:45م 14:0015:15رامز ادح

قاالقتصاد والعلوم االداره84 س ق الدو MKT215ال س ل/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ال 11:0012:15رامز ادح

قاالقتصاد والعلوم االداره85 س ل حداد/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15اداره التجزئهMKT216ال 12:3013:45هد

قاالقتصاد والعلوم االداره86 س ق التحل MKT240ال س ل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3012:15ال 10:0012:00رامز ادح

قاالقتصاد والعلوم االداره87 س ق الم MKT339ال س الت/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45ال 15:3016:45خالد ه

قاالقتصاد والعلوم االداره88 س ــــجMKT341ال و 12:3013:45امجد العمد/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15اداره ال

قاالقتصاد والعلوم االداره89 س قMKT422ال س ل حداد/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45ادارة ال 09:3010:45هد

قاالقتصاد والعلوم االداره90 س قMKT423ال س 11:0012:15سا احمد محمد الصمادي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45حوث ال

قاالقتصاد والعلوم االداره91 س هMKT435ال ق س ي/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45انظمه المعلومات ال 14:0015:15صالح ال
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ةاالقتصاد والعلوم االداره92 ف ة والم ةBF209العلوم المال ات مال ه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15راض 09:3010:45محمد غراي

ةاالقتصاد والعلوم االداره93 ف ة والم ةBF209العلوم المال ات مال ه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/118:15راض 11:0012:15احمد الخطاي

ةاالقتصاد والعلوم االداره94 ف ة والم ة BF210(1)العلوم المال ادئ  المال 12:3013:45م موال/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/413:45م

ةاالقتصاد والعلوم االداره95 ف ة والم ة BF210(1)العلوم المال ادئ  المال س القضاه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/413:45م 09:3010:45ا

ةاالقتصاد والعلوم االداره96 ف ة والم ة BF210(1)العلوم المال ادئ  المال ه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/413:45م 14:0015:15احمد الخطاي

ةاالقتصاد والعلوم االداره97 ف ة والم ة BF211(2)العلوم المال اديء  المال 09:3010:45الرا محمد الحداد/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45م

ةاالقتصاد والعلوم االداره98 ف ة والم اديء التأم BF310العلوم المال 09:3010:45احالم الظاهر/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45م

ةاالقتصاد والعلوم االداره99 ف ة والم ثمارBF311العلوم المال مة درادكه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15إدارة اإلس 09:3010:45د

ةاالقتصاد والعلوم االداره100 ف ة والم ثمارBF311العلوم المال ث النادر/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2818:15إدارة اإلس 12:3013:45غ

ةاالقتصاد والعلوم االداره101 ف ة والم ة والمتوسطهBF312العلوم المال ــــع الصغ دارة المشار ل و س القضاه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15تم 12:3013:45ا

ةاالقتصاد والعلوم االداره102 ف ة والم ةBF313العلوم المال ف ة وم 11:0012:15زاد الزرقات/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/409:15عات مال

ةاالقتصاد والعلوم االداره103 ف ة والم ةBF313العلوم المال ف ة وم 14:0015:15زاد الزرقات/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/409:15عات مال

ةاالقتصاد والعلوم االداره104 ف ة والم ةBF316العلوم المال مة درادكه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمان 12:3013:45د

ةاالقتصاد والعلوم االداره105 ف ة والم ةBF317العلوم المال ة دول عه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45مال ا دهللا ال دالرزاق محمد ع 11:0012:15ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره106 ف ة والم ل ما BF318العلوم المال ث النادر/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45تحل 15:3016:45غ

ةاالقتصاد والعلوم االداره107 ف ة والم ةBF322العلوم المال شه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2809:15البنوك اإلسالم ينه خرا 09:3010:45ب

ةاالقتصاد والعلوم االداره108 ف ة والم ةBF322العلوم المال 12:3013:45احالم الظاهر/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2809:15البنوك اإلسالم

ةاالقتصاد والعلوم االداره109 ف ة والم ةBF328العلوم المال 12:3013:45رائد هنداوي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/412:15األسواق والمؤسسات المال

ةاالقتصاد والعلوم االداره110 ف ة والم ةBF328العلوم المال 15:3016:45رائد هنداوي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/412:15األسواق والمؤسسات المال

ةاالقتصاد والعلوم االداره111 ف ة والم ةBF337العلوم المال ات والمشتقات المال عه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45العمل ا دهللا ال دالرزاق محمد ع 14:0015:15ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره112 ف ة والم هBF410العلوم المال ما ال /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45إدارة مال 14:0015:15د

ةاالقتصاد والعلوم االداره113 ف ة والم ة ع الحاسوبBF415العلوم المال ف ة وم قات مال ه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3013:45تطب 11:0012:15محمد غراي

ةاالقتصاد والعلوم االداره114 ف ة والم ة ع الحاسوبBF415العلوم المال ف ة وم قات مال 09:3010:45الرا محمد الحداد/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3013:45تطب

ةاالقتصاد والعلوم االداره115 ف ة والم ةBF416العلوم المال شه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45إدارة المخاطر المال ينه خرا 11:0012:15ب

ةاالقتصاد والعلوم االداره116 ف ة والم ثمارةBF418العلوم المال ما ال /08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15إدارة المحافظ اإلس 12:3013:45د

ةاالقتصاد والعلوم االداره117 ف ة والم هBF495العلوم المال ف ة والم 15:3016:45م موال/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45موضوعات خاصة  المال

ةاالقتصاد والعلوم االداره118 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس م عطوه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/119:45م 08:0009:15روان ح

ةاالقتصاد والعلوم االداره119 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس م عطوه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/119:45م 09:3010:45روان ح

ةاالقتصاد والعلوم االداره120 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس 11:0012:15تر الحمود/18:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/119:45م

ةاالقتصاد والعلوم االداره121 ة ACC102(2)المحاس ادئ  المحاس 09:3010:45خلدون الداود/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15م

ةاالقتصاد والعلوم االداره122 ة ACC102(2)المحاس ادئ  المحاس 11:0012:15محمد زاد الشخاتره/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/212:15م
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ةاالقتصاد والعلوم االداره123 ة ACC102(2)المحاس ادئ  المحاس ابنه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/212:15م 12:3013:45فواز ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره124 ة متوسطة ACC201(1)المحاس 09:3010:45عالء القضاه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره125 ة متوسطة ACC201(1)المحاس 11:0012:15عالء القضاه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2810:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره126 ة متوسطة ACC202(2)المحاس مان/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15محاس 12:3013:45صالح الدين ال

ةاالقتصاد والعلوم االداره127 اتACC210المحاس ة ال ابنه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45محاس 15:3016:45فواز ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره128 ة البنوكACC311المحاس 09:3010:45محمد جمال العزام/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره129 ةACC321المحاس ة المؤسسات الحكوم 12:3013:45محمد زاد الشخاتره/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره130 ف ACC331(1)المحاس ال ة ت صول/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3019:45محاس 09:3010:45را 

ةاالقتصاد والعلوم االداره131 ف ACC331(1)المحاس ال ة ت صول/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3019:45محاس 11:0012:15را 

ةاالقتصاد والعلوم االداره132 ةACC341المحاس ل القوائم المال دان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/110:45تحل ل س ش 09:3010:45م

ةاالقتصاد والعلوم االداره133 ةACC341المحاس ل القوائم المال دان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/110:45تحل ل س ش 11:0012:15م

ةاالقتصاد والعلوم االداره134 ات ACC351(1)المحاس 12:3013:45صفاء عدنان صمادي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45تدقيق حسا

ةاالقتصاد والعلوم االداره135 ات ACC351(1)المحاس 14:0015:15صفاء عدنان صمادي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2813:45تدقيق حسا

ةاالقتصاد والعلوم االداره136 ائبACC361المحاس ة ال ابنه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45محاس 11:0012:15فواز ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره137 ة ع الحاسوبACC371المحاس قات محاس 09:3010:45تر الحمود/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45تطب

ةاالقتصاد والعلوم االداره138 ةACC382المحاس ة إسالم 14:0015:15محمود العودات/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره139 ة متقدمةACC402المحاس 11:0012:15خلدون الداود/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره140 ةACC411المحاس ة الدول 12:3013:45محمود العودات/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15المحاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره141 ف ACC431(2)المحاس ال ة ت 08:0009:15محمد جمال العزام/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره142 ة إدارةACC432المحاس 11:0012:15محمود العقاب/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45محاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره143 ةACC471المحاس 09:3010:45محمود العقاب/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45نظم المعلومات المحاس

ةاالقتصاد والعلوم االداره144 ةACC481المحاس ة إلعداد التقارر المال مان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45المعاي الدول 14:0015:15صالح الدين ال

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره145 12:3013:45عمار ع العالونه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2915:15م

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره146 14:0015:15صالح العمر/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2915:15م

ادئ اإلدارة BA102(2)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره147 11:0012:15صالح العمر/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3115:15م

ادئ اإلدارة BA102(2)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره148 09:3010:45صالح العمر/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3115:15م

ادئ اإلدارة BA102(2)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره149 شات/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3115:15م 14:0015:15ع طب

اف التنظ BA202إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره150 شات/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45اإل 08:0009:15ع طب

ل ال BA213(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره151 قلة/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2819:45التحل 08:0009:15لب 

ل ال BA213(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره152 قلة/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2819:45التحل 09:3010:45لب 

شات/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45إحصاء األعمالBA241إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره153 11:0012:15ع طب
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ةBA301إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره154 11:0012:15ح ملحم/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45إدارة الموارد ال

ات التدربBA302إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره155 ج ات 15:3016:45جمال ابودوله/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45اس

08:0009:15ح ملحم/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45إدارة التغي التنظ BA304إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره156

اتBA314إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره157 ب/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45إدارة العمل 11:0012:15صالح الخط

ل ال BA316(2)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره158 ب/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45التحل 12:3013:45صالح الخط

قات الحاسوب  إدارة األعمالBA320إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره159 دالفتاح كراسنه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3015:15تطب 12:0014:00ع

ةBA330إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره160 ت الصغ ش ادة / إدارة الم 12:3013:45اسالم عزام/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15ال

ة المنظمةBA408إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره161 09:3010:45فؤاد الشيخ/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45نظ

ةBA409إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره162 ج ات 14:0015:15اسالم عزام/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45اإلدارة اإلس

15:3016:45عمار ع العالونه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45أنظمة المعلومات اإلدارةBA425إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره163

دالفتاح كراسنه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45إدارة المعرفةBA426إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره164 09:3010:45ع

ةBA430إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره165 08:0009:15فؤاد الشيخ/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45إدارة األعمال الدول

ةBA436إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره166 12:3013:45جمال ابودوله/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15موضوعات إدارة معا

ا167 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و اANTH101االن ولوج و مة  األن 12:3013:45محمد فواز الروسان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ُمقدِّ

ا168 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ــــخ الفكر األجتما ANTH111االن ه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15تار 11:0012:15نا غراي

ا169 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ـةANTH133االن ا ال كولوج ه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15اال 09:3010:45نا غراي

ا170 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ةANTH213االن ولوج و 12:3013:45خ العتوم/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45المدارس االن

ا171 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و سا ANTH232االن له/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15التطور اال 14:0015:15ع خ

ا172 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ةANTH311االن 12:3013:45محمد الشناق/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45العائلة والقرا

ا173 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ا العالم العر ANTH322االن 14:0015:15خ العتوم/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15اثنوغراف

ا174 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ا الوراثةANTH331االن ولوج و 09:3010:45محمد فواز الروسان/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15أن

ا175 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ا األسنانANTH341االن ولوج و 11:0012:15محمد فواز الروسان/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15أن

ا176 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و ةANTH343االن ا الطب ولوج و 08:0009:15احمد يوسف ابودلو/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45األن

ا177 ولوج و ااآلثار واالن ولوج و طان والتدج ANTH366االن له/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45االس 15:3016:45ع خ

ا178 ولوج و 11:0012:15محمد حس جرادات/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15 مدخل ا  علم اآلثارARCH101اآلثـــاراآلثار واالن

ا179 ولوج و 09:3010:45ع رحابنه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15شوء الحضاراتARCH102اآلثـــاراآلثار واالن

ا180 ولوج و ة  اآلثارARCH140اآلثـــاراآلثار واالن ق مان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45مقدمة  العلوم التطب 08:0009:15احمد ال

ا181 ولوج و ةARCH215اآلثـــاراآلثار واالن د ة والحد ون 09:3010:45محمد حس جرادات/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15 آثار االردن  العصور ال

ا182 ولوج و ة  المغرب واألندلسARCH231اآلثـــاراآلثار واالن 12:3013:45معن العموش/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45اآلثار اإلسالم

ا183 ولوج و ةARCH340اآلثـــاراآلثار واالن ل العل للمواد األث مان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45التحل 12:3013:45احمد ال

ا184 ولوج و الس ARCH425اآلثـــاراآلثار واالن وش/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2816:45الخزف ال nannanماهر ط
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ا185 ولوج و وش/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15الخزف االسال ARCH435اآلثـــاراآلثار واالن 14:0015:15ماهر ط

ا186 ولوج و سلسل الزم  اآلثارARCH440اآلثـــاراآلثار واالن ناء ال ــــخ و مان/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15طرق التأر 14:0015:15احمد ال

ا187 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM101المساقات الخدم 12:3013:45عزام عنانزه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45الثقافة اإلعالم

ا188 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 09:3010:45هيثم الدهون/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2418:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا189 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 11:0012:15هيثم الدهون/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2418:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا190 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 11:0012:15محمد احمد العمري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2418:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا191 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 12:3013:45محمد احمد العمري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2418:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا192 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل دات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2418:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم م مه 14:0015:15س

ا193 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ه النمري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم 11:0012:15تال

ا194 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ه النمري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم 12:3013:45تال

ا195 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 12:3013:45ارا النمري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا196 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 14:0015:15ارا النمري/14:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا197 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل دالسالم حداد/14:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم 11:0012:15ع

ا198 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 14:0015:15محمد العفان/14:00https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا199 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل 09:3010:45طارق حداد/14:00https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا200 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل عات/14:00https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم 11:0012:15ع ال

ا201 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل عات/14:00https://exam1.yu.edu.jo-92021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم 12:3013:45ع ال

ا202 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل دالسالم حداد/14:00https://exam1.yu.edu.jo-102021/8/2615:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم 08:0009:15ع

ا203 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان م احمد/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل دالرح 09:3010:45ع

ا204 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان 11:0012:15منار ب ها /15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل

ا205 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان 12:3013:45واصف السخاينه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل

ا206 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان وش/15:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل 12:3013:45ماهر ط

ا207 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان 11:0012:15معن العموش/15:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل

ا208 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان 11:0012:15ع رحابنه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل

ا209 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان 14:0015:15ع رحابنه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل

ا210 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان 12:3013:45محمد حس جرادات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل

ا211 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان حه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-92021/8/2616:45إسهام االردن  الحضارة اإل ا 14:0015:15حس ص

ا212 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM106المساقات الخدم سان ه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45مقدمة  دراسة الثقافات اإل 15:3016:45نا غراي

ا213 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم ايري/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2419:45النظم اإلسالم 11:0012:15نذير ال

ا214 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم فاء الفوارس/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2419:45النظم اإلسالم 11:0012:15ه

ا215 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم 12:3013:45هيثم الدهون/18:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2419:45النظم اإلسالم
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ا216 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم 14:0015:15محمد احمد العمري/18:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2419:45النظم اإلسالم

ا217 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم اده/18:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2419:45النظم اإلسالم فاء ال 15:3016:45ه

ا218 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح م سالم شطناوي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2513:45الثقافة الس 14:0015:15ح

ا219 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح م سالم شطناوي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2513:45الثقافة الس 12:3013:45ح

ا220 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح 09:3010:45سعد السعد/12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2513:45الثقافة الس

ا221 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح رم رواشده/12:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2513:45الثقافة الس 11:0012:15ا

ا222 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح دارنه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2513:45الثقافة الس 12:3013:45محمد 

ا223 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح ــــج عودات/12:30https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2513:45الثقافة الس 11:0012:15ار

ا224 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح سة/12:30https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2513:45الثقافة الس ة درا 14:0015:15فخ

ا225 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح سة/12:30https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2513:45الثقافة الس ة درا 11:0012:15فخ

ا226 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ــــخ القدسHUM111المساقات الخدم 09:3010:45عمر العمري/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15تار

ا227 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة األردنHUM112المساقات الخدم دهللا الرفا /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45مقدمة  جغراف ــــج ع 12:3013:45ار

ا228 ولوج و ة وادارتهااآلثار واالن اث انة المصادر ال ةCON101ص اث انة المصادر ال م احمد/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15مقدمة  ص دالرح 11:0012:15ع

ا229 ولوج و ة وادارتهااآلثار واالن اث انة المصادر ال 09:3010:45واصف السخاينه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15مقدمة  علم المتاحفCON121ص

ا230 ولوج و ة وادارتهااآلثار واالن اث انة المصادر ال م المعماري (نظري)CON351ص م 11:0012:15مصط النداف/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15ال

ــــخاآلداب231 ــــخ الرومانHIST113التار nannanعمر العمري/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15تار
ــــخاآلداب232 ل اإلسالمHIST114التار ــــخ العرب ق عقوب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45تار 08:0009:15محمد ال

ــــخاآلداب233 ةHIST121التار ة اإلسالم ــــخ الحضارة الع ب/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/109:15تار 15:3016:45ج الخط

ــــخاآلداب234 حث التار HIST142التار 14:0015:15احمد جوارنه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15منهج ال

ــــخاآلداب235 ــــخ صدر اإلسالم (ع الرسول والخلفاء الراشدين)HIST221التار دالمعز ب ع/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15تار 09:3010:45ع

ــــخاآلداب236 ةHIST222التار ــــخ الدولة األم دالمعز ب ع/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45تار 08:0009:15ع

ــــخاآلداب237 ة HIST224(2)التار اس ــــخ الدولة الع ض/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15تار د الع 12:3013:45ول

ــــخاآلداب238 ــــخ المغرب واألندلسHIST226التار ض/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15تار د الع 09:3010:45ول

ــــخاآلداب239 ةHIST321التار ــــخ الدولة الفاطم 09:3010:45فايزه حجازي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15تار

ــــخاآلداب240 ا   العصور الوسHIST322التار ــــخ أورو 15:3016:45احمد جوارنه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/109:15تار

ــــخاآلداب241 كHIST324التار ي والممال ــــخ األي 11:0012:15فايزه حجازي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45تار

ــــخاآلداب242 ــــخ العرب المعاHIST432التار ب/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15تار 14:0015:15ج الخط

ــــخاآلداب243 ةHIST435التار ة الفلسطي ض/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45القض د الع 11:0012:15ول

ــــخاآلداب244 ث والمعاHIST438التار ــــخ الحد ع خاص  التار عقوب/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15موض 12:3013:45محمد ال

جمةاآلداب245 ا حواري/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45إستماع ومحادثةTRA101ال 08:0009:15فاد

جمةاآلداب246 جمةTRA102ال ة ألغراض ال ا حواري/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45قواعد اللغة االنجل 09:3011:00فاد
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جمةاآلداب247 ةTRA104ال ة الفقرة  اللغة اإلنجل 11:0012:15رأفت الروسان/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15كتا

جمةاآلداب248 ةTRA105ال ات اللغة االنجل ش غوانمه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15صوت م درو 11:0012:15ابراه

جمةاآلداب249 12:3013:45رائده رمضان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45النحو التطب المقارنTRA202(1)ال

جمةاآلداب250 ةTRA206ال ة المقال  اللغة االنجل 12:3013:45نا فاعوري/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45كتا

جمةاآلداب251 جمةTRA208ال ة ألغراض ال اللغة اإلنجل ري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15قراءة متقدمة  14:0015:15محمود كنا

جمةاآلداب252 ا حواري/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45ترجمة عامة(E-ع)TRA230ال 12:3013:45فاد

جمةاآلداب253 طاينه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45ترجمة عامة (ع-E)TRA232ال ي ال 09:3010:45محمد ص

جمةاآلداب254 جمةTRA241ال ات ال اح /18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45مقدمة  نظ 09:3010:45الل ناجح ص

جمةاآلداب255 ةTRA311ال جمة األدب اوي/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15ال 11:0012:15م مل

جمةاآلداب256 اتTRA312ال طاينه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45ترجمة األفالم والوثائق ي ال 12:3013:45محمد ص

جمةاآلداب257 جمةTRA320ال ة ألغراض ال اللغة االنجل ري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15قواعد متقدمة  11:0012:15محمود كنا

جمةاآلداب258 جمةTRA321ال ة ألغراض ال اجمات 14:0015:15رأفت الروسان/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15علم المعا وال

جمةاآلداب259 عة والفورة (E-ع)TRA330ال جمة التتا ايره/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45ال 12:3013:45محمد عطوي ال

جمةاآلداب260 عة والفورة (ع-E)TRA331ال جمة التتا دات/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3013:45ال 11:0012:15محمد محمود عب

جمةاآلداب261 ستخدام الحاسوبTRA332ال جمة ب اح /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45ال 12:3013:45الل ناجح ص

جمةاآلداب262 ةTRA333ال جمة القانون ايره/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45ال 09:3010:45محمد عطوي ال

جمةاآلداب263 ةTRA334ال جمة االعالم 09:3010:45رائده رمضان/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45ال

جمةاآلداب264 ةTRA335ال جمة التقن دات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15ال 14:0015:15محمد محمود عب

جمةاآلداب265 ش غوانمه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45المعاجم والمصطلحاتTRA340ال م درو 12:3013:45ابراه

جمةاآلداب266 ةTRA412ال 11:0012:15نا فاعوري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15ترجمة القصة القص

جمةاآلداب267 ل الخطابTRA430ال 15:3016:45احمد محمد احمد الحراحشة/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/119:45تحل

جمةاآلداب268 جمةTRA431ال 11:0012:15احمد ابودلو/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15 النحو العر ألغراض ال

جمةاآلداب269 ةTRA433ال اح اوي/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15ترجمة نصوص س 14:0015:15م مل

جمةاآلداب270 عة والفورة المتقدمةTRA437ال جمة التتا 08:0009:15نا فاعوري/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45ال

ااآلداب271 ةGEO122الجغراف ة وال ع ة األردن الطب ل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15جغراف 09:3010:45ع فؤاد المق

ااآلداب272 انGEO124الجغراف ة الس 12:3013:45احمد خوالده/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15جغراف

ااآلداب273 ةGEO211الجغراف ا المناخ 11:0012:15محمد ب دو /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45الجغراف

ااآلداب274 ال سطح األرضGEO212الجغراف سه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15أش 12:3013:45سامر النوا

ااآلداب275 ةGEO213الجغراف ة وت ة حي 09:3010:45محمد زتون/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15جغراف

ااآلداب276 ةGEO221الجغراف ا اقتصاد افلة/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15جغراف 12:3013:45عمر ض

ااآلداب277 ة موقعGEO231الجغراف دهللا الرفا /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45نظ ــــج ع 11:0012:15ار
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ااآلداب278 ادئ الخرائطGEO241الجغراف ل/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15م 12:3013:45ع فؤاد المق

ااآلداب279 ةGEO242الجغراف 08:0009:15رم الخاروف/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45مقدمة  نظم المعلومات الجغراف

ااآلداب280 عدGEO243الجغراف شعار عن  مه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45مقدمة  االس 11:0012:15خالد الهزا

ااآلداب281 اGEO251الجغراف حث  الجغراف ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15مناهج ال 12:3013:45قاسم دو

ااآلداب282 ةGEO311الجغراف ا الموارد المائ حه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45جغراف ا ح الص 11:0012:15ن

ااآلداب283 ةGEO313الجغراف ع 08:0009:15محمد زتون/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45ادارة الموارد الطب

ااآلداب284 ةGEO321الجغراف اس ا الس ات/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45الجغراف 11:0012:15قاسم دو

ااآلداب285 ة العمرانGEO322الجغراف 11:0012:15احمد خوالده/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45جغراف

ااآلداب286 ة الخدماتGEO323الجغراف دهللا الرفا /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15جغراف ــــج ع 09:3010:45ار

ااآلداب287 ةGEO341الجغراف قات  نظم المعلومات الجغراف 09:3010:45رم الخاروف/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15تطب

ااآلداب288 عدGEO342الجغراف شعار عن  قات  االس مه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15تطب 12:3013:45خالد الهزا

ااآلداب289 يGEO344الجغراف ل الفوتوغرام ة والتحل مه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45الصور الج 17:0018:15خالد الهزا

ااآلداب290 اGEO351الجغراف ة  الجغراف م ب  حه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15أسال ا ح الص 12:3013:45ن

ااآلداب291 اGEO351الجغراف ة  الجغراف م ب  سه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2818:15أسال 09:3010:45سامر النوا

ااآلداب292 ة الصناعة والطاقةGEO421الجغراف 15:3016:45رم الخاروف/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15جغراف

ااآلداب293 يGEO431الجغراف ط اإلقل الح افلة/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45التخط 11:0012:15عمر ض

ااآلداب294 ةGEO443الجغراف ة والج مه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15المساحة األرض 09:3010:45خالد الهزا

ةاآلداب295 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن 08:0009:15در عليوه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2518:15ال

ةاآلداب296 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن اجنه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2518:15ال من ه 09:3010:45ا

ةاآلداب297 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن 11:0012:15عمر العمري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2518:15ال

ةاآلداب298 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن اصات/18:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2519:45ال ا ح 12:3013:45ناد

ةاآلداب299 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن عقوب/18:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2519:45ال 15:3016:45محمد ال

ةاآلداب300 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن 15:3016:45محمد عناقره/18:30https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2519:45ال

ةاآلداب301 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن 14:0015:15غ محدد/18:30https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2519:45ال

ةاآلداب302 اس طPS221العلوم الس م ووس ا قد 09:3010:45نظام برات/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15فكر س

ةاآلداب303 اس ا األرد PS242العلوم الس عه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45النظام الس 11:0012:15محمد ال

ةاآلداب304 اس ةPS319العلوم الس اعات الدول اجنه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15ال من ه 11:0012:15ا

ةاآلداب305 اس ةPS410العلوم الس ات العالقات الدول ل/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45نظ 08:0009:15وص عق

ةاآلداب306 اس ةPS425العلوم الس اللغة االنجل ة  اس عه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15مطالعات س 14:0015:15محمد ال

ةاآلداب307 اس اسة العامةPS444العلوم الس ل الس ل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15تحل 09:3010:45وص عق

ةاآلداب308 ةFREN110اللغات الحديثة / لغة فرس ة  اللغة الفرس سن/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45مهارات اساس 09:3010:45بتول المح
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ةاآلداب309 ة FREN112(2)اللغات الحديثة / لغة فرس س/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15مساق مكثف  اللغة الفرس 15:3018:15خالد يو

ةاآلداب310 تا FREN213(1)اللغات الحديثة / لغة فرس 11:0012:15ندى النا/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45التعب ال

ةاآلداب311 تا FREN213(1)اللغات الحديثة / لغة فرس 09:3010:45سامر الحموري/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2810:45التعب ال

ةاآلداب312 12:3013:45سامر الحموري/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45التعب اللف FREN214(1)اللغات الحديثة / لغة فرس

ةاآلداب313 ةFREN231اللغات الحديثة / لغة فرس 11:0012:15سامر الحموري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15قواعد اللغة الفرس

ةاآلداب314 ةFREN232اللغات الحديثة / لغة فرس ات اللغة الفرس سن/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/115:15صوت 15:3016:45بتول المح

ةاآلداب315 ةFREN233اللغات الحديثة / لغة فرس 14:0015:15ندى النا/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15القواعد المتقدمة للغة الفرس

ةاآلداب316 09:3010:45ندى النا/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45مدخل عام لألدب الفر FREN241اللغات الحديثة / لغة فرس

ةاآلداب317 ــــخ األدب الفر FREN342اللغات الحديثة / لغة فرس 12:3013:45ندى النا/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45تار

ةاآلداب318 ل/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45ترجمة FREN351(1)اللغات الحديثة / لغة فرس 09:3010:45حس الرح

ةاآلداب319 احةFREN361اللغات الحديثة / لغة فرس ة  مجال الس س/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15الفرس 14:0015:15خالد يو

ةاآلداب320 ةFREN363اللغات الحديثة / لغة فرس ة ألهداف جامع سن/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45اللغة الفرس 08:0009:15بتول المح

ةاآلداب321 ل الشعر الفر FREN447اللغات الحديثة / لغة فرس س/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45تحل 12:3013:45خالد يو

ةاآلداب322 ل/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15ترجمة FREN453(2)اللغات الحديثة / لغة فرس 11:0012:15حس الرح

ةاآلداب323 تا GERM221اللغات الحديثة / لغة فرس عاب ال 09:3010:45محمود الع /18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45االس

ةاآلداب324 ة GERM271(1)اللغات الحديثة / لغة فرس 11:0012:15محمود الع /08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15الحضارة االلمان

ةاآلداب325 ةRUSS110اللغات الحديثة / لغة فرس ة  اللغة الروس م الشبول/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45مهارات اساس 08:0009:15ابراه

ةاآلداب326 ةRUSS110اللغات الحديثة / لغة فرس ة  اللغة الروس م الشبول/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3010:45مهارات اساس 09:3010:45ابراه

ةاآلداب327 ةRUSS110اللغات الحديثة / لغة فرس ة  اللغة الروس م الشبول/09:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3010:45مهارات اساس 11:0012:15ابراه

ةاآلداب328 ة/ لغة ترك ق ة وال ةTUR111اللغات السام ك وت/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/410:45مدخل ا اللغة ال 09:3010:45حسان ال

ةاآلداب329 ة/ لغة ترك ق ة وال ةTUR111اللغات السام ك عة/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/410:45مدخل ا اللغة ال ا 08:0009:15راع ال

ةاآلداب330 ة/ لغة ترك ق ة وال ة TUR122(1)اللغات السام ات ترك 12:3013:45محمد كرم/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45نصوص وتدر

ةاآلداب331 ة/ لغة ترك ق ة وال ة TUR124(1)اللغات السام ك اللغة ال 11:0012:15محمود سا /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45حوار ومحادثة 

ةاآلداب332 ة/ لغة ترك ق ة وال ةTUR134اللغات السام ك لمة والجملة ال ة ال 08:0009:15محمد كرم/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45دراسات  ب

ةاآلداب333 ة/ لغة ترك ق ة وال ة TUR225(2)اللغات السام ات ترك 09:3010:45صالح جرادات/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15نصوص وتدر

ةاآلداب334 ة/ لغة ترك ق ة وال ة TUR242(2)اللغات السام ك وت/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45قواعد اللغة ال 11:0012:15حسان ال

ةاآلداب335 ة/ لغة ترك ق ة وال جمة الغراض خاصةTUR363اللغات السام 12:3013:45صالح جرادات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45ال

ةاآلداب336 ة/ لغة ترك ق ة وال م TUR382(2)اللغات السام عة/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45االدب ال القد ا 11:0012:15راع ال

ةاآلداب337 ة/ لغة ترك ق ة وال 09:3010:45محمد كرم/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/212:15فن المثنوي  االدب ال TUR383اللغات السام

ةاآلداب338 ة/ لغة ترك ق ة وال ث TUR483(1)اللغات السام 14:0015:15محمود سا /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15االدب ال الحد

ةاآلداب339 ة/ لغة ترك ق ة وال ث TUR484(2)اللغات السام 08:0009:15محمود سا /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45االدب ال الحد
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ةاآلداب340 ة/ لغة ع ق ة وال ةHEB111اللغات السام س العزام/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45مدخل إ اللغة الع 11:0012:15ت

ةاآلداب341 ة/ لغة ع ق ة وال ةHEB111اللغات السام ات/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2813:45مدخل إ اللغة الع 12:3013:45محمد نص

ةاآلداب342 ة/ لغة ع ق ة وال س العزام/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3118:15النحوHEB243اللغات السام 14:0015:15ت

ةاآلداب343 ة/ لغة ع ق ة وال ةHEB362اللغات السام ة إ الع جمة من الع ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15ال 14:0015:15محمد نص

ةاآلداب344 ة/ لغة فارس ق ة وال ةPER111اللغات السام 09:3010:45در عليوه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/113:45مدخل إ اللغة الفارس

ةاآلداب345 ة/ لغة فارس ق ة وال ةPER111اللغات السام س الجراح/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/113:45مدخل إ اللغة الفارس 11:0012:15ا

ةاآلداب346 ة/ لغة فارس ق ة وال ةPER111اللغات السام عه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/113:45مدخل إ اللغة الفارس 12:3013:45سام را

ةاآلداب347 ة/ لغة فارس ق ة وال ةPER111اللغات السام س الجراح/12:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/113:45مدخل إ اللغة الفارس 14:0015:15ا

ةاآلداب348 ة/ لغة فارس ق ة وال ةPER142(1)اللغات السام ات فارس عه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15نصوص وتدر 14:0015:15سام را

ةاآلداب349 ة/ لغة فارس ق ة وال ة PER244(2)اللغات السام ات فارس س الجراح/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2909:15نصوص وتدر 12:3013:45ا

ةاآلداب350 ة/ لغة فارس ق ة وال ة PER245(2)اللغات السام الفارس س الجراح/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/212:15حوار ومحادثة  09:3010:45ا

ةاآلداب351 ة/ لغة فارس ق ة وال ةPER261اللغات السام ة إ الع جمة من الفارس 11:0012:15در عليوه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3113:45ال

ةاآلداب352 ة/ لغة فارس ق ة وال 12:3013:45در عليوه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45االدب  الفار  (2)321ل.فاللغات السام

ة وآدابهااآلداب353 ةENGL101اللغة االنجل 08:0009:15نائله خصاونه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45قواعد اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب354 اح العكش/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/112:15مهارات القراءةENGL102اللغة االنجل 09:3010:45ص

ة وآدابهااآلداب355 09:3010:45نائله خصاونه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/112:15مهارات القراءةENGL102اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب356 08:0009:15نا الدغ /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45مقدمة  االدبENGL103اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب357 ح/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2819:45االستماع و التحدثENGL104اللغة االنجل 11:0012:15مجدي ابودلب

ة وآدابهااآلداب358 سه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2819:45االستماع و التحدثENGL104اللغة االنجل 11:0012:15سوسن درا

ة وآدابهااآلداب359 ةENGL105اللغة االنجل 11:0012:15هنا خصاونه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/418:15مهارات اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب360 ةENGL105اللغة االنجل سه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/418:15مهارات اللغة االنجل 12:3013:45سوسن درا

ة وآدابهااآلداب361 ةENGL105اللغة االنجل 14:0015:15نائله خصاونه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/418:15مهارات اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب362 ةENGL105اللغة االنجل اح العكش/17:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/418:15مهارات اللغة االنجل 11:0012:15ص

ة وآدابهااآلداب363 ةENGL106اللغة االنجل 14:0015:15نا عثامنه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15مقدمة  القصة القص

ة وآدابهااآلداب364 ةENGL203اللغة االنجل 09:3010:45اسامه محمود العمري/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45اصوات اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب365 ةENGL203اللغة االنجل طار/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2813:45اصوات اللغة االنجل ز الب 14:0015:15ع

ة وآدابهااآلداب366 ة الفقرةENGL204اللغة االنجل 11:0012:15اسامه محمود العمري/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3012:15كتا

ة وآدابهااآلداب367 ة الفقرةENGL204اللغة االنجل طار/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3012:15كتا ز الب 12:3013:45ع

ة وآدابهااآلداب368 ة المقالةENGL205اللغة االنجل 12:3013:45مالك زرقات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45كتا

ة وآدابهااآلداب369 ةENGL211اللغة االنجل س ل الروما ي (1) ما ق سه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15عرض لالدب االنجل 14:0015:15سوسن درا

ة وآدابهااآلداب370 ةENGL212اللغة االنجل س ي (2) منذ الروما 09:3010:45فاتن ابوهالل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15عرض لالدب االنجل
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ة وآدابهااآلداب371 اوي/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45عرض لالدب االم ENGL213اللغة االنجل د ع ه ول 12:3013:45آ

ة وآدابهااآلداب372 15:3016:45نا عثامنه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15االدب العال ENGL214اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب373 ةENGL220اللغة االنجل ات اللغة االنجل د الجراح/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15صوت 14:0015:15رش

ة وآدابهااآلداب374 ة المتقدمةENGL306اللغة االنجل ح/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15قواعد اللغة االنجل 14:0015:15مجدي ابودلب

ة وآدابهااآلداب375 اتENGL321اللغة االنجل ه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2816:45مقدمة  اللغ 14:0015:15عقاب الشوا

ة وآدابهااآلداب376 اتENGL321اللغة االنجل د الجراح/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2816:45مقدمة  اللغ 11:0012:15رش

ة وآدابهااآلداب377 يENGL323اللغة االنجل ه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45النحو االنجل 12:3013:45عقاب الشوا

ة وآدابهااآلداب378 ة عن االدبENGL330اللغة االنجل تا 09:3010:45هنا خصاونه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15ال

ة وآدابهااآلداب379 اء حماد/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15النقد االد ENGL331اللغة االنجل 14:0015:15لم

ة وآدابهااآلداب380 ةENGL340اللغة االنجل اء حماد/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45ع النهضة ا ع اعادة المل 12:3013:45لم

ة وآدابهااآلداب381 ةENGL354اللغة االنجل 14:0015:15مالك زرقات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15مقدمة  الدراسات الثقاف

ة وآدابهااآلداب382 ةENGL406اللغة االنجل حث ة  08:0009:15فاتن ابوهالل/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45كتا

ة وآدابهااآلداب383 ةENGL422اللغة االنجل ف  االنجل در/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15علم ال 09:3010:45يوسف 

ة وآدابهااآلداب384 ةENGL424اللغة االنجل اجمات دات/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15علم الداللة و ال 09:3010:45حس عب

ة وآدابهااآلداب385 ةENGL432اللغة االنجل 11:0012:15نا الدغ /08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15دراسات  الروا

ة وآدابهااآلداب386 09:3010:45محمد احمد محمد رواشده/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15دراسات  الدراماENGL433اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب387 11:0012:15محمد احمد محمد رواشده/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15دراسات  الشعرENGL434اللغة االنجل

ة وآدابهااآلداب388 ع خاص  االدبENGL452اللغة االنجل اوي/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15موض د ع ه ول 11:0012:15آ

ة وآدابهااآلداب389 ةENGL460اللغة االنجل ق ات تطب دات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45لغ 12:3013:45حس عب

ة وادابهااآلداب390 ة والتعب ARAB107اللغة الع تا 11:0012:15امل نص /14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2815:15فن ال

ة وادابهااآلداب391 ة والتعب ARAB107اللغة الع تا 14:0015:15امل نص /14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2815:15فن ال

ة وادابهااآلداب392 ة والتعب ARAB107اللغة الع تا 08:0009:15وجدان آغا/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2815:15فن ال

ة وادابهااآلداب393 ة والتعب ARAB107اللغة الع تا 09:3010:45حامد كساب/14:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2815:15فن ال

ة وادابهااآلداب394 ة والتعب ARAB107اللغة الع تا 11:0012:15فايز القرعان/14:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2815:15فن ال

ة وادابهااآلداب395 مر صالح/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15تذوق النص األد ARAB108اللغة الع 09:3010:45مخ

ة وادابهااآلداب396 ابنة/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/116:45نحو(1) المرفوعاتARAB211اللغة الع ه ع 12:3013:45ح عط

ة وادابهااآلداب397 ة الصحافة)ARAB214اللغة الع له/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15نحو عام (لطل 09:3010:45عمر مقا

ة وادابهااآلداب398 ة الصحافة)ARAB216اللغة الع ة (لطل 09:3010:45خالد ب دو /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15مهارات اللغة اإلعالم

ة وادابهااآلداب399 11:0012:15محمد خالد الزع /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45الشعر الجاه ARAB220اللغة الع

ة وادابهااآلداب400 مر صالح/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45الشعر اإلسال واالمويARAB221اللغة الع 11:0012:15مخ

ة وادابهااآلداب401 مARAB222اللغة الع 11:0012:15سالم الهدرو /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45الن العر  القد
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ة وادابهااآلداب402 ا األدب الجاه ARAB223اللغة الع 14:0015:15عرسان الرامي /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15قضا

ة وادابهااآلداب403 قاع الشعريARAB241اللغة الع شه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45العروض واإل 11:0012:15خلف الخ

ة وادابهااآلداب404 ةARAB242اللغة الع ة الع 14:0015:15محمد خالد الزع /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15المكت

ة وادابهااآلداب405 اتARAB312اللغة الع سات/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2910:45نحو (2) المنص 08:0009:15محمود خ

ة وادابهااآلداب406 فARAB313اللغة الع سات/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/116:45ال 12:3013:45محمود خ

ة وادابهااآلداب407 اتARAB314اللغة الع ابنة/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/110:45اللسان ه ع 08:0009:15ح عط

ة وادابهااآلداب408 اتARAB314اللغة الع 12:3013:45خالد ب دو /09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/110:45اللسان

ة وادابهااآلداب409 ا ARAB320(1)اللغة الع 08:0009:15ماجد جعافره/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45شعر ع

ة وادابهااآلداب410 ا ARAB321(2)اللغة الع 12:3013:45ماجد جعافره/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/116:45الشعر الع

ة وادابهااآلداب411 مARAB331اللغة الع 14:0015:15سالم الهدرو /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15النقد القد

ة وادابهااآلداب412 ثARAB332اللغة الع 09:3010:45احمد ابودلو/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15علوم القرآن والحد

ة وادابهااآلداب413 ةARAB410اللغة الع ب النح دالقادر مر /14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3015:15نحو (3) التوابع والمجرورات واألسال 12:3013:45ع

ة وادابهااآلداب414 ةARAB410اللغة الع ب النح ادره/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3015:15نحو (3) التوابع والمجرورات واألسال 09:3010:45مصط ح

ة وادابهااآلداب415 ةARAB411اللغة الع د االقطش/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45فقه اللغة الع دالحم 08:0009:15ع

ة وادابهااآلداب416 ادره/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45نحو (4) نحو األدواتARAB413اللغة الع 11:0012:15مصط ح

ة وادابهااآلداب417 له/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15نحو (5) نحو وظ ARAB414اللغة الع 15:3016:45عمر مقا

ة وادابهااآلداب418 د االقطش/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15كتاب خاص  اللغة أو النحوARAB415اللغة الع دالحم 12:3013:45ع

ة وادابهااآلداب419 س شنوان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45الشعر األندل والمغر ARAB420اللغة الع 08:0009:15يو

ة وادابهااآلداب420 س شنوان/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45الن األندل والمغر ARAB421اللغة الع 11:0012:15يو

ة وادابهااآلداب421 ث ARAB422(1)اللغة الع شه/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15الشعر الحد 12:3013:45خلف الخ

ة وادابهااآلداب422 ث ARAB423(2)اللغة الع 08:0009:15حامد كساب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45الشعر الحد

ة وادابهااآلداب423 ث ARAB424(1)اللغة الع 09:3010:45وجدان آغا/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2912:15الن الحد

ة وادابهااآلداب424 ث ARAB425(2)اللغة الع ل حداد/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/116:45الن الحد 12:3013:45ن

ة وادابهااآلداب425 14:0015:15سام قطوس/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2918:15األدب المقارنARAB426اللغة الع

ة وادابهااآلداب426 ةARAB431اللغة الع الغة الع 09:3010:45فايز القرعان/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15ال

ة وادابهااآلداب427 ثARAB432اللغة الع 11:0012:15سام قطوس/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/213:45النقد الحد

ة وادابهااآلداب428 حث  األدب واللغةARAB440اللغة الع 08:0009:15عرسان الرامي /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3110:45مناهج ال

ةاآلداب429 09:3010:45محمد ع الحراحشة/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2809:15المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع

ةاآلداب430 ع/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2809:15المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع ده ماجد ال 12:3013:45ز

ةاآلداب431 14:0015:15محمد ع الحراحشة/08:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2809:15المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع

ةاآلداب432 12:3013:45محمد ع الحراحشة/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45دراسات  المجتمع االرد SOC102علم االجتماع والخدمة االجتماع
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ةاآلداب433 12:3013:45فايز الصمادي/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45علم النفس االجتما SOC214علم االجتماع والخدمة االجتماع

ةاآلداب434 يSOC216علم االجتماع والخدمة االجتماع ع/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15علم االجتماع األ ده ماجد ال 11:0012:15ز

ةاآلداب435 ةSOC217علم االجتماع والخدمة االجتماع ة والح ف دهللا قازان/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45المجتمعات ال 09:3010:45ع

ةاآلداب436 اسط العزام/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45الفكر االجتما عند العربSOC222علم االجتماع والخدمة االجتماع دال 12:3013:45ع

ةاآلداب437 ةSOC225علم االجتماع والخدمة االجتماع ة االجتماع اسط العزام/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15النظ دال 14:0015:15ع

ةاآلداب438 حث  علم االجتماعSOC231علم االجتماع والخدمة االجتماع 09:3010:45من كرادشه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45مناهج ال

ةاآلداب439 ةSOC241علم االجتماع والخدمة االجتماع ع/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45مقدمة  الخدمة االجتماع ده ماجد ال 08:0009:15ز

ةاآلداب440 ةSOC256علم االجتماع والخدمة االجتماع الت االجتماع دهللا قازان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45المش 12:3013:45ع

ةاآلداب441 انSOC261علم االجتماع والخدمة االجتماع 08:0009:15من كرادشه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45علم الس

ةاآلداب442 دالخالق ختاتنه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15التغ االجتما SOC318علم االجتماع والخدمة االجتماع 11:0012:15ع

ةاآلداب443 يSOC342علم االجتماع والخدمة االجتماع ة  المجال األ شوان/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45الخدمة اإلجتماع ات  09:3010:45آ

ةاآلداب444 ة  المجال المدر SOC346علم االجتماع والخدمة االجتماع اصات/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15الخدمة االجتماع ا ح 11:0012:15ناد

ةاآلداب445 اصات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3118:15  خدمة الجماعةSOC348علم االجتماع والخدمة االجتماع ا ح 14:0015:15ناد

ةاآلداب446 هSOC419علم االجتماع والخدمة االجتماع اللغة اإلنجل ة  09:3010:45فايز الصمادي/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/219:45نصوص إجتماع

ةاآلداب447 ةSOC442علم االجتماع والخدمة االجتماع شوان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45مهارات االتصال  الخدمة االجتماع ات  08:0009:15آ

ةاآلداب448 ةSOC447علم االجتماع والخدمة االجتماع ة االجتماع ط والتنم دالخالق ختاتنه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45التخط 08:0009:15ع

ة449 ةال م  االردنEDAF102االدارة وأصول ال دالن /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2810:45التعل 09:3010:45جعفر ع

ة450 ةال م  االردنEDAF102االدارة وأصول ال دالن /09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2810:45التعل 12:3013:45جعفر ع

ة451 ةال ةEDAF301االدارة وأصول ال ة واالجتماع مان قزاقزه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15األسس الفلسف 11:0012:15سل

ة452 ةال ةEDAF400االدارة وأصول ال 14:0015:15محمد عاشور/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15اإلدارة الصف

ة453 سال ة الطفلCURI131المناهج والتدر ة وت عه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2815:15األ سام را 11:0012:15اب

ة454 سال ة الطفلCURI131المناهج والتدر ة وت 09:3010:45محمد احمد مج الموم /14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2815:15األ

ة455 سال ب تدرسهما  الصفوف األوCURI151المناهج والتدر ث وأسال دة والحد 12:3013:45احمد نجادات/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45العق

ة456 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI152المناهج والتدر ة وأسال 08:0009:15نجاح الحادر/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45مهارات قرائ

ة457 سال اتهCURI153المناهج والتدر ج ات م واس ا حسن طالفحه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45نماذج التعل 09:3010:45ران

ة458 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI154المناهج والتدر ة األعداد وأسال له/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45ب م مقا 11:0012:15ابراه

ة459 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI154المناهج والتدر ة األعداد وأسال 09:3010:45مأمون الشناق/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3013:45ب

ة460 سال ب تدرسه  الصفوف األوCURI155المناهج والتدر ــــخ المعا وأسال 11:0012:15سميح كراسنه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2809:15التار

ة461 سال ب تدرسه  الصفوف األوCURI155المناهج والتدر ــــخ المعا وأسال 12:3013:45ع الجوارنه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2809:15التار

ة462 سال 12:3013:45خالد العمري/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45صحة الطفل وتغذيتهCURI223المناهج والتدر

ة463 سال ةCURI224المناهج والتدر ا حسن طالفحه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45حقوق الطفل واأل 12:3013:45ران
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ة464 سال 11:0012:15محمد احمد مج الموم /15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/416:45وسائل اإلعالم والطفولةCURI232المناهج والتدر

ة465 سال ح/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/416:45وسائل اإلعالم والطفولةCURI232المناهج والتدر 11:0012:15مو ابو دلب

ة466 سال ة لألطفالCURI235المناهج والتدر ات عه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45مهارات ح سام را 12:3013:45اب

ة467 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI250المناهج والتدر ة وأسال 09:3010:45محمد الحوامدة/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45مهارات كتاب

ة468 سال ب تدرسهما  الصفوف األوCURI251المناهج والتدر ة وأسال 09:3010:45احمد نجادات/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45الفقه والس

ة469 سال ب تدرسهماCURI252المناهج والتدر اء (لمعلم الصف) وأسال اء واألح م دالهادي العمري/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/412:15ال 14:0015:15ع ع

ة470 سال ب تدرسهماCURI252المناهج والتدر اء (لمعلم الصف) وأسال اء واألح م 12:3013:45وصال العمري/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/412:15ال

ة471 سال ب تدرسهماCURI252المناهج والتدر اء (لمعلم الصف) وأسال اء واألح م د نوافلة/11:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/412:15ال 09:3010:45ول

ة472 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI253المناهج والتدر ة وأسال م هندس له/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3010:45مفاه م مقا 08:0009:15ابراه

ة473 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI253المناهج والتدر ة وأسال م هندس 14:0015:15ع الزع /09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3010:45مفاه

ة474 سال ة  الصفوف األوCURI254المناهج والتدر ة الفن 12:3013:45سالم القرعان/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3015:15ال

ة475 سال ة  الصفوف األوCURI254المناهج والتدر ة الفن 08:0009:15طارق جوارنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3015:15ال

ة476 سال اته  الصفوف األوCURI255المناهج والتدر ج ات م التدرس واس د الهرش/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15تصم 12:3013:45عا

ة477 سال ة  الصفوف األوCURI256المناهج والتدر ة المهن م ال 09:3010:45طارق جوارنه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/116:45تعل

ة478 سال ة  الصفوف األوCURI256المناهج والتدر ة المهن م ال 08:0009:15سالم القرعان/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/116:45تعل

ة479 سال مهاCURI258المناهج والتدر م وتعل 09:3010:45عب الرفا /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/409:15تعلم الق

ة480 سال مهاCURI258المناهج والتدر م وتعل ح/08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/409:15تعلم الق 14:0015:15مو ابو دلب

ة481 سال داع  الطفولةCURI323المناهج والتدر 14:0015:15خالد العمري/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15اال

ة482 سال ة لطفل الروضةCURI324المناهج والتدر ة االجتماع ات ة المهارات الح 11:0012:15سالم القرعان/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15تنم

ة483 سال كرةCURI327المناهج والتدر 12:3013:45النا يوسف النا/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15مناهج الطفولة الم

ة484 سال 14:0015:15ماجده ابو الرب/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15 طرق تفك الطفل وتعلمهCURI328المناهج والتدر

ة485 سال ةCURI333المناهج والتدر ة االجتماع 14:0015:15ع الجوارنه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15مهارات ال

ة486 سال ب تدرسه  الصفوف األوCURI350المناهج والتدر 12:3013:45رائد خض /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2813:45التذوق األد وأسال

ة487 سال ب تدرسه  الصفوف األوCURI350المناهج والتدر 11:0012:15نجاح الحادر/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2813:45التذوق األد وأسال

ة488 سال ب تدرسهماCURI351المناهج والتدر اء وعلوم األرض (لمعلم الصف) وأسال دالهادي العمري/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3016:45الف 12:3013:45ع ع

ة489 سال ب تدرسهماCURI351المناهج والتدر اء وعلوم األرض (لمعلم الصف) وأسال 09:3010:45وصال العمري/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3016:45الف

ة490 سال ب تدرسهماCURI351المناهج والتدر اء وعلوم األرض (لمعلم الصف) وأسال د نوافلة/15:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3016:45الف 12:3013:45ول

ة491 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI352المناهج والتدر ل العزام/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15التالوة وأسال 14:0015:15محمد نا

ة492 سال ب تدرسهما  الصفوف األوCURI353المناهج والتدر ف وأسال 09:3010:45رائد خض /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/118:15النحو وال

ة493 سال ب تدرسهما  الصفوف األوCURI353المناهج والتدر ف وأسال 11:0012:15محمد ع الخوالده/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/118:15النحو وال

ة494 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI354المناهج والتدر ة الوطن العر وأسال 09:3010:45خالد ب خالد/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/415:15جغراف
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ة495 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI354المناهج والتدر ة الوطن العر وأسال 09:3010:45ع الجوارنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/415:15جغراف

ة496 سال ب تدرسها  الصفوف األوCURI355المناهج والتدر 12:3013:45ماجده ابو الرب/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15المناهج وأسال

ة497 سال قات الحاسوب التعل  الصفوف األوCURI356المناهج والتدر ادات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15تطب 11:0012:15يوسف ع

ة498 سال ة  الصفوف األوCURI358المناهج والتدر اض ة ال م ال مان قزاقزه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45تعل 09:3010:45سل

ة499 سال ةCURI428المناهج والتدر 11:0012:15النا يوسف النا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15العالقات األ

ة500 سال حث االجرا CURI461المناهج والتدر قات  ال 11:0012:15عماد السعدي/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2819:45تطب

ة501 سال حث االجرا CURI461المناهج والتدر قات  ال 08:0009:15سميح كراسنه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2819:45تطب

ة502 ويال د الصمادي/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45مقدمة  اإلرشاد النف PSYC111علم النفس اإلرشادي وال دالمج 09:3010:45احمد ع

ة503 ويال طع/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15ارشاد األطفالPSYC116علم النفس اإلرشادي وال 11:0012:15فراس ق

ة504 ويال ه ابوغزال/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15مقدمة  علم النفس العامPSYC142علم النفس اإلرشادي وال 11:0012:15معاو

ة505 ويال ات اإلرشاد النف PSYC213علم النفس اإلرشادي وال 14:0015:15را طشطوش/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3118:15نظ

ة506 ويال 09:3010:45فواز الموم /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45االتصال  اإلرشاد النف PSYC214علم النفس اإلرشادي وال

ة507 ويال 14:0015:15ع جروان/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15اإلرشاد المه PSYC215علم النفس اإلرشادي وال

ة508 ويال 11:0012:15ع جروان/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15اإلرشاد الجما PSYC219علم النفس اإلرشادي وال

ة509 ويال ةPSYC233علم النفس اإلرشادي وال شئة االجتماع 09:3010:45محمد صوالحه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45الت

ة510 ويال له/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2812:15علم النفس التطوريPSYC242علم النفس اإلرشادي وال 09:3010:45ن مقا

ة511 ويال 12:3013:45محمد صوالحه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2812:15علم النفس التطوريPSYC242علم النفس اإلرشادي وال

ة512 ويال دات/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45علم النفس االجتما PSYC243علم النفس اإلرشادي وال 12:3013:45عالءالدين عب

ة513 ويال اديPSYC244علم النفس اإلرشادي وال ه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45مقدمه  علم النفس الع 08:0009:15عمر شوا

ة514 ويال د مقدادي/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15االرشاد المدر PSYC319علم النفس اإلرشادي وال 12:3013:45م

ة515 ويال 09:3010:45حنان الشقران/08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3009:15االرشاد المدر PSYC319علم النفس اإلرشادي وال

ة516 ويال يPSYC320علم النفس اإلرشادي وال ادئ االرشاد الزوا واأل 12:3013:45فواز الموم /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/112:15م

ة517 ويال يPSYC320علم النفس اإلرشادي وال ادئ االرشاد الزوا واأل د مقدادي/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/112:15م 09:3010:45م

ة518 ويال الت الطفولة والمراهقةPSYC334علم النفس اإلرشادي وال عه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45مش 09:3010:45حمزه را

ة519 ويال ةPSYC340علم النفس اإلرشادي وال ه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/119:45الصحة النفس 11:0012:15عمر شوا

ة520 ويال ةPSYC340علم النفس اإلرشادي وال 12:3013:45حنان الشقران/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/119:45الصحة النفس

ة521 ويال ويPSYC341علم النفس اإلرشادي وال دات/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3012:15مقدمة  علم النفس ال 09:3010:45عالءالدين عب

ة522 ويال ويPSYC341علم النفس اإلرشادي وال له/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3012:15مقدمة  علم النفس ال 12:3013:45ن مقا

ة523 ويال ويPSYC341علم النفس اإلرشادي وال يع/11:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3012:15مقدمة  علم النفس ال صل ال 08:0009:15ف

ة524 ويال ات التعلمPSYC345علم النفس اإلرشادي وال س مقداد/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45صع 12:3013:45ق

ة525 ويال وي واالحصاءPSYC351علم النفس اإلرشادي وال حث  ال د ب عطا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15مقدمه  ال 11:0012:15زا
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ة526 ويال اسهPSYC353علم النفس اإلرشادي وال ه ابوغزال/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45النمو العق وق 08:0009:15معاو

ة527 ويال ةPSYC413علم النفس اإلرشادي وال د الصمادي/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/410:45مهارات الجلسة االرشاد دالمج 12:3013:45احمد ع

ة528 ويال ةPSYC413علم النفس اإلرشادي وال م جرادات/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/410:45مهارات الجلسة االرشاد دال 11:0012:15ع

ة529 ويال ة  اإلرشاد النف PSYC418علم النفس اإلرشادي وال ا معا 11:0012:15را طشطوش/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15قضا

ة530 ويال ه الخاصةPSYC427علم النفس اإلرشادي وال س مقداد/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/113:45ال 09:3010:45ق

ة531 ويال ه الخاصةPSYC427علم النفس اإلرشادي وال دات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/113:45ال 11:0012:15محمد مه

ة532 ويال طع/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15ارشاد الفئات الخاصةPSYC429علم النفس اإلرشادي وال 14:0015:15فراس ق

ة533 ويال ل السلوكPSYC447علم النفس اإلرشادي وال دات/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2816:45تعد 08:0009:15عالءالدين عب

ة534 ويال ل السلوكPSYC447علم النفس اإلرشادي وال عه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2816:45تعد 12:3013:45حمزه را

ة535 ويال مPSYC455علم النفس اإلرشادي وال اس والتق ادئ  الق د ب عطا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15م 14:0015:15زا

ة536 ويال ةPSYC456علم النفس اإلرشادي وال ارات نفس م جرادات/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45اخت دال 08:0009:15ع

ة537 اض ة ال ةال اض ة ال ود/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15علم اجتماع را PE161ال 14:0015:00خالد ال

ة538 اض ة ال ةال اض ة ال 13:0014:00محمد ب ملحم/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45ــــحPE181ال

ة539 اض ة ال ةال اض ة ال اضة والصحةPE183ال 16:0017:00محمد الع /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3018:15ال

ة540 اض ة ال ةال اض ة ال اضة والصحةPE183ال 17:0018:00محمد الع /17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3018:15ال

ة541 اض ة ال ةال اض ة ال م مخادمه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/113:45علم نفس را PE263ال دال 15:0016:00ع

ة542 اض ة ال ةال اض ة ال 16:0017:00مازن حتامله/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/113:45علم نفس را PE263ال

ة543 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE265ال اض ة ال 13:0014:00رشاد الزع /18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45طرق تدرس ال

ة544 اض ة ال ةال اض ة ال ة معدلةPE267ال دن ة  15:0016:00حس ابوالرز/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45ت

ة545 اض ة ال ةال اض ة ال ة معدلةPE267ال دن ة  16:0017:00سم قاسم/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2813:45ت

ة546 اض ة ال ةال اض ة ال ة معدلةPE267ال دن ة  17:0018:00سم قاسم/12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2813:45ت

ة547 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE269ال اض ة ال م  ال اس وتق 14:0015:00احمد ام العكور/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2819:45ق

ة548 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE269ال اض ة ال م  ال اس وتق 16:0017:00وص خزاعله/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2819:45ق

ة549 اض ة ال ةال اض ة ال م/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15تعلم وتطور حر PE273ال م ابو عل 14:0015:00م

ة550 اض ة ال ةال اض ة ال د PE281ال ا الجهد ال 16:0017:00رمزي احمد الحورا /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/413:45فسيولوج

ة551 اض ة ال ةال اض ة ال د PE281ال ا الجهد ال م/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/413:45فسيولوج 15:0016:00محمد فايز سل

ة552 اض ة ال ةال اض ة ال د PE281ال ا الجهد ال 17:0018:00محمد ب ملحم/12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/413:45فسيولوج

ة553 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE291ال ا حي ان ردي/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3115:15علم حركة وم 13:0014:00زاد ال

ة554 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE291ال ا حي ان ردي/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3115:15علم حركة وم 14:0015:00زاد ال

ة555 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE291ال ا حي ان م/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3115:15علم حركة وم م ابو عل 15:0016:00م

ة556 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE291ال ا حي ان طاينه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/3115:15علم حركة وم 17:0018:00احمد سالم 
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ة557 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE365ال اض ة ال اض الحوري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/218:15مناهج ال 15:0016:00محمد محمود ف

ة558 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE365ال اض ة ال ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/218:15مناهج ال ا 16:0017:00محمد ذ

ة559 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE365ال اض ة ال ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/218:15مناهج ال ا 17:0018:00محمد ذ

ة560 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE371ال اد الموم /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3016:45إدارة راض 15:0016:00ز

ة561 اض ة ال ةال اض ة ال ةPE371ال اد الموم /15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3016:45إدارة راض 14:0015:00ز

ة562 اض ة ال ةال اض ة ال 17:0018:00نهاد مخادمة/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3109:15تدرب را PE381ال

ه563 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ل العملIE318الهندسة الصناع اس وتحل ظ الموم /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45ق دالحف 08:0009:15احمد ع

ه564 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ظ الموم /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45اإلحصاء الهند  التطب IE354الهندسة الصناع دالحف 11:0012:15احمد ع

ه565 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ات  IE358(1)الهندسة الصناع دات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15حوث عمل 09:3010:45سنان عب

ه566 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج يع   IE366(1)الهندسة الصناع ات التص ق/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45عمل 11:0012:15االء ط

ه567 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ةIE422الهندسة الصناع س ب ها /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45هندسة العوامل ال ا ت 11:0012:15دان

ه568 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج دات/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45اقتصاد هند IE432الهندسة الصناع 08:0009:15سنان عب

ه569 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج يع IE466(2)الهندسة الصناع ات التص له/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45عمل 08:0009:15غازي مقا

ه570 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج فIE532الهندسة الصناع ال ل الت ق/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15حساب وتحل 12:3013:45االء ط

ه571 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ةIE542الهندسة الصناع ــــع الصغ ة وأدارة المشار اد 12:3013:45محمود زدان المس /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/110:45ال

ه572 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ةIE542الهندسة الصناع ــــع الصغ ة وأدارة المشار اد nannanمحمود زدان المس /09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/110:45ال
ه573 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج دIE548الهندسة الصناع و ة وادارة سلسلة ال أ ابودلو/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15اللوجس 09:3010:45س

ه574 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ةIE599الهندسة الصناع 09:3010:45محمود زدان المس /14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15موضوعات خاصة  الهندسة الصناع

ه575 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة562هصالهندسة الصناع س ب ها /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2812:15األتمتة الصناع ا ت nannanدان
ه576 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال اCE201الهندسة المدن 09:3010:45ا جرادات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15ستات

ه577 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال اCE202الهندسة المدن ه قاسم/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45دينام 11:0012:15وج

ه578 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال د ادرس/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15مقاومة الموادCE203الهندسة المدن 12:3013:45ول

ه579 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ةCE206الهندسة المدن ا هندس ان 09:3010:45همسه فت نمر/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15م

ه580 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ة الهندسةCE210الهندسة المدن 14:0015:15ع شحاده/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15اإلحصاء واالحتماالت لطل

ه581 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ةCE261الهندسة المدن ا هندس ا /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45جيولوج ه الج 08:0009:15ه

ه582 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ا الحرارة وانتقال الحرارةCE283الهندسة المدن 12:3013:45مهند خض /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15الدينام

ه583 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ا الخرسانةCE322الهندسة المدن د ادرس/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45تكنولوج 08:0009:15ول

ه584 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ا CE331الهندسة المدن شاء الم ا /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45ا ه الج 11:0012:15ه

ه585 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال شا CE3321الهندسة المدن ل ا 12:3013:45ا جرادات/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15تحل

ه586 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال 11:0012:15احمد ها العمري/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45المساحــهCE341الهندسة المدن

ه587 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال 09:3010:45احمد ها العمري/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15هندسة المواصالتCE345الهندسة المدن
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ه588 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال اCE352الهندسة المدن درولج ا واله درول م حتامله/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45اله 08:0009:15رنده ابراه

ه589 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال هCE362الهندسة المدن 08:0009:15احمد حامد سالمه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45هندسة ال

ه590 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ش/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45اإلدارة واالقتصاد الهند CE370الهندسة المدن 11:0012:15والء درو

ه591 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال شا CE4312الهندسة المدن ل ا 14:0015:15هاشم مطارنه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15تحل

ه592 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال 09:3010:45احمد حامد سالمه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15خرسانه مسلحه CE4321الهندسة المدن

ه593 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال م الرصفاتCE442الهندسة المدن 09:3010:45مظهر طعامنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15مواد وتصم

ه594 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال م الهند للطرقCE443الهندسة المدن ش/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2812:15التصم nannanوالء درو
ه595 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ةCE452الهندسة المدن ئ من جرادات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45الهندسة الب 11:0012:15ا

ه596 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ش/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15هندسة االساساتCE464الهندسة المدن 12:3013:45والء درو

ه597 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال شاءCE471الهندسة المدن دهللا صالح العتيق/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45المواصفات و العقود و ضمان جودة مواد اإل 11:0012:15سوزان ع

ه598 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال اتCE472الهندسة المدن م 14:0015:15محمد الدلجاوي/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15حساب ال

ه599 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال 14:0015:15عصام عودة احمد عودة/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15مواد البناء الحديثةCE485الهندسة المدن

ه600 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال م مطالقه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15خرسانه مسلحه CE5312الهندسة المدن دال 12:3013:45فارس ع

ه601 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ةCE547الهندسة المدن ق 08:0009:15محمد الدلجاوي/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45هندسة المساحة التطب

ه602 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ةCE552الهندسة المدن 08:0009:15همسه فت نمر/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45الهندسة الصح

ه603 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال اهCE553الهندسة المدن م حتامله/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15إدارة مصادر الم 09:3010:45رنده ابراه

ه604 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ة CE5712الهندسة المدن شائ ــــع إ شه/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45إدارة مشار 11:0012:15احمد غازي الطرا

ه605 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال شاءCE572الهندسة المدن دهللا صالح العتيق/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15معدات اإل 12:3013:45سوزان ع

ه606 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال شاءCE574الهندسة المدن ات اإل شه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15إدارة  14:0015:15احمد غازي الطرا

ه607 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال ا CE582الهندسة المدن ة  الم ك ان 15:3016:45مهند خض /14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15األنظمة الم

ه608 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال دهللا صالح العتيق/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45المواصفات والعقود471همالهندسة المدن 11:0012:15سوزان ع

ه609 شاءالحجاوي للهندسه التكنولوج ة - ادارة اال امل انظمة البناء490همالهندسة المدن 15:3016:45مهند خض /14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15ت

ه610 ل الهند CME216هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 08:0009:15اسماء احمد ع القضاه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/418:15طرق التحل

ه611 ل الهند CME216هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج طاينة/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/418:15طرق التحل 09:3010:45محمد حس مفلح ال

ه612 ل الهند CME216هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 11:0012:15اسماء احمد ع القضاه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/418:15طرق التحل

ه613 ل الهند CME216هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 12:3013:45عاصم الزع /17:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/418:15طرق التحل

ه614 كر/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3016:45اإلشارات والنظمCME312هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج مال اب 14:0015:15امجد 

ه615 11:0012:15حازم محمد شخاتره/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3016:45اإلشارات والنظمCME312هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج

ه616 12:3013:45حازم محمد شخاتره/15:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3016:45اإلشارات والنظمCME312هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج

ه617 ة  الهندسةCME314هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ات العشوائ 08:0009:15را دميثان حلوش/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/409:15االحتماالت والعمل

ه618 ة  الهندسةCME314هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ات العشوائ 11:0012:15را دميثان حلوش/08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/409:15االحتماالت والعمل
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ه619 ةCME342هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ة الهندس س هرومغناط 11:0012:15حمزه محمود جرادات/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2819:45ال

ه620 ةCME342هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ة الهندس س هرومغناط 09:3010:45حمزه محمود جرادات/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2819:45ال

ه621 ةCME442هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج س هرومغناط 12:3013:45زه محمد حجاز/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15األمواج والمجاالت ال

ه622 ةCME450هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45االتصاالت التماثل ا 11:0012:15حسن الذ

ه623 ةCME452هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 09:3010:45احمد الشما /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15االتصاالت الرقم

ه624 ةCME454هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج مان صالح مو/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45معالجة اإلشارة الرقم 08:0009:15احمد سل

ه625 اجنه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2810:45انظمة االتصاالت CME456هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 11:0012:15خالد فاروق ه

ه626 اجنه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2810:45انظمة االتصاالت CME456هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 09:3010:45خالد فاروق ه

ه627 ات/09:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2810:45انظمة االتصاالت CME456هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ا 12:3013:45حسن الذ

ه628 اناتCME462هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 09:3010:45احمد فخري العجلو /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15تراسل الب

ه629 شار األمواجCME548هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج ات وان 09:3010:45زه محمد حجاز/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15الهوائ

ه630 دالرازق/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45النقل  أنظمة االتصاالت CME556هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج 11:0012:15ف ن ع

ه631 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون دات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3015:15مهارات االتصالELE205هندسة االل 08:0009:15ى محمود عب

ه632 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون دات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3015:15مهارات االتصالELE205هندسة االل 09:3010:45ى محمود عب

ه633 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون 11:0012:15محمد الصمادي/14:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3015:15مهارات االتصالELE205هندسة االل

ه634 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون 12:3013:45مامون الطنطاوي/14:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/3015:15مهارات االتصالELE205هندسة االل

ه635 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون 14:0015:15مامون الطنطاوي/14:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/3015:15مهارات االتصالELE205هندسة االل

ه636 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات ELE250(1)هندسة االل ون ابنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/415:15ال دهللا ع 08:0009:15ع

ه637 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات ELE250(1)هندسة االل ون 09:3010:45احمد دقامسه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/415:15ال

ه638 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات ELE250(1)هندسة االل ون ابنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/415:15ال دهللا ع 11:0012:15ع

ه639 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات ELE250(1)هندسة االل ون 12:3013:45عدنان الصمادي/14:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/415:15ال

ه640 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات ELE350(2)هندسة االل ون 08:0009:15احمد دقامسه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/416:45ال

ه641 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات ELE350(2)هندسة االل ون 11:0012:15حسام حمد/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/416:45ال

ه642 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون و ELE352هندسة االل يع االل م والتص 12:3013:45محمد الصمادي/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15التصم

ه643 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ةELE450هندسة االل ات الرقم ون وف /15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2816:45االل 09:3010:45ادرس ال

ه644 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ةELE450هندسة االل ات الرقم ون وف /15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2816:45االل 12:3013:45ادرس ال

ه645 اتالحجاوي للهندسه التكنولوج ون ات االتصاالت ELE574هندسة االل ون طاينه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15ال 09:3010:45زد 

ه646 مجةCPE150هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 08:0009:15يزن الع/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2815:15مقدمة  ا ال

ه647 مجةCPE150هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج م دواهده/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2815:15مقدمة  ا ال 09:3010:45س

ه648 مجةCPE150هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج م دواهده/14:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2815:15مقدمة  ا ال 11:0012:15س

ه649 مجةCPE150هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 12:3013:45ام جراح/14:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2815:15مقدمة  ا ال
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ه650 مجةCPE150هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج دالمهدي الموم /14:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2815:15مقدمة  ا ال 09:3010:45ع

ه651 مجةCPE150هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج ور/14:00https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/2815:15مقدمة  ا ال 11:0012:15منال ال

ه652 08:0009:15سا حمدان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/412:15المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه653 سور/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/412:15المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 09:3010:45عاطف ال

ه654 11:0012:15سا حمدان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/412:15المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه655 سور/11:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/412:15المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 12:3013:45عاطف ال

ه656 ة  الهندسةCPE310هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج الت العدد 09:3010:45ام تر القضاه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3012:15التحل

ه657 ة  الهندسةCPE310هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج الت العدد 11:0012:15ام تر القضاه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3012:15التحل

ه658 ة  الهندسةCPE310هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج الت العدد 12:3013:45حس راشد الزع /11:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/3012:15التحل

ه659 م الحاسوبCPE320هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 08:0009:15محمود صالح مساعده/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45تنظ

ه660 قةCPE344هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مات الدق م نظم المعالجات والمتح 08:0009:15ماهر العمري/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/115:15تصم

ه661 قةCPE344هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مات الدق م نظم المعالجات والمتح 09:3010:45ماهر العمري/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/115:15تصم

ه662 قةCPE344هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مات الدق م نظم المعالجات والمتح 11:0012:15هيثم المفلح/14:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/115:15تصم

ه663 اناتCPE352هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج لة الب 12:3013:45عال الطعا /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3109:15ه

ه664 اتCPE354هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج انات والخوارزم لة الب 11:0012:15عال الطعا /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3109:15ه

ه665 اتCPE354هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج انات والخوارزم لة الب 12:3013:45عال الطعا /08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3109:15ه

ه666 دهللا الجراح/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15برمجة متقدمة CPE360(1)هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 12:3013:45محمد ع

ه667 08:0009:15هيثم المفلح/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45بناء  الحاسوبCPE440هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه668 اناتCPE450هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج م أنظمة قواعد الب طاينه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45تصم 08:0009:15صفاء 

ه669 اتCPE452هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مج 09:3010:45يزن الع/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15هندسة ال

ه670 ل  الحاسوبCPE460هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج شغ م أنظمة  دالمهدي الموم /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45تصم 11:0012:15ع

ه671 ادئ النظم المضمنةCPE542هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج 09:3010:45ام جراح/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15م

ه672 اتCPE562هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج ات الحاس ور/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15ش 12:3013:45منال ال

ه673 اء االصطنا CPE576هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج د/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15الذ 12:3013:45هشام المساع

ه674 ةCPE584هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج دهللا العمري/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45معالجة الصور الرقم 11:0012:15فاروق ع

ه675 انات454اهحهندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج م انظمة قواعد ب طاينه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45تصم 08:0009:15صفاء 

ه676 08:0011:00سحر ال /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15تعب معماريAE112هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه677 الحاسوب AE214(1)هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج م  ان/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45الرسم والتصم م الحس ه ابراه 11:0014:00آ

ه678 م المعماري AE222(2)هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج 11:1515:15سحر ال /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45التصم

ه679 ات العمارة AE241(1)هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج ــــخ ونظ 09:3010:45محمد ابو حس /15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/116:45تار

ه680 ات العمارة AE241(1)هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج ــــخ ونظ nannanمحمد ابو حس /15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/116:45تار
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ه681 ا AE331(3)هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج شاء الم ه ايوب/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15إ 09:3010:45سام

ه682 يAE352هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج م الح ات التصم ه ايوب/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2812:15نظ nannanسام
ه683 ة"AE473هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج ات، الحرارة و الرط اء عمارة  "اإلضاءة والصوت شه عناقره/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15ف 15:3016:45عا

ه684 08:0009:15محمد ابو حس /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45العمارة  العهد اإلسال (662-1500 م)AE542هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه685 ةAE545هندسة العمارةالحجاوي للهندسه التكنولوج ان/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/410:45العمارة المحل م الحس ه ابراه 17:0018:15آ

ه686 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة EPE2201هندسة القوى واآلالت ال ائ من القرعان/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/109:15دوائر كه 08:0009:15ا

ه687 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة EPE2201هندسة القوى واآلالت ال ائ من القرعان/08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/109:15دوائر كه 11:0012:15ا

ه688 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة EPE2201هندسة القوى واآلالت ال ائ ي/08:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/109:15دوائر كه 12:3013:45حس محمد الم

ه689 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة EPE2222هندسة القوى واآلالت ال ائ دالغ عثامنة/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/419:45دوائر كه 09:3010:45ع

ه690 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة EPE2222هندسة القوى واآلالت ال ائ ده/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/419:45دوائر كه 11:0012:15ن ردا

ه691 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة EPE2222هندسة القوى واآلالت ال ائ ده/18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/419:45دوائر كه 14:0015:15ن ردا

ه692 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ةEPE240هندسة القوى واآلالت ال 09:3010:45ع فرحان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15مواد هندس

ه693 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه م اآل EPE320هندسة القوى واآلالت ال 08:0009:15لينا الحمود/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3019:45أنظمة التح

ه694 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه م اآل EPE320هندسة القوى واآلالت ال 11:0012:15اسماء حات /18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3019:45أنظمة التح

ه695 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه م اآل EPE320هندسة القوى واآلالت ال 14:0015:15لينا الحمود/18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3019:45أنظمة التح

ه696 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ار المستمرEPE350هندسة القوى واآلالت ال ل/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45المحوالت وآالت الت م الط 08:0009:15ابراه

ه697 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ات القوى EPE3521هندسة القوى واآلالت ال ون 11:0012:15احمد القرعان/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45ال

ه698 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ةEPE354هندسة القوى واآلالت ال ائ ه 09:3010:45محمد عوض الموم /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2813:45االالت ال

ه699 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ةEPE354هندسة القوى واآلالت ال ائ ه 12:3013:45ا عناقره/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2813:45االالت ال

ه700 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ل أنظمة القوى EPE3601هندسة القوى واآلالت ال ي/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15تحل 09:3010:45حس محمد الم

ه701 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ل أنظمة القوى EPE4602هندسة القوى واآلالت ال ده/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15تحل ف الردا 12:3013:45ا

ه702 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ة أنظمة القوىEPE462هندسة القوى واآلالت ال 14:0015:15محمد عوض الموم /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15وقا

ه703 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه 08:0009:15محمد حسن الزع /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45هندسة الضغط العا EPE4701هندسة القوى واآلالت ال

ه704 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ةEPE556هندسة القوى واآلالت ال ائ ه ادة ال 14:0015:15احمد القرعان/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15أنظمة الق

ه705 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ةEPE560هندسة القوى واآلالت ال ائ ه ــــع ال 08:0009:15ع فرحان/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45أنظمة التوز

ه706 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ةEPE566هندسة القوى واآلالت ال ائ ه م أنظمة القوى ال 12:3013:45اسماء حات /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15تصم

ه707 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه ل/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45جودة أنظمة القوىEPE568هندسة القوى واآلالت ال م الط 11:0012:15ابراه

ه708 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه د و مصادر الطاقة المتجددةEPE580هندسة القوى واآلالت ال ده/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15محطات التول 09:3010:45ن ردا

ه709 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ائ ه دالغ عثامنة/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15مواضيع مختارةEPE596هندسة القوى واآلالت ال 12:3013:45ع

ه710 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ة الطب ةBMIE352هندسة المعلومات اء الحي م ة وال ا الجزئ ر /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15مقدمة ا البيولوج 12:3013:45المث ال

ه711 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ة الطب ةBMIE388هندسة المعلومات ة الحي ة الطب ة للمعلومات مج ــــع ال س ابو دوله/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45إدارة المشار 08:0009:15ا
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ه712 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ة الطب ةِ BMIE542هندسة المعلومات س ابو دوله/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15أمن وسالمة نظِم المعلوماِت الصح 09:3010:45ا

ه713 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ة الطب ةBMIE558هندسة المعلومات ة الحي 12:3013:45احمد منصور العمري/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15برمجة متقدمة  المعلومات

ه714 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي اثولو BME102هندسة النظم الطب 09:3010:45احمد يوسف ابودلو/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15علم وظائف األعضاء ال

ه715 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ام القرعان/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/119:45مقدمة  الهندسةBME152هندسة النظم الطب 08:0009:15ه

ه716 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي 09:3010:45احسان مسعد/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/119:45مقدمة  الهندسةBME152هندسة النظم الطب

ه717 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي 11:0012:15عصام عودة احمد عودة/18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/119:45مقدمة  الهندسةBME152هندسة النظم الطب

ه718 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي 12:3013:45محمد رو /18:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/119:45مقدمة  الهندسةBME152هندسة النظم الطب

ه719 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي 14:0015:15محمد رو /18:30https://exam2.yu.edu.jo-52021/9/119:45مقدمة  الهندسةBME152هندسة النظم الطب

ه720 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي 15:3016:45محمد رو /18:30https://exam2.yu.edu.jo-62021/9/119:45مقدمة  الهندسةBME152هندسة النظم الطب

ه721 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي م اآل الحيويBME340هندسة النظم الطب 12:3013:45عاتكه خ /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2909:15نظم التح

ه722 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ةBME356هندسة النظم الطب ة الحي ات الطب ون 08:0009:15قاسم قنانوه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45اإلل

ه723 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ةBME380هندسة النظم الطب 09:3010:45قاسم قنانوه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15المجسات الطب

ه724 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ةBME390هندسة النظم الطب ام القرعان/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45معالجة اإلشارات الطب 11:0012:15ه

ه725 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ةBME420هندسة النظم الطب اسات الطب ن/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15الق 09:3010:45عوض ال

ه726 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ر الط BME422هندسة النظم الطب م التص 11:0012:15احسان مسعد/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45مفاه

ه727 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ةِ BME544هندسة النظم الطب ة/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45معالجة الصورِة الطب 11:0012:15عصام ابوقاسم

ه728 ةالحجاوي للهندسه التكنولوج ة الحي ةBME576هندسة النظم الطب 09:3010:45عاتكه خ /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15المواد الحي

احة والفنادق729 ةالس سن/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45إدارة قسم الغرفHOTL121االدارة الفندق 12:3013:45فرات معن المح

احة والفنادق730 ةالس اتHOTL142االدارة الفندق 12:3013:45عمر العنانزة/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45ادارة المؤتمرات والمناس

احة والفنادق731 ةالس افة HOTL212(2)االدارة الفندق ة متخصصة للض 08:0009:15احمد مخادمه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45لغة أجن

احة والفنادق732 ةالس ة وسالمتهاHOTL231االدارة الفندق سن/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15صحة االغذ 11:0012:15فرات معن المح

احة والفنادق733 ةالس ةHOTL321االدارة الفندق افة الدول سن/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15نظم المعلومات  مؤسسات الض 09:3010:45فرات معن المح

احة والفنادق734 ةالس افةHOTL435االدارة الفندق ف  الض ال ة ع الت له/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45إدارة المواد والرقا 12:3013:45خالد مقا

احة والفنادق735 ةالس افةHOTL443االدارة الفندق ة  صناعة الض ج ات 11:0012:15عمر العنانزة/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15االدارة االس

احة والفنادق736 ةالس له/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15إدارة المطاعمHOTL444االدارة الفندق 14:0015:15خالد مقا

احة والفنادق737 ةالس 09:3010:45احمد مخادمه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15ادارة الدخلHOTL445االدارة الفندق

احة والفنادق738 احة والسفرالس احة  االردنTOUR140الس ابنه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15الس دالقادر ع 09:3010:45ع

احة والفنادق739 احة والسفرالس ابنه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45اثار االردن ع العصورTOUR142الس دالقادر ع 08:0009:15ع

احة والفنادق740 احة والسفرالس ا TOUR232الس عة/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15مهارات االتصال الس 15:3016:45شار معا

احة والفنادق741 احة والسفرالس احة والسفر TOUR233(1)الس ة للس ــــج عودات/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45لغة إنجل 12:3013:45ار

احة والفنادق742 احة والسفرالس احة والسفر TOUR234(2)الس ة للس سة/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45لغة إنجل ة درا 12:3013:45فخ
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احة والفنادق743 احة والسفرالس ا والفند TOUR322الس ق الس س عة/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15ال 14:0015:15شار معا

احة والفنادق744 احة والسفرالس ةTOUR335الس اح 11:0012:15سعد السعد/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15نظم المعلومات الس

احة والفنادق745 احة والسفرالس ا وفند TOUR336الس رم رواشده/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45إحصاء س 12:3013:45ا

احة والفنادق746 احة والسفرالس احة المستدامةTOUR448الس دارنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15الس 15:3016:45محمد 

عة747 مASL110اصول الدينال ا الخ /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/418:15علوم القرآن ال 08:0009:15زك

عة748 مASL110اصول الدينال 14:0015:15محمد الجمل/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/418:15علوم القرآن ال

عة749 مASL110اصول الدينال صل/17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/418:15علوم القرآن ال دالرزاق ابو ال 15:3016:45ع

عة750 الَمنقولASL112اصول الدينال م  ايري/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45تفس القرآن ال 12:3013:45نذير ال

عة751 ة وعلومهاASL120اصول الدينال 09:3010:45محمد ع قاسم العمري/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3013:45المدخل إ السنة النب

عة752 ة وعلومهاASL120اصول الدينال 11:0012:15محمد زه المحمد/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3013:45المدخل إ السنة النب

عة753 ة وعلومهاASL120اصول الدينال د بواعنه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3013:45المدخل إ السنة النب 12:3013:45سع

عة754 ة وعلومهاASL120اصول الدينال اده/12:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/3013:45المدخل إ السنة النب فاء ال 14:0015:15ه

عة755 ة وأعمال الخلفاء الراشدينASL121اصول الدينال ة النب 12:3013:45محمد ع قاسم العمري/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/119:45الس

عة756 ة وأعمال الخلفاء الراشدينASL121اصول الدينال ة النب 15:3016:45محمد زه المحمد/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/119:45الس

عة757 ةASL122اصول الدينال لة لألرع النوو ل مان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45دراسة تحل 08:0009:15خالد ال

عة758 ةASL130اصول الدينال دة اإلسالم 11:0012:15احمد منا /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2816:45المدخل إ العق

عة759 ةASL130اصول الدينال دة اإلسالم مان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2816:45المدخل إ العق 17:0018:15خالد ال

عة760 الَمعقولASL211اصول الدينال م  ا الخ /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15تفس القرآن ال 09:3010:45زك

عة761 17:0018:15احمد منا /17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15القصص القرآ ASL212اصول الدينال

عة762 ح ASL220اصول الدينال ث الصح عة/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15دراسات  أحاد ه / ال 09:3010:45محمد طوال

عة763 09:3010:45نجاح محمد العزام/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15الهدى النبوي  األدب والرقاقASL221اصول الدينال

عة764 ا تعا والقدرASL230اصول الدينال مان  د بواعنه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15اإل 14:0015:15سع

عة765 ان  القرآن والسنةASL311اصول الدينال ب الب 17:0018:15محمد رضا الحوري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15أسال

عة766 مASL312اصول الدينال 09:3010:45محمد الجمل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15إعجاز القرآن ال

عة767 امASL313اصول الدينال ات األح 11:0012:15ح شطناوي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45تفس آ

عة768 امASL313اصول الدينال ات األح دالرزاق احمد اسعد رجب/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2813:45تفس آ 15:3016:45ع

عة769 دASL320اصول الدينال ة ودراسة األسان ث النب ــــج األحاد 14:0015:15محمد عوده الحوري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3009:15تخ

عة770 دASL320اصول الدينال ة ودراسة األسان ث النب ــــج األحاد عة/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3009:15تخ ه / ال 15:3016:45محمد طوال

عة771 اتASL330اصول الدينال 08:0009:15خالد الشوحه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2810:45النبوات والسمع

عة772 ةASL336اصول الدينال دالرحمن/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45الفرق اإلسالم 12:3013:45رائد ب ع

عة773 نASL410اصول الدينال 11:0012:15محمد رضا الحوري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15مناهج المف
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عة774 دالرزاق احمد اسعد رجب/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45تفس تحل ASL413اصول الدينال 12:3013:45ع

عة775 امASL426اصول الدينال ث األح 08:0009:15نجاح محمد العزام/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/409:15ح أحاد

عة776 امASL426اصول الدينال ث األح صل/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/409:15ح أحاد دالرزاق ابو ال 14:0015:15ع

عة777 17:0018:15محمد عوده الحوري/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15مناهج المحدث ASL428اصول الدينال

عة778 انASL430اصول الدينال دالرحمن/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45مقارنة األد 15:3016:45رائد ب ع

عة779 ةASL431اصول الدينال ة معا ارات فك 11:0012:15خالد الشوحه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15ت

عة780 ةال ةIEB121االقتصاد والمصارف االسالم ادئ االقتصاد والمصارف اإلسالم 09:3010:45احمد خصاونه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15م

عة781 ةال ةIEB211االقتصاد والمصارف االسالم ة معا ة إسالم ا شطناوي/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/419:45معامالت اقتصاد 12:3013:45زك

عة782 ةال ةIEB211االقتصاد والمصارف االسالم ة معا ة إسالم 11:0012:15شادي االحمد/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/419:45معامالت اقتصاد

عة783 ةال ةIEB211االقتصاد والمصارف االسالم ة معا ة إسالم له/18:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/419:45معامالت اقتصاد 09:3010:45ن دح

عة784 ةال ةIEB221االقتصاد والمصارف االسالم ل ة ال ة االقتصاد 09:3010:45محمد ب ع/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15مدخل إسال إ النظ

عة785 ةال ةIEB222االقتصاد والمصارف االسالم ة  الجزئ ة االقتصاد س/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2916:45مدخل إسال إ النظ ب سم خ 12:3013:45نج

عة786 ةال ش/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45الفكر االقتصادي والم  اإلسالمIEB223االقتصاد والمصارف االسالم 11:0012:15خلود ط

عة787 ةال ة العامة  اإلسالمIEB231االقتصاد والمصارف االسالم له/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45المال 11:0012:15ن دح

عة788 ةال ات النقود  اإلسالمIEB321االقتصاد والمصارف االسالم عه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15اقتصاد 09:3010:45عدنان را

عة789 ةال ل واألوزانIEB324االقتصاد والمصارف االسالم اي اده/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15النقود والم م ع 14:0015:15ابراه

عة790 ةال ات الزاة والوقفIEB331االقتصاد والمصارف االسالم اده/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45اقتصاد م ع 12:3013:45ابراه

عة791 ةال ط  اإلسالمIEB332االقتصاد والمصارف االسالم ة والتخط 09:3010:45شادي االحمد/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15التنم

عة792 ةال ا شطناوي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/112:15االقتصاد الدو اإلسال IEB333االقتصاد والمصارف االسالم 11:0012:15زك

عة793 ةال فة/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/112:15االقتصاد الدو اإلسال IEB333االقتصاد والمصارف االسالم 14:0015:15امجد لطا

عة794 ةال ق الم اإلسال IEB341االقتصاد والمصارف االسالم س فة/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ال 12:3013:45امجد لطا

عة795 ةال ةIEB342االقتصاد والمصارف االسالم ة اإلسالم ف ات الم 15:3016:30مفلح الجراح/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45العمل

عة796 ةال ش/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15االقتصاد االجتما  اإلسالمIEB430االقتصاد والمصارف االسالم 09:3010:45خلود ط

عة797 ةال ثمار  اإلسالمIEB431االقتصاد والمصارف االسالم ل واالس دارن/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15التم دهللا  14:0015:15ع

عة798 ةال ة من منظور إسال IEB432االقتصاد والمصارف االسالم ساء من ملحم/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45دراسة الجدوى االقتصاد 12:3013:45م

عة799 ةال ةIEB441االقتصاد والمصارف االسالم ة اإلسالم ة المؤسسات المال ساء من ملحم/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45محاس 11:0012:15م

عة800 ةال ةIEB442االقتصاد والمصارف االسالم ة والنقد 12:3013:45عامر العتوم/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45األسواق المال

عة801 ةال دارن/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45إدارة المخاطر من منظور إسال IEB444االقتصاد والمصارف االسالم دهللا  15:3016:45ع

عة802 ةال ةIEB445االقتصاد والمصارف االسالم ة ع المصارف اإلسالم 14:0015:15مفلح الجراح/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15الرقا

عة803 ةال ةIEB446االقتصاد والمصارف االسالم ات اإلسالم 08:0009:15احمد خصاونه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45التأم وال

عة804 ةال ةISS111الدراسات االسالم ة اإلسالم س/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45المدخل إ ال 12:3013:45اسماء ب يو
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عة805 ةال ة/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15المدخل إ  الدعوة واإلعالم اإلسال ISS130الدراسات االسالم 08:0009:15عدنان خطاط

عة806 ةال م خلف الخالدي/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/115:15المدخل إ  الدعوة واإلعالم اإلسال ISS130الدراسات االسالم 09:3010:45ابراه

عة807 ةال عة/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/115:15المدخل إ  الدعوة واإلعالم اإلسال ISS130الدراسات االسالم ا 11:0012:15محمد احمد ال

عة808 ةال ابنه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/115:15المدخل إ  الدعوة واإلعالم اإلسال ISS130الدراسات االسالم ش ل 12:3013:45عا

عة809 ةال ودي/14:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/9/115:15المدخل إ  الدعوة واإلعالم اإلسال ISS130الدراسات االسالم اح الي 15:3016:45ا

عة810 ةال دات/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45أخالق الدعاة وآدابهمISS132الدراسات االسالم م مه 08:0009:15س

عة811 ةال ةISS200الدراسات االسالم حث ومصادر الدراسات اإلسالم ب ال 08:0009:15محمد جابر احمد ثل /18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3019:45أسال

عة812 ةال ةISS200الدراسات االسالم حث ومصادر الدراسات اإلسالم ب ال 09:3010:45احالم مطالقه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3019:45أسال

عة813 ةال ةISS200الدراسات االسالم حث ومصادر الدراسات اإلسالم ب ال ف /18:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/3019:45أسال 11:0012:15عماد ال

عة814 ةال ةISS200الدراسات االسالم حث ومصادر الدراسات اإلسالم ب ال ة الرفا /18:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/3019:45أسال 15:3016:45سم

عة815 ةال ةISS200الدراسات االسالم حث ومصادر الدراسات اإلسالم ب ال 17:0018:15نادر الرفا /18:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/3019:45أسال

عة816 ةال ة األوالد  اإلسالمISS210الدراسات االسالم 11:0012:15احالم مطالقه/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ت

عة817 ةال ةISS213الدراسات االسالم ة اإلسالم 15:3016:45اسماء الشبول/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45مؤسسات ال

عة818 ةال هISS220الدراسات االسالم ت المسلم وآدا ام الب ات/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45أح 15:3016:45رائده خالد نص

عة819 ةال ي  اإلسالمISS222الدراسات االسالم دور/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15اإلرشاد األ 14:0015:15حنان ال

عة820 ةال م خلف الخالدي/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2913:45اإلعالم الدعويISS231الدراسات االسالم 11:0012:15ابراه

عة821 ةال ة/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15قواعد الدعوة وفنونهاISS232الدراسات االسالم 09:3010:45عدنان خطاط

عة822 ةال د مساعده/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45حا العالم اإلسال ISS304الدراسات االسالم 12:3013:45ول

عة823 ةال تاب والسنةISS310الدراسات االسالم ة  ال د مساعده/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15المضام ال 14:0015:15ول

عة824 ةال ةISS312الدراسات االسالم دا  الدراسات اإلسالم حث الم 09:3010:45محمد جابر احمد ثل /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15ال

عة825 ةال ةISS316الدراسات االسالم ع ب تدرس العلوم ال فاء الفوارس/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2815:15أسال 09:3010:45ه

عة826 ةال ةISS316الدراسات االسالم ع ب تدرس العلوم ال دور/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2815:15أسال 12:3013:45حنان ال

عة827 ةال ةISS316الدراسات االسالم ع ب تدرس العلوم ال اءالدين/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2815:15أسال 11:0012:15احمد ض

عة828 ةال ةISS316الدراسات االسالم ع ب تدرس العلوم ال ل صالح/14:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2815:15أسال 15:3016:45نه

عة829 ةال ةISS322الدراسات االسالم ات المعا ة والتحد س/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2819:45األ 11:0012:15اسماء ب يو

عة830 ةال ةISS322الدراسات االسالم ات المعا ة والتحد ة الرفا /18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2819:45األ 14:0015:15سم

عة831 ةال ي  اإلسالمISS323الدراسات االسالم ل األ ودي/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15التأه اح الي 14:0015:15ا

عة832 ةال ة والوعظISS335الدراسات االسالم عة/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45الخطا ا 12:3013:45محمد احمد ال

عة833 ةال اءالدين/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15علم االجتماع اإلسال ISS403الدراسات االسالم 09:3010:45احمد ض

عة834 ةال وي من منظور إسال ISS410الدراسات االسالم ف /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3116:45 علم النفس ال 12:3013:45عماد ال

عة835 ةال ةISS412الدراسات االسالم ة اإلسالم 15:3016:45نادر الرفا /18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45 مناهج ال
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عة836 ةال ةISS413الدراسات االسالم ة اإلسالم م ال ادئ وق 17:0018:15اسماء الشبول/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15م

عة837 ةال ةISS417الدراسات االسالم ة اإلسالم ل صالح/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15المعلم والمتعلم  ال 14:0015:15نه

عة838 ةال ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2818:15الطفولة  اإلسالمISS426الدراسات االسالم 17:0018:15رائده خالد نص

عة839 ةال ابنه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15 اإلسالم  اإلعالم الغر ISS431الدراسات االسالم ش ل 14:0015:15عا

عة840 ــــع اإلسال ومقاصدهFQH101الفقه وأصولهال دهللا الصالح/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2809:15المدخل إ ال 09:3010:45ع

عة841 ــــع اإلسال ومقاصدهFQH101الفقه وأصولهال 08:0009:15رنده العمري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2809:15المدخل إ ال

عة842 م جوارنه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/415:15فقه الطهارة والصالةFQH102الفقه وأصولهال 11:0012:15ابراه

عة843 12:3013:45فاتن حداد/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/415:15فقه الطهارة والصالةFQH102الفقه وأصولهال

عة844 ة  أصول الفقه / FQH1301الفقه وأصولهال 08:0009:15اسامه الغنمي /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45القواعد اللغ

عة845 قاتFQH200الفقه وأصولهال 09:3010:45محمد طالفحه/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2919:45فقه المعاوضات والتوث

عة846 قاتFQH200الفقه وأصولهال 11:0012:15سامره العمري/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2919:45فقه المعاوضات والتوث

عة847 ام والزاة والحجFQH203الفقه وأصولهال 11:0012:15محمد طالفحه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/116:45فقه الص

عة848 ام والزاة والحجFQH203الفقه وأصولهال م جوارنه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/116:45فقه الص 09:3010:45ابراه

عة849 ةFQH211الفقه وأصولهال عه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15فقه االحوال الشخص دهللا را 09:3010:45ع

عة850 ة )FQH230الفقه وأصولهال ب/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15أصول الفقه ( المصادر االصل 09:3010:45فراس الشا

عة851 ب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45علم أصول الفقهFQH231الفقه وأصولهال 08:0009:15فراس الشا

عة852 ة  أصول الفقه / FQH2322الفقه وأصولهال 09:3010:45اسامه الغنمي /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15القواعد اللغ

عة853 ةFQH250الفقه وأصولهال ع ة للعلوم ال ون 11:0012:15رنده العمري/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15المصادر االل

عة854 عاتFQH301الفقه وأصولهال 09:3010:45سامره العمري/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15فقه المشارات والت

عة855 مان والنذور واالطعمةFQH304الفقه وأصولهال 09:3010:45رنده العمري/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15فقه اال

عة856 ف /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45فرق الزواج  الفقه والقانونFQH310الفقه وأصولهال 08:0009:15يوسف ال

عة857 ات والموارثFQH311الفقه وأصولهال ام ال ف /14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3015:15أح 09:3010:45يوسف ال

عة858 ات والموارثFQH311الفقه وأصولهال ام ال 12:3013:45اسامه الفق /14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3015:15أح

عة859 م واالدارة  االسالمFQH321الفقه وأصولهال ال العتوم/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45نظام الح 08:0009:15ن

عة860 اتFQH422الفقه وأصولهال اء الموم /08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15فقه العق 14:0015:15ا

عة861 11:0012:15فاتن حداد/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15الفقه المقارنFQH431الفقه وأصولهال

عة862 ةFQH433الفقه وأصولهال ات الفقه ال العتوم/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15النظ 09:3010:45ن

عة863 ام )FQH435الفقه وأصولهال اط األح ن دهللا الصالح/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15أصول الفقه ( طرق اس 11:0012:15ع

عة864 ةFQH436الفقه وأصولهال اء الموم /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45القواعد الفقه 12:3013:45ا

عة865 ةFQH440الفقه وأصولهال ع مات ال دالمهدي العجلو /08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15فقه القضاء وأصول المحا 14:0015:15ع

عة866 ةFQH460الفقه وأصولهال ة معا ا وفتاوى فقه دالمهدي العجلو /18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45قضا 15:3016:45ع
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دلة867 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن ةPHAR215الص ائ دلة ف 11:0012:15حسن الحمود/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15ص

دلة868 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن ةPHAR220الص دالن ال الص ب وحساب األش 09:3010:45حسن الحمود/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45ترا

دلة869 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دلةPHAR320الص ا الص 12:3013:45ار العمري/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45تكنولوج

دلة870 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دال PHAR330الص قة الص اء الدق ده/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15علم األح 11:0012:15روان ال

دلة871 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن لPHAR423الص ات التجم ده/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45مستح 09:3010:45روان ال

دلة872 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن صال الدواء للجسمPHAR520الص ا /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15أنظمة إ 14:0015:15عالء الج

دلة873 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دلة المتقدمةPHAR523الص ا الص 14:0015:15ار العمري/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15تكنولوج

دلة874 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دال PHAR533الص ا /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15علم المناعة واألمصال الص 11:0012:15عالء الج

دلة875 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن ةPHAR540الص دالن ة الص ة الحي ا /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45التقن 09:3010:45عالء الج

دلة876 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن ة564صالص دلة الصناع ات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15موضوعات مختارة  الص nannanرشا ع
دلة877 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال دلةPHAR230الص 14:0015:15اسامه يوسف ابوالرب/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15علم وظائف األعضاء للص

دلة878 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال دلةPHAR231الص 15:3016:45اسامه يوسف ابوالرب/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15علم وظائف األعضاء المر للص

دلة879 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ةPHAR315الص ة  اء حي م 14:0015:15مظهر الزع /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15ك

دلة880 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال دلةPHAR322الص ادئ األعمال للص 08:0009:15س النهار/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45م

دلة881 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ة PHAR332(1)الص ث محمد الطعا /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45علم األدو 09:3010:45غ

دلة882 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ة PHAR333(2)الص ث محمد الطعا /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15علم األدو 11:0012:15غ

دلة883 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال دلةPHAR413الص ده/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/409:15ندوة  الص nannanروان ال
دلة884 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ة و الجودةPHAR424الص دالن ة الص م ات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/115:15الشؤون التنظ 12:3013:45رشا ع

دلة885 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال اح الصوص/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3018:15علم المداواة PHAR431(1)الص فت مص 11:0012:15م

دلة886 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ةPHAR434الص دالن ة الص 14:0015:15محمد نص /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15الرعا

دلة887 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال دال PHAR440الص ق الص س 12:3013:45محمد نص /15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45ال

دلة888 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال دلةPHAR522الص ات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15موضوعات مختارة  الص 14:0015:15رشا ع

دلة889 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ريPHAR530الص 08:0009:15حن احمد عماوي/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45علم المداواة ال

دلة890 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ةPHAR435Aالص دون وصفة طب ة  09:3010:45س النهار/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/219:45أدو

دلة891 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م ةPHAR213ال دالن ة الص ل اء التحل م 12:3013:45محمد احمد زتون/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/216:45ال

دلة892 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م ة PHAR410(1)ال اء طب م دي/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45ك 08:0009:15الل ع الجع

دلة893 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م ة PHAR411(2)ال اء طب م دي/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15ك 08:0009:15الل ع الجع

دلة894 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م ةPHAR510ال م األدو ام/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/415:15تصم 12:3013:45يزن الع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم895 ي/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2919:45م دالقادر الم 08:0009:15ع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم896 ي/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2919:45م دالقادر الم 09:3010:45ع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم897 دهللا احمد الصمادي/18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2919:45م 11:0012:15ع
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ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم898 12:3013:45محمد الرواش/18:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2919:45م

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم899 14:0015:15احمد ع هنانده/18:30https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2919:45م

ة العلوم)STAT107اإلحصاءالعلوم900 ل ة  09:3010:45احمد ع هنانده/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2816:45إحصاء (لغ طل

ة العلوم)STAT107اإلحصاءالعلوم901 ل ة  14:0015:15ن عناقره/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2816:45إحصاء (لغ طل

ة االعالم )STAT108اإلحصاءالعلوم902 ل ة  09:3010:45ن عناقره/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/0419:45مدخل ا االحصاء (لطل

ة االعالم )STAT108اإلحصاءالعلوم903 ل ة  ي/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/0419:45مدخل ا االحصاء (لطل دالقادر الم 11:0012:15ع

ة االعالم )STAT108اإلحصاءالعلوم904 ل ة  14:0015:15محمد الطالب/18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/0419:45مدخل ا االحصاء (لطل

ادىء االحتماالت STAT111(1)اإلحصاءالعلوم905 09:3010:45نور الموم /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/410:45م

ادىء االحتماالت STAT111(1)اإلحصاءالعلوم906 11:0012:15ن عناقره/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/410:45م

ادىء االحتماالت STAT111(1)اإلحصاءالعلوم907 12:3013:45نور الموم /09:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/410:45م

ادىء اإلحصاء STAT201(2)اإلحصاءالعلوم908 من رواشده/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3012:15م 11:0012:15ا

ادىء اإلحصاء STAT201(2)اإلحصاءالعلوم909 دهللا احمد الصمادي/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3012:15م 14:0015:15ع

ة اإلحصاء)STAT203اإلحصاءالعلوم910 طل 09:3010:45محمد الطالب/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/418:15إحصاء حيوي ( لغ

ة اإلحصاء)STAT203اإلحصاءالعلوم911 طل 12:3013:45محمد القادري/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/418:15إحصاء حيوي ( لغ

ادىء االحتماالت STAT211(2)اإلحصاءالعلوم912 كر/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/113:45م 08:0009:15محمد حسن 

ادىء االحتماالت STAT211(2)اإلحصاءالعلوم913 من رواشده/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/113:45م 14:0015:15ا

09:3010:45عمر اعدوس/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15استدالل إحصا  STAT234(1)اإلحصاءالعلوم914

وان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15طرق المعاينةSTAT271اإلحصاءالعلوم915 11:0012:15محمد ف

ات STAT278(1)اإلحصاءالعلوم916 12:3013:45عمر اعدوس/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45حوث العمل

ةSTAT281اإلحصاءالعلوم917 14:0015:15نور الموم /17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15حقائب إحصائ

ة اإلحتمالSTAT312اإلحصاءالعلوم918 وان/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/210:45نظ 08:0009:15محمد ف

ا STAT373اإلحصاءالعلوم919 14:0015:15محمد القادري/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15احصاء س

اين STAT374(1)اإلحصاءالعلوم920 ل الت م التجارب وتحل 09:3010:45جهاد جرارحه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15تصم

ل االنحدارSTAT375اإلحصاءالعلوم921 12:3013:45جهاد جرارحه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تحل

ةSTAT376اإلحصاءالعلوم922 ة الموثوق كر/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45نظ 11:0012:15محمد حسن 

اتالعلوم923 اض امل MATH101(1)ال 14:0015:15حسن المفلح/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2818:15تفاضل وت

اتالعلوم924 اض امل MATH101(1)ال ف/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2818:15تفاضل وت 08:0009:15فه ال

اتالعلوم925 اض امل MATH101(1)ال دالرحمن/17:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2818:15تفاضل وت 09:3010:45احمد ب ع

اتالعلوم926 اض امل MATH101(1)ال 12:3013:45افنان داغر/17:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2818:15تفاضل وت

اتالعلوم927 اض امل MATH101(1)ال دالرحمن/17:00https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/2818:15تفاضل وت 11:0012:15احمد ب ع

اتالعلوم928 اض امل MATH101(1)ال 11:0012:15افنان داغر/17:00https://exam2.yu.edu.jo-72021/8/2818:15تفاضل وت
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اتالعلوم929 اض امل MATH102(2)ال 09:3010:45افنان داغر/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/413:45تفاضل وت

اتالعلوم930 اض امل MATH102(2)ال م نا العمري/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/413:45تفاضل وت دال 09:3010:45ع

اتالعلوم931 اض امل MATH102(2)ال دهللا عقله الرفا /12:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/413:45تفاضل وت 09:3010:45محمد ع

اتالعلوم932 اض امل MATH102(2)ال ام الجراح/12:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/413:45تفاضل وت 11:0012:15ه

اتالعلوم933 اض امل MATH102(2)ال ات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-52021/9/413:45تفاضل وت 11:0012:15جنان ش

اتالعلوم934 اض امل MATH102(2)ال دهللا عقله الرفا /12:30https://exam2.yu.edu.jo-62021/9/413:45تفاضل وت 11:0012:15محمد ع

اتالعلوم935 اض امل MATH102(2)ال 14:0015:15خالد الزع /12:30https://exam2.yu.edu.jo-72021/9/413:45تفاضل وت

اتالعلوم936 اض امل MATH102(2)ال ل/12:30https://exam2.yu.edu.jo-82021/9/413:45تفاضل وت 12:3013:45احمد الرح

اتالعلوم937 اض امل MATH102(2)ال سة/12:30https://exam2.yu.edu.jo-92021/9/413:45تفاضل وت 12:3013:45اسم الخما

اتالعلوم938 اض امل MATH102(2)ال 12:3013:45خالد الزع /12:30https://exam2.yu.edu.jo-102021/9/413:45تفاضل وت

اتالعلوم939 اض امل MATH102(2)ال ب/12:30https://exam2.yu.edu.jo-112021/9/413:45تفاضل وت 14:0015:15االء قاسم الخط

اتالعلوم940 اض ة الهندسة)MATH152ال ل ة  ا المعلومات وطل ة تكنولوج ل ة  ات المتقطعة(لطل اض 11:0012:15طالل الحوري/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ال

اتالعلوم941 اض ــط MATH201(1)ال ل وس سة/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3010:45تحل 09:3010:45اسم الخما

اتالعلوم942 اض ــط MATH201(1)ال ل وس 11:0012:15شادي شقاقحه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3010:45تحل

اتالعلوم943 اض ــط MATH201(1)ال ل وس 12:3013:45محمد جرارحه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3010:45تحل

اتالعلوم944 اض ــط MATH201(1)ال ل وس 14:0015:15محمد جرارحه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/3010:45تحل

اتالعلوم945 اض ــط MATH202(2)ال ل وس ب/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تحل ل حب 12:3013:45ج

اتالعلوم946 اض ة MATH203(1)ال ة عاد 12:3013:45حسن المفلح/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45معادالت تفاضل

اتالعلوم947 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد اجنه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/112:15معادالت تفاضل 09:3010:45مصط احمد اله

اتالعلوم948 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد ام الجراح/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/112:15معادالت تفاضل 09:3010:45ه

اتالعلوم949 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد اجنه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/112:15معادالت تفاضل 11:0012:15مصط احمد اله

اتالعلوم950 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد 11:0012:15رائد الموم /11:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/112:15معادالت تفاضل

اتالعلوم951 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد ب/11:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/9/112:15معادالت تفاضل 11:0012:15االء قاسم الخط

اتالعلوم952 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد ات/11:00https://exam2.yu.edu.jo-62021/9/112:15معادالت تفاضل 12:3013:45جنان ش

اتالعلوم953 اض ة الهندسة)MATH205ال ل ة  ة (1) (لطل ة عاد 14:0015:15محمد فواز الجمل/11:00https://exam2.yu.edu.jo-72021/9/112:15معادالت تفاضل

اتالعلوم954 اض اءMATH206ال م ة ال ات لطل 09:3010:45معارف الزع /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15راض

اتالعلوم955 اض ـر خطـي MATH241(1)ال 09:3010:45ادرس رواشده/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3116:45ج

اتالعلوم956 اض ـر خطـي MATH241(1)ال 09:3010:45شادي شقاقحه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3116:45ج

اتالعلوم957 اض ـر خطـي MATH241(1)ال 11:0012:15ادرس رواشده/15:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3116:45ج

اتالعلوم958 اض ة المجموعاتMATH251ال 11:0012:15محمد الشخاتره/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15نظ

اتالعلوم959 اض دس من وجهة نظر حديثةMATH261ال 09:3010:45ع فوره/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15هندسة اقل
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اتالعلوم960 اض ة األلعابMATH281ال ة ونظ مجة الخط 11:0012:15قاسم محمد محمود الحسن/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15ال

اتالعلوم961 اض ـــة MATH301(1)ال ــة جزئ 14:0015:15رائد الموم /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3109:15معــادالت تفاضل

اتالعلوم962 اض قـي MATH311(1)ال ل حق ف/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15تحل 09:3010:45فه ال

اتالعلوم963 اض ل مركب MATH312(1)ال دهللا الجراح/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45تحل 08:0009:15ع

اتالعلوم964 اض ل عددي  MATH321(1)ال 12:3013:45محمد فواز الجمل/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تحل

اتالعلوم965 اض ا المعلومات)MATH322ال ة تكنولوج ل ة  ـل عددي (1)  (لطل م نا العمري/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تحل دال 12:3013:45ع

اتالعلوم966 اض ـــدي MATH342(1)ال ب/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15ج تج ل حب 11:0012:15ج

اتالعلوم967 اض ـــة األعدادMATH343ال د ابو دواس/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3109:15نظ 14:0015:15رش

اتالعلوم968 اض قاتهاMATH352ال ة وتطب اب 09:3010:45محمد الشخاتره/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15المجموعات الض

اتالعلوم969 اض ولوجــيMATH362(1)ال 11:0012:15ع فوره/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15ت

اتالعلوم970 اض قـي  MATH411(2)ال ـل حق 08:0009:15واثق ب دو /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45تحل

اتالعلوم971 اض ـل عـددي  MATH421(2)ال 12:3013:45قاسم محمد محمود الحسن/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تحل

اتالعلوم972 اض ـدي  MATH442(2)ال ل/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15ج تج 11:0012:15احمد الرح

اتالعلوم973 اض ـةMATH483ال ـات تركي 09:3010:45طالل الحوري/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15راض

اتالعلوم974 اض د ابو دواس/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45مواضيع مختارةMATH492ال 12:3013:45رش

ةالعلوم975 ات ا عامة BIO101(1)العلوم الح 12:3013:45خالد القاعود/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2809:15بيولوج

ةالعلوم976 ات ا عامة BIO101(1)العلوم الح 09:3010:45محمد جهما /08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2809:15بيولوج

ةالعلوم977 ات ا عامة BIO101(1)العلوم الح 11:0012:15امل حرب/08:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2809:15بيولوج

ةالعلوم978 ات ا عامة BIO101(1)العلوم الح دات/08:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2809:15بيولوج 12:3013:45راض مه

ةالعلوم979 ات ا عامة BIO101(1)العلوم الح ه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/2809:15بيولوج 11:0012:15خالد ابوخ

ةالعلوم980 ات ا عامة BIO101(1)العلوم الح 14:0015:15امل حرب/08:00https://exam2.yu.edu.jo-72021/8/2809:15بيولوج

ةالعلوم981 ات ا عامة BIO102(2)العلوم الح 09:3010:45محمد ابوقمر/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15بيولوج

ةالعلوم982 ات ا عامة BIO107(3)العلوم الح 11:0012:15محمد ابوقمر/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45بيولوج

ةالعلوم983 ات سانBIO108العلوم الح ا اإل ه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15بيولوج 09:3010:45خالد ابوخ

ةالعلوم984 ات ةBIO111العلوم الح ات الطب ل ة ال ة عامة لطل ات عه يوسف رواشده/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2913:45علوم ح 11:0012:15ر

ةالعلوم985 ات سانBIO201العلوم الح ا اإل 12:3013:45بهاء الدين محمد الطراد/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2810:45ــــح وفسيولوج

ةالعلوم986 ات سانBIO201العلوم الح ا اإل ب/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2810:45ــــح وفسيولوج م الخط 09:3010:45ح

ةالعلوم987 ات ا القرعان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15الحيوانات الالفقارةBIO215العلوم الح 09:3010:45ل

ةالعلوم988 ات 09:3010:45غاده العمري/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/218:15ــــح الفقارات المقارنBIO216العلوم الح

ةالعلوم989 ات اتBIO221العلوم الح ل اللحام/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ــــح الن 11:0012:15جم

ةالعلوم990 ات اتBIO227العلوم الح ا الن ل اللحام/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15مورفولوج 14:0015:15جم
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ةالعلوم991 ات ةBIO251العلوم الح ا الخل ل/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45بيولوج 12:3013:45احمد خل

ةالعلوم992 ات ةBIO304العلوم الح اء حي م عه يوسف رواشده/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15ك 09:3010:45ر

ةالعلوم993 ات اء اإلشعا BIO305العلوم الح ل/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15علم األح 15:3016:45احمد خل

ةالعلوم994 ات 09:3010:45خالد القاعود/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15علم الدمBIO307العلوم الح

ةالعلوم995 ات اة التك BIO317العلوم الح طاينه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45علم الح 12:3013:45خالد ال

ةالعلوم996 ات شوء واالرتقاءBIO341العلوم الح ر /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/0109:15ال 08:0009:15المث ال

ةالعلوم997 ات سانBIO346العلوم الح 14:0015:15احمد مسلط/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3016:45وراثة اإل

ةالعلوم998 ات ةBIO352العلوم الح ا الج 11:0012:15احمد مسلط/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/413:45البيولوج

ةالعلوم999 ات ةBIO453العلوم الح ات ا الح عه يوسف رواشده/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45التكنولوج 08:0009:15ر

ةالعلوم1000 ات دات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15مواضيع خاصةBIO492العلوم الح 15:3016:45راض مه

اءالعلوم1001 ةMPHY306الف ة الحي اء الطب دة/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45مقدمة  الف 08:0009:15ملهم اع

اءالعلوم1002 ةMPHY341الف اء اإلشعاع ابنه/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45الف س ع 11:0012:15ا

اءالعلوم1003 اء الصحةMPHY343الف دات/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ف 12:3013:45قاسم مه

اءالعلوم1004 ةMPHY381الف ة الطب قات ال ه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15التطب 14:0015:15حسن ابوصاف

اءالعلوم1005 اء الطب النوويMPHY448الف دة/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ف 11:0012:15ملهم اع

اءالعلوم1006 اء عامة PHYS1011الف 08:0009:15حامد حمادنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3115:15ف

اءالعلوم1007 اء عامة PHYS1011الف 09:3010:45قتاد سماره/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3115:15ف

اءالعلوم1008 اء عامة PHYS1011الف 11:0012:15خالد ابو مراد/14:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3115:15ف

اءالعلوم1009 اء عامة PHYS1011الف ش/14:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/3115:15ف دهللا قط 12:3013:45ع

اءالعلوم1010 اء عامة PHYS1011الف 14:0015:15خالد ابو مراد/14:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/3115:15ف

اءالعلوم1011 اء عامة PHYS1022الف جه حماشا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/218:15ف 08:0009:15خد

اءالعلوم1012 اء عامة PHYS1022الف دات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/218:15ف 09:3010:45قاسم مه

اءالعلوم1013 اء عامة PHYS1022الف ف/17:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/218:15ف دهللا ال 11:0012:15ع

اءالعلوم1014 اء عامة PHYS1022الف جه حماشا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/9/218:15ف 12:3013:45خد

اءالعلوم1015 اء عامة PHYS1022الف 14:0015:15نهاد طشطوش/17:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/9/218:15ف

اءالعلوم1016 اء عامة PHYS1022الف دهللا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-62021/9/218:15ف 08:0009:15منال ع

اءالعلوم1017 اء عامة PHYS1022الف دهللا/17:00https://exam2.yu.edu.jo-72021/9/218:15ف 11:0012:15منال ع

اءالعلوم1018 اء عامة PHYS1033الف 08:0009:15محمد رضا/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/412:15ف

اءالعلوم1019 اء عامة PHYS1033الف 12:3013:45محمد رضا/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/412:15ف

اءالعلوم1020 ةPHYS108الف ة العلوم الطب اء عامة 1 لطل ف/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45 ف دهللا ال 08:0009:15ع

اءالعلوم1021 ة PHYS2011الف اء النظ 08:0009:15نهاد طشطوش/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45طرق الف
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اءالعلوم1022 09:3010:45حامد حمادنه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15علم الفلك PHYS2021الف

اءالعلوم1023 ات PHYS2351الف ون 12:3013:45ع الموم /15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ال

اءالعلوم1024 اء حديثة PHYS2511الف ح/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15ف دالفتاح لحل 14:0015:15ع

اءالعلوم1025 اء حديثة PHYS2532الف ح/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ف دالفتاح لحل 11:0012:15ع

اءالعلوم1026 ةPHYS281الف ه/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15ات هندس 09:3010:45حسن ابوصاف

اءالعلوم1027 ة PHYS3012الف اء النظ ب/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15طرق الف 14:0015:15احمد محمدع الخط

اءالعلوم1028 ة PHYS3321الف س هرومغناط ة ال فه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15نظ 15:3016:45مهدي لطا

اءالعلوم1029 ة PHYS3332الف س هرومغناط ة ال 09:3010:45ع الموم /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3112:15نظ

اءالعلوم1030 ة PHYS3532الف م ا  ان ابنه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3118:15م س ع 14:0015:15ا

اءالعلوم1031 الزماPHYS446الف اء ال ب/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ف 11:0012:15احمد محمدع الخط

اءالعلوم1032 ةPHYS462الف ا احصائ ان ش/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45م م ابو الجرا 12:3013:45ابراه

اءالعلوم1033 ة PHYS4711الف اء الحالة الصل ش/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45ف دهللا قط 08:0009:15ع

اءالعلوم1034 م اء عامة CHEM101(1)ال م د/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45ك دالحم 08:0009:15عامر ع

اءالعلوم1035 م اء عامة CHEM101(1)ال م د/12:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3113:45ك دالحم 11:0012:15عامر ع

اءالعلوم1036 م اء عامة CHEM101(1)ال م طاينه/12:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/3113:45ك 09:3010:45طارق طالل 

اءالعلوم1037 م اء عامة CHEM102(2)ال م ان/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/416:45ك 09:3010:45فاضل الود

اءالعلوم1038 م اء عامة CHEM102(2)ال م ان/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/416:45ك 12:3013:45فاضل الود

اءالعلوم1039 م ة)CHEM103ال ات الطب ل ة ال اء عامة (لطل م طاينه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/118:15ك 08:0009:15طارق طالل 

اءالعلوم1040 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م طاينه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/118:15ك 08:0009:15طارق طالل 

اءالعلوم1041 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م 09:3010:45قاسم جرادات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/118:15ك

اءالعلوم1042 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م دات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/9/118:15ك م مه 08:0009:15ابراه

اءالعلوم1043 م ة CHEM211(1)ال اء عض م د/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15ك 09:3010:45شحاده م

اءالعلوم1044 م ة CHEM212(2)ال اء عض م دالمنعم رواشده/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15ك 09:3010:45ع

اءالعلوم1045 م ة عم CHEM213(1)ال اء عض م 12:3013:30محمود الطالب/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ك

اءالعلوم1046 م ة والتخصص الفر )CHEM215ال اء الطب ة والف ات ة العلوم الح ة (لطل اء عض م دات/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3015:15 ك م مه 09:3010:45ابراه

اءالعلوم1047 م ة والتخصص الفر )CHEM215ال اء الطب ة والف ات ة العلوم الح ة (لطل اء عض م 11:0012:15محمود الطالب/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3015:15 ك

اءالعلوم1048 م ة التخصص الفر )CHEM216ال ة و طل ات ة العلوم الح ة عم (لطل اء عض م 12:3013:30محمود الطالب/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2916:45ك

اءالعلوم1049 م ة CHEM231(1)ال ل اء تحل م 11:0012:15قاسم جرادات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2913:45ك

اءالعلوم1050 م ة CHEM311(3)ال اء عض م 09:3010:45محمود القضاة/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3019:45ك

اءالعلوم1051 م ل اآل CHEM331ال 08:0009:15ادرس الموم /09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2910:45مقدمة  طرق التحل

اءالعلوم1052 م ل اآل العم CHEM334ال 17:0018:00ادرس الموم /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/419:45التحل
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اءالعلوم1053 م ة CHEM341(1)ال ائ اء ف م 12:3013:45ا الحاج/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ك

اءالعلوم1054 م ة CHEM342(2)ال ائ اء ف م ابنه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15ك ف ع 15:3016:45طاهر 

اءالعلوم1055 م ةCHEM416ال ف ة ط اء عض م 11:0012:15محمود القضاة/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15ك

اءالعلوم1056 م ةCHEM433ال ل هروتحل دات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15ال 14:0015:15صفوان عب

اءالعلوم1057 م ة CHEM442(3)ال ائ اء ف م ابنه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ك ف ع 12:3013:45طاهر 

اءالعلوم1058 م ةCHEM493ال ل اء التحل م اء/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2812:15مواضيع خاصة  ال م 12:3013:45احمد العمري / ك

اءالعلوم1059 م ةCHEM493ال ل اء التحل م اء/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2812:15مواضيع خاصة  ال م 14:0015:15احمد العمري / ك

ةالعلوم1060 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم 11:0012:15محمد جهما /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2619:45الب

ةالعلوم1061 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم 09:3010:45بهاء الدين محمد الطراد/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2619:45الب

ةالعلوم1062 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم دالرحمن خواجه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2619:45الب 12:3013:45محمد ع

ةالعلوم1063 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم 14:0015:15زد الطعا /18:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2619:45الب

ةالعلوم1064 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم 08:0009:15سناء عودات/18:30https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2619:45الب

ةالعلوم1065 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم 14:0015:15سناء عودات/18:30https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/2619:45الب

ةالعلوم1066 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم 08:0009:15لينا القرعان/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2618:15تكنولوج

ةالعلوم1067 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم 09:3010:45اقدام الها /17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2618:15تكنولوج

ةالعلوم1068 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم 08:0009:15سوسن نص /17:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2618:15تكنولوج

ةالعلوم1069 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم اس/17:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2618:15تكنولوج 12:3013:45اسامه ابو ع

ةالعلوم1070 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم طاينه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2618:15تكنولوج 11:0012:15عب 

ةالعلوم1071 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2416:45الل دالهادي ع  08:0009:15احمد ع

ةالعلوم1072 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2416:45الل دالهادي ع  11:0012:15احمد ع

ةالعلوم1073 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2416:45الل دالهادي ع  12:3013:45احمد ع

ةالعلوم1074 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال 12:3013:45نهاد مخادمة/15:30https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2416:45الل

ةالعلوم1075 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال اض الحوري/15:30https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2416:45الل 11:0012:15محمد محمود ف

ةالعلوم1076 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال 14:0015:15رشاد الزع /15:30https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/2416:45الل

ةالعلوم1077 ة العلم دالن /14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2515:15مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم 14:0015:15جعفر ع

ةالعلوم1078 ة العلم 11:0012:15قتاد سماره/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45الطاقة المتجددةSCI105المساقات الخدم

ةالعلوم1079 ة العلم حث العل SCI107المساقات الخدم 11:0012:15اقدام الها /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45ال

ةالعلوم1080 ة العلم nannanاقدام الها /08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2609:15مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم
ةالعلوم1081 ة العلم nannanسوسن نص /08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2609:15مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم
ةالعلوم1082 ة العلم nannanلينا القرعان/08:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2609:15مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم
ةالعلوم1083 ة العلم اس/08:00https://exam2.yu.edu.jo-42021/8/2609:15مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم nannanاسامه ابو ع
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ةالعلوم1084 ة العلم طاينه/08:00https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/2609:15مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم nannanعب 
ةالعلوم1085 ة العلم طاينه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/2610:45مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم nannanعب 
ةالعلوم1086 ة العلم nannanلينا القرعان/09:30https://exam2.yu.edu.jo-72021/8/2610:45مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم
ةالعلوم1087 ة العلم nannanسوسن نص /09:30https://exam2.yu.edu.jo-82021/8/2610:45مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم
ةالعلوم1088 ة العلم nannanاقدام الها /09:30https://exam2.yu.edu.jo-92021/8/2610:45مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم
ئةالعلوم1089 ـا عامـة EES101(1)علوم االرض والب 12:3013:45طالل الموم /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3119:45جيولوج

ئةالعلوم1090 ـا عامـة EES101(1)علوم االرض والب 09:3010:45محمود التم /18:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/3119:45جيولوج

ئةالعلوم1091 ـا عامـة EES101(1)علوم االرض والب 11:0012:15طالل الموم /18:30https://exam2.yu.edu.jo-52021/8/3119:45جيولوج

ئةالعلوم1092 ـا عامـة EES101(1)علوم االرض والب 11:0012:15محمد احمد محمد القضاة/18:30https://exam2.yu.edu.jo-62021/8/3119:45جيولوج

ئةالعلوم1093 ـا عامـة EES101(1)علوم االرض والب 12:3013:45محمد عطاهللا/18:30https://exam2.yu.edu.jo-72021/8/3119:45جيولوج

ئةالعلوم1094 ةEES102علوم االرض والب ئ ـا ب ب عواوده/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/415:15جيولوج 09:3010:45مه

ئةالعلوم1095 ةEES102علوم االرض والب ئ ـا ب ف الدين/14:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/415:15جيولوج ل س 12:3013:45ن

ئةالعلوم1096 د السقا/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2912:15مستحاثات  الفقارةEES210علوم االرض والب 09:3010:45ول

ئةالعلوم1097 ــة وتلـوثهــاEES211علوم االرض والب ف الدين/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15ال ل س 14:0015:15ن

ئةالعلوم1098 ةEES311علوم االرض والب 16:0017:00محمد احمد محمد القضاة/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15مستحاثات مجه

ئةالعلوم1099 ةEES312علوم االرض والب 11:0012:15خلدون القضاه/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2913:45المناخ واألرصاد الج

ئةالعلوم1100 ةEES348علوم االرض والب ب عواوده/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3113:45نظم المعلومات الجغراف 12:3013:45مه

ئةالعلوم1101 مةEES412علوم االرض والب ئة القد 15:3016:45محمود التم /14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15علم الب

ة والمواطنة1102 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك 09:3010:45احمد ارفا الرفا /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2612:15علوم عسك

ة والمواطنة1103 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك 11:0012:15احمد ارفا الرفا /11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2612:15علوم عسك

ة والمواطنة1104 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك 12:3013:45احمد ارفا الرفا /11:00https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2612:15علوم عسك

ة والمواطنة1105 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك 09:3010:45احمد ارفا الرفا /11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2612:15العلوم العسك

ة والمواطنة1106 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك 11:0012:15احمد ارفا الرفا /12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2613:45العلوم العسك

ة والمواطنة1107 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك 12:3013:45احمد ارفا الرفا /12:30https://exam2.yu.edu.jo-32021/8/2613:45العلوم العسك

لة1108 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب ــــخDES204التصم ة والتار م النظ 09:3010:45عمر الشبول/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15التصم

لة1109 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب الحاسوب DES214(1)التصم م  ده/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45التصم 11:0013:00سام الردا

لة1110 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب مDES230التصم ات اتصال التصم 11:0012:15عمر الشبول/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15نظ

لة1111 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب مDES304التصم ات التصم م/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15منهج 11:0012:15مان يوسف ابراه

لة1112 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب م الداخ المستدامDES321التصم م/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3116:45التصم 12:3013:45مان يوسف ابراه

لة1113 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب مDES403التصم ب عرض التصم ده/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3019:45أسال 13:0015:00سام الردا

لة1114 ةالفنون الجم ق م والفنون التطب م233اف.تالتصم ة للتصم ح ده/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2810:45الرسوم التوض nannanسام الردا
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لة1115 ةDRA104الدرامــاالفنون الجم نما العالم 11:0012:15طارق حداد/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15الس

لة1116 ةDRA105الدرامــاالفنون الجم نما الع 11:0012:15محمد العفان/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15الس

لة1117 حDRA111الدرامــاالفنون الجم ات/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15مقدمة  الم ا 09:3010:45الل محمد الذ

لة1118 09:3010:45محمد العفان/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/418:15مدخل إ الدراماDRA212الدرامــاالفنون الجم

لة1119 14:0015:15طارق حداد/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/418:15مدخل إ الدراماDRA212الدرامــاالفنون الجم

لة1120 ةالفنون الجم ل شك ــــخ الفن PAR202( 2)الفنون ال 09:3010:45محمود ب خالد/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15تار

لة1121 ةالفنون الجم ل شك 12:3013:45وائل الرشدان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2812:15مقدمة  الفن اإلسال PAR203الفنون ال

لة1122 ةالفنون الجم ل شك 14:0015:15وائل الرشدان/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2812:15مقدمة  الفن اإلسال PAR203الفنون ال

لة1123 ةالفنون الجم ل شك ر PAR211(2)الفنون ال 10:0012:00محمد سالم/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45الرسم والتص

لة1124 ةالفنون الجم ل شك ا PAR212الفنون ال ا وعمل 12:0014:00محمود ب خالد/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3016:45األلوان نظ

لة1125 ةالفنون الجم ل شك ا PAR212الفنون ال ا وعمل 14:0016:00محمود ب خالد/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3016:45األلوان نظ

لة1126 ةالفنون الجم ل شك استخدام الحاسوبPAR214الفنون ال 11:0012:15اسل طواها/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15الرسم 

لة1127 ةالفنون الجم ل شك ةPAR220الفنون ال دو شات/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15الحرف ال س طب 08:0010:00ت

لة1128 ةالفنون الجم ل شك اتPAR231الفنون ال ر: الخامات والتقن 12:0014:00محمد سالم/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/115:15الرسم والتص

لة1129 ةالفنون الجم ل شك قاتPAR240الفنون ال ات وتطب ة: نظ ة الفن 15:3016:45اسل طواها/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2915:15ال

لة1130 ةالفنون الجم ل شك ر الصح PAR262الفنون ال ر الفوتوغرا الوثائ  والتص 10:0012:00قاسم الشقران/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45التص

لة1131 ةالفنون الجم ل شك دات/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15النقد الف PAR303الفنون ال دهللا عب 11:0012:15ع

لة1132 ةالفنون الجم ل شك 08:0010:00محمد سالم/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15الرسم الحرPAR333الفنون ال

لة1133 ةالفنون الجم ل شك ر التج PAR442الفنون ال شات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45الرسم والتص س طب 10:0012:00ت

لة1134 ة  األردنMUS100الموس الفنون الجم ق اة الموس 12:3013:45وائل حداد/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/116:45الح

لة1135 ة  األردنMUS100الموس الفنون الجم ق اة الموس 14:0015:15رائده احمد علوان/15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/116:45الح

لة1136 دات/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15المدخل إ الموس MUS101الموس الفنون الجم 11:0012:15نضال عب

لة1137 ةMUS120الموس الفنون الجم ك الس اروك وال ــــخ موس ع ال 12:3013:45محمد المالح/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3116:45تار

لة1138 ةMUS270الموس الفنون الجم ق قات الحاسوب الموس 11:0012:15محمد المالح/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/209:15تطب

لة1139 ةMUS312الموس الفنون الجم ل الموس الع 14:0015:15محمد زهدي/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3009:15تحل

لة1140 ةMUS390الموس الفنون الجم 14:0015:15محمد غوانمه/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/118:15دراسات  الموس األردن

لة1141 ةMUS420الموس الفنون الجم ة المعا دالسالم حداد/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/212:15الموس األورو 09:3010:45ع

ات / القسم العامLAW141القانونالقانون1142 09:3010:45عالء دراوشه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15قانون العق

ةLAW151القانونالقانون1143 اس ش/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2919:45القانون الدستوري والنظم الس م كشا 14:0015:15ك

ون/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3116:45القانون اإلداريLAW161القانونالقانون1144 12:3013:45واصف ال

ه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2819:45أشخاص القانون الدو العامLAW232القانونالقانون1145 09:3010:45احمد زقي
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ه/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2819:45أشخاص القانون الدو العامLAW232القانونالقانون1146 12:3013:45احمد زقي

له/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3010:45الجرائم الواقعة ع األشخاصLAW242القانونالقانون1147 11:0012:15عقل مقا

له/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3010:45الجرائم الواقعة ع األشخاصLAW242القانونالقانون1148 14:0015:15عقل مقا

08:0009:15جهاد الجازي/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/0410:45النظام الدستوري األرد LAW252القانونالقانون1149

11:0012:15جهاد الجازي/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/0410:45النظام الدستوري األرد LAW252القانونالقانون1150

ةLAW262القانونالقانون1151 ون 11:0012:15ن عدوان/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3013:45عات االدارة االل

ةLAW262القانونالقانون1152 ون 14:0015:15ن عدوان/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3013:45عات االدارة االل

فة العامةLAW263القانونالقانون1153 ون/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2919:45الوظ 14:0015:15واصف ال

ــــع ال LAW271القانونالقانون1154 ة العامة وال لم /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/113:45المال 09:3010:45صفاء س

ــــع ال LAW271القانونالقانون1155 ة العامة وال لم /12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/113:45المال 12:3013:45صفاء س

12:3013:45عالء دراوشه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3116:45الجرائم الواقعة ع األموالLAW343القانونالقانون1156

ات العامةLAW353القانونالقانون1157 ش/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45الحقوق والح م كشا 11:0012:15ك

دي/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2813:45القضاء اإلداريLAW363القانونالقانون1158 11:0012:15خالد ال

دي/12:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/2813:45القضاء اإلداريLAW363القانونالقانون1159 14:0015:15خالد ال

ا المعلوماتLAW445القانونالقانون1160 له/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45جرائم تكنولوج دهللا احج 08:0009:15ع

ةLAW446القانونالقانون1161 مات الجزائ له/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15قانون أصول المحا دهللا احج 09:3010:45ع

امLAW112القانون الخاصالقانون1162 11:0012:15عالء وص المس /12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45مصادر االل

ةLAW190القانون الخاصالقانون1163 اللغة االنجل ة  08:0009:15ج شطناوي/11:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3012:15دراسات قانون

ةLAW190القانون الخاصالقانون1164 اللغة االنجل ة  12:3013:45ج شطناوي/11:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3012:15دراسات قانون

امLAW213القانون الخاصالقانون1165 ام االل 12:3013:45محمد الشمري/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/110:45أح

امLAW213القانون الخاصالقانون1166 ام االل 14:0015:15محمد الشمري/09:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/110:45أح

ات التجارة واإلفالسLAW222القانون الخاصالقانون1167 م خصاونه/09:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3110:45ال 08:0009:15سل

ةLAW290القانون الخاصالقانون1168 ة القانون تا حث وال اال الطعا /15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/416:45مناهج ال 08:0009:15د

ةLAW290القانون الخاصالقانون1169 ة القانون تا حث وال اال الطعا /15:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/416:45مناهج ال 11:0012:15د

09:3010:45مها خصاونه/14:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/215:15العقود المسماة LAW3141القانون الخاصالقانون1170

11:0012:15مها خصاونه/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45قانون العمل والضمان االجتما LAW315القانون الخاصالقانون1171

ةLAW323القانون الخاصالقانون1172 ف ات الم 11:0012:15معن القضاه/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45االوراق التجارة والعمل

ةLAW417القانون الخاصالقانون1173 م ع العتوم/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/118:15الحقوق العي 09:3010:45نع

ةLAW417القانون الخاصالقانون1174 م ع العتوم/17:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/118:15الحقوق العي 11:0012:15نع

دالسالم الفضل/18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3019:45القانون الدو الخاصLAW418القانون الخاصالقانون1175 11:0012:15ع

دالسالم الفضل/18:30https://exam2.yu.edu.jo-22021/8/3019:45القانون الدو الخاصLAW418القانون الخاصالقانون1176 08:0009:15ع
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11:0012:15ج شطناوي/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45عقود التأم LAW419القانون الخاصالقانون1177

ةLAW420القانون الخاصالقانون1178 مات المدن 14:0015:15عالء وص المس /18:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2919:45قانون أصول المحا

ةLAW425القانون الخاصالقانون1179 ون دات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45قانون التجارة االل م محمد عب 11:0012:15ابراه

ةLAW427القانون الخاصالقانون1180 ة الفك دات/17:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/2918:15حقوق المل م محمد عب 14:0015:15ابراه

لةLAW429القانون الخاصالقانون1181 د م والحلول ال 12:3013:45ال درادكه/15:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/8/3116:45التحك

ذLAW486القانون الخاصالقانون1182 نات والتنف دات/12:30https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/213:45قانون الب 11:0012:15يوسف عب

ةLAW490القانون الخاصالقانون1183 قات القضائ 11:0012:15عدنان العمر/08:00https://exam2.yu.edu.jo-12021/9/409:15التطب

ةLAW490القانون الخاصالقانون1184 قات القضائ 14:0015:15عدنان العمر/08:00https://exam2.yu.edu.jo-22021/9/409:15التطب

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1185 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT221تكنولوج ة  تكنولوج ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/418:15الجوانب القانون 08:0009:15ع الشها

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1186 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT221تكنولوج ة  تكنولوج ات/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/418:15الجوانب القانون 09:3010:45ع الشها

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1187 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT222تكنولوج ده حرب/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3109:15رادة األعمال  تكنولوج 09:3010:45ى ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1188 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT222تكنولوج ده حرب/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3109:15رادة األعمال  تكنولوج 12:3013:45ى ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1189 ا المعلوماتتكنولوج اتBIT241تكنولوج 12:3013:45الل ابوعطا/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45حوث العمل

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1190 ا المعلوماتتكنولوج ةBIT250تكنولوج ون 09:3010:45اما محمد جمعه شطناوي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15التجارة االل

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1191 ا المعلوماتتكنولوج ــــعBIT364تكنولوج 11:0012:15محمد درادكه/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15ادارة النظم والمشار

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1192 ا المعلوماتتكنولوج نت BIT381(1)تكنولوج قات االن ر تطب ري/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2816:45تط 15:3016:45رضوان محمد الدو

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1193 ا المعلوماتتكنولوج نت BIT381(1)تكنولوج قات االن ر تطب 09:3010:45ع الزحراوي/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2816:45تط

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1194 ا المعلوماتتكنولوج نت BIT381(1)تكنولوج قات االن ر تطب 12:3013:45ع الزحراوي/15:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2816:45تط

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1195 ا المعلوماتتكنولوج 14:0015:15محمد درادكه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45نظم دعم القرارBIT480تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1196 ا المعلوماتتكنولوج اء االعمالBIT483تكنولوج ري/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45ذ 08:0009:15رضوان محمد الدو

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1197 ا المعلوماتتكنولوج ا معلومات االعمالBIT492تكنولوج 15:3016:45الل ابوعطا/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45موضوعات خاصة  تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1198 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي 12:3013:45اما محمد جمعه شطناوي/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/118:15م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1199 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي 12:3013:45محمد الفواعره/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/118:15م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1200 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي 14:0015:15محمد الفواعره/17:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/118:15م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1201 ا المعلوماتتكنولوج اتCYS321تكنولوج ل الش شغ 09:3010:45محمد الفواعره/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15نظم 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1202 ا المعلوماتتكنولوج م المخاطرCYS331تكنولوج 09:3010:45يزن الشبول/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/409:15إدارة  وتقي

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1203 ا المعلوماتتكنولوج م المخاطرCYS331تكنولوج 12:3013:45يزن الشبول/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/409:15إدارة  وتقي

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1204 ا المعلوماتتكنولوج اتCYS334تكنولوج 08:0009:15مالك برهوش/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45أمن الش

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1205 08:0009:15محمد عط /14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1206 د/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 11:0012:15احمد السع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1207 اس/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 12:3013:45يوسف م
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ا المعلومات وعلوم الحاسوب1208 دالقادر مخادمه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 14:0015:15مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1209 دهللا الرشدان/14:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 09:3010:45ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1210 م قرقز/14:00https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه 11:0012:15ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1211 اتا/14:00https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 12:3013:45ن ج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1212 14:0015:15لب الزع /14:00https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1213 11:0012:15ر عالونه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-92021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1214 طاينه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-102021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 12:3013:45دارن 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1215 14:0015:15زنات حمدان/14:00https://exam1.yu.edu.jo-112021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1216 14:0015:15اسماء القضاه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-122021/8/2515:15مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1217 09:3010:45زنات حمدان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-132021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1218 دالقادر مخادمه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-142021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 11:0012:15مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1219 12:3013:45محمد عط /15:30https://exam1.yu.edu.jo-152021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1220 08:0009:15ر عالونه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-162021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1221 اتا/15:30https://exam1.yu.edu.jo-172021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 14:0015:15ن ج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1222 دهللا الرشدان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-182021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 12:3013:45ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1223 08:0009:15اسماء القضاه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-192021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1224 طاينه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-202021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 11:0012:15دارن 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1225 م قرقز/15:30https://exam1.yu.edu.jo-212021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه 14:0015:15ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1226 08:0009:15لب الزع /15:30https://exam1.yu.edu.jo-222021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1227 اس/15:30https://exam1.yu.edu.jo-232021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 09:3010:45يوسف م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1228 د/15:30https://exam1.yu.edu.jo-242021/8/2516:45مهارات حاسوب - إستدرا COMP099حاسوب استدرا تكنولوج 12:3013:45احمد السع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1229 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  08:0009:15نهله شطناوي/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/215:15ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1230 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  09:3010:45اسمه ها /14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/215:15ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1231 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  11:0012:15مالك برهوش/14:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/9/215:15ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1232 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  12:3013:45اسمه ها /14:00https://exam1.yu.edu.jo-72021/9/215:15ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1233 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  ف ع العتوم/14:00https://exam1.yu.edu.jo-92021/9/215:15ال 14:0015:15محمدا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1234 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  دهللا االخرس/14:00https://exam1.yu.edu.jo-102021/9/215:15ال 14:0015:15ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1235 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  ف ع العتوم/14:00https://exam1.yu.edu.jo-122021/9/215:15ال 15:3016:45محمدا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1236 ا المعلومات)CS111علوم الحاسوبتكنولوج ة تكنولوج ل ة  لغة مختارة ( لطل مجة  11:0012:15امل ابو نا/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1237 لCS130علوم الحاسوبتكنولوج شغ ات نظم ال ه الشناق/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2810:45أساس 09:3010:45معاو

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1238 لCS130علوم الحاسوبتكنولوج شغ ات نظم ال 09:3010:45خالد محمد نهار/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2810:45أساس
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ا المعلومات وعلوم الحاسوب1239 لCS130علوم الحاسوبتكنولوج شغ ات نظم ال ه الشناق/09:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2810:45أساس 11:0012:15معاو

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1240 ل متقطعهCS142علوم الحاسوبتكنولوج ا مان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3016:45ه 11:0012:15رأفت ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1241 ل متقطعهCS142علوم الحاسوبتكنولوج ا مان/15:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3016:45ه 14:0015:15رأفت ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1242 ةCS210علوم الحاسوبتكنولوج ينون مجة ال صول/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/415:15ال دالرؤوف ال 09:3010:45ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1243 ةCS210علوم الحاسوبتكنولوج ينون مجة ال ب/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/415:15ال صل الخط 12:3013:45ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1244 ةCS210علوم الحاسوبتكنولوج ينون مجة ال ب/14:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/415:15ال 12:3013:45رعد الخط

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1245 م منطق الحاسوبCS220علوم الحاسوبتكنولوج دالغ /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تصم 12:3013:45الل ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1246 اناتCS250علوم الحاسوبتكنولوج ة الب ل 08:0009:15امل ابو نا/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/112:15ه

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1247 اناتCS250علوم الحاسوبتكنولوج ة الب ل ا شاهر/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/112:15ه 08:0009:15ص

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1248 اناتCS250علوم الحاسوبتكنولوج ة الب ل صول/11:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/9/112:15ه دالرؤوف ال 11:0012:15ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1249 اناتCS250علوم الحاسوبتكنولوج ة الب ل ا شاهر/11:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/9/112:15ه 11:0012:15ص

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1250 ح /12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2813:45نظم الوسائط المتعددةCS281علوم الحاسوبتكنولوج 12:3013:45نواف ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1251 ح /12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2813:45نظم الوسائط المتعددةCS281علوم الحاسوبتكنولوج 15:3016:45نواف ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1252 09:3010:45نور الدين العوض/12:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3013:45برمجة متقدمةCS310علوم الحاسوبتكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1253 12:3013:45نور الدين العوض/12:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3013:45برمجة متقدمةCS310علوم الحاسوبتكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1254 لCS331علوم الحاسوبتكنولوج شغ ب/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15نظم ال 09:3010:45رعد الخط

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1255 اتCS332علوم الحاسوبتكنولوج انات والش ل الشطناوي/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2910:45تراسل الب 11:0012:15سوسن خل

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1256 اتCS332علوم الحاسوبتكنولوج انات والش 11:0012:15مصط ب خلف/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2910:45تراسل الب

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1257 اتCS332علوم الحاسوبتكنولوج انات والش 12:3013:45محمد الزامل/09:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2910:45تراسل الب

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1258 اتCS351علوم الحاسوبتكنولوج م الخوارزم ل وتصم ه جرادات/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2819:45تحل 09:3010:45ام

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1259 اتCS351علوم الحاسوبتكنولوج م الخوارزم ل وتصم ه جرادات/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2819:45تحل 12:3013:45ام

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1260 ةCS360علوم الحاسوبتكنولوج ات الالسل ل الشطناوي/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/412:15الش 08:0009:15سوسن خل

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1261 الحاسوبCS380علوم الحاسوبتكنولوج 11:0012:15نهله شطناوي/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15الرسم 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1262 دالغ /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15معمارة الحاسوبCS432علوم الحاسوبتكنولوج 09:3010:45الل ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1263 اتCS460علوم الحاسوبتكنولوج 14:0015:15مصط ب خلف/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/216:45امن الش

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1264 ةMIS351نظم المعلومات االدارةتكنولوج ق س 17:0018:15الل ابوعطا/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2812:15نظم معلومات 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1265 ةتكنولوج دهللا االخرس/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/110:45مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس 08:0009:15ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1266 ةتكنولوج دهللا االخرس/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/110:45مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس 11:0012:15ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1267 ةتكنولوج ةCIS214نظم المعلومات الحاس مجة المرئ اوي/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/419:45ال ار مل 12:3013:45را 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1268 ةتكنولوج ةCIS214نظم المعلومات الحاس مجة المرئ اوي/18:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/419:45ال ار مل 14:0015:15را 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1269 ةتكنولوج سان والحاسوبCIS227نظم المعلومات الحاس 09:3010:45عماد السخ /11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15االتصال ب اال
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ا المعلومات وعلوم الحاسوب1270 ةتكنولوج اتCIS240نظم المعلومات الحاس مج اد العزام/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2815:15مدخل ا هندسة ال 08:0009:15ا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1271 ةتكنولوج اتCIS240نظم المعلومات الحاس مج اد العزام/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2815:15مدخل ا هندسة ال 11:0012:15ا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1272 ةتكنولوج ة الملفاتCIS256نظم المعلومات الحاس ل مان مصط /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45ه 12:3013:45سل

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1273 ةتكنولوج اناتCIS260نظم المعلومات الحاس مان مصط /14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3015:15نظم قواعد الب 09:3010:45سل

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1274 ةتكنولوج اناتCIS260نظم المعلومات الحاس م نص /14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/3015:15نظم قواعد الب 11:0012:15م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1275 ةتكنولوج اناتCIS265نظم المعلومات الحاس م نص /09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45إدارة نظم قواعد الب 14:0015:15م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1276 ةتكنولوج ينو CIS340نظم المعلومات الحاس م ال ل والتصم لة/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3010:45التحل 14:0015:15اوس مقا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1277 ةتكنولوج م النظمCIS342نظم المعلومات الحاس ل وتصم فان/14:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/115:15تحل 11:0012:15احمد سع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1278 ةتكنولوج م النظمCIS342نظم المعلومات الحاس ل وتصم فان/14:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/9/115:15تحل 14:0015:15احمد سع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1279 ةتكنولوج اناتCIS360نظم المعلومات الحاس قات قواعد الب ر تطب 12:3013:45عماد شواقفه/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45تط

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1280 ةتكنولوج اناتCIS367نظم المعلومات الحاس 15:3016:45رأفت محمد حماد/18:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3119:45مستودعات الب

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1281 ةتكنولوج ةCIS382نظم المعلومات الحاس ة السحاب س الصبح/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/210:45الحوس 08:0009:15ا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1282 ةتكنولوج لCIS411نظم المعلومات الحاس س الصبح/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/9/209:15برمجة الخادم والعم 11:0012:15ا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1283 ةتكنولوج نتCIS431نظم المعلومات الحاس 12:3013:45رأفت محمد حماد/15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45خدمات االن

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1284 ةتكنولوج ات المعلوماتCIS433نظم المعلومات الحاس 09:3010:45عماد شواقفه/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/3112:15ادارة ش

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1285 ةتكنولوج جاع المعلوماتCIS464نظم المعلومات الحاس 12:3013:45عماد السخ /15:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2916:45نظم اس

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1286 ةتكنولوج اناتCIS467Aنظم المعلومات الحاس ب الب ده/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2809:15تنق 15:3016:45قاسم الردا

ا المعلومات وعلوم الحاسوب1287 ةتكنولوج اناتCIS467Aنظم المعلومات الحاس ب الب دالحق/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2809:15تنق 09:3010:45ابرار ع

ةمركز اللغات1288 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل 08:0009:15سالم سعاده/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2409:15مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1289 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل دهللا/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2409:15مهارات لغة إنجل 09:3010:45مرام الع

ةمركز اللغات1290 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل 09:3010:45عماد عوض/08:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2409:15مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1291 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة/08:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2409:15مهارات لغة إنجل 11:0012:15د

ةمركز اللغات1292 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2410:45مهارات لغة إنجل 09:3010:45سم

ةمركز اللغات1293 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل اب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2410:45مهارات لغة إنجل ا الذ 09:3010:45ناد

ةمركز اللغات1294 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل 12:3013:45سالم سعاده/09:30https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2410:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1295 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل اب/09:30https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2410:45مهارات لغة إنجل ا الذ 12:3013:45ناد

ةمركز اللغات1296 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح/09:30https://exam1.yu.edu.jo-92021/8/2410:45مهارات لغة إنجل 12:3013:45اسماء ع

ةمركز اللغات1297 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل دهللا/09:30https://exam1.yu.edu.jo-102021/8/2410:45مهارات لغة إنجل 14:0015:15مرام الع

ةمركز اللغات1298 ة - استدرا EL099مركز اللغات / لغة انجل 12:3013:45منار عسقالن/08:00https://exam1.yu.edu.jo-112021/8/2409:15مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1299 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح/11:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2412:15مهارات لغة إنجل 08:0009:15اسماء ع

ةمركز اللغات1300 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل 09:3010:45سالم سعاده/11:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2412:15مهارات لغة إنجل



ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع ةمدرس المساقالمنصةوقت اإلمتحانتار وقت المحا

(V5) 2021-2020 أونالين للفصل الدرا الص (Final Exams)  ة جدول اإلمتحانات النهائ

ةمركز اللغات1301 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة/11:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2412:15مهارات لغة إنجل 09:3010:45د

ةمركز اللغات1302 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح/11:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2412:15مهارات لغة إنجل 09:3010:45اسماء ع

ةمركز اللغات1303 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل دهللا/12:30https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2413:45مهارات لغة إنجل 11:0012:15مرام الع

ةمركز اللغات1304 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل 11:0012:15عماد عوض/12:30https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2413:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1305 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل 08:0009:15منار عسقالن/12:30https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2413:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1306 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل 09:3010:45منار عسقالن/12:30https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2413:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1307 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل اب/14:00https://exam1.yu.edu.jo-92021/8/2415:15مهارات لغة إنجل ا الذ 14:0015:15ناد

ةمركز اللغات1308 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-102021/8/2415:15مهارات لغة إنجل 12:3013:45سم

ةمركز اللغات1309 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل 14:0015:15عماد عوض/14:00https://exam1.yu.edu.jo-112021/8/2415:15مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات1310 ةEL101مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه/14:00https://exam1.yu.edu.jo-122021/8/2415:15مهارات لغة إنجل 14:0015:15سم

ةمركز اللغات1311 ا404ل.زمركز اللغات / لغة انجل ة  للدراسات العل ل اللغة االنجل 12:3018:30امل الناطور/17:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2618:15تأه

ةمركز اللغات1312 ا404ل.زمركز اللغات / لغة انجل ة  للدراسات العل ل اللغة االنجل مه حجازي/17:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2618:15تأه 12:3018:30د

ةمركز اللغات1313 ة - استدرا AL099مركز اللغات / لغة ع له/08:00https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2509:15لغه ع دهللا المقا 08:0009:15شفاء ع ع

ةمركز اللغات1314 ة - استدرا AL099مركز اللغات / لغة ع 09:3010:45سحر جادهللا/08:00https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2509:15لغه ع

ةمركز اللغات1315 ة - استدرا AL099مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل/08:00https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2509:15لغه ع 09:3010:45حل

ةمركز اللغات1316 ة - استدرا AL099مركز اللغات / لغة ع دة/08:00https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2509:15لغه ع 11:0012:15صفاء 

ةمركز اللغات1317 ة - استدرا AL099مركز اللغات / لغة ع 14:0015:15بنان القرعان/08:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2509:15لغه ع

ةمركز اللغات1318 ة - استدرا AL099مركز اللغات / لغة ع د/08:00https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2509:15لغه ع 09:3010:45ليندا عب

ةمركز اللغات1319 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع 09:3010:45بنان القرعان/09:30https://exam1.yu.edu.jo-12021/8/2510:45لغه ع

ةمركز اللغات1320 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع دارنه/09:30https://exam1.yu.edu.jo-22021/8/2510:45لغه ع 11:0012:15حنان ام ال

ةمركز اللغات1321 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل/09:30https://exam1.yu.edu.jo-32021/8/2510:45لغه ع 11:0012:15حل

ةمركز اللغات1322 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع 12:3013:45سحر جادهللا/09:30https://exam1.yu.edu.jo-42021/8/2510:45لغه ع

ةمركز اللغات1323 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع دة/11:00https://exam1.yu.edu.jo-52021/8/2512:15لغه ع 14:0015:15صفاء 

ةمركز اللغات1324 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل/11:00https://exam1.yu.edu.jo-62021/8/2512:15لغه ع 14:0015:15حل

ةمركز اللغات1325 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع 11:0012:15بنان القرعان/11:00https://exam1.yu.edu.jo-72021/8/2512:15لغه ع

ةمركز اللغات1326 ة AL1011مركز اللغات / لغة ع د/11:00https://exam1.yu.edu.jo-82021/8/2512:15لغه ع 12:3013:45ليندا عب


