برنامج االمتحانات (امتحان نهائي ) لعام  2022 - 2021الفصل األول
اليوم

30/01/2022
االحد

31/01/2022
االثنين

01/02/2022
الثالثاء

10:00 - 12:00

02:30 - 04:30

12:15- 02:15

اسم المادة

المحاضر

القاعة

اسم المادة

المحاضر

القاعة

اسم المادة

المحاضر

القاعة

إدارة التغيير والتطوير ()54

اسيل ابو عجمية

341,342

إدارة العالقات العامة ()80

ليلى رواشدة,
محمد الشبول

205,206,20
7

االدارة اللوجستية ()45

عال الحديد

342

األعمال اإللكترونية لطلبة األعمال
()208

عبد الرحيم ابو البصل,
فادي قطيشات

مختبرمؤتمت

تركيب البيانات ومقدمة للخوارزميات
()110

ابراهيم الهرفي البلوي,
اياد صالح,
خالد محمود

201,202,20
3,204

المنتج وإدارة العالمة التجارية ()31

رند الرشيدات

307

االتصاالت الرقمية ()6

اشرف طاهات

308

محاسبة ضرائب ()62

راضي الحمادين

307,308

برمجة تطبيقات االعمال ()45

محمد العمري

341

البرمجة البنائية ()121

روان غنيمات,
سوسن الشطناوي,
عبد هللا عارف,
محمد ابو صنوبر,
محمد النبهان

201,202,20
3,204,205

نظم المعلومات االدارية ()128

داليا العيسوي,
لؤي عنايه

مختبرمؤتمت

تحليل وتصميم نظم المعلومات ()33

داليا العيسوي

303

نظم قواعد البيانات ()156

اياد صالح,
جعفر الصرايره,
قاسم أبو الهيجاء

301,302,30
3,304,305

تسويق الخدمات ()52

عالء الدين احمد

303

إدارة مشروعات البرمجيات ()28

عبدهللا قصف

343

اإلدارة االستراتيجية ()35

يحيى بني ملحم

307

القدس  :واقعا ً وتاريخا ً ()76

شهيناز عيسى

306,307

االدارة المالية ()82

نجيب الشريده

341,342

الحضارة العربية اإلسالمية ()77

احمد الطراونه

301,302,30
3

تحليل القوائم المالية )58( 1

عنان سروجي

301,302

بحوث التسويق ()87

عالء الدين احمد,
عمار قسايمه

701,702

موضوعات إدارية معاصرة ()27

اسيل ابو عجمية

309

برمجة الشبكات ()30

مناف غرايبه

309

جبر خطي ()228

ساميه بشناق,
عبير جرادات,
مامون احمد

301,302,30
3,304,305,
306,307

نظم ادارة المعرفة ()79

عدي الطويسي

مختبرمؤتمت

بحوث العمليات لألعمال ()105

محمد الصمادي

301,302,30
3

رياضيات()84( )3

ساميه بشناق,
عمر ياسين

301,302,30
3

الحوسبة السحابية ()39

احمد شواقفه

303

تصميم البرمجيات ومعمارياتها ()30

حازم قطوس

307

طرق االحصاء لألعمال ()210

رجاء القديرات,
محمود دار عاصي

مختبرمؤتمت

معايير المحاسبة الدولية ()68

رامي الزبديه

307,308

01/02/2022
الثالثاء
معمارية الحاسوب وتعلم اآلله ()27

سرين عطياني

305

مهارات االتصال والتكنولوجيا ()90

زينه الملك

341,342,34
3

إتصاالت ()9( )1

رامي وحشه

304

التحليل العددي ()82

ساميه بشناق,
فداء محمد

301,302,30
3

قنوات التوزيع والوسائل االلكترونية
()88

محمد ابو حشيش

305,306,30
7

السلوك التنظيمي ()83

بكر السرحان

تشريعات تجارية والكترونية ()156

جمانه زاهده,
شيماء ابو فرحه

02/02/2022
االربعاء

03/02/2022
الخميس

موضوعات خاصة في أمن المعلومات
()32( )2

المحاسبة اإلدارية ()83

عبدالهادي رمضان

301,302,30
3

اآلت كهربائية ()44( )1

رافت الجراح

307

التسويق باستخدام محركات البحث ()31

محمد الروسان

341

تطبيقات متقدمة في االعمال االلكترونية
وادارة سلسلة التزويد ()30

فادي قطيشات

342

دارات كهربائية ()166( )1

احمد التوايهة,
رامي وحشه,
عمر محمد

301,302,30
3,304,305

رند بدران

201,202,20
3

إدارة التسويق ()91

عمار قسايمه

301,302,30
3

إدارة اإلنتاج والعمليات ()44

خليف الخوالده

307

الحاسوب والمجتمع ()66

بهاء الدين الخصاونه

204,205,20
6

التنقيب في البيانات ومستودعاتها ()24

نائله الماضي

308

الخامات واضاءة النماذج ثالثية االبعاد
()18

روزانا مرار

208

المعالجات الدقيقة واألنظمة المضمنة
()105

بالل صبابحه

341,342,34
3

تحليل النظم وتصميمها ()16

عبدهللا الرفاعي

207

 341,342,34أساسيات التصميم الجرافيكي لألعمال
()105
3

301,302,30
3,304,305

هيثم العاني

307

فيزياء ()191( )1

خالد القدومي,
خلدون الطراونه,
طارق الدراغمه,
عمر زايد,
يحيى الخطاطبه

301,302,30
3,304,305,
306

محاسبة تكاليف ()36

رشا الغزاوي

309

إلكترونيات القدرة الكهربائية ()11

ابراهيم ابو اشميس

208

إدارة المشتريات والمخازن ()34

محمد الشبول

307

أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية
()89

فداء زقزوق

301,302,30
3

اقتصاد جزئي ()226

عبد الغفور صيدي,
محمد الصمادي,
منال قراعين

301,302,30
3,304,305,
306,308

استرجاع البيانات ()22

محمد العزه

207

الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها ()18

رعد القصاص

203

االقتصاد الكلي ()159

ناديه صويص

مختبرمؤتمت

امن المعلومات ()48

قاسم أبو الهيجاء,
محمد العمري

303

معالجة اإلشارات الرقمية ()5

لؤي الطراونه

308

انظمة التشغيل وامنها ()32

هيثم العاني

341

تراسل بيانات االعمال ()38

احمد شواقفه

مختبرمؤتمت

مهارات االتصال باللغة العربية (
استدراكي) ()288

سعدى ابو صيني,
شيرين جاد هللا,
ماجد البحرات

مختبرمؤتمت

تجربة المستخدم ()18

مهنا مهنا

343

تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة ()60

عبدالرحمن الخطيب,
محمد ابو صنوبر

341,342

نظم الوسائط المتعددة ()54

بهاء الدين الخصاونه

201,202

05/02/2022
السبت
تشييد البرمجيات ()23

فراس الغانم

342

معالجة الصور الرقمية ()17

بهاء الدين الخصاونه

208

تفاعل االنسان والحاسوب ()39

بسام حمو

307

موضوعات تسويقية الكترونية معاصرة
()21

عمار قسايمه

201

رياضيات منفصلة ()205( )1

رجاء القديرات,
فداء محمد,
مامون احمد,
محمود دار عاصي

201,202,20
3,204,205,
206,207

كشف االقتحام وتحري الشبكات ()29

هيثم العاني

309

مبادئ أمن المعلومات ()111

علي الحاج,
هبه عالونه

701,702,70
3

06/02/2022
االحد

استراتيجيات التسويق االلكتروني
()44

طارق عبد ربه

307

االتصاالت التسويقية اإللكترونية
المتكاملة ()48

تصميم المنطق الرقمي ()166

احمد الحياصات,
اوس كنعان,
رجاء القضاه,
رغد الحراسيس

301,302,30
3,304,305,
306

تحليل المتطلبات البرمجية ()30

حازم قطوس

تطبيقات حاسوبية في األعمال ()164

احمد ابو شقره,
احمد شواقفه,
وائل العطيوي

مختبرمؤتمت

معمارية الحاسوب ()43( )1

امجد الموسى

تقويم أمن أنظمة المعلومات ()21

هيثم العاني

203

مهارات االتصال اإلداري ()83

فيزياء ()44( )2

طارق الدراغمه,
يحيى الخطاطبه

341,343

مبادئ المحاسبة ()29( )2

معمارية الحاسوب ()34( )2

اوس كنعان

342

محاسبة المنشآت المالية (بنوك وتأمين)
()65

اسماء الزنيمات

هندسة البرمجيات ()23

عمار عوده

201

نظم دعم القرارات ()128

نور دامر

هندسة الجهد العالي ()15

قصي سالم

308

رند الرشيدات

اسيل ابو عجمية,
عال الحديد

إلكترونيات ()58( )2

هاني احمد

301,302

201

التشفير ()84

علي الحاج,
هبه عالونه

341,342

307

تطبيقات حاسوبية في الرسم الحاسوبي
()22

نرمين الحياري

201

رند الرشيدات

303

اسماء الزنيمات

307
304,305,30
6
701,702,70
3

303

 202,203,20سلوك المستهلك ووسائل االتصال الحديثة
()51
4

