برنامج االمتحانات (امتحان نهائي ) لعام  0202 - 0202الفصل األول
اليوم

 03:10ص  30:10 -ص
المحاضر

18/01/2021
االثنين

البرمجة بالكينونية
()100

ابراهيم الهرفي
البلوي,
انس ابو طالب,
رعد القصاص,
سرين عطياني,
سالم فريحات,
عمار الرشدان,
مناف غرايبه,
نائله الماضي

محاسبة تكاليف ()31

رشا الغزاوي

 19/01/2021التربية الوطنية ()030
الثالثاء

احمد الطراونه,
بالل الكفاوين,
رمزي ردايده,
شهيناز عيسى,
عدنان لبابنه,
فيصل الغويين

 20/01/2021اللغة اإلنجليزية ()030
االربعاء

ايمان بني
سالمه,
تغريد قعوار,
حنان القاعود,
صدام الرديعات,
محمود القضاه

اللغةاإلنجليزية
(استدراكي) ()01

اشرف ظاهر,
تغريد قعوار

 33:00ص  03:00 -م
القاعة

المحاضر

 03:10م  01:10 -م
القاعة

المحاضر

 00:00م  00:00 -م
القاعة

المحاضر

إدارة العالقات العامة
()31

ليلى رواشدة,
منتهى بني هاني

العلوم العسكرية
()321

سجا الحجاج

البرمجة البنائية ()300

حازم قطوس,
روان غنيمات,
عبد اهلل عارف,
معاويه
الضالعين

مهارات االتصال
اإلداري ()00

احمد النسور,
رائد الوشاح

مختبر تطبيقات برمجية
في االشارات و االنظمة
()40

لؤي الطراونه,
محمد طه

دارات )4( I )0

هاني احمد

االتصاالت الخلوية ()1

اشرف طاهات

مبادئ أمن المعلومات
()03

هيثم العاني

تسويق الخدمات ()02

عالء الدين احمد

رياضيات منفصلة ()2
()00

رجاء القديرات

االقتصاد الكلي ()300

محمد شحاتيت,
ناديه صويص

االحتماالت التطبيقية
واالحصاء ()301

موضوعات خاصة في
هندسة االتصاالت ()3
()0

اشرف طاهات,
امجد الموسى

فداء محمد,
محمود دار
عاصي,
ميساء خضر

موضوعات خاصة في
هندسة الحاسوب ()0

امجد الموسى

تطبيقات متقدمة في
االعمال االلكترونية
وادارة سلسلة التزويد
()13

فادي قطيشات

قنوات التوزيع
والوسائل االلكترونية
()320

مجد عبد ربه

تحليل وتصميم نظم
المعلومات ()11

فادي قطيشات

القاعة

21/01/2021
الخميس

أنظمة ذكاء األعمال
()32

داليا العيسوي

اللغة العربية
(استدراكي) ()204

بيان عمرو,
شيرين جاد اهلل

برمجة تطبيقات
االعمال ()20

مجدي الرواشده

مقدمة في علم المكتبات
()00

شادي حميدات

موضوعات خاصة في
هندسة القدرة ()33

ابراهيم ابو
اشميس

 23/01/2021رياضيات ()020( )3
السبت

نظم دعم القرارات
()10

اماني القديرات,
رجاء القديرات,
ساميه بشناق,
عبير جرادات,
عمر ياسين,
ميساء خضر
نور دامر

رند بدران,
مجد عبد ربه

 24/01/2021ريادة األعمال ()300
االحد
مقدمة في علم الحاسوب ابراهيم الهرفي
البلوي,
()041
احمد الزغول,
احمد الطعاني,
اياد صالح,
حسن نجادات,
روان غنيمات,
ساره تدمري,
عبداهلل الرفاعي,

ادارة المشاريع ()00

اسيل ابو عجمية

الحوكمة والتنمية ()40

رمزي ردايده

برمجة المواقع
اإللكترونية ()31

محمد ابو
صنوبر

ذكاء اصطناعي ()12

صالح ابوالسعود

تدقيق حسابات )00( 2

مضر عبد
اللطيف

رياضيات هندسية()2
()01

فداء محمد

موضوعات مختاره في
الرسوم المتحركة ()30

روزانا مرار

نمذجة عمليات االعمال
()13

نور دامر

إدارة مشروعات
تكنولوجيا المعلومات
()10

لؤي عنايه

إلكترونيات القدرة
الكهربائية ()3

مجد بطارسه

األحصاء واألحتماالت
لعلم البيانات ()20

اسامه عبد الحي

ادارة قواعد البيانات
لطلبة األعمال ()40

لؤي عنايه,
مجدي الرواشده

المعالجات الدقيقة ()30

عصام القراله

نظرية محاسبية ()40

مضر عبد
اللطيف

مهارات االعمال للقرن
الحادي والعشرين
()210

ندى غش,
هبه العبادي

تحليل أنظمة القدرة
()20

ايمن فزع

إدارة التفاوض وحل
النزاعات ()20

عمر الرفاعي

تصميم صفحات الويب
وبرمجة االنترنت
()30

اياد صالح,
ساره تدمري,
محمد ابو
صنوبر

السلوك التنظيمي ()33

رائد الوشاح

تكنولوجيا االعالن
()00

محمد الخصاونه

سلوك المستهلك
ووسائل االتصال
الحديثة ()04

رند الرشيدات

رياضيات هندسية()3
()01

عمر ياسين,
فداء محمد

معالجة اإلشارات
الرقمية ()0

لؤي الطراونه

روزانا مرار
عمر محمد

مبادئ المحاسبة ()2
()10

اسماء الزنيمات

االتصاالت الضوئية
()3

رامي وحشه

التحكم وربط نماذج
ثالثية االبعاد ()24

التسويق باستخدام
محركات البحث ()20

محمد الروسان

التخطيط والتحكم
والتشغيل لألنظمة
الكهربائية ()1

ادارة المبيعات ()312

محمد ابو حشيش

مقدمة في علم النفس
()00

عبد الحافظ
عامر

التحليل العددي ()30

ساميه بشناق,
ميساء خضر

مهارات االتصال
والتكنولوجيا ()00

طارق عبد ربه

اللغات االجنبية ()144

احمد عبد
الرازق,
ايمن ياسين,
وفاء العدوان,

تطوير تطبيقات
االجهزة المتنقلة ()24

فراس الغانم

كشف االقتحام وتحري
الشبكات ()21

هيثم العاني

ابراهيم ابو
اشميس

الحضارة العربية
اإلسالمية ()344

احمد الطراونه

السياحة االلكترونية
()01

رند بدران

االتصاالت الرقمية ()4

اشرف طاهات

إلكترونيات صناعية
()1

احمد التوايهة

شبكات االتصاالت ()1

لؤي الطراونه

ديناميكا حرارية ()20

ايمن قموه

المحاسبة المتوسطة 2
()23

رامي الزبديه

تصميم المنطق الرقمي
()201

حازم مرار,
رجاء القضاه,
عصام القراله

محاسبة ضرائب ()01

راضي الحمادين

فيزياء ()0( )1

يحيى الخطاطبه

مقدمة في الفلسفة ()00

محمد الشياب

هندسة البرمجيات
()23

عمار عوده

مبادئ االدارة ()100

بكر السرحان,
رائد الوشاح,
منتهى بني هاني

أمن نظم المعلومات
()20

اياد صالح,
مصطفى
الفيومي

تركيب البيانات ومقدمة
للخوارزميات ()00

خالد محمود,
شريناز الحاج
بدار

 25/01/2021أنظمة النقل والتوزيع
االثنين
()02

26/01/2021
الثالثاء

عمار عوده,
محمد ابو
صنوبر,
مناف غرايبه

نظم المعلومات
المحاسبية ()00

راضي الحمادين

يزيد حموري

المحاسبة المتوسطة 3
()00

عنان سروجي

مبادئ المحاسبة ()3
()212

اسماء الزنيمات,
رامي الزبديه,
رشا الغزاوي,
عنان سروجي

إلكترونيات رقمية ()3

حازم مرار

بناء النماذج ثالثية
االبعاد ()23

روزانا مرار

تاريخ العلم ()00

هشام غصيب

تحليل النظم وتصميمها
()24

عبداهلل الرفاعي

إدارة التغيير والتطوير
()01

اسيل ابو عجمية

استراتيجيات التسويق
االلكتروني ()24

شفيق الحداد

المعالجات الدقيقة
واألنظمة المضمنة
()03

اوس كنعان,
حازم مرار

مقدمة في علم التربية
()00

تهاني قاسم

27/01/2021
االربعاء

28/01/2021
الخميس

ادارة العالقات مع
الزبائن ()03

طارق عبد ربه

القدس  :واقعاً وتاريخاً
()333

شهيناز عيسى

بحوث العمليات
لألعمال ()313

محمد الصمادي,
محمد شحاتيت

المحاسبة المتقدمة
()13

مضر عبد
اللطيف

رياضيات منفصلة ()3
()300

عمر ياسين,
محمود دار
عاصي

تصميم االلعاب ()22

شاهده ابراهيم

معمارية الحاسوب ()3
()42

امجد الموسى,
هبه عالونه

التسويق من خالل
الشبكات االجتماعية
()21

محمد الخصاونه

دارات كهربائية()2
()03

رافت الجراح

كهرومغناطيسية ()3
()31

محمد طه

مبادئ التمويل ()34

نجيب الشريده

 30/01/2021أخالقيات األعمال
السبت
والمسؤولية االجتماعية
()33

فداء زقزوق

رياضيات ()300( )2

عبير جرادات,
عمر ياسين,
فداء محمد

مقدمة في التسويق
االلكتروني ()31

مجد عبد ربه

موضوعات خاصة في
أمن المعلومات ()2
()20

علي الحاج

األعمال اإللكترونية
لطلبة األعمال ()202

احمد شواقفه,
فادي قطيشات,
محمود مقدادي

دارات كهربائية ()3
()330

رامي وحشه,
مجد بطارسه,
محمد مسمار

تطبيقات محاسبية
باستخدام الحاسوب
()13

رشا الغزاوي

قضايا معاصرة في
الوطن العربي ()300

امال الجبور,
محمد الشياب

مقدمه في هندسة
البرمجيات ()22

عبداهلل الرفاعي

إدارة التسويق ()34

رند الرشيدات,
شفيق الحداد

تحويل الطاقة ()20

ايمن قموه

تشييد البرمجيات ()20

فراس الغانم

مقدمة الى علم البيانات
()23

احمد الزغول

المحاسبة الجنائية ()14

مضر عبد
اللطيف

نظم ادارة المعرفة
()00

محمود مقدادي

تحليل الخوارزميات
وتصميمها ()43

ابراهيم الهرفي
البلوي,
خالد محمود

تطبيقات حاسوبية في
الرسم الحاسوبي ()22

شاهده ابراهيم

معمارية الحاسوب
()10

إدارة الجودة ()33

محمد الشبول

أجهزة وقياسات ()01

فاديه العيسى

التسويق االجتماعي
()00

ندى غش

االتصاالت التشابهية
()4

رامي وحشه

رياضيات()300( )1

عبير جرادات,
عمر ياسين,
ميساء خضر

تصميم البرمجيات
ومعمارياتها ()20

حازم قطوس

مصارف اسالمية
()14

سليمان محمد

معالجة الصور الرقمية
()23

بهاء الدين
الخصاونه

هبه عالونه

هندسة الجهد العالي
()20

قصي سالم

الشبكات الالسلكية
()20

اسامه ابو شرخ

المنتج وإدارة العالمة
التجارية ()21

رند الرشيدات

محاسبة المنشآت المالية
(بنوك وتأمين) ()31
موضوعات إدارية
معاصرة ()13

اسماء الزنيمات
ناديه صويص

نظم تخطيط موارد
المؤسسات ()00

لؤي عنايه

 31/01/2021اقتصاد جزئي ()300
االحد

عبد الغفور
صيدي,
محمد الصمادي

شبكات االتصاالت
والحاسوب ()11

رجاء القضاه

إدارة الموارد البشرية
()31

احمد النسور

برمجة الشبكات ()30

شريناز الحاج
بدار

الكتابة الفنية ومهارات
االتصال ()333

عبداهلل الزعبي,
فاديه العيسى

معمارية الحاسوب ()2
()33

امجد الموسى

موضوع خاص
بالحاسوب()33( )3

عبد اهلل عارف

تراسل البيانات ()14

محمد طه

محاسبة دولية ()03

رامي الزبديه

مواضيع متقدمة في
تكنولوجيا معلومات
االعمال ()20

وائل العطيوي

موضوعات تسويقية
الكترونية معاصرة
()11

رند بدران

 01/02/2021إدارة االعمال الدولية
االثنين
()00

معاذ العسود

المحاسبة اإلدارية
()11

رامي الزبديه,
نجيب الشريده

اإلدارة االستراتيجية
()10

معاذ العسود

برمجة متقدمة لتطبيقات
االعمال ()31

مجدي الرواشده

أساسيات التصميم
الجرافيكي لألعمال
()00

احمد عواد,
رند بدران

فيزياء ()201( )3

خالد القدومي,
خلدون
الطراونه,
طارق الدراغمه,
يحيى الخطاطبه

تطوير البرمجيات
االمنة ()20

مالك قسايمه

إدارة مشروعات
البرمجيات ()33

عبداهلل قصف

االدارة المالية ()03

نجيب الشريده

مقدمة في علم السياسة
واالقتصاد ()40

رمزي ردايده

فيزياء ()32( )2

خلدون الطراونه

محمد الشبول

الشبكات الالسلكية
وتطبيقاتها ()31

رعد القصاص

تراسل بيانات االعمال
()14

عدي الطويسي

االتصاالت التسويقية
اإللكترونية المتكاملة
()40

ندى غش

تحليل القوائم المالية 3
()13

عنان سروجي

علم البيئة ()00

عبد الغني البعلي

نظرية المنظمة ()12

اسيل ابو عجمية

تحليل المتطلبات

حازم قطوس

معايير المحاسبة الدولية
()02

رامي الزبديه

 02/02/2021إدارة اإلنتاج والعمليات
الثالثاء
()01

الرسم بالحاسوب ()02

محمد الزعبي

نظرية الحوسبة ()33

وليد ابوسالمه

هندسة البيانات ()03

ابراهيم ابو
الهول,
حسن نجادات

إلكترونيات ()00( )2

هاني احمد

التسويق الدولي ()13

رند الرشيدات,
هـ.ت.

الخامات واضاءة
النماذج ثالثية االبعاد
()31

روزانا مرار

البرمجية ()31

03/02/2021
االربعاء

04/02/2021
الخميس

جبر خطي ()303

ساميه بشناق,
عبير جرادات

نظم المعلومات االدارية
()211

داليا العيسوي,
فادي قطيشات,
لؤي عنايه

طرق االحصاء
لألعمال ()114

اماني القديرات,
حسين القضاه,
رجاء القديرات,
عبير جرادات,
فداء محمد

مفاهيم اساسية في
الكيمياء ()301

خلدون
الطراونه,
يحيى الخطاطبه

ادارة نظم قواعد
البيانات ()30

عبداهلل قصف

تصميم المواقع
االلكترونية التجارية
()21

محمد الروسان

رياضيات لألعمال
()301

حسين القضاه,
محمود دار
عاصي

 06/02/2021أساليب البحث العلمي
السبت
()232

خليف الخوالده,
عبد الغني البعلي

اقتصاد هندسي ()14

نداء الظاهر

إلكترونيات ()42( )3

عمر العسلي

التحكم اآللــي ()44

احمد التوايهة

تحليل الخوارزميات
والذكاء االصطناعي
لأللعاب ()30

شاهده ابراهيم

التشفير ()41

علي الحاج,
هبه عالونه

الحاسوب والمجتمع
()11

بهاء الدين
الخصاونه

بحوث التسويق ()10

شفيق الحداد

تقويم أمن أنظمة
المعلومات ()30

هيثم العاني

اآلت كهربائية ()3
()10

رافت الجراح

اقتصاديات انظمة
الطاقة ووثوقيتها ()31

عمر محمد

تراسل البيانات وشبكات
الحاسوب ()12

انس ابو طالب,
محمد الكساسبه

تدقيق الحسابات 3
()11

مضر عبد
اللطيف

موضوعات مختارة في
الرسم الحاسوبي ()31

محمد الزعبي

تطويرالمواقع
االلكترونية لتطبيقات
االعمال ()42

مجدي الرواشده

إدارة المعرفة ()31

عدي الطويسي

إشارات وأنظمة ()41

محمد طه

شبكات الحاسوب ()10

اسامه ابو شرخ

االدارة اللوجستية ()00

محمد الشبول

حماية أنظمة القدرة
الكهربائية ()22

قصي سالم

نظم التشغيل ()00

محمد عبابنه,
مناف غرايبه

اللغة العربية ()401

دعاء البياتنه,
رامي سالم,
شيرين جاد اهلل,
ماجد البحرات

نظم الوسائط المتعددة
()12

بهاء الدين
الخصاونه

البرمجة المرئية ()40

عمار الرشدان,
محمد عبابنه

اخالقيات مهنة الهندسة
()04

فاديه العيسى

اعمال مصرفية ()31

محمد شحاتيت

تركيب البيانات
بالبرمجة المرئية ()30

محمد الزعبي

مبادئ التسويق ()200

طارق عبد ربه,
عالء الدين
احمد,
محمد ابو
حشيش,
محمد الخصاونه

 07/02/2021تنظيم الحاسوب ولغة
االحد
التجميع ()42

شذى شخاتره

دارات كهربائية ()10

قصي سالم

جمانه زاهده,
عماد القرعان

 08/02/2021تطبيقات حاسوبية في
االثنين
األعمال ()230

احمد شواقفه,
محمد العمري,
وائل العطيوي

أنظمة الطاقة المتجددة
()30

ابراهيم ابو
اشميس

تشريعات تجارية
والكترونية ()00

احمد الزغول,
جعفر الصرايره,
سرين عطياني

المحاسبة الحكومية
()00

عنان سروجي

نظم قواعد البيانات
()300

امن المعلومات ()23

محمد العمري

