
ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع مدرس المساقالمخت وقت اإلمتحانتار
ةاآلداب1 سان ة اإل منثور العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2309:35المواطنة واالنتماءHUM102المساقات الخدم

ةاآلداب2 سان ة اإل محمد خ الجروان09:45https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2310:10المواطنة واالنتماءHUM102المساقات الخدم

ةاآلداب3 سان ة اإل ا عثمان الع09:45https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2310:10المواطنة واالنتماءHUM102المساقات الخدم شذى الل

ةاآلداب4 سان ة اإل ايري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/1310:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم نذير ال

ةاآلداب5 سان ة اإل محمد احمد العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/1310:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ةاآلداب6 سان ة اإل محمد احمد العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/1310:15اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ةاآلداب7 سان ة اإل هيثم الدهون10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1311:30اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ةاآلداب8 سان ة اإل هيثم الدهون10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1311:30اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ةاآلداب9 سان ة اإل دات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/1311:30اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم م مه س

ةاآلداب10 سان ة اإل ايري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/1311:30اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم نذير ال

ةاآلداب11 سان ة اإل ر جرادات09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/1610:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ةاآلداب12 سان ة اإل دالسالم حداد09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/1610:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم ع

ةاآلداب13 سان ة اإل ف الشبول09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/1610:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم نا

ةاآلداب14 سان ة اإل محمد العفان09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/1610:15الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ةاآلداب15 سان ة اإل ه النمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1611:30الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم تال

ةاآلداب16 سان ة اإل ارا النمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1611:30الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ةاآلداب17 سان ة اإل لعاوي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/1611:30الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم خالد 

ةاآلداب18 سان ة اإل عات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/1611:30الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم ع ال

ةاآلداب19 سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان منار ب ها 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0911:30إسهام االردن  الحضارة اإل

ةاآلداب20 سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان مان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0911:30إسهام االردن  الحضارة اإل احمد ال

ةاآلداب21 سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان ع رحابنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0911:30إسهام االردن  الحضارة اإل

ةاآلداب22 سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان ع رحابنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0911:30إسهام االردن  الحضارة اإل

ةاآلداب23 سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان محمد حس جرادات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0911:30إسهام االردن  الحضارة اإل

ةاآلداب24 سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم محمد حس معابره16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0516:50حقوق اإل

ةاآلداب25 سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم محمد حس معابره16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0516:50حقوق اإل

ةاآلداب26 سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم ون16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0516:50حقوق اإل واصف ال

ةاآلداب27 سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم د16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0516:50حقوق اإل فرحان نزال المساع
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ةاآلداب28 سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم ات16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0516:50حقوق اإل حازم الت

ةاآلداب29 سان ة اإل له09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0809:50مهارات التفك HUM108المساقات الخدم م مقا ابراه

ةاآلداب30 سان ة اإل له09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0809:50مهارات التفك HUM108المساقات الخدم م مقا ابراه

ةاآلداب31 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم محمد احمد العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1210:15النظم اإلسالم

ةاآلداب32 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم محمد احمد العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1210:15النظم اإلسالم

ةاآلداب33 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم هيثم الدهون09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/1210:15النظم اإلسالم

ةاآلداب34 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم اسامه الفق 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/1210:15النظم اإلسالم

ةاآلداب35 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم اسامه الفق 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/1211:30النظم اإلسالم

ةاآلداب36 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم هيثم الدهون10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/1211:30النظم اإلسالم

ةاآلداب37 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم مان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/1211:30النظم اإلسالم خالد ال

ةاآلداب38 سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم اده10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/1211:30النظم اإلسالم فاء ال ه

ةاآلداب39 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح سعد السعد13:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2214:00الثقافة الس

ةاآلداب40 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح م سالم شطناوي13:15https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/2214:00الثقافة الس ح

ةاآلداب41 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح م سالم شطناوي13:15https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/2214:00الثقافة الس ح

ةاآلداب42 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح ال 13:15https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/2214:00الثقافة الس اسل ال ساهرة 

ةاآلداب43 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح رم رواشده14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2215:00الثقافة الس ا

ةاآلداب44 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح سعد السعد14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2215:00الثقافة الس

ةاآلداب45 سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح سن14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/2215:00الثقافة الس فرات معن المح

ةاآلداب46 سان ة اإل ــــخ القدسHUM111المساقات الخدم عقوب13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0813:50تار محمد ال

ةاآلداب47 سان ة اإل ة األردنHUM112المساقات الخدم دهللا الرفا 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0810:50مقدمة  جغراف ــــج ع ار

ةاآلداب48 سان ة اإل ة األردنHUM112المساقات الخدم دهللا الرفا 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0810:50مقدمة  جغراف ــــج ع ار

ةاآلداب49 سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون مان12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0812:50ال محمد ع ال

ةاآلداب50 سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون ل الحن 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0812:50ال اس

ةاآلداب51 سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون ل الحن 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0812:50ال اس

ةاآلداب52 سان ة اإل مةHUM116المساقات الخدم ات االردن القد در11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0811:50كتا ل  ن

ةاآلداب53 سان ة اإل مةHUM116المساقات الخدم ات االردن القد اجنه11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0811:50كتا ها ه

ةاآلداب54 سان ة اإل ارHUM117المساقات الخدم ادة واالبت شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2311:30ال ع طب
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ةاآلداب55 سان ة اإل ارHUM117المساقات الخدم ادة واالبت صالح العمر10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2311:30ال

ةاآلداب56 سان ة اإل ارHUM117المساقات الخدم ادة واالبت ساره احمد الزغول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2311:30ال

ةاآلداب57 سان ة اإل ةHUM118المساقات الخدم ة المجتمع ادة والمسؤول سهم النوافلة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2111:30الق

ةاآلداب58 سان ة اإل ةHUM118المساقات الخدم ة المجتمع ادة والمسؤول عقوب10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2111:30الق تمارا ال

ةاآلداب59 سان ة اإل ةHUM118المساقات الخدم ة المجتمع ادة والمسؤول ر العدوان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2111:30الق شا

ةاآلداب60 سان ة اإل ةHUM119المساقات الخدم ات ات09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2210:15المهارات الح صفاء عط

ةاآلداب61 سان ة اإل ةHUM119المساقات الخدم ات رشا محمد الحورا 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2210:15المهارات الح

ةاآلداب62 سان ة اإل ةHUM119المساقات الخدم ات د الشوحه09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2210:15المهارات الح احمد م

ةاآلداب63 سان ة اإل ةHUM119المساقات الخدم ات عامر محمد مسلما 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/2210:15المهارات الح

ةاآلداب64 سان ة اإل ةHUM119المساقات الخدم ات دات09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/2210:15المهارات الح رزان محمد مه

ةاآلداب65 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم عالء نا09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1910:15الفنون االدائ

ةاآلداب66 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ارا النمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/1910:15الفنون االدائ

ةاآلداب67 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم محمد العفان09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/1910:15الفنون االدائ

ةاآلداب68 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم طارق حداد09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/1910:15الفنون االدائ

ةاآلداب69 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم دالسالم حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1911:30الفنون االدائ ع

ةاآلداب70 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ر جرادات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/1911:30الفنون االدائ

ةاآلداب71 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ه النمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/1911:30الفنون االدائ تال

ةاآلداب72 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم عات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/1911:30الفنون االدائ ع ال

ةاآلداب73 سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ف الشبول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/1911:30الفنون االدائ نا

ةاآلداب74 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0808:50ال

ةاآلداب75 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن عقوب09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0809:20ال محمد ال

ةاآلداب76 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع9:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0809:50ال شذى الل

ةاآلداب77 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0810:20ال

ةاآلداب78 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0810:50ال

ةاآلداب79 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0811:20ال

ةاآلداب80 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0811:50ال شذى الل

ةاآلداب81 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0812:20ال ا عماد ع
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ةاآلداب82 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0812:50ال شذى الل

ةاآلداب83 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0813:20ال

ةاآلداب84 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0813:50ال شذى الل

ةالعلوم85 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم امجد القرعان09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2010:15الب

ةالعلوم86 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم ب الطعا 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/2010:15الب اد

ةالعلوم87 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم دالرحمن خواجه09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/2010:15الب محمد ع

ةالعلوم88 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم س خلف المخزو 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2011:30الب ا

ةالعلوم89 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم ل الزع 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2011:30الب عب اسماع

ةالعلوم90 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم ار الحمد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/2011:30الب دالج عب ع

ةالعلوم91 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم سوسن نص 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1510:15تكنولوج

ةالعلوم92 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم اس09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/1510:15تكنولوج اسامه ابو ع

ةالعلوم93 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم اقدام الها 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/1510:15تكنولوج

ةالعلوم94 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم لينا القرعان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1511:30تكنولوج

ةالعلوم95 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم طاينه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/1511:30تكنولوج عب 

ةالعلوم96 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم اقدام الها 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/1511:30تكنولوج

ةالعلوم97 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال نهاد مخادمة13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0613:50الل

ةالعلوم98 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0613:50الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم99 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال نهاد مخادمة13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0613:50الل

ةالعلوم100 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال اض الحوري13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0613:50الل محمد محمود ف

ةالعلوم101 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0614:50الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم102 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال رشاد الزع 14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0614:50الل

ةالعلوم103 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال رشاد الزع 14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0614:50الل

ةالعلوم104 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0615:50الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم105 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0615:50الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم106 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0615:50الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم107 ة العلم دالن 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2211:30مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم جعفر ع

ةالعلوم108 ة العلم ا حسن طالفحه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2211:30مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم ران
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ةالعلوم109 ة العلم ا حسن طالفحه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/2211:30مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم ران

ةالعلوم110 ة العلم دالن 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/2211:30مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم جعفر ع

ةالعلوم111 ة العلم قتاد سماره09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/2110:15الطاقة المتجددةSCI105المساقات الخدم

ةالعلوم112 ة العلم قتاد سماره09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/2110:15الطاقة المتجددةSCI105المساقات الخدم

ةالعلوم113 ة العلم ة المجتمعSCI106المساقات الخدم ف نا يوسف عثامنه14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0814:50اإلدارة وتنم س

ةالعلوم114 ة العلم حث العل SCI107المساقات الخدم اقدام الها 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1310:15ال

ةالعلوم115 ة العلم سوسن نص 14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0814:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم116 ة العلم اس14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0814:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم اسامه ابو ع

ةالعلوم117 ة العلم سوسن نص 14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0814:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم118 ة العلم اس14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0814:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم اسامه ابو ع

ةالعلوم119 ة العلم طاينه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0815:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم عب 

ةالعلوم120 ة العلم اقدام الها 15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0815:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم121 ة العلم طاينه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0815:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم عب 

ةالعلوم122 ة العلم طاينه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0815:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم عب 

ةالعلوم123 ة العلم اس15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0815:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم اسامه ابو ع

ةالعلوم124 ة العلم لينا القرعان16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0816:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم125 ة العلم لينا القرعان16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0816:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم126 ة العلم م زتون16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-122022/06/0816:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم ب  سل جمانة وه

ةالعلوم127 ة العلم م زتون16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-132022/06/0816:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم ب  سل جمانة وه

ةالعلوم128 ة العلم م زتون16:00https://oexam.yu.edu.jo/default-142022/06/0816:50مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم ب  سل جمانة وه

ةالعلوم129 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم سوسن نص 09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1410:15الثقافة الرقم

ةالعلوم130 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم اس09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/1410:15الثقافة الرقم اسامه ابو ع

ةالعلوم131 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم لينا القرعان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1411:30الثقافة الرقم

ةالعلوم132 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم طاينه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/1411:30الثقافة الرقم عب 

ةالعلوم133 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم اقدام الها 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/1411:30الثقافة الرقم

ةالعلوم134 ة العلم ئةSCI110المساقات الخدم ة والب ب عواوده09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1410:15التنم مه

ةالعلوم135 ة العلم ئةSCI110المساقات الخدم ة والب سناء عودات09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1410:15التنم
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ة والمواطنة136 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك ة09:10https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0709:40علوم عسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة137 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك ة09:10https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0709:40علوم عسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة138 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك ة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0711:00علوم عسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة139 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك ة11:50https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0712:20علوم عسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة140 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0709:00العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة141 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة09:10https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0709:40العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة142 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة09:10https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0709:40العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة143 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة9:50https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0710:20العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة144 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0711:00العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة145 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة11:10https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0711:40العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ة والمواطنة146 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك ة11:50https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0712:20العلوم العسك ة العلوم العسك شع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب147 زنات حمدان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب148 زنات حمدان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب149 ر عالونه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب150 محمد عط 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب151 اس09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج يوسف م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب152 ر عالونه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب153 ر عالونه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-122022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب154 زنات حمدان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-132022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب155 لب الزع 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-152022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب156 اسماء القضاه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-232022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب157 د09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-272022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج احمد السع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب158 اسماء القضاه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-292022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب159 دهللا الزع 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-302022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب160 دهللا الزع 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-312022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب161 دهللا الزع 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-322022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب162 د09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-332022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج احمد السع
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ا المعلومات وعلوم الحاسوب163 د09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-342022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج احمد السع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب164 اسماء القضاه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-352022/06/0509:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب165 طاينه10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ن  دار

ا المعلومات وعلوم الحاسوب166 طاينه10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ن  دار

ا المعلومات وعلوم الحاسوب167 محمد عط 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب168 اس10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج يوسف م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب169 اس10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج يوسف م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب170 لب الزع 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-142022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب171 محمد عط 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-162022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب172 دهللا الرشدان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-172022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب173 دهللا الرشدان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-182022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب174 دهللا الرشدان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-192022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب175 لب الزع 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-202022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب176 دالقادر مخادمه10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-212022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب177 دالقادر مخادمه10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-222022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب178 دالقادر مخادمه10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-242022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب179 م قرقز10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-252022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب180 م قرقز10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-262022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب181 م قرقز10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-282022/06/0510:50مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه ف

ةمركز اللغات182 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0512:20لغه ع حل

ةمركز اللغات183 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0512:20لغه ع

ةمركز اللغات184 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0512:20لغه ع حل

ةمركز اللغات185 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0512:20لغه ع

ةمركز اللغات186 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع ندى جرادات12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0513:20لغه ع

ةمركز اللغات187 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع ندى جرادات12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0513:20لغه ع

ةمركز اللغات188 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0513:20لغه ع حل

ةمركز اللغات189 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع دوي12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-122022/06/0513:20لغه ع ف ال ن
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ةمركز اللغات190 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0514:05مهارات لغة إنجل سم

ةمركز اللغات191 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0514:05مهارات لغة إنجل اسماء ع

ةمركز اللغات192 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0514:05مهارات لغة إنجل سم

ةمركز اللغات193 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0514:05مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات194 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0514:05مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات195 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-162022/06/0514:05مهارات لغة إنجل سم

ةمركز اللغات196 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0514:55مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات197 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0514:55مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات198 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0514:55مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات199 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-122022/06/0514:55مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات200 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اب14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-132022/06/0514:55مهارات لغة إنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات201 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دهللا14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-142022/06/0514:55مهارات لغة إنجل مرام الع

ةمركز اللغات202 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-172022/06/0514:55مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات203 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض14:20https://oexam.yu.edu.jo/default-182022/06/0514:55مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات204 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل مه حجازي15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0515:45مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات205 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0515:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات206 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دهللا15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0515:45مهارات لغة إنجل مرام الع

ةمركز اللغات207 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-152022/06/0515:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات208 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اب15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-192022/06/0515:45مهارات لغة إنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات209 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل امل الناطور15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-202022/06/0515:45مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات210 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-212022/06/0515:45مهارات لغة إنجل اسماء ع

ةمركز اللغات211 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح15:10https://oexam.yu.edu.jo/default-222022/06/0515:45مهارات لغة إنجل اسماء ع

ةمركز اللغات212 اEL404مركز اللغات / لغة انجل ة  للدراسات العل ل اللغة االنجل امل الناطور09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/1210:15تأه

ةمركز اللغات213 اEL404مركز اللغات / لغة انجل ة  للدراسات العل ل اللغة االنجل مه حجازي09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/1210:15تأه د

ةمركز اللغات214 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0713:05مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ةمركز اللغات215 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0713:05مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل سم

ةمركز اللغات216 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-162022/06/0713:05مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل
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ةمركز اللغات217 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-212022/06/0713:05مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ةمركز اللغات218 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-222022/06/0713:05مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ةمركز اللغات219 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-232022/06/0713:05مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ةمركز اللغات220 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل اب13:20https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0713:55مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات221 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي13:20https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0713:55مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل م

ةمركز اللغات222 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل اب13:20https://oexam.yu.edu.jo/default-122022/06/0713:55مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات223 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح13:20https://oexam.yu.edu.jo/default-152022/06/0713:55مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل اسماء ع

ةمركز اللغات224 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل امل الناطور13:20https://oexam.yu.edu.jo/default-182022/06/0713:55مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ةمركز اللغات225 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل دهللا13:20https://oexam.yu.edu.jo/default-192022/06/0713:55مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل مرام الع

ةمركز اللغات226 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل دهللا14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0714:45مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل مرام الع

ةمركز اللغات227 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0714:45مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل م

ةمركز اللغات228 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل دهللا14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0714:45مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل مرام الع

ةمركز اللغات229 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل مه حجازي14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0714:45مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ةمركز اللغات230 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة14:10https://oexam.yu.edu.jo/default-172022/06/0714:45مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ةمركز اللغات231 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0715:35مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ةمركز اللغات232 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل اب15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0715:35مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات233 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0715:35مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ةمركز اللغات234 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-132022/06/0715:35مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل اسماء ع

ةمركز اللغات235 ة)HUM120مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-142022/06/0715:35مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل سم

ةمركز اللغات236 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-42022/06/0609:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ةمركز اللغات237 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-72022/06/0609:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع حل

ةمركز اللغات238 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع دة09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-112022/06/0609:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع صفاء 

ةمركز اللغات239 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-82022/06/0610:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ةمركز اللغات240 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع احالم واصف10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-92022/06/0610:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ةمركز اللغات241 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-142022/06/0610:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ةمركز اللغات242 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-22022/06/0611:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع حل

ةمركز اللغات243 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع احالم واصف11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-32022/06/0611:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع
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ةمركز اللغات244 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع احالم واصف11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-62022/06/0611:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ةمركز اللغات245 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع احالم واصف11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-132022/06/0611:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ةمركز اللغات246 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع ل12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-12022/06/0612:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع محمد محمود المق

ةمركز اللغات247 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع ل12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-52022/06/0612:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع محمد محمود المق

ةمركز اللغات248 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع دوي12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-102022/06/0612:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع ف ال ن

ةمركز اللغات249 ة)HUM121مركز اللغات / لغة ع عه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-152022/06/0612:50مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع ا ل ال تهل


