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شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-12022مدخل  االتصالJRN101الصحافةاالعالم1 دالنا طب ع

شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-22022مدخل  االتصالJRN101الصحافةاالعالم2 دالنا طب ع

عصمت حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-32022مدخل  االتصالJRN101الصحافةاالعالم3

عصمت حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-42022مدخل  االتصالJRN101الصحافةاالعالم4

طارق زاد النا10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-52022مدخل  االتصالJRN101الصحافةاالعالم5

ةJRN102الصحافةاالعالم6 اللغة اإلنجل ة  ناهده مخادمه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-12022مهارات إعالم

ةJRN102الصحافةاالعالم7 اللغة اإلنجل ة  ناهده مخادمه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-22022مهارات إعالم

نور القرعان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-12022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره8

شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-22022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره9 را محمد طب

ف نا يوسف عثامنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-32022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره10 س

سهم النوافلة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-42022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره11

عنان ابوحمور10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-52022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره12

شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-62022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره13 را محمد طب

ف نا يوسف عثامنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-72022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره14 س

سهم النوافلة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1811:45-01-82022اإلدارة العامة  األردنPA130اإلدارة العامةاالقتصاد والعلوم االداره15

ةاالقتصاد والعلوم االداره16 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس ابنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-12022م فواز ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره17 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس صول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-22022م را 

ةاالقتصاد والعلوم االداره18 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس ده حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-32022م رو

ةاالقتصاد والعلوم االداره19 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس ابنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-42022م فواز ع

ةاالقتصاد والعلوم االداره20 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس صول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-52022م را 

ةاالقتصاد والعلوم االداره21 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس ده حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-62022م رو

ةاالقتصاد والعلوم االداره22 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس صول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-72022م را 
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ةاالقتصاد والعلوم االداره23 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس ده حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-82022م رو

ةاالقتصاد والعلوم االداره24 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس صفاء عدنان صمادي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-92022م

ةاالقتصاد والعلوم االداره25 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس صفاء عدنان صمادي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-102022م

ةاالقتصاد والعلوم االداره26 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس اع10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-112022م حس ال

ةاالقتصاد والعلوم االداره27 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس اع10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-122022م حس ال

ةاالقتصاد والعلوم االداره28 ه ACC101(1)المحاس ادئ  المحاس مان10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0311:45-02-132022م صالح الدين ال

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره29 ساره احمد الزغول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-12022م

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره30 عمار ع العالونه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-22022م

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره31 عمار ع العالونه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-32022م

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره32 شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-42022م ع طب

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره33 شات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-52022م ع طب

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره34 ساره احمد الزغول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-62022م

ادئ اإلدارة BA101(1)إدارة األعمالاالقتصاد والعلوم االداره35 ساره احمد الزغول10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0111:45-02-82022م

ا36 ولوج و ع رحابنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-12022شوء الحضاراتARCH102اآلثـــاراآلثار واالن

ا37 ولوج و ع رحابنه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-22022شوء الحضاراتARCH102اآلثـــاراآلثار واالن

ا38 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM101المساقات الخدم دالمهدي غوانمه11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1211:50-01-12022الثقافة اإلعالم ع

ا39 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM101المساقات الخدم عصمت حداد11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1211:50-01-32022الثقافة اإلعالم

ا40 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM101المساقات الخدم دالمهدي غوانمه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1212:50-01-22022الثقافة اإلعالم ع

ا41 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM101المساقات الخدم طارق زاد النا12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1212:50-01-42022الثقافة اإلعالم

ا42 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM101المساقات الخدم شات12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1212:50-01-52022الثقافة اإلعالم دالنا طب ع

ا43 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل منثور العمري11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1011:50-01-12022المواطنة واالنتماءHUM102المساقات الخدم

ا44 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ا عثمان الع11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1011:50-01-22022المواطنة واالنتماءHUM102المساقات الخدم شذى الل
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ا45 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل محمد احمد العمري08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2509:20-01-12022اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا46 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل محمد احمد العمري08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2509:20-01-22022اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا47 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل دات08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2509:20-01-52022اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم م مه س

ا48 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل هيثم الدهون09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2510:20-01-32022اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا49 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل هيثم الدهون09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2510:20-01-42022اإلسالم فكر وحضارةHUM103المساقات الخدم

ا50 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل دالسالم حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2011:20-01-22022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم ع

ا51 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل عات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2011:20-01-52022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم ع ال

ا52 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل طارق حداد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2011:20-01-72022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا53 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل لعاوي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2011:20-01-92022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم خالد 

ا54 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ارا النمري11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2012:20-01-32022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا55 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ه النمري11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2012:20-01-42022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم تال

ا56 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ه النمري11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2012:20-01-102022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم تال

ا57 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ارا النمري11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2012:20-01-122022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا58 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل عالء نا11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2012:20-01-142022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا59 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ر جرادات12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2013:20-01-12022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا60 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل محمد العفان12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2013:20-01-62022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا61 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ر جرادات12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2013:20-01-82022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا62 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2013:20-01-112022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم عامر غراي

ا63 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل صفاء حداد12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2013:20-01-132022الفن والسلوكHUM104المساقات الخدم

ا64 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان واصف السخاينه08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0109:20-02-12022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا65 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان حه08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0109:20-02-22022إسهام االردن  الحضارة اإل ا حس ص

ا66 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان منار ب ها 08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0109:20-02-32022إسهام االردن  الحضارة اإل



ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع مدرس المساقالمخت وقت اإلمتحانتار

(V4) 2021-2022 للفصل الدرا األول (Final Exams)  ة ة المحوس جدول اإلمتحانات النهائ

ا67 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان محمد حس جرادات08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0109:20-02-82022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا68 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان محمد حس جرادات08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0109:20-02-92022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا69 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان واصف حواري09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0110:20-02-42022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا70 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان واصف حواري09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0110:20-02-52022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا71 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان ع رحابنه09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0110:20-02-62022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا72 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM105المساقات الخدم سان ع رحابنه09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0110:20-02-72022إسهام االردن  الحضارة اإل

ا73 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM106المساقات الخدم سان ه09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1810:20-01-12022مقدمة  دراسة الثقافات اإل نا غراي

ا74 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM106المساقات الخدم سان ه09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1810:20-01-22022مقدمة  دراسة الثقافات اإل نا غراي

ا75 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم محمد حس معابره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1009:50-01-12022حقوق اإل

ا76 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم محمد حس معابره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1009:50-01-22022حقوق اإل

ا77 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل سانHUM107المساقات الخدم محمد حس معابره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1009:50-01-32022حقوق اإل

ا78 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل له10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1010:50-01-12022مهارات التفك HUM108المساقات الخدم م مقا ابراه

ا79 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل له10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1010:50-01-22022مهارات التفك HUM108المساقات الخدم م مقا ابراه

ا80 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل لوا 10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1010:50-01-32022مهارات التفك HUM108المساقات الخدم دهللا الح ا ع

ا81 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم هيثم الدهون08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1809:20-01-12022النظم اإلسالم

ا82 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم محمد احمد العمري08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1809:20-01-32022النظم اإلسالم

ا83 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم محمد احمد العمري08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1809:20-01-42022النظم اإلسالم

ا84 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم دات08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1809:20-01-52022النظم اإلسالم م مه س

ا85 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM109المساقات الخدم هيثم الدهون09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1810:20-01-22022النظم اإلسالم

ا86 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح م سالم شطناوي08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1909:20-01-12022الثقافة الس ح

ا87 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح م سالم شطناوي08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1909:20-01-22022الثقافة الس ح

ا88 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح سعد السعد08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1909:20-01-32022الثقافة الس
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ا89 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM110المساقات الخدم ة والفندق اح رم رواشده08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1909:20-01-42022الثقافة الس ا

ا90 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ــــخ القدسHUM111المساقات الخدم عقوب12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1212:50-01-12022تار محمد ال

ا91 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة األردنHUM112المساقات الخدم دهللا الرفا 08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2009:20-01-12022مقدمة  جغراف ــــج ع ار

ا92 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة األردنHUM112المساقات الخدم دهللا الرفا 08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2009:20-01-22022مقدمة  جغراف ــــج ع ار

ا93 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون ع محاسنه15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1115:50-01-12022ال

ا94 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون ل الحن 15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1115:50-01-22022ال اس

ا95 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون نجاح العمري15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1115:50-01-32022ال

ا96 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون ل الحن 15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1115:50-01-42022ال اس

ا97 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM115المساقات الخدم ة القانون نجاح العمري15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1115:50-01-52022ال

ا98 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل مةHUM116المساقات الخدم ات االردن القد اجنه13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1213:50-01-12022كتا ها ه

ا99 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم ه خصاونه11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-12022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل سم

ا100 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دالسالم الحيح11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-52022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل اسماء ع

ا101 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم منار عسقالن11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-82022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا102 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم ه خصاونه11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-112022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل سم

ا103 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم اال ابوغزالة11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-132022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ا104 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم منار عسقالن11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-142022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا105 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم عماد عوض11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-192022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا106 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم عماد عوض11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-212022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا107 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم اال ابوغزالة11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-222022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ا108 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم اال ابوغزالة11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-232022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل د

ا109 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم ه خصاونه11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:15-01-252022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل سم

ا110 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دالسالم الحيح12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-32022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل اسماء ع
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ا111 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دهللا12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-42022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل مرام الع

ا112 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم امل الناطور12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-72022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا113 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دهللا12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-92022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل مرام الع

ا114 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دالسالم الحيح12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-102022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل اسماء ع

ا115 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم اب12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-122022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل ا الذ ناد

ا116 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دالسالم الحيح12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-152022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل اسماء ع

ا117 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم منار عسقالن12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-162022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا118 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم امل الناطور12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-172022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل

ا119 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم اب12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-182022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل ا الذ ناد

ا120 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم اب12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-202022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل ا الذ ناد

ا121 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM120المساقات الخدم دهللا12:25https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:10-01-242022مهارات االتصال والتواصل (اللغة االنجل مرام الع

ا122 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم د10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1110:50-01-12022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع ليندا عب

ا123 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم احالم واصف10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1110:50-01-32022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا124 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم بنان القرعان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1110:50-01-52022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا125 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم بنان القرعان11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1111:50-01-22022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا126 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم د11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1111:50-01-112022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع ليندا عب

ا127 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم بنان القرعان11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1111:50-01-122022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا128 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم سحر جادهللا11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1111:50-01-132022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا129 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم د11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1111:50-01-142022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع ليندا عب

ا130 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم احالم واصف11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1111:50-01-152022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا131 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم مه صالح ابو العسل12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1112:50-01-42022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع حل

ا132 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم دة12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1112:50-01-62022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع صفاء 
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ا133 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم سحر جادهللا12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1112:50-01-82022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا134 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم مه صالح ابو العسل13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1113:50-01-72022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع حل

ا135 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم مه صالح ابو العسل13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1113:50-01-92022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع حل

ا136 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم احالم واصف13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1113:50-01-102022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع

ا137 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ة)HUM121المساقات الخدم دة13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1113:50-01-162022مهارات االتصال والتواصل (اللغة الع صفاء 

ا138 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم دالسالم حداد14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-12022الفنون االدائ ع

ا139 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ه النمري14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-32022الفنون االدائ تال

ا140 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم عات14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-52022الفنون االدائ ع ال

ا141 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم محمد المالح14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-82022الفنون االدائ

ا142 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ه14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-92022الفنون االدائ عامر غراي

ا143 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ف الشبول14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-112022الفنون االدائ نا

ا144 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم دالسالم حداد14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1014:50-01-132022الفنون االدائ ع

ا145 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم دان15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-22022الفنون االدائ ما فايز محمود س د

ا146 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم ارا النمري15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-42022الفنون االدائ

ا147 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم محمد العفان15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-62022الفنون االدائ

ا148 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم طارق حداد15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-72022الفنون االدائ

ا149 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم عالء نا15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-102022الفنون االدائ

ا150 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم لعاوي15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-122022الفنون االدائ خالد 

ا151 ولوج و ةاآلثار واالن سان ة اإل ةHUM123المساقات الخدم دان15:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1015:50-01-142022الفنون االدائ ما فايز محمود س د

ــــخاآلداب152 ةHIST121التار ة اإلسالم ــــخ الحضارة الع محمد عناقره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3010:15-01-12022تار

ةاآلداب153 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ه08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1609:00-01-12022ال ا عماد ع

ةاآلداب154 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1609:00-01-22022ال شذى الل
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ةاآلداب155 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1609:45-01-32022ال

ةاآلداب156 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري09:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1609:45-01-42022ال

ةاآلداب157 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن منثور العمري10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1610:30-01-52022ال

ةاآلداب158 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1610:30-01-62022ال شذى الل

ةاآلداب159 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ا عثمان الع10:45https://oexam.yu.edu.jo/default-1611:15-01-72022ال شذى الل

ةاآلداب160 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن دي ب حمد10:45https://oexam.yu.edu.jo/default-1611:15-01-82022ال عارف احم

ةاآلداب161 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن له11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1612:00-01-92022ال صدام حس المقا

ةاآلداب162 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن له11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1612:00-01-102022ال صدام حس المقا

ةاآلداب163 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ة12:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1612:45-01-112022ال سمر الج

ةاآلداب164 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن دي12:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1612:45-01-122022ال ه ال ناد

ةاآلداب165 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ات13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1613:30-01-132022ال عمر خض

ةاآلداب166 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ات13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1613:30-01-142022ال احمد ش

ةاآلداب167 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن دي13:45https://oexam.yu.edu.jo/default-1614:15-01-152022ال ه ال ناد

ةاآلداب168 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ة13:45https://oexam.yu.edu.jo/default-1614:15-01-162022ال سمر الج

ةاآلداب169 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن محمد قاسم خزع 14:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1615:00-01-172022ال

ةاآلداب170 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن احمد انور العزام14:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1615:00-01-182022ال

ةاآلداب171 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن احمد انور العزام15:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1615:45-01-192022ال

ةاآلداب172 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن ات15:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1615:45-01-202022ال عمر خض

ةاآلداب173 اس ةPS102العلوم الس ة الوطن اتhttps://oexam.yu.edu.jo/default الحقا بالبريد االلكتروني16-01-212022ال احمد ش

ةاآلداب174 شوان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-12022المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع ات  آ

ةاآلداب175 ع10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2611:45-01-22022المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع ده ماجد ال ز

ةاآلداب176 محمد ع الحراحشة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2611:45-01-32022المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع
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ةاآلداب177 محمد ع الحراحشة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2611:45-01-42022المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع

ةاآلداب178 محمد ع الحراحشة10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2611:45-01-52022المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع

ةاآلداب179 ع10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2611:45-01-62022المدخل إ علم االجتماعSOC101علم االجتماع والخدمة االجتماع ده ماجد ال ز

ة180 ةال م  االردنEDAF102االدارة وأصول ال د الشوحه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-12022التعل احمد م

ة181 ةال م  االردنEDAF102االدارة وأصول ال د الشوحه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-22022التعل احمد م

ة182 ةال م  االردنEDAF102االدارة وأصول ال د الشوحه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-32022التعل احمد م

ة183 ةال ةEDAF301االدارة وأصول ال ة واالجتماع امنه رواشده10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-12022األسس الفلسف

ة184 ةال ةEDAF301االدارة وأصول ال ة واالجتماع محمد ب ها 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-22022األسس الفلسف

ة185 ةال ةEDAF301االدارة وأصول ال ة واالجتماع محمد ب ها 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-32022األسس الفلسف

ة186 ةال ةEDAF301االدارة وأصول ال ة واالجتماع عارف عطاري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-42022األسس الفلسف

ة187 ةال ةEDAF301االدارة وأصول ال ة واالجتماع نوار الحمد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3011:45-01-52022األسس الفلسف

ة188 اض ة ال ةال اض ة ال اضة والصحةPE183ال محمد الع 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2711:45-01-12022ال

ة189 اض ة ال ةال اض ة ال اضة والصحةPE183ال محمد الع 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2711:45-01-22022ال

ة190 اض ة ال ةال اض ة ال اضة والصحةPE183ال محمد الع 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2711:45-01-32022ال

ه191 اسماء احمد ع القضاه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-12022انظمة االتصاالت CME456هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج

ه192 اسماء احمد ع القضاه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-3111:45-01-22022انظمة االتصاالت CME456هندسة االتصاالت الحجاوي للهندسه التكنولوج

ه193 سور09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2710:15-01-12022المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج عاطف ال

ه194 سا حمدان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2710:15-01-22022المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه195 سا حمدان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2710:15-01-32022المنطق الرق CPE230هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج

ه196 قةCPE344هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مات الدق م نظم المعالجات والمتح ماهر العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-12022تصم

ه197 قةCPE344هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مات الدق م نظم المعالجات والمتح ماهر العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-22022تصم

ه198 قةCPE344هندسة الحاسوبالحجاوي للهندسه التكنولوج مات الدق م نظم المعالجات والمتح ماهر العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-32022تصم
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عة199 ــــع اإلسال ومقاصدهFQH101الفقه وأصولهال رنده العمري09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2410:15-01-12022المدخل إ ال

عة200 ــــع اإلسال ومقاصدهFQH101الفقه وأصولهال رنده العمري09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2410:15-01-22022المدخل إ ال

عة201 ــــع اإلسال ومقاصدهFQH101الفقه وأصولهال رنده العمري09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2410:15-01-32022المدخل إ ال

عة202 ــــع اإلسال ومقاصدهFQH101الفقه وأصولهال اء الموم 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2411:45-01-42022المدخل إ ال ا

دلة203 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دلةPHAR320الص ا الص ار العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2311:45-01-12022تكنولوج

دلة204 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دلةPHAR320الص ا الص ار العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2311:45-01-22022تكنولوج

دلة205 ةالص دالن ات والتقينه الص دالن دلةPHAR320الص ا الص ار العمري10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2311:45-01-32022تكنولوج

دلة207 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ة PHAR332(1)الص ح 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-12022علم األدو مر  االء مخ

دلة208 ةالص دالن ة والممارسة الص دلة ال ة PHAR332(1)الص ح 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-22022علم األدو مر  االء مخ

دلة209 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م دال PHAR312ال ل اآل الص محمد احمد زتون13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1814:45-01-12022التحل

دلة210 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م دال PHAR312ال ل اآل الص محمد احمد زتون13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1814:45-01-22022التحل

دلة211 اء العقاق الص م ة وك اء الطب م دال PHAR312ال ل اآل الص محمد احمد زتون13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1814:45-01-32022التحل

ةالطب212 ة األساس ةMED210العلوم الطب زد الطعا 13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1715:00-01-12022وراثة ج

ةالطب213 ة األساس ةMED210العلوم الطب مظهر الزع 13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1715:00-01-42022وراثة ج

ةالطب214 ة األساس طاينة13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2315:00-01-12022علم األمراض العامMED211العلوم الطب ن محمد 

ةالطب215 ة األساس ة الزع 13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2315:00-01-42022علم األمراض العامMED211العلوم الطب ه

ةالطب216 ة األساس ة العامMED212العلوم الطب ل مطالقه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0213:30-02-12022علم االدو

ةالطب217 ة األساس ة العامMED212العلوم الطب ل مطالقه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0213:30-02-42022علم االدو

ةالطب218 ة األساس قة عامةMED213العلوم الطب اء دق د الموم 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2713:15-01-12022اح ول

ةالطب219 ة األساس قة عامةMED213العلوم الطب اء دق د الموم 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2713:15-01-42022اح ول

ةالطب220 ة األساس حصاء حيويMED214العلوم الطب حث عل و رما كراسنه13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1214:15-01-12022طرق 

ةالطب221 ة األساس حصاء حيويMED214العلوم الطب حث عل و عال سوداح13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1214:15-01-42022طرق 
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ةالطب222 ة األساس دعاء شمس الدين غراب12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0313:30-02-12022الجهاز الهض MED320العلوم الطب

ةالطب223 ة األساس دعاء شمس الدين غراب12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0313:30-02-22022الجهاز الهض MED320العلوم الطب

ةالطب224 ة األساس دعاء شمس الدين غراب12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0313:30-02-32022الجهاز الهض MED320العلوم الطب

ةالطب225 ة األساس فاطمه المحاسنه13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2715:00-01-12022جهاز الغدد الصماءMED321العلوم الطب

ةالطب226 ة األساس فاطمه المحاسنه13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2715:00-01-22022جهاز الغدد الصماءMED321العلوم الطب

ةالطب227 ة األساس فاطمه المحاسنه13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2715:00-01-32022جهاز الغدد الصماءMED321العلوم الطب

ةالطب228 ة األساس م محمد صالح العمري14:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1215:45-01-12022الجهاز الحر والجلدي (امتحان نص )MED322العلوم الطب م

ةالطب229 ة األساس م محمد صالح العمري14:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1215:45-01-22022الجهاز الحر والجلدي (امتحان نص )MED322العلوم الطب م

ةالطب230 ة األساس م محمد صالح العمري14:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1215:45-01-32022الجهاز الحر والجلدي (امتحان نص )MED322العلوم الطب م

ةالطب231 ة األساس م محمد صالح العمري13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1915:00-01-12022الجهاز الحر والجلدي (امتحان نها )MED322العلوم الطب م

ةالطب232 ة األساس م محمد صالح العمري13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1915:00-01-22022الجهاز الحر والجلدي (امتحان نها )MED322العلوم الطب م

ةالطب233 ة األساس م محمد صالح العمري13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1915:00-01-32022الجهاز الحر والجلدي (امتحان نها )MED322العلوم الطب م

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم234 محمد الرواش09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-12022م

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم235 ي09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-22022م دالقادر الم ع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم236 ي09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-32022م دالقادر الم ع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم237 ي09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-42022م دالقادر الم ع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم238 ي09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-62022م دالقادر الم ع

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم239 نور الموم 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-72022م

ادئ اإلحصاء STAT101(1)اإلحصاءالعلوم240 محمد الرواش09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-82022م

ةالعلوم241 ات ةBIO111العلوم الح ات الطب ل ة ال ة عامة لطل ات ه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2710:15-01-32022علوم ح خالد ابوخ

ةالعلوم242 ات ةBIO111العلوم الح ات الطب ل ة ال ة عامة لطل ات ه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2710:15-01-42022علوم ح خالد ابوخ

ةالعلوم243 ات ةBIO111العلوم الح ات الطب ل ة ال ة عامة لطل ات عه يوسف رواشده10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2711:45-01-12022علوم ح ر



ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع مدرس المساقالمخت وقت اإلمتحانتار

(V4) 2021-2022 للفصل الدرا األول (Final Exams)  ة ة المحوس جدول اإلمتحانات النهائ

ةالعلوم244 ات ةBIO111العلوم الح ات الطب ل ة ال ة عامة لطل ات عه يوسف رواشده10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2711:45-01-22022علوم ح ر

اءالعلوم260 اء عامة PHYS1022الف سات09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-22022ف خلود خ

اءالعلوم261 اء عامة PHYS1022الف قتاد سماره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-32022ف

اءالعلوم262 اء عامة PHYS1022الف فه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-52022ف مهدي لطا

اءالعلوم263 اء عامة PHYS1022الف ختام خصاونه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2610:15-01-72022ف

اءالعلوم264 ةPHYS108الف ة العلوم الطب اء عامة 1 لطل ف09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0310:15-02-12022 ف دهللا ال ع

اءالعلوم265 ةPHYS108الف ة العلوم الطب اء عامة 1 لطل ف09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0310:15-02-22022 ف دهللا ال ع

اءالعلوم266 ةPHYS108الف ة العلوم الطب اء عامة 1 لطل ف09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0310:15-02-32022 ف دهللا ال ع

اءالعلوم267 م اء عامة CHEM101(1)ال م ان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3010:15-01-12022ك فاضل الود

اءالعلوم268 م اء عامة CHEM101(1)ال م دالوا ابوصي 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3010:15-01-22022ك س ع ا

اءالعلوم269 م اء عامة CHEM101(1)ال م د جزازي09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3010:15-01-32022ك تغ

اءالعلوم270 م اء عامة CHEM101(1)ال م دالمنعم رواشده09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3010:15-01-42022ك ع

اءالعلوم271 م اء عامة CHEM101(1)ال م دات09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3010:15-01-52022ك صفوان عب

اءالعلوم272 م ة)CHEM103ال ات الطب ل ة ال اء عامة (لطل م دات09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0210:15-02-12022ك م مه ابراه

اءالعلوم273 م ة)CHEM103ال ات الطب ل ة ال اء عامة (لطل م دالوا ابوصي 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0210:15-02-32022ك س ع ا

اءالعلوم274 م ة)CHEM103ال ات الطب ل ة ال اء عامة (لطل م دات09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-0210:15-02-62022ك م مه ابراه

اءالعلوم275 م ة)CHEM103ال ات الطب ل ة ال اء عامة (لطل م ل10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0211:45-02-22022ك م ج ابراه

اءالعلوم276 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م قاسم جرادات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0211:45-02-12022ك

اءالعلوم277 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م د جزازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0211:45-02-22022ك تغ

اءالعلوم278 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م د جزازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0211:45-02-32022ك تغ

اءالعلوم279 م ة الحجاوي)CHEM104ال اء عامة (1) (لطل م قاسم جرادات10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-0211:45-02-52022ك

ةالعلوم280 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم امجد القرعان09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1910:20-01-22022الب
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ةالعلوم281 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم محمد جهما 09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1910:20-01-32022الب

ةالعلوم282 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم ب الطعا 09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1910:20-01-52022الب اد

ةالعلوم283 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم دالرحمن خواجه09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1910:20-01-62022الب محمد ع

ةالعلوم284 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم ل الزع 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1911:20-01-12022الب عب اسماع

ةالعلوم285 ة العلم ئة والصحة العامةSCI101المساقات الخدم بهاء الدين محمد الطراد10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1911:20-01-42022الب

ةالعلوم286 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم اس10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1110:50-01-42022تكنولوج اسامه ابو ع

ةالعلوم287 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم لينا القرعان09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1109:50-01-12022تكنولوج

ةالعلوم288 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم اقدام الها 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1109:50-01-22022تكنولوج

ةالعلوم289 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم سوسن نص 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1109:50-01-32022تكنولوج

ةالعلوم290 ة العلم ا المعلومات والمجتمعSCI102المساقات الخدم طاينه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1109:50-01-52022تكنولوج عب 

ةالعلوم291 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1210:50-01-22022الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم292 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال م زدان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1210:50-01-52022الل وس

ةالعلوم293 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال م زدان10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1210:50-01-62022الل وس

ةالعلوم294 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال اض الحوري10:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1210:50-01-82022الل محمد محمود ف

ةالعلوم295 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1211:50-01-42022الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم296 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال د11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1211:50-01-72022الل نضال ب سع

ةالعلوم297 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1209:50-01-12022الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم298 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال طاينه09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1209:50-01-32022الل دالهادي ع  احمد ع

ةالعلوم299 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال رشاد الزع 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1209:50-01-92022الل

ةالعلوم300 ة العلم ة للجميع (نظري)SCI103المساقات الخدم دن اقة ال رشاد الزع 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1209:50-01-102022الل

ةالعلوم301 ة العلم ا حسن طالفحه08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2309:20-01-12022مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم ران

ةالعلوم302 ة العلم ا حسن طالفحه08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2309:20-01-22022مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم ران
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ةالعلوم303 ة العلم دالن 08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2309:20-01-32022مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم جعفر ع

ةالعلوم304 ة العلم دالن 08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2309:20-01-42022مهارات التواصل الفعالSCI104المساقات الخدم جعفر ع

ةالعلوم305 ة العلم قتاد سماره14:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1315:05-01-12022الطاقة المتجددةSCI105المساقات الخدم

ةالعلوم306 ة العلم حث العل SCI107المساقات الخدم اقدام الها 09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2310:20-01-12022ال

ةالعلوم307 ة العلم طاينه11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1011:50-01-32022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم عب 

ةالعلوم308 ة العلم سوسن نص 11:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1011:50-01-92022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم309 ة العلم اقدام الها 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1012:50-01-12022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم310 ة العلم طاينه12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1012:50-01-22022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم عب 

ةالعلوم311 ة العلم اس12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1012:50-01-62022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم اسامه ابو ع

ةالعلوم312 ة العلم اس12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1012:50-01-72022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم اسامه ابو ع

ةالعلوم313 ة العلم لينا القرعان13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1013:50-01-42022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم314 ة العلم لينا القرعان13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1013:50-01-52022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم315 ة العلم سوسن نص 13:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1013:50-01-82022مهارات حاسوبSCI108المساقات الخدم

ةالعلوم316 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم اس08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2009:20-01-52022الثقافة الرقم اسامه ابو ع

ةالعلوم317 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم اس08:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2009:20-01-62022الثقافة الرقم اسامه ابو ع

ةالعلوم318 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم اقدام الها 09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2010:20-01-12022الثقافة الرقم

ةالعلوم319 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم طاينه09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2010:20-01-22022الثقافة الرقم عب 

ةالعلوم320 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم سوسن نص 09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2010:20-01-32022الثقافة الرقم

ةالعلوم321 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم لينا القرعان09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2010:20-01-42022الثقافة الرقم

ةالعلوم322 ة العلم ةSCI109المساقات الخدم لينا القرعان09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2010:20-01-72022الثقافة الرقم

ةالعلوم323 ة العلم ةSCI111المساقات الخدم ات والمناعة المجتمع ائ ادئ ال الت09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2510:20-01-12022م ل قاسم ه ن

ةالعلوم324 ة العلم ةSCI111المساقات الخدم ات والمناعة المجتمع ائ ادئ ال الت09:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2510:20-01-22022م ل قاسم ه ن
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ة والمواطنة325 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1309:30-01-12022العلوم العسك

ة والمواطنة326 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 09:45https://oexam.yu.edu.jo/default-1310:15-01-22022العلوم العسك

ة والمواطنة327 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1311:00-01-32022العلوم العسك

ة والمواطنة328 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك احمد ارفا الرفا 10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1311:00-01-32022علوم عسك

ة والمواطنة329 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 11:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1311:45-01-42022العلوم العسك

ة والمواطنة330 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك احمد ارفا الرفا 11:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1311:45-01-22022علوم عسك

ة والمواطنة331 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1312:30-01-52022العلوم العسك

ة والمواطنة332 ة والمواطنةالعلوم العسك هMILT100العلوم العسك احمد ارفا الرفا 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1312:30-01-12022علوم عسك

ة والمواطنة333 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 12:45https://oexam.yu.edu.jo/default-1313:15-01-62022العلوم العسك

ة والمواطنة334 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1314:00-01-72022العلوم العسك

ة والمواطنة335 ة والمواطنةالعلوم العسك ه والمواطنةMILT100Aالعلوم العسك احمد ارفا الرفا 14:15https://oexam.yu.edu.jo/default-1314:45-01-82022العلوم العسك

محمد حس معابره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-12022مصادر القانون الدو العامLAW131القانونالقانون336

محمد حس معابره09:00https://oexam.yu.edu.jo/default-3110:15-01-22022مصادر القانون الدو العامLAW131القانونالقانون337

ا المعلومات وعلوم الحاسوب338 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT106تكنولوج الل ابو الهدى10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-12022مهارات االتصال لتكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب339 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT106تكنولوج الل ابو الهدى10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-2511:45-01-22022مهارات االتصال لتكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب340 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT221تكنولوج ة  تكنولوج ات12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-12022الجوانب القانون ع الشها

ا المعلومات وعلوم الحاسوب341 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT221تكنولوج ة  تكنولوج صل12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-22022الجوانب القانون وجدان ابو ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب342 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT221تكنولوج ة  تكنولوج ات12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-32022الجوانب القانون ع الشها

ا المعلومات وعلوم الحاسوب343 ا المعلوماتتكنولوج ا المعلوماتBIT221تكنولوج ة  تكنولوج صل12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-42022الجوانب القانون وجدان ابو ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب344 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي عدنان الرواشده12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-12022م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب345 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي اما محمد جمعه شطناوي12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-22022م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب346 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي عدنان الرواشده12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-32022م
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ا المعلومات وعلوم الحاسوب347 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي عدنان الرواشده12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-42022م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب348 ا المعلوماتتكنولوج ا CYS230تكنولوج ادئ األمن السي يزن الشبول12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2413:15-01-52022م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب349 دالقادر مخادمه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-12022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب350 د12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-22022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج احمد السع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب351 د12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-32022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج احمد السع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب352 محمد عط 12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-42022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب353 طاينه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-52022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج دارن 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب354 لب الزع 12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-62022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب355 ر عالونه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-72022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب356 دالقادر مخادمه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-82022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج مهند ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب357 اس12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-92022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج يوسف م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب358 اسماء القضاه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-102022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب359 م قرقز12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-112022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب360 زنات حمدان12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-122022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب361 دهللا الرشدان12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-132022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب362 ر عالونه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-142022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب363 زنات حمدان12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-152022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب364 اتا12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-162022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ن ج

ا المعلومات وعلوم الحاسوب365 م قرقز12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-172022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج وز ابراه ف

ا المعلومات وعلوم الحاسوب366 اس12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-182022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج يوسف م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب367 طاينه12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-192022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج دارن 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب368 اتا12:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1713:20-01-202022مهارات حاسوب - إستدرا COMP99حاسوب استدرا تكنولوج ن ج
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ا المعلومات وعلوم الحاسوب369 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  ا شاهر12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-22022ال ص

ا المعلومات وعلوم الحاسوب370 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  اسمه ها 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-32022ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب371 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  ا شاهر12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-52022ال ص

ا المعلومات وعلوم الحاسوب372 لغة مختارةCS110علوم الحاسوبتكنولوج مجة  مصط ب خلف12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-2313:15-01-62022ال

ا المعلومات وعلوم الحاسوب373 ةتكنولوج ب12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1813:15-01-12022مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس ل احمد فضل 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب374 ةتكنولوج ب12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1813:15-01-22022مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس ل احمد فضل 

ا المعلومات وعلوم الحاسوب375 ةتكنولوج عماد السخ 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1813:15-01-32022مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس

ا المعلومات وعلوم الحاسوب376 ةتكنولوج م نص 12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1813:15-01-52022مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس م

ا المعلومات وعلوم الحاسوب377 ةتكنولوج دهللا االخرس12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1813:15-01-72022مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس ع

ا المعلومات وعلوم الحاسوب378 ةتكنولوج دهللا االخرس12:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1813:15-01-82022مقدمة  نظم المعلوماتCIS101نظم المعلومات الحاس ع

ةمركز اللغات379 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-32022مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات380 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-42022مهارات لغة إنجل سم

ةمركز اللغات381 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-72022مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات382 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اب10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-82022مهارات لغة إنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات383 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-102022مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات384 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-132022مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات385 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اب10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-152022مهارات لغة إنجل ا الذ ناد

ةمركز اللغات386 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل مه حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-162022مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات387 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ا حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-182022مهارات لغة إنجل م

ةمركز اللغات388 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل مه حجازي10:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1711:20-01-192022مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات389 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-12022مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات390 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دهللا11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-22022مهارات لغة إنجل مرام الع



ةت ل ةاسم المساقرقم المساقرمز المساقالقسمال ــــخ اإلمتحانالشع مدرس المساقالمخت وقت اإلمتحانتار

(V4) 2021-2022 للفصل الدرا األول (Final Exams)  ة ة المحوس جدول اإلمتحانات النهائ

ةمركز اللغات391 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل منار عسقالن11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-52022مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات392 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-62022مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات393 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل اال ابوغزالة11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-92022مهارات لغة إنجل د

ةمركز اللغات394 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-112022مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات395 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دهللا11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-122022مهارات لغة إنجل مرام الع

ةمركز اللغات396 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل دالسالم الحيح11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-142022مهارات لغة إنجل اسماء ع

ةمركز اللغات397 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل ه خصاونه11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-172022مهارات لغة إنجل سم

ةمركز اللغات398 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-202022مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات399 ة - استدرا EL99مركز اللغات / لغة انجل عماد عوض11:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1712:20-01-212022مهارات لغة إنجل

ةمركز اللغات400 ا404ل.زمركز اللغات / لغة انجل ة  للدراسات العل ل اللغة االنجل مه حجازي13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1814:45-01-12022تأه د

ةمركز اللغات401 ا404ل.زمركز اللغات / لغة انجل ة  للدراسات العل ل اللغة االنجل امل الناطور13:30https://oexam.yu.edu.jo/default-1814:45-01-22022تأه

ةمركز اللغات402 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع احالم واصف14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-12022لغه ع

ةمركز اللغات403 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع سحر جادهللا14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-22022لغه ع

ةمركز اللغات404 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع دة14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-32022لغه ع صفاء 

ةمركز اللغات405 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع د14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-42022لغه ع ليندا عب

ةمركز اللغات406 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-52022لغه ع

ةمركز اللغات407 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-62022لغه ع حل

ةمركز اللغات408 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع سحر جادهللا14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-72022لغه ع

ةمركز اللغات409 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع مه صالح ابو العسل14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-82022لغه ع حل

ةمركز اللغات410 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع دة14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-92022لغه ع صفاء 

ةمركز اللغات411 ة - استدرا AL99مركز اللغات / لغة ع بنان القرعان14:00https://oexam.yu.edu.jo/default-1114:50-01-102022لغه ع


