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رقم  موعد الجمساتاليوم التاريخ المادة الرقم 
المختبر 

عدد 
األجيزه 

عدد 
الطالب 

 عدد المراقبين

1فقه المعامالت  .1  

 75ب 9 04:00- 03:00االثنين  7/1

6 

الشريعة مراقب  من كلية 1
مراقبين من كلية العلوم 2
تكنولوجيا مراقب من كلية 1

 

 5 األيمان والنذور  .2

 9 التفسير التحميمي  .3

 1 مبادئ علم البيئة  .4

 6 (1)مهارات حاسوب   .5

 13 مبادئ علم الفلك  .6

 11 الثقافة العلمية  .7

 9 حاسوب استداركي  .8

 6 االسعافات االولية  .9

 6 مبادئ الصحة العامة  .10

 6 مناهج وأخالقيات البحث العممي  .11

 أخالقيات الطالب الجامعي  .12

 67ب 10 04:00- 03:00االثنين  7/1

2 

مراقب من كلية االداب 2

 7 فن الكتابة والتعبير  .13

 10 (1)اللغة االنجليزية   .14

 22 مبادئ علم التربية  .15
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 موعد الجمساتاليوم التاريخ المادة الرقم 
رقم 

المختبر 
عدد 

األجيزه 
عدد 

الطالب 
 عدد المراقبين

 القانون التجاري لطلبة االقتصاد  .16

 67 ب10 04:00- 03:00 الثالثاء 8/1

1 

 مراقب من كمية االقتصاد2

 9 مبادئ االقتصاد الجزئي  .17

 1 التجارة االلكترونية  .18

 1 نظم المعلومات المحاسبية  .19

 2 تدقيق الحسابات  .20

 7مبادىء التسويق   .21
 2 دراسات محاسبية اسالمية  .22

محاسبة حكومية والمؤسسات   .23
الغير ربحية 

1 

 1 نظم معلومات اإلدارية  .24
 التربية الوطنية  .25

 75 ب9 04:00- 03:00 الثالثاء 8/1

72 

 مراقب من كمية االداب2

 4 (2)اللغة العربية   .26

 5 مدخل إلى عمم االجتماع  .27

 6 مبادئ علم القانون  .28

 9 مبادئ عمم االتصال  .29
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                                                                                                                                                                          مدير مركز التعمم االلكتروني
 مرام السفاريني.                                                                                                                                                                                     د
                                                                                                                                                                                      23-12-2018               

 

رقم  موعد الجمساتاليوم التاريخ المادة الرقم 
المختبر 

عدد 
األجيزه 

عدد 
الطالب 

 عدد المراقبين

 1ادارة اعمال   .30

 75ب 9 04:00- 03:00االربعاء  9/1

10 

مراقب من كلية االقتصاد 2
منهجية البحث في العلوم   .31

 االدارية
5 

 4 معايير التدقيق الدولية  .32

 9 البنوك االسالمية  .33

 (1)اللغة العربية   .34

 67ب 10 04:00- 03:00االربعاء  9/1

7 

مراقب من كلية االداب 2
 6 المغة االنجميزية االستدراكي  .35

 4 المغة العربية االستدراكي  .36

 19 القدس تاريخ وحضارة  .37

 تاريخ االردن وفمسطين  .38
 75ب 9 04:00- 03:00الخميس  10/1

15 

مراقب من كلية االداب 2
39.  

الثقافة االسالمية وقضايا 
 العصر

58 


