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 المراقبين عدد الطالب عدد األجهزة عددالمختبر  رقم الوقت اليوم التاريخ المدرس المادةالرقم 

  مدرس الماده 26 74ب 9 05:30 – 04:30 االحد 20/1اويس الغرايبة .دمبادئ تسويق    .1

 مدرس الماده 22 74ب 9 05:30 – 04:30 االحد 20/1الحارث الحاللمة .دالتربية الوطنية   .2

 مدرس الماده 19 67 ب10 05:30 – 04:30 االحد 20/1محمد الجغل .دالبنوك االسالمية   .3

  مدرس الماده 10 67 ب10 05:30 – 04:30 االحد 20/1ابراهيم ببان .مالتجارة االلكترونية   .4

  مدرس الماده 14 67 ب10 05:30 – 04:30 الثالثاء 22/1سمطان الشورة .د( 1)ادارة اعمال   .5

  مدرس الماده 10 67 ب10 05:30 – 04:30 الثالثاء 22/1ثائر قشتم .دتدقيق الحسابات   .6

 مراقب  + مدرس الماده 58 74ب 9 05:30 – 04:30 الثالثاء 22/1حسين الشديفات .دمبادئ عمم االتصال   .7

  مدرس الماده 22 74ب 9 05:30 – 04:30 الخميس 24/1ثائر قشتم .دمعايير التدقيق الدولية   .8

  مدرس الماده 17 74ب 9 05:30 – 04:30 الخميس 24/1حسين الشديفات .دتاريخ االردن وفمسطين   .9

  مدرس الماده 9 67 ب10 05:30 – 04:30 الخميس 24/1ابراهيم ببان .منظم المعمومات االدارية   .10

  مدرس الماده 22 67 ب10 05:30 – 04:30 الخميس 24/1احسان الحسيني .م( 1)المغة العربية   .11

 مدرس الماده 26 74ب 9 05:30 – 04:30 االحد 27/1هدى الجودة .دمبادئ االقتصاد الجزئي    .12

  مدرس الماده 19 74ب 9 05:30 – 04:30 االحد 27/1منذر القضاة .دالقانون التجاري لطمبة االقتصاد   .13
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 المراقبين عدد الطالب عدد األجهزة عددالمختبر  رقم الوقت اليوم التاريخ المدرس المادةالرقم 

14.  
المحاسبة الحكومية والمؤسسات 

الغير ربحية 
  مدرس الماده 15 74ب 9 05:30 – 04:30 االحد 27/1اسامة بموط .د

  مدرس الماده 27 67 ب10 05:30 – 04:30 االحد 27/1عمرو الزيود .دمبادئ عمم البيئة   .15

  مدرس الماده 19 67 ب10 05:30 – 04:30 االحد 27/1عبداهلل الحمايدة .د( 1)المغة االنجميزية   .16

  مدرس الماده 9 67 ب10 05:30 – 04:30 االحد 27/1مازن الباشا .دمنهجية البحث في العموم االدارية   .17

 مراقبين + مدرس الماده 74 74ب 10+ب 9 05:30 – 04:30الثالثاء  29/1عمرو الزيود .داالسعافات االولية   .18

 
 
 مدير مركز التعمم اإللكتروني 

مرام السفاريني .                                                                                                                                       د
8/1/2019      


