
رقم 

المادة
الوصفاليوماسم المادة

من 

الساعة

الى 

الساعة
القاعة

غز9.0011.00233السبت28/12/2013الحديث الموضوعي101425

11.0013.00السبت28/12/2013السيره النبويه101126

غز الى 231من 

غز235

غز232+غز15.0017.00231السبت28/12/2013مناهج المحدثين101325

غز15.0017.00234السبت28/12/2013دراسات في االديان101336

غز15.0017.00235السبت28/12/2013علم االخالق101435

9.0011.00االحد29/12/2013علوم القران الكريم101117

2+غز232+غز231

غز234+غز33

غز9.0011.00235االحد29/12/2013(2)التفسير101312

غز11.0013.00231االحد29/12/2013(2)الحديث 101324

غز13.0015.00233االحد29/12/2013(1)التفسير101115

غز232+غز15.0017.00231االحد29/12/2013(1)الحديث 101123

101290

الهدي النبوي في االدب 

غز9.0011.00231االثنين30/12/2013والرقائق

101411

اساليب البيان في القرآن 

غز13.0015.00233االثنين30/12/2013والحديث

غز232+غز9.0011.00231الثالثاء31/12/2013تيارات فكرية معاصره101470

غز232+غز11.0013.00231الثالثاء31/12/2013(2)العقيدة االسالمية101337

غز232+غز13.0015.00231الثالثاء31/12/2013القصص القراني101114

غز15.0017.00231الثالثاء31/12/2013اعجاز القرآن101415

02/01/2014حاضر العالم االسالمي101371

الخمي

مبنى جعفر9.0011.00س

02/01/2014اصول الحديث101323

الخمي

غز232+غز11.0013.00231س

02/01/2014التفسير الموضوعي101418

الخمي

غز11.0013.00234س

02/01/2014(1)العقيده االسالميه101235

الخمي

غز15.0017.00233س

غز232+غز9.0011.00231السبت04/01/2014تفسير ايات االحكام101313

غز9.0011.00233السبت04/01/2014احاديث االحكام101422

غز235+غز9.0011.00234السبت04/01/2014المذاهب العقدية101426

101431

اصول الدعوة والخطابة 

غز11.0013.00233السبت04/01/2014والتدريس

101280

اساليب البحث ومصادر 

غز233+غز9.0011.00232االحد05/01/2014الدراسات االسالميه

جدول االمتحان النهائي

2013الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

القسم/ الكلية 

القرآن الكريم وعلومه/ كلية الشريعة 



101242

تخريج الحديث وعلم 

غز233+غز13.0015.00232االحد05/01/2014الرجال

مبنى الغزالي11.0013.00الثالثاء07/01/2014االسالم والقضايا المعاصرة101471

101116

المدخل الى علوم القرآن 

13.0015.00الثالثاء07/01/2014والسنة

غز الى 231من 

غز234

غز9.0011.00231السبت28/12/2013(2)فقه االحوال الشخصيه102352

102154

المدخل لدراسة الشريعة 

13.0015.00السبت28/12/2013االسالمية

2+غز232+غز231

غز33

102457

معامالت المصارف 

غز13.0015.00234السبت28/12/2013االسالمية

غز13.0015.00236السبت28/12/2013القواعد الفقهية102445

غز15.0017.00237السبت28/12/2013(3)اصول الفقه 102347

غز9.0011.00237االحد29/12/2013نظريات فقهيه102446

غز13.0015.00231االحد29/12/2013الفقه المقارن102447

102453

فقه االيمان والنذور 

غز9.0011.00232االثنين30/12/2013والحظر واالباحة

102363

الفقه السياسي في 

غز9.0011.00233االثنين30/12/2013االسالم

102150

المدخل الى الفقه 

غز11.0013.00231االثنين30/12/2013االسالمي واصوله

غز11.0013.00233االثنين30/12/2013نظام الحكم في االسالم102361

غز234+غز9.0011.00233الثالثاء31/12/2013(1)فقه االحوال الشخصيه102251

غز234+غز11.0013.00233الثالثاء31/12/2013(1)اصول الفقه102242

غز236+غز11.0013.00235الثالثاء31/12/2013(2)اصول الفقه102345

102456

المعامالت المالية 

غز234+غز13.0015.00233الثالثاء31/12/2013المعاصره

102153

مدخل الى علم الفقه 

غز15.0017.00232الثالثاء31/12/2013واصوله

02/01/2014(2)فقه العبادات102253

الخمي

غز9.0011.00233س

02/01/2014اصول االقتصاداالسالمي102462

الخمي

غز11.0013.00233س

02/01/2014(1)فقه المعامالت الماليه 102351

الخمي

غز232+غز13.0015.00231س

02/01/2014(2)فقه المعامالت الماليه102451

الخمي

غز13.0015.00234س

غز11.0013.00231السبت04/01/2014فقه القضاء وطرق االثبات102454

غز13.0015.00233السبت04/01/2014فقه العقوبات102452

1قريش ط9.0011.00االحد05/01/2014تنظيم االسرة والمجتمع102250

11.0013.00االحد05/01/2014(1)فقه العبادات 102152

غز الى 231من 

غز234

القسم/ الكلية 

الحديث النبوي الشريف وعلومه/ كلية الشريعة 



102362

فقه الجهاد والعالقات 

غز233+غز15.0017.00232االحد05/01/2014الدولية

102365

حقوق االنسان في 

غز9.0011.00233االثنين06/01/2014االسالم

202262

الجرائم الواقعه على 

غز235+غز9.0011.00234السبت28/12/2013االشخاص

جع11.0013.00277السبت28/12/2013قانون االدارة المحلية202243

202131

القانون الدستورى 

11.0013.00السبت28/12/2013واالنظمه السياسيه

جع الى 271من 

جع276

جع272+جع13.0015.00271السبت28/12/2013المنظمات الدولية202352

غز9.0011.00236االحد29/12/2013القانون الدولي العام202253

مبنى جعفر9.0011.00االحد29/12/2013المدخل الى علم القانون201111

غز11.0013.00233االحد29/12/2013القانون االداري202241

غز11.0013.00236االحد29/12/2013القضاء االداري202342

201314

العقود )القانون المدني

غز13.0015.00232االحد29/12/2013(المسماه

201322

االوراق )القانون التجاري 

9.0011.00االثنين30/12/2013(التجارية

2+غز236+غز235

غز37

202263

الجرائم الواقعة على 

غز11.0013.00236االثنين30/12/2013االموال

غز15.0017.00231االثنين30/12/2013عقد التامين201417

201213

احكام )القانون المدني

غز9.0011.00236الثالثاء31/12/2013(االلتزام

201212

مصادر )القانون المدني

غز236+غز13.0015.00235الثالثاء31/12/2013(االلتزام

غز13.0015.00237الثالثاء31/12/2013القانون الدولي الخاص201454

غز15.0017.00234الثالثاء31/12/2013اصول المحاكمات الجزائيه202482

02/01/2014الملكية الفكرية201418

الخمي

غز11.0013.00235س

201315

الحقوق )القانون المدني

02/01/2014(العينية

الخمي

غز13.0015.00235س

202161

المبادئ العامه فى قانون 

غز236+غز11.0013.00235السبت04/01/2014العقوبات

202471

المالية العامة والتشريع 

غز11.0013.00237السبت04/01/2014الضريبي

غز13.0015.00231السبت04/01/2014اصول المحاكمات المدنية201481

غز9.0011.00231االحد05/01/2014القانون البحري والجوي201324

مبنى االقتصاد11.0013.00االحد05/01/2014مبادئ القانون التجارى201221

201316

قانون العمل والضمان 

غز13.0015.00236االحد05/01/2014االجتماعي

غز235+غز13.0015.00234االثنين06/01/2014(الشركات)القانون التجاري201323

القسم/ الكلية 

القانون/ كلية القانون 



غز9.0011.00232السبت28/12/2013قانون التحكيم201484

غز11.0013.00237السبت28/12/2013قانون االوراق المالية201327

غز13.0015.00234االحد29/12/2013قانون البينات والتنفيذ201482

غز237+غز9.0011.00236السبت04/01/2014الملكية الصناعية والتجارية201420

201325

دراسات قانونية في 

غز235+غز9.0011.00234االحد05/01/2014التجارة االلكترونية

غز11.0013.00235االحد05/01/2014تطبيقات قضائية201485

201317

مصطلحات قانونية باللغة 

غز13.0015.00231االحد05/01/2014االنجليزية

02/01/2014الحقوق والحريات العامة202334

الخمي

غز9.0011.00231س

202344

تشريعات االدارة 

02/01/2014االلكترونية

الخمي

غز11.0013.00236س

غز11.0013.00234السبت04/01/2014العياده القانونية202335

غز13.0015.00235االحد05/01/2014الدستور األردني202332

بخ9.0011.00251السبت28/12/2013(1)التبولوجيا 401361

بخ9.0011.00252السبت28/12/2013(2)التحليل الحقيقي401401

بي11.0013.00241السبت28/12/2013التفاضل والتكامل المتقدم401202

11.0013.00السبت28/12/2013طرق االحصاء401233

البخاري ماعدا 

بخ258

بي13.0015.00241السبت28/12/2013الهندسة التفاضلية401364

بخ9.0011.00251االحد29/12/2013(2)التحليل العددي401421

9.0011.00االحد29/12/2013(1)التفاضل و التكامل 401101

ماعدا )مبنى قريش

(291الى284

بي247+بي13.0015.00246االحد29/12/2013(1)التحليل الحقيقي401301

بي9.0011.00242االثنين30/12/2013(1)التحليل العددي401321

مبنى البخاري9.0011.00االثنين30/12/2013(2)التفاضل والتكامل 401102

401384

البرمجه الخطيه ونظرية 

بخ13.0015.00251االثنين30/12/2013االلعاب

بخ13.0015.00252االثنين30/12/2013االحتماليه واالحصاء401237

بي15.0017.00246االثنين30/12/2013نظرية االحتماالت401331

401365

الهندسة االقليدية 

بخ252+بخ11.0013.00251الثالثاء31/12/2013والالاقليدية

القسم/ الكلية 

القانون الخاص/ كلية القانون 

القسم/ الكلية 

القانون العام/ كلية القانون 

القسم/ الكلية 

الرياضيات/ كلية العلوم 



401251

المنطق ونظريه 

بخ252+بخ13.0015.00251الثالثاء31/12/2013المجموعات

401272

اقترانات خاصة وتحليل 

بخ13.0015.00253الثالثاء31/12/2013فورييه

بخ15.0017.00251الثالثاء31/12/2013نظرية الرسوم401343

02/01/2014(2)التبولوجيا 401461

الخمي

بي9.0011.00247س

02/01/2014(3)التفاضل و التكامل 401201

الخمي

11.0013.00س

بخ الى 251من 

بخ254

02/01/2014احصاء حيوي401235

الخمي

بخ13.0015.00251س

401203

المعادالت التفاضليه 

مبنى البخاري11.0013.00السبت04/01/2014(1)العاديه

بي13.0015.00247السبت04/01/2014نظرية العدد401344

بخ13.0015.00251السبت04/01/2014(2)الجبر الخطي 401441

401403

المعادالت التفاضلية 

بخ9.0011.00251االحد05/01/2014(2)العادية 

بخ9.0011.00255االحد05/01/2014(2)جبر مجرد 401442

مس11.0013.00221االحد05/01/2014(1)التحليل المركب 401303

بخ9.0011.00252االثنين06/01/2014احصاء رياضي401433

بخ11.0013.00252االثنين06/01/2014(1)الجبر المجرد401342

مبنى البخاري9.0011.00الثالثاء07/01/2014مبادئ الرياضيات401105

15.0017.00الثالثاء07/01/2014(1)الجبر الخطي 401241

2+بخ252+بخ251

بخ53

401238

مقدمه في االحصاء 

بخ13.0015.00251االربعاء08/01/2014التطبيقي

بخ9.0011.00253السبت28/12/2013الفيزياء النووية402463

بخ9.0011.00255السبت28/12/2013(1)كهرباء ومغناطيسية 402333

بخ11.0013.00258السبت28/12/2013فيزياء الحالة الصلبة402471

بي13.0015.00247السبت28/12/2013(1)فيزياء رياضيه402281

بخ9.0011.00252االحد29/12/2013فيزياء الطاقة402354

بخ9.0011.00255االحد29/12/2013(1)الميكانيكا الكالسيكية402340

بي11.0013.00241االحد29/12/2013(2)الميكانيكا الكمية 402468

بي11.0013.00241االثنين30/12/2013الفيزياء في حياتنا402100

بخ11.0013.00253الثالثاء31/12/2013الديناميكا الحرارية402342

بخ13.0015.00255الثالثاء31/12/2013البصريات402221

القسم/ الكلية 

الفيزياء/ كلية العلوم 



02/01/2014(1)الميكانيكا الكمية 402461

الخمي

بي9.0011.00241س

02/01/2014الكترونيات402331

الخمي

بي13.0015.00247س

بخ9.0011.00252االحد05/01/2014الفيزياء الحديثه402261

بخ9.0011.00253االحد05/01/2014فيزياء الجسيمات االولية402465

مس11.0013.00222االحد05/01/2014(2)الفيزياء الرياضية402381

البخاري+البيروني11.0013.00االحد05/01/2014(1)الفيزياء العامه 402101

بخ13.0015.00251االحد05/01/2014(2)الفيزياء العامه 402102

9.0011.00السبت28/12/2013(1)الكيمياء غير العضويه403221

2+بخ257+بخ256

بخ58

403418

كيمياء المركبات الحلقي 

بي11.0013.00242السبت28/12/2013غير متجانسه

بي13.0015.00242السبت28/12/2013كيمياء العناصر االساسية403324

بي9.0011.00247االحد29/12/2013الكيمياء الكهرتحليلية403432

بخ9.0011.00253االحد29/12/2013(2)الكيمياء غير العضوية403321

بي11.0013.00247االحد29/12/2013الكيمياء التطبيقية403351

1قريش ط11.0013.00االحد29/12/2013(1)كيمياء عامه 403101

بي13.0015.00241االحد29/12/2013(1)الكيمياء العضويه 403211

403215

لغير  )الكيمياء العضويه 

بي11.0013.00246الثالثاء31/12/2013(طلبة الكيمياء

بي11.0013.00247الثالثاء31/12/2013(2)الكيمياء العضوية 403212

بخ13.0015.00254الثالثاء31/12/2013الثيرمودينامك االحصائي403446

202/01/2014-الكيمياء الفيزيائية 403341

الخمي

بخ9.0011.00251س

02/01/2014التحليل االلي403332

الخمي

بخ11.0013.00255س

02/01/2014(1)الكيمياء التحليليه 403231

الخمي

بخ252+بخ15.0017.00251س

بي242+بي11.0013.00241السبت04/01/2014(2)كيمياء عامه 403102

403415

التشخيص الطيفي 

بي9.0011.00247االحد05/01/2014العضوي

مق11.0013.00186االحد05/01/2014(3)الكيمياء غير العضوية 403422

بخ13.0015.00255االحد05/01/2014(1)الكيمياء الفيزيائية 403241

بي247+بي9.0011.00246السبت28/12/2013مناعة الطفيليات404336

القسم/ الكلية 

الكيمياء/ كلية العلوم 

القسم/ الكلية 

العلوم الحياتية/ كلية العلوم 



بي11.0013.00245السبت28/12/2013مواضيع خاصة404492

404107

العلوم الحياتية 

11.0013.00السبت28/12/2013(للتمريض)العامة

مختبرات مركز 

**اللغات

بي9.0011.00246االحد29/12/2013علم الدم404411

بي11.0013.00242االحد29/12/2013علم الطفيليات404337

بي13.0015.00242االحد29/12/2013مبادئ االحياء الدقيقة404330

11.0013.00الثالثاء31/12/2013اسس التقانات الحيويه404430

بي242+بي241 +

بي245

13.0015.00الثالثاء31/12/2013علم النبات404223

مختبرات مركز 

**اللغات

بخ15.0017.00252الثالثاء31/12/2013(2)العلوم الحياتية العامه 404102

مبنى البيروني9.0011.00السبت04/01/2014(1)العلوم الحياتية العامه 404101

بخ253+بخ13.0015.00252السبت04/01/2014بيولوجيا الخلية404252

بي245+بي9.0011.00242االحد05/01/2014بيولوجيا جزيئية404451

13.0015.00االحد05/01/2014علم الحيوان404213

بي242+بي241 +

بي243

404230

لطلبة )االحياء الدقيقة

بخ257+بخ13.0015.00256االحد05/01/2014(التمريض

9.0011.00االربعاء08/01/2014بيولوجيا االنسان404109

مختبرات مركز 

**اللغات

502490

مهارات البحث 

مق11.0013.00186السبت28/12/2013حاالت دراسية )العلمي

شن265+شن13.0015.00264السبت28/12/2013نظرية المنظمة502451

به15.0017.00101السبت28/12/2013سياسات االعمال502253

شن11.0013.00263االحد29/12/2013ادارة االعمال الدولية502454

11.0013.00االحد29/12/2013(1)مبادئ ادارة االعمال 502101

بني هاشم ماعدا 

به101

شن264+شن13.0015.00263االحد29/12/2013ادارة المبيعات واالعالن502311

به207+به9.0011.00206االثنين30/12/2013بحوث التسويق502414

11.0013.00االثنين30/12/2013االدارة المالية502331

به الى 101من 

به105

به15.0017.00101االثنين30/12/2013(2)مبادئ ادارة االعمال 502102

به103+به15.0017.00102االثنين30/12/2013(2)ادارة االنتاج والعمليات 502423

شن9.0011.00264الثالثاء31/12/2013االدارة االستراتيجية502461

به11.0013.00203الثالثاء31/12/2013ادارة الجودة502210

به102+به15.0017.00101الثالثاء31/12/2013ادارة الموارد البشرية502241

القسم/ الكلية 

ادارة األعمال/ كلية ادارة المال واالعمال 



02/01/2014ادارة المواد502313

الخمي

شن11.0013.00264س

به102+به15.0017.00101السبت04/01/2014نظم المعلومات االدارية502352

شن9.0011.00263االحد05/01/2014بحوث العمليات502453

به13.0015.00101االحد05/01/2014السلوك التنظيمي502254

به15.0017.00101االحد05/01/2014ادارة التسويق502211

به102+به11.0013.00101االثنين06/01/2014(1)ادارة االنتاج والعمليات 502321

9.0011.00الثالثاء07/01/2014االعمال االلكترونية502173

10+به102+به101

به3

غز9.0011.00237السبت28/12/2013الرياضيات المالية503222

503481

مهارات البحث 

شن9.0011.00268االحد29/12/2013حاالت دراسية )العلمي

503363

تمويل المشروعات 

9.0011.00االحد29/12/2013الصغيرة والمتوسطة

مق286+مق285 +

مق287

2بني هاشم ط9.0011.00االحد29/12/2013مبادئ التمويل503101

503411

المصارف المركزية 

شن11.0013.00264االحد29/12/2013والسياسات النقدية

503461

التمويل الدولي 

شن11.0013.00265االحد29/12/2013والمؤسسات المالية 

به102+به9.0011.00101االثنين30/12/2013االدارة المالية الدولية503372

به102+به13.0015.00101االثنين30/12/2013اسواق النقد ورأس المال503342

شن9.0011.00263الثالثاء31/12/2013المشتقات المالية503444

به205+به11.0013.00204الثالثاء31/12/2013تمويل الشركات503362

به102+به13.0015.00101الثالثاء31/12/2013نظرية التأمين503231

503351

التشريعات المالية 

02/01/2014والمصرفية

الخمي

شن265+شن11.0013.00263س

02/01/2014ادارة المحافظ االستثمارية503341

الخمي

شن264+شن13.0015.00263س

02/01/2014المصارف المتخصصة503311

الخمي

به102+به15.0017.00101س

به13.0015.00101السبت04/01/2014التمويل في االسالم503361

شن265+شن9.0011.00264االحد05/01/2014تحليل المخاطر وادارتها503431

به103+به13.0015.00102االحد05/01/2014المصارف االسالمية503212

به15.0017.00107االحد05/01/2014التسويق المصرفي503371

9.0011.00االثنين06/01/2014ادارة المصارف التجارية503211

10+به102+به101

به3

به102+به13.0015.00101االثنين06/01/2014مبادئ االستثمار503102

القسم/ الكلية 

التمويل والمصارف/ كلية ادارة المال واالعمال 



به13.0015.00103االثنين06/01/2014ادارة االئتمان503414

503441

قضايا مالية ومصرفية 

به15.0017.00101االثنين06/01/2014معاصرة

غز9.0011.00236السبت28/12/2013المحاسبه الضريبيه504332

504437

مهارات البحث 

غز9.0011.00238السبت28/12/2013حاالت دراسية )العلمي

504252

المحاسبة في 

9.0011.00السبت28/12/2013المؤسسات المالية

شن264+شن263

+ ش267+شن265

504452

مشكالت وحاالت في 

بي247+بي11.0013.00246السبت28/12/2013التكاليف

بني هاشم11.0013.00السبت28/12/2013(1)مبادئ المحاسبه 504101

به104+به13.0015.00103السبت28/12/2013المحاسبة االسالمية504361

شن9.0011.00263االحد29/12/2013المحاسبة االدارية504435

504334

التحليل المالي 

شن9.0011.00264االحد29/12/2013والمحاسبي

به11.0013.00101االحد29/12/2013(2)تدقيق حسابات 504434

504453

المشكالت المحاسبية 

به104+به9.0011.00103االثنين30/12/2013المعاصرة

به108+به13.0015.00107االثنين30/12/2013المحاسبه الحكوميه504333

شن267+شن9.0011.00265الثالثاء31/12/2013نظرية المحاسبة504432

كلية االقتصاد11.0013.00الثالثاء31/12/2013(1)محاسبة التكاليف 504232

02/01/2014المحاسبة المتقدمة504436

الخمي

11.0013.00س

20+به202+به201

به3

02/01/2014معايير المحاسبة الدولية504429

الخمي

به13.0015.00102س

02/01/2014(1)المحاسبة المتوسطة 504201

الخمي

13.0015.00س

 الى 207من 

به212

11.0013.00السبت04/01/2014(2)المحاسبة المتوسطة 504202

20+به202+به201

به3

11.0013.00السبت04/01/2014(2)مبادئ المحاسبه 504102

به الى 101من 

به106

به108+به9.0011.00107االحد05/01/2014المحاسبه الخاصه504253

504354

التدقيق والرقابة الداخلية 

به13.0015.00104االحد05/01/2014في المصارف

به108+به13.0015.00107االحد05/01/2014(1)تدقيق الحسابات 504335

به108+به9.0011.00107االثنين06/01/2014(2)محاسبة تكاليف 504331

11.0013.00االثنين06/01/2014محاسبة الشركات504251

به الى 201من 

به205

507454

دراسات الجدوى 

شن9.0011.00268السبت28/12/2013االقتصادية

القسم/ الكلية 

المحاسبة/ كلية ادارة المال واالعمال 

القسم/ الكلية 

اقتصاد المال واألعمال/ كلية ادارة المال واالعمال 



به102+به13.0015.00101السبت28/12/2013النقود والمصارف507231

507300

تحليل احصائي باستخدام 

شن9.0011.00265االحد29/12/2013الحاسوب

شن267+شن13.0015.00265االحد29/12/2013النظرية االقتصادية الجزئية507214

به102+به9.0011.00101الثالثاء31/12/2013اقتصاد التعليم507412

9.0011.00الثالثاء31/12/2013مبادئ االقتصاد الجزئي507101

بني هاشم 

21+211ماعدا)2ط

به11.0013.00201الثالثاء31/12/2013اقتصاد قياسي507425

02/01/2014االقتصاد المالي507230

الخمي

به13.0015.00101س

به102+به9.0011.00101السبت04/01/2014االقتصاد االردني507413

2بني هاشم ط9.0011.00السبت04/01/2014مبادئ االقتصاد الكلي507102

به104+به15.0017.00103السبت04/01/2014النظرية االقتصادية الكلية507215

مبنى جعفر11.0013.00االحد05/01/2014مبادئ االقتصاد الرياضي507121

11.0013.00االثنين06/01/2014االقتصاد االداري507226

10+به104+به103

به5

به13.0015.00101الثالثاء07/01/2014التجارة الدولية507333

11.0013.00االربعاء08/01/2014مبادئ االحصاء507103

به الى 101من 

به106

508374

تحليل مالي ومحاسبي 

به13.0015.00105السبت28/12/2013باستخدام الحاسوب

508411

نظم المعلومات 

شن9.0011.00267االحد29/12/2013(2)المحاسبية 

508211

نظم المعلومات 

13.0015.00االحد29/12/2013(1)المحاسبية 

10+به102+به101

به3

601413

النظم الدبلوماسية 

بخ256+بخ9.0011.00254السبت28/12/2013والقنصلية

9.0011.00السبت28/12/2013التربية الوطنية601100

مبنى 

بني+جعفر+قريش

مق11.0013.00101السبت28/12/2013النظم السياسية المقارنة601225

مق13.0015.00180السبت28/12/2013نظريات- النظم السياسية601220

مق15.0017.00180السبت28/12/2013دراسات اقليمية601447

مق282+مق11.0013.00281االحد29/12/2013القانون الدولي العام601240

601344

مناهج البحث في العلوم 

مق13.0015.00186االحد29/12/2013السياسية

مق182+مق15.0017.00181االحد29/12/2013مبادئ العالقات الدولية601110

مق9.0011.00186االثنين30/12/2013الراي العام واالعالم601343

القسم/ الكلية 

نظم المعلومات المحاسبية/ كلية ادارة المال واالعمال 

القسم/ الكلية 

العلوم السياسية/ معهد بيت الحكمة 



601436

الديمقراطيه وحقوق 

مق182+مق11.0013.00181االثنين30/12/2013االنسان

601241

المنظمات االقليمية 

مق11.0013.00186االثنين30/12/2013والدولية

مق13.0015.00186االثنين30/12/2013النظام السياسي االردني601221

601242

الجغرافية 

مق9.0011.00180الثالثاء31/12/2013(الجيوبولتكس)السياسية

مق9.0011.00182الثالثاء31/12/2013السياسة الخارجية601412

مق11.0013.00182الثالثاء31/12/2013قضايا دولية معاصرة601315

601435

فكر سياسي عربي 

مق13.0015.00180الثالثاء31/12/2013حديث ومعاصر

02/01/2014االقتصاد السياسي601446

الخمي

مق9.0011.00182س

02/01/2014(1)فكر سياسي غربي 601232

الخمي

مق11.0013.00188س

02/01/2014(2)فكر سياسي غربي 601345

الخمي

مق13.0015.00182س

مق9.0011.00187السبت04/01/2014نظم سياسية عربية601322

مق11.0013.00182السبت04/01/2014العالقات االقتصادية الدولية601488

مق9.0011.00291االحد05/01/2014التنمية السياسية601321

601400

مصطلحات سياسية 

مق11.0013.00181االحد05/01/2014باللغة االنجليزية

مق13.0015.00182االحد05/01/2014تحليل السياسية العامة601425

مق15.0017.00186االحد05/01/2014ادارة االزمات وفن التفاوض601448

مق182+مق9.0011.00181االثنين06/01/2014مبادئ العلوم السياسية601101

مق11.0013.00186االثنين06/01/2014نظرية العالقات الدولية601311

601314

حلقة بحث في العالقات 

مق11.0013.00187االثنين06/01/2014الدولية

703123

مدخل الى التصميم 

مق11.0013.00102السبت28/12/2013(1)المعماري 

مق181+مق11.0013.00180السبت28/12/2013(1)التصميم المعماري 703221

مق188+مق11.0013.00187السبت28/12/2013(5)التصميم المعماري 703421

703555

التخطيط الحضري 

مق11.0013.00281السبت28/12/2013واالسكان

مس11.0013.00221االحد29/12/2013العمارة المعاصرة703343

مق284+مق11.0013.00283االحد29/12/2013(1)انشاء المباني 703231

مق181+مق9.0011.00180االثنين30/12/2013نظم انشاءات متقدمة703335

مق9.0011.00181الثالثاء31/12/2013االنظمة الصحية703371

القسم/ الكلية 

هندسة العمارة/ كلية الهندسة 



مق9.0011.00189الثالثاء31/12/2013االضاءة والصوتيات703471

02/01/2014انظمة التدفئة والتكييف703372

الخمي

مق11.0013.00189س

مق9.0011.00181السبت04/01/2014نظريات التصميم الحضري703454

703483

المواصفات وحساب 

9.0011.00االحد05/01/2014الكلفة والكميات

مق288+مق287 +

مق289

703337

مقدمة في التصميم 

مق11.0013.00187االحد05/01/2014االنشائي

مق13.0015.00181االحد05/01/2014(1)تاريخ ونظريات العمارة 703241

مق13.0015.00189االحد05/01/2014ميكانيكا االنشاء703336

مق9.0011.00189االثنين06/01/2014السلوك والبيئة المبنية703541

703552

ادارة وحفظ المصادر 

مق13.0015.00182االثنين06/01/2014التراثية

مق13.0015.00186االثنين06/01/2014(2)تاريخ ونظريات العمارة 703242

مق181+مق13.0015.00180الثالثاء07/01/2014(3)التصميم المعماري 703321

مق13.0015.00181االربعاء08/01/2014هندسة تنسيق المواقع703462

مق13.0015.00182االربعاء08/01/2014العمارة االسالمية703342

مق284+مق11.0013.00283السبت28/12/2013ديناميكا704242

مس11.0013.00222االحد29/12/2013هيدروليكا704362

مق288+مق11.0013.00285االحد29/12/2013(2)خرسانة مسلحة 704452

مق9.0011.00189االثنين30/12/2013هندسة جيوتقنية704331

مق13.0015.00182االثنين30/12/2013اخالقيات ومهارات االتصال704201

مق181+مق11.0013.00180الثالثاء31/12/2013ميكانيكا الموائع704361

مق11.0013.00186الثالثاء31/12/2013هندسة بيئية704471

02/01/2014هندسة الطرق704481

الخمي

مق9.0011.00189س

02/01/2014مقاومة مواد704244

الخمي

مق13.0015.00189س

02/01/2014(2)تحليل انشائي 704441

الخمي

مق15.0017.00180س

مق282+مق9.0011.00281السبت04/01/2014جيولوجيا هندسية704231

مق11.0013.00189السبت04/01/2014هندسة مصادر المياه704372

مق13.0015.00180السبت04/01/2014هيدرولوجيا هندسية704371

704521

المشاريع الهندسية 

مق9.0011.00285االحد05/01/2014وادارة االنشاء

القسم/ الكلية 

الهندسة المدنية/ كلية الهندسة 



مق13.0015.00291االحد05/01/2014مواد انشاء704351

15.0017.00االحد05/01/2014ستاتيكا704241

مق281+مق280 +

مق282

مق13.0015.00181االثنين06/01/2014(1)منشآت فوالذية 704454

مق11.0013.00181الثالثاء07/01/2014اقتصاد هندسي704422

704202

االحتماالت واالحصاء 

مق282+مق13.0015.00281الثالثاء07/01/2014لطلبة الهندسة

مق11.0013.00181االربعاء08/01/2014(1)خرسانة مسلحة 704451

مق13.0015.00281االربعاء08/01/2014(1)تحليل انشائي 704341

705571

تطبيقات نظم المعلومات 

مس9.0011.00221السبت28/12/2013الجغرافية

كلية الهندسة9.0011.00السبت28/12/2013مساحة المسارات705331

مق182+مق13.0015.00181السبت28/12/2013مبادئ المساحة705201

705471

اساسيات نظم 

مق13.0015.00186السبت28/12/2013المعلومات الجغرافية

705481

اساسيات االستشعار 

مق288+مق11.0013.00287االحد29/12/2013عن بعد

مق13.0015.00180االحد29/12/2013(1)المساحة التصويرية 705351

705461

انظمة االقمار الصناعية 

مق11.0013.00188الثالثاء31/12/2013للمالحة العالمية

مق11.0013.00189الثالثاء31/12/2013المساحة الهندسية705332

02/01/2014خرائط رقمية705452

الخمي

مق9.0011.00187س

02/01/2014اساسيات الجيوديسيا705361

الخمي

مق9.0011.00188س

705202

المعدات واالجهزة 

مق13.0015.00189السبت04/01/2014المساحية

705341

المساحة القانونية 

مق13.0015.00189االثنين06/01/2014والمهنية

9.0011.00السبت28/12/2013الجيوكيمياء التطبيقية801221

بي242+بي241 +

بي245

عبيده11.0013.00السبت28/12/2013علم المساحة801241

مق13.0015.00189السبت28/12/2013الهيدروجيولوجي801352

15.0017.00السبت28/12/2013مصادر الطاقة801113

مختبرات مركز 

**اللغات

13.0015.00االحد29/12/2013علم البلورات والمعادن801200

مختبرات مركز 

**اللغات

801261

علوم االرض وتكنولوجيا 

مق15.0017.00281االحد29/12/2013المعلومات

مق282+مق9.0011.00281االثنين30/12/2013علم الطبقات801303

القسم/ الكلية 

هندسة المساحة/ كلية الهندسة 

القسم/ الكلية 

الفلك/ معهد علوم االرض والبيئة 



مق282+مق11.0013.00281االثنين30/12/2013علم الصخور801204

مق187+مق9.0011.00186الثالثاء31/12/2013ادارة المخلفات الصلبة801356

مق281+مق11.0013.00280الثالثاء31/12/2013الصخور الرسوبية801213

801333

اساسيات الجيوفيزياء 

مق13.0015.00181الثالثاء31/12/2013التطبيقية

مق15.0017.00180الثالثاء31/12/2013(2)الجيولوجيا العامة 801108

02/01/2014الجيولوجيا الهندسية801407

الخمي

مق9.0011.00181س

02/01/2014االستشعار عن بعد801367

الخمي

مق181+مق11.0013.00180س

801218

مقدمة في االحصاء 

مق9.0011.00101السبت04/01/2014الجيولوجي والبيئي

مق181+مق11.0013.00180السبت04/01/2014جيولوجيا االردن801310

مق284+مق9.0011.00283االحد05/01/2014نظام المعلومات الجغرافيه801467

13.0015.00االحد05/01/2014(1)الجيولوجيا العامة 801106

مختبرات مركز 

**اللغات

9.0011.00االثنين06/01/2014علم المتحجرات801362

مختبرات مركز 

**اللغات

مق181+مق11.0013.00180االثنين06/01/2014اساسيات علوم المياه801251

مق9.0011.00182الثالثاء07/01/2014جيولوجيا البترول801462

مق11.0013.00182الثالثاء07/01/2014تقييم االثر البيئي801410

مق11.0013.00182االربعاء08/01/2014الهيدروكيمياء801453

مق11.0013.00182السبت28/12/2013عمارة الحاسوب901320

901430

اسس النظم الموزعة 

مق13.0015.00187السبت28/12/2013والمتوازية

901133

لطلبة  (2)حاسوب

13.0015.00السبت28/12/2013تكنولوجيا المعلومات

مق الى 280من 

مق284

11.0013.00االحد29/12/2013امنية البيانات والمصادقة901480

مق290+مق280 +

مق291

13.0015.00االحد29/12/2013نظم ادارة قواعد البيانات901331

مق281+مق280 +

مق282

مق15.0017.00188االحد29/12/2013تصميم منطق الحاسوب901220

901327

الحوسبة الالسلكية 

مق11.0013.00283االثنين30/12/2013والمتنقلة

مق9.0011.00188الثالثاء31/12/2013البرمجة بلغة بايثون901212

901131

للتخصصات (2)حاسوب

2قريش ط9.0011.00الثالثاء31/12/2013العلمية

مق11.0013.00102الثالثاء31/12/2013البرمجة بلغة جافا901211

مق11.0013.00187الثالثاء31/12/2013البرمجة المرئية901310

القسم/ الكلية 

علم الحاسوب/ كلية االمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 



مق11.0013.00282الثالثاء31/12/2013ادوات برمجة متقدمة901411

مق13.0015.00281الثالثاء31/12/2013الرياضيات المتقطعة901200

901340

تحليل وتصميم 

02/01/2014الخوارزميات

الخمي

مق11.0013.00281س

901470

الذكاء االصطناعي والنظم 

02/01/2014الخبيرة

الخمي

مق13.0015.00281س

مق9.0011.00281االحد05/01/2014نظم التشغيل901332

مق282+مق11.0013.00281االحد05/01/2014تراكيب البيانات901240

مق180+مق13.0015.00102االحد05/01/2014البرمجة الكينونية901210

مق9.0011.00291االثنين06/01/2014هندسة البرمجيات901341

902450

التجارة االلكترونية 

اد293+اد9.0011.00292السبت28/12/2013والحكومة االلكترونية

902350

تصميم الصفحات 

مق291+مق13.0015.00290السبت28/12/2013االلكترونية

902434

مستودع البيانات 

مق15.0017.00181السبت28/12/2013والتنقيب عن البيانات

مق9.0011.00280االثنين30/12/2013استرجاع المعلومات902333

902210

البرمجة بلغة بيسك 

مق15.0017.00181االثنين30/12/2013المرئية

مق281+مق15.0017.00280االثنين30/12/2013اساسيات نظم المعلومات902230

بخ9.0011.00251الثالثاء31/12/2013موضوعات خاصة902481

مق291+مق9.0011.00290السبت04/01/2014لغات الجيل الرابع902410

مق11.0013.00281السبت04/01/2014شبكات الحاسوب لالعمال902221

مق13.0015.00182السبت04/01/2014اساسيات االنظمة الذكية902371

به15.0017.00105السبت04/01/2014تركيب النظم الحاسوبية902220

مق13.0015.00187االحد05/01/2014برمجة النظم لالنترنت902441

مق11.0013.00189االثنين06/01/2014الطرق العددية التطبيقية902201

902444

تحليل وتصميم نظم 

مق11.0013.00189الثالثاء07/01/2014المعلومات

مق9.0011.00284االحد29/12/2013نظم دعم القرار904471

مق15.0017.00189االحد29/12/2013ادارة المعرفة904370

مق13.0015.00283الثالثاء31/12/2013التسويق االلكتروني904457

904380

قضايا اخالقيه وقانونية 

02/01/2014ومهنية في الحوسبة

الخمي

مق281+مق9.0011.00280س

القسم/ الكلية 

نظم المعلومات الحاسوبية/ كلية االمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 

القسم/ الكلية 

نظم المعلومات االدارية/ كلية االمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 



02/01/2014ادارة الشبكات الحاسوبية904460

الخمي

مق11.0013.00283س

مق11.0013.00283االحد05/01/2014ادارة نظم قواعد البيانات904361

مق15.0017.00285االحد05/01/2014اساسيات نظم التشغيل904332

904354

نظم المعلومات 

مق13.0015.00283االثنين06/01/2014المحاسبية المحوسبة

1001450

تمريض االسعاف 

9.0011.00السبت28/12/2013والطوارئ النظري

مختبرات مركز 

**اللغات

1001224

 (1)تمريض صحة البالغين 

11.0013.00السبت28/12/2013نظري

مختبرات مركز 

**اللغات

13.0015.00السبت28/12/2013التقييم الصحي النظري1001114

مختبرات مركز 

**اللغات

1001444

تمريض صحة المجتمع 

13.0015.00السبت28/12/2013النظري

مختبرات مركز 

**اللغات

9.0011.00االحد29/12/2013فسيولوجيا االمراض1001202

مختبرات مركز 

**اللغات

1001226

تمريض صحة البالغين 

مق13.0015.00182االحد29/12/2013(2)نظري 

1001335

تمريض صحة الطفل 

13.0015.00االحد29/12/2013النظري

مختبرات مركز 

**اللغات

1001105

علم الفسيولوجيا لطلبة 

15.0017.00االحد29/12/2013التمريض

مختبرات مركز 

**اللغات

9.0011.00الثالثاء31/12/2013تمريض صحة االم1001331

مختبرات مركز 

**اللغات

11.0013.00الثالثاء31/12/2013علم االدوية1001203

مختبرات مركز 

**اللغات

1001328

اساليب البحث العلمي 

مق13.0015.00284الثالثاء31/12/2013في التمريض

1001107

الكيمياء الحيوية لطلبة 

13.0015.00الثالثاء31/12/2013التمريض

مختبرات مركز 

**اللغات

1001103

علم التشريح لطلبة 

مق15.0017.00186الثالثاء31/12/2013التمريض

1001453

تمريض حديثي الوالدة 

02/01/2014النظري

الخمي

9.0011.00س

مختبرات مركز 

**اللغات

02/01/2014مقدمة في التغذية1001215

الخمي

11.0013.00س

مختبرات مركز 

**اللغات

1001446

االدارة في التمريض 

مق9.0011.00186السبت04/01/2014واخالقيات المهنة

9.0011.00االحد05/01/2014النمو والتطور البشري1001337

مختبرات مركز 

**اللغات

مق11.0013.00285االحد05/01/2014اساسيات التمريض1001111

1001326

تمريض صحة البالغين 

11.0013.00االحد05/01/2014المتقدم

مختبرات مركز 

**اللغات

1001241

مهارات االتصال والتثقيف 

11.0013.00االحد05/01/2014الصحي

مختبرات مركز 

**اللغات

1103267

مناهج التربية الخاصة 

اد9.0011.00296السبت28/12/2013واساليب تدريسها

1101351

مفاهيم رياضية واساليب 

اد11.0013.00291السبت28/12/2013تدريسها

القسم/ الكلية 

التمريض/ كلية االميرة سلمى بنت عبداهلل للتمريض 

القسم/ الكلية 

التربية وعلم النفس/ كلية العلوم التربوية 



11.0013.00السبت28/12/2013المناهج التربوية1101122

قريش 

28+281ماعدا)2ط

1101426

التربية الرياضية واساليب 

به108+به13.0015.00107السبت28/12/2013تدريسها

1103262

االرشاد لذوي االحتياجات 

به202+به13.0015.00201السبت28/12/2013الخاصة

به103+به15.0017.00102السبت28/12/2013تعديل السلوك1103431

به9.0011.00102االحد29/12/2013مهارات لغوية1101327

بي9.0011.00242االحد29/12/2013االسرة وتربية الطفل1103433

بي9.0011.00245االحد29/12/2013تقويم تعلم طفل الروضة1103353

1103365

دمج ذوي االحتياجات 

بخ257+بخ9.0011.00256االحد29/12/2013الخاصة

11.0013.00االحد29/12/2013علم النفس التربوي1103131

جعفر 

(272+271ماعدا)

1101430

مهارات اساسية في 

13.0015.00االحد29/12/2013اللغة االنجليزية

10+به105+به104

به6

به13.0015.00107االحد29/12/2013مشكالت طفل الروضة1103432

به15.0017.00101االحد29/12/2013البيئة والتربية البيئية1101123

1103366

خطط وبرامج االنتقال الى 

به103+به15.0017.00102االحد29/12/2013مرحلة الرشد

1103330

التنشئة االجتماعية 

به9.0011.00105االثنين30/12/2013لالطفال

1101242

تصميم الوسائل التعليمية 

9.0011.00االثنين30/12/2013وانتاجها

مختبرات مركز 

**اللغات

به108+به11.0013.00107االثنين30/12/2013االرشاد والصحة النفسية1103231

1103352

تقويم تعلم طلبة الصفوف 

به202+به11.0013.00201االثنين30/12/2013االولى

1101251

مفاهيم اساسية في 

به202+به13.0015.00201االثنين30/12/2013الرياضيات

1103151

مبادئ القياس النفسي 

به205+به13.0015.00204االثنين30/12/2013والتربوي

9.0011.00الثالثاء31/12/2013اسس البحث التربوي1103150

به الى 103من 

به107

به207+به11.0013.00206الثالثاء31/12/2013تقنيات التربية الخاصة1103348

1101210

المفاهيم والقيم 

به108+به13.0015.00107الثالثاء31/12/2013االسالميه

به13.0015.00201الثالثاء31/12/2013النمو اللغوي والمعرفي1103233

به105+به15.0017.00104الثالثاء31/12/2013علم نفس الطفوله1103134

1101424

مناهج رياض األطفال 

02/01/2014واساليب تدريسها

الخمي

به9.0011.00201س

02/01/2014صعوبات التعلم1103266

الخمي

به209+به11.0013.00208س

1103435

قضايا تعليمية في مرحلة 

02/01/2014الطفوله

الخمي

به13.0015.00107س

02/01/2014االعاقات العقلية1103462

الخمي

به202+به13.0015.00201س



02/01/2014مبادئ العلوم االجتماعية1101316

الخمي

13.0015.00س

به الى 103من 

به106

02/01/2014مهارات الحياة1101405

الخمي

به104+به15.0017.00103س

02/01/2014علم نفس النمو1103232

الخمي

به106+به15.0017.00105س

1101322

التربية االجتماعية 

به104+به9.0011.00103السبت04/01/2014واساليب تدريسها

به9.0011.00107السبت04/01/2014اضطرابات النطق واللغة1103364

1101222

طرائق التدريس للصفوف 

به204به الى 11.0013.00201السبت04/01/2014األولى

13.0015.00السبت04/01/2014تعليم التفكير1103429

10+به107+به106

به8

به107+به15.0017.00106السبت04/01/2014مفاهيم علوم طبيعية1101225

1103269

اساليب تقييم ذوي 

به15.0017.00108السبت04/01/2014االحتياجات الخاصة

9.0011.00االحد05/01/2014تنمية الموهبة والتفوق1103229

10+به102+به101

به3

1103351

القياس والتقويم في 

به9.0011.00104االحد05/01/2014التربية الخاصة

11.0013.00االحد05/01/2014ادب األطفال1101314

10+به102+به101

به3

به105+به11.0013.00104االحد05/01/2014االرشاد التأهيلي1103336

1103368

الحقوق واالخالقيات في 

به107+به11.0013.00106االحد05/01/2014التربية الخاصة

به11.0013.00108االحد05/01/2014االعاقات الحسية1103461

1103234

النمو االجتماعي 

مق11.0013.00291االحد05/01/2014واالنفعالي للطفل

1101224

مهارات القراءة والكتابة 

13.0015.00االحد05/01/2014واساليب تدريسها

20+به202+به201

به3

به15.0017.00105االحد05/01/2014برامج الطفولة المبكرة1103329

1101425

التربية االسالمية 

به15.0017.00108االحد05/01/2014واساليب تدريسها

به9.0011.00104االثنين06/01/2014مدخل الى التربية الخاصة1103162

به108+به11.0013.00107االثنين06/01/2014علم نفس اللعب1103132

به106+به13.0015.00105االثنين06/01/2014(1)التربية العملية 1101428

1101323

التربية المهنية واساليب 

به15.0017.00103الثالثاء31/12/2013تدريسها

1101324

مفاهيم لغوية واساليب 

02/01/2014تدريسها

الخمي

به211+به11.0013.00210س

1101350

المفاهيم العلميه 

به9.0011.00105السبت04/01/2014والرياضيه

به11.0013.00106االثنين06/01/2014المواد التعليمية لألطفال1101344

1101422

مفاهيم العلوم واساليب 

به9.0011.00107الثالثاء07/01/2014تدريسها

القسم/ الكلية 

قسم المناهج والتدريس/ كلية العلوم التربوية 



9.0011.00االحد29/12/2013النظام التربوي في االردن1102125

(101+103+104+

25+)(به107+108

1102105

علم النفس لطلبة 

به106+به9.0011.00105االحد29/12/2013التمريض

به13.0015.00203االثنين30/12/2013ادارة الصف1102321

1بني هاشم ط11.0013.00الثالثاء31/12/2013المدخل الى التربية1102121

9.0011.00االثنين06/01/2014تربية األطفال في االسالم1102220

به الى 201من 

به205

به202+به15.0017.00201السبت04/01/2014مدخل الى علم الفلك1201101

1301421

النثر العربي الحديث 

اد9.0011.00298السبت28/12/2013والمعاصر

1301321

االدب العربي في المغرب 

مق11.0013.00189السبت28/12/2013واالندلس

االداب11.0013.00السبت28/12/2013مبادئ في النحو والصرف1301105

به13.0015.00203السبت28/12/2013موسيقى الشعر العربي1301223

به205+به13.0015.00204السبت28/12/2013النقد االدبي القديم1301241

شن268+شن11.0013.00267االحد29/12/2013(2)النحو العربي 1301210

11.0013.00االحد29/12/2013(1)النحو العربي 1301110

مق الى 291من 

مق295

به204+به13.0015.00203االحد29/12/2013مقدمة في اللسانيات1301230

به15.0017.00107االحد29/12/2013االدب المقارن1301424

1301104

تحليل النص األدبي 

9.0011.00االثنين30/12/2013وتذوقه

10+به107+به106

به8

1301442

النقد االدبي الحديث 

به9.0011.00201االثنين30/12/2013والمعاصر

1301222

مصادر الدراسات األدبي 

به13.0015.00206االثنين30/12/2013واللغوية

1301340

البيان في القرآن 

به212+به9.0011.00211الثالثاء31/12/2013والحديث النبوي الشريف

1301443

قضايا في النقد االدبي 

اد9.0011.00291الثالثاء31/12/2013القديم والحديث

به209+به11.0013.00208الثالثاء31/12/2013البالغة العربية1301240

1301444

منهج البحث في االدب 

به13.0015.00202الثالثاء31/12/2013واللغة

به15.0017.00106الثالثاء31/12/2013علم األصوات1301330

02/01/2014الشعر العباسي1301220

الخمي

به9.0011.00202س

02/01/2014فقه اللغة العربية1301231

الخمي

به11.0013.00212س

القسم/ الكلية 

قسم االدارة التربوية/ كلية العلوم التربوية 

القسم/ الكلية 

علم الفلك/ معهد الفلك وعلوم الفضاء 

القسم/ الكلية 

اللغة العربية وآدابها/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية 



02/01/2014الشعر الجاهلي1301123

الخمي

به13.0015.00108س

1301126

قضايا في االدب الجاهلي 

02/01/2014واالسالمي واالموي

الخمي

اد13.0015.00291س

به9.0011.00106السبت04/01/2014المعجمات العربية1301331

به206+به11.0013.00205السبت304/01/2014-النحو العربي 1301310

به13.0015.00102السبت04/01/2014علم الصرف1301211

به106+به9.0011.00105االحد05/01/2014ادب الدول المتتابعة1301323

اد11.0013.00293االحد05/01/2014النثر العباسي1301221

اد11.0013.00296االحد05/01/2014(4)النحو العربي 1301410

2بني هاشم ط11.0013.00االحد05/01/2014الكتابة والتعبير1301103

13.0015.00االحد05/01/2014الشعر االسالمي واالموي1301124

20+به205+به204

به6

1301420

الشعر العربي الحديث 

به15.0017.00106االحد05/01/2014والمعاصر

به15.0017.00201االحد05/01/2014األدب في االردن1301422

اد294+اد9.0011.00291السبت28/12/2013(1)الترجمة 1302320

به207+به13.0015.00206السبت28/12/2013علم الداللة1302435

به15.0017.00104السبت28/12/2013التدريب اللفظي1302107

به15.0017.00105السبت28/12/2013شكسبير1302440

مق291+مق9.0011.00288االحد29/12/2013الرواية البريطانية1302344

1302105

المهارات الدراسية في 

االداب9.0011.00االحد29/12/2013اللغة االنجليزية

جع11.0013.00272االحد29/12/2013الشعر الحديث1302347

11.0013.00االحد29/12/2013قراءة1302111

اد الى 296من 

اد298

به203+به9.0011.00202االثنين30/12/2013األدب األمريكي1302340

به11.0013.00203االثنين30/12/2013علم الصرف1302331

مق9.0011.00102الثالثاء31/12/2013علم النحو1302332

اد293+اد9.0011.00292الثالثاء31/12/2013مهارات المحادثة1302109

به11.0013.00202الثالثاء31/12/2013(2)الترجمة 1302321

به211+به11.0013.00210الثالثاء31/12/2013االستماع االستيعابي1302108

به13.0015.00205الثالثاء31/12/2013(1)الكتابة 1302210

القسم/ الكلية 

اللغة االنجليزية وآدابها/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية 



به13.0015.00206الثالثاء31/12/2013النظام الصوتي1302232

02/01/2014اللسانيات التقابلية1302432

الخمي

به9.0011.00203س

02/01/2014النقد األدبي1302441

الخمي

اد11.0013.00291س

02/01/2014مقدمة في األدب1302240

الخمي

اد294+اد13.0015.00293س

به9.0011.00108السبت04/01/2014المسرحية الحديثة1302442

به208+به11.0013.00207السبت04/01/2014األدب االنجليزي1302241

1302433

اكتساب اللغة الثانية 

به13.0015.00103السبت04/01/2014وتعلمها

به202+به9.0011.00201االحد05/01/2014الصوتيات1302231

1302343

الشعر االنجليزي 

اد292+اد11.0013.00291االحد05/01/2014واالمريكي من البدايات 

13.0015.00االحد05/01/2014مدخل الى اللغة1302230

20+به208+به207

به9

به13.0015.00210االحد05/01/2014األدب العالمي والمقارن1302445

به203+به15.0017.00202االحد05/01/2014قواعد اللغة االنجليزية1302112

به208+به11.0013.00207االثنين06/01/2014(2)الكتابة 1302211

اد297+اد9.0011.00295السبت28/12/2013تاريخ العرب الحديث1303332

1303222

تاريخ العالم االسالمي 

به209+به13.0015.00208السبت28/12/2013-2)في العصر العباسي

بخ11.0013.00255االحد29/12/2013تاريخ اوروبا الحديث1303343

1303351

نشأة التدوين والكتابة 

جع11.0013.00271االحد29/12/2013التاريخية عند المسلمين

11.0013.00االحد29/12/2013تاريخ الحضارات القديمة1303111

بخ الى 251من 

بخ254

13.0015.00االحد29/12/2013مدخل لدراسة التاريخ1303108

20+به206+به205

به7

11.0013.00االثنين30/12/2013تاريخ االردن1303104

21+به211+به210

به2

1303369

النهضة االسالمية 

اد13.0015.00291االثنين30/12/2013(م1920-1800)الحديثة

مق9.0011.00101الثالثاء31/12/2013تاريخ المغرب واالندلس1303223

به11.0013.00212الثالثاء31/12/2013تاريخ العرب المعاصر1303433

1303326

تاريخ العالقات الخارجية 

11.0013.00الثالثاء31/12/2013-1)للعالم االسالمي

29+اد292+اد291

اد3

1303367

تاريخ الفكر السياسي 

اد11.0013.00294الثالثاء31/12/2013-1)االسالمي الوسيط

1303221

عصر )تاريخ صدر االسالم

02/01/2014(الراشدين واالمويين

الخمي

به205+به9.0011.00204س

02/01/2014تاريخ القدس1303102

الخمي

11.0013.00س

به الى 203من 

به207

القسم/ الكلية 

التاريخ/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية 



02/01/2014تاريخ الفرق االسالمية1303475

الخمي

اد13.0015.00292س

02/01/2014تاريخ األيوبيين والمماليك1303314

الخمي

به15.0017.00107س

1303101

تاريخ الحضارة العربية 

كلية االداب9.0011.00السبت04/01/2014االسالمية

1303112

التاريخ الساساني 

به108+به11.0013.00107السبت04/01/2014والبيزنطي

1303342

تاريخ اوروبا في عصر 

به105+به13.0015.00104السبت04/01/2014النهضة

1303242

تاريخ المشرق االسالمي 

به9.0011.00203االحد05/01/2014(م13-11/هـ5-7)

به9.0011.00204االحد05/01/2014تاريخ العالم المعاصر1303434

به106+به13.0015.00105االحد05/01/2014تاريخ الدولة الفاطمية1303313

1303241

تاريخ اوروبا في العصور 

به13.0015.00211االحد05/01/2014الوسطى

1303271

تاريخ االوقاف واالحباس 

به15.0017.00204االحد05/01/2014والمؤسسات المرتبطة 

9.0011.00االثنين06/01/2014تاريخ العرب قبل االسالم1303113

29+اد292+اد291

اد3

به11.0013.00209االثنين06/01/2014تاريخ الدولة العثمانية1303331

1303105

ال البيت ودورهم في 

13.0015.00الثالثاء07/01/2014التاريخ االسالمي

10+به107+به106

به8

1304423

دراسة وتحليل مختلف 

مس9.0011.00222السبت28/12/2013النصوص األدبية الفرنسية

1304418

اساليب تدريس اللغة 

اد11.0013.00292السبت28/12/2013الفرنسية للناطقين بغيرها

1304106

مدخل مكثف الى اللغة 

به13.0015.00210السبت128/12/2013-الفرنسية 

1304321

مقدمة في االدب 

به13.0015.00211السبت28/12/2013الفرنسي

1304315

قواعد اللغة الفرنسية 

مس9.0011.00221االحد29/12/2013المتقدمة

مس9.0011.00222االحد29/12/2013علم الداللة والمعنى1304343

بي246+بي11.0013.00245االحد29/12/2013مهارات لغوية1304108

به9.0011.00108الثالثاء131/12/2013-اللفظ والمحادثة 1304213

اد9.0011.00295الثالثاء31/12/2013األدب المقارن1304432

اد11.0013.00295الثالثاء31/12/2013االدب الفرنسي1304320

به9.0011.00205االحد05/01/2014الترجمة التخصصية1304444

1304415

اللسانيات وتعليم اللغة 

اد11.0013.00298االحد05/01/2014الفرنسية

به13.0015.00212االحد105/01/2014-كتابة وتعبير 1304211

به15.0017.00205االحد05/01/2014(2)الترجمه الفرنسية1304342

القسم/ الكلية 

اللغة الفرنسية وآدابها/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية 



كلية االداب9.0011.00السبت28/12/2013اسباني/(1)كتابه وتعبير1305211

1305105

مدخل مكثف الى اللغة 

اد294+اد11.0013.00293السبت28/12/2013(1)االسبانيه

1305106

مدخل مكثف الى اللغة 

اد11.0013.00295السبت28/12/2013(2)االسبانية

بخ11.0013.00254االحد29/12/2013اسباني/(1)لفظ ومحادثة1305213

كلية االداب9.0011.00السبت28/12/2013ايطالي/(1)كتابه وتعبير1306211

بي9.0011.00241االحد29/12/2013ايطالي/(1)لفظ ومحادثة1306213

1306105

مدخل مكثف الى اللغة 

به212+به13.0015.00211االحد29/12/2013(1)االيطالية

1401100

اخالقيات المهنه من 

02/01/2014منظور اسالمي

الخمي

1بني هاشم ط11.0013.00س

13.0015.00االثنين30/12/2013(1)اللغة االسبانية302121

مختبرات مركز 

**اللغات

13.0015.00الثالثاء31/12/2013(2)اللغة التركية372104

مختبرات مركز 

**اللغات

15.0017.00الثالثاء31/12/2013(2)اللغة االلمانية302118

مختبرات مركز 

**اللغات

02/01/2014(1)اللغة االيطالية 1304161

الخمي

1بني هاشم ط9.0011.00س

02/01/2014(1)اللغة الفارسية 1304181

الخمي

15.0017.00س

مختبرات مركز 

**اللغات

13.0015.00السبت04/01/2014(1)اللغة الفرنسية 1304101

مختبرات مركز 

**اللغات

به204+به15.0017.00203السبت04/01/2014(2)اللغة العربية 1301102

مق9.0011.00186االثنين06/01/2014(4)اللغة االنجليزية307104

9.0011.00االثنين06/01/2014(1)اللغة التركية 1304191

مختبرات مركز 

**اللغات

15.0017.00االثنين06/01/2014(2)اللغة الفرنسية302116

مختبرات مركز 

**اللغات

13.0015.00الثالثاء07/01/2014(1)اللغة االلمانية 1304171

مختبرات مركز 

**اللغات

القسم/ الكلية 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية 

القسم/ الكلية 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدب/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية 

القسم/ الكلية 

مناهج التربية االسالمية واساليب تدريسها/ المعهد العالي للدراسات االسالمية 

القسم/ الكلية 

مركز اللغات/ مـــركز اللغــات 


