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 16/1/2022يوم األحد الموافق 

 المراقبون المختبر موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 

 

 

 

 

 والصحة الرياضة

  

 

  100 الرازق عبد  بسام  د. 1

 

 

 

 

 

 

08:50_10:00 

 

 االحتياط: 

 د. مسلم ابو قطام

 م. نانسي الرمحي

 

 د.بسام عبد الرازق 9011

 م. زين العمايرة 9010

 م. مها القاضي 9006

 أبو راس م. فاطمة م 9134 100 الرازق عبد  بسام د.  2

 د.حسام اللحام 9135

 د. عمر القراله 9136

 محمد القواقنةد.  9139

 المصالحة د. هيا 9140 100 الرازق عبد  بسام  د. 3

 د. ايمان عبد الهادي 9242

 د. رشا مبيضين 9238

 منى عبد ربهد.  9241

 د. شادن الوحش 9236

 د. علي الصرايرة + د. نجاح صياح  5كلية االعمال  99 خزنه  الهام م.  4

 خزنه  الهام حسن 1كلية االعمال 

 

 المراقبون القاعة / المختبر موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 

 

 

 االسالمية الثقافة 

 

  100 الخطيب  موسى د.  1

 

 

 

10:20_11:30 

 

 االحتياط: 

 د. مسلم ابو قطام

 الهروط رولىم. 

 صياحد. نجاح  9011

 م. زين العمايرة 9010

 م. مها القاضي 9006

 م. فاطمة أبو راس 9134

 د.حسام اللحام 9135

 د. عمر القراله 9136 99 الخطيب  موسى  د. 2

 م. اية المجالي 9139

 المصالحة د. هيا 9140

 د. ايمان عبد الهادي 9242
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 د. رشا مبيضين 9238 98 القواقنه محمد  د. 3

 د. بالل الوادي 9241

 د. شادن الوحش 9236

 الرمحي م. نانسي 9237

 محمد القواقنةد. علي الصرايرة + د.  5كلية االعمال  99 القواقنه  محمد د.  4

 الهام خزنه 1كلية االعمال 

 

 

 

 

 

 يةاالستدراك االنجليزية اللغة 

 

  80 العمايره  زين م.  1

 

 

 

11:50_13:00 

 

 االحتياط:

 د. مسلم ابو قطام

 د. بسام عبد الرازق

 د. محمود القرعان 9011

 م. زين العمايرة 9010

 م. مها القاضي 9006

 م. فاطمة أبو راس 9134 71 العمايره  زين م.  2

 د.حسام اللحام 9135

 د. عمر القراله 9136

 نجاح صياحد.  9139 12 العمايره  زين م.  7

 د. علي الصرايرة  9250 72 الهروط  رولى د.  3

 د. ايمان عبد الهادي 9140 60 القاضي  مها م.  4

 د. رشا مبيضين 9242

 د. بالل الوادي 9238

 د. شادن الوحش 9241 56 القاضي  مها م.  5

 الرمحي م. نانسي 9236

 الهروط رولى +  المصالحة د. هيا 5االعمال  كلية 58 المجالي  ايه  د. 6

 المجالي  ايه  1كلية االعمال 
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 17/1/2022يوم األثنين الموافق 

 المراقبون القاعة / المختبر موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيةالعر باللغة والتواصل االتصال 

 

  98 اللحام  حسام د.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:50_10:00 

 

 االحتياط: 

 د. مسلم أبو قطام

بالل الواديد.   

 د.حسام اللحام كلية االعمال 4

 د. مها القاضي + م. زين العمايرة كلية االعمال 5

 م. فاطمة أبو راس كلية االعمال2

 د. عمر القراله كلية االعمال 1

 المصالحة د. هيا كلية االعمال 11 96 اللحام  حسام د.  2

 د. ايمان عبد الهادي كلية االعمال 12

 د. يوسف صوالحة 9134 99 عبدالهادي  ايمان  د. 3

 منى عبد ربهد.  9135

 د. عبد الرحمن ابو هالل 9136

 الرمحي م. نانسي 9139

 د. علي الصرايرة  9140 97 عبدالهادي  ايمان  د. 4

 د. نجاح صياح 9242

 النوافعه  جمال د. 9238

 البحرات  ماجدد.  9241

 الخليفات  صايلد.   9236 94 النوافعه  جمال د.  5

 الرجيالت  مهناد.  9237

 د. عالء زكي 9250

 البطوش  د. ابراهيم 9011 97 البطوش  ابراهيم  د. 6

 د. وردة كلوب 9010

 م. غدير زلوم 9006

 11:30_10:20 99 الغرايبة  عالءالدين د.  7

 االحتياط: 

 د. وردة كلوب

 نبال نزالد. 

 

 الغرايبة  عالءالدين أد. كلية االعمال 4

 د.حسام اللحام كلية االعمال 2

 د. مها القاضي + م. زين العمايرة كلية االعمال 5

 م. فاطمة أبو راس كلية االعمال 1 95 البحرات  ماجد د.  8

 اريج درباسد.  كلية االعمال 11
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 المصالحة د. هيا كلية االعمال 12 73 المجالي  سامي د.  9

 د. ايمان عبد الهادي 9134

 د. عمر القراله 9135

 81 الخليفات   صايل د.  10

 

 د. بالل الوادي 9136

 د. أحمد الشياب 9139

 الرمحي م. نانسي 9140

 د. علي الصرايرة  9242 70 الرجيالت  مهنا د.  11

 د. نجاح صياح 9238

 النوافعه  جمال د. 9241

 البحرات  ماجدد.  9236 79 الخليفات  صايل د.  12

 الخليفات  صايلد.   9237

 الرجيالت  مهناد.  9250

 د. ممدوح النيف 9011 80 نزال  نبال د.  13

 البطوش  د. ابراهيم 9010

 نزال  د. نبال  9006

 

 13:00_11:50 100 القراله  عمر  د. 1 الوطنية التربية 

 

 االحتياط: 

 د. بالل الوادي

 د. مسلم ابو قطام 

 

 د.حسام اللحام كلية االعمال 2

 د. مها القاضي + م. زين العمايرة االعمالكلية  5

 د. عمر القراله 9006 100 القراله  عمر  د. 2

 نزال نبال د. 9134

 المصالحة د. هيا 9135 100 القراله  عمر د.  3

 د. ايمان عبد الهادي 9136

 مبيضين  رشا د. 9139

 فاطمة أبو راسم.  9140

 الحناحنة  عادل د. 9242 94 الحناحنة  عادل  د. 13

 الرمحي م. نانسي 9238

 د. علي الصرايرة  9241
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 د. نجاح صياح 9236

 الفاعوري  امجد د. 9237 71 الفاعوري  امجد د.  14

 اللبابده  غازيد.  9250

 الوحش  شادند.   9011

 العبدالحليم  احمد د.  9010

 14:30_13:20 98 مبيضين  رشا  د. 4

 

 االحتياط:

 د. مسلم ابو قطام

 د. سيف الغماز

 

 

د. ميس قطاميمبيضين +   رشا د. كلية االعمال 5  

 الحناحنة  عادلد.   9011

 العبدالحليم  احمد د.  9010

 اللبابده  غازيد.  9006

 مرعي  وسند.   9134 99 مبيضين  رشا د.  5

 السرحان  هاني د.  9135

 هيفاء قوقزة د.  9136

 د. عاصم ابو بهاء 9139

 الوحش  شادن د.  9140 96 الوحش  محمد شادن  د. 6

 االء الصمادي د.  9242

 علي العوامرة د.  9238

 امجد الفاعوري د.  9241

 محمد الحيصة د.  9236 96 الوحش  شادن  د. 7

 منى عبد ربه د.  9237

 صابرين الصافي د.  9250

 16:00_14:50 80 اللبابده  غازي د.  8

 

 االحتياط: 

 د. ديمة العدوان

 د. وفاء الخطيب

 د. ميس قطامي + د. سيف الغماز كلية االعمال 5

 الحناحنة  عادل د.   9011

 العبدالحليم  احمد د.   9010 90 العبدالحليم  احمد  د. 9

 اللبابده  غازي د.   9006

 مرعي  وسن د.   9134

 السرحان  هاني د.   9135 93 مرعي  وسنم.   10

 مبيضين  رشا  د.  9136
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 الوحش  شادن د.   9139

 الفاعوري  امجد د.   9140 96 السرحان  هاني د.  11

 اثول عبد الحي. م 9242

 د. سياف السعودي 9238

 . ديمة الوحشم 9241 90 العبدالحليم  احمد  د. 12

 د. عالء الدين زكي 9236
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 18/1/2022يوم الثالثاء الموافق 

 المراقبون القاعة / المختبر موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 10:00_09:00 100 الحباشنه  خلدون د.  1 االنسانية الحضارة 

 

 االحتياط:

 بسام عبد الرازق د.

 بالل الوادي د.

 د. مسلم ابو قطام 

 د. مها القاضي + م. زين العمايرة كلية االعمال 5

 الحباشنه  خلدون  9011

 د.حسام اللحام 9010

 الفاعوري  امجد  9006

 م. فاطمة أبو راس 9134 98 الفاعوري  امجد د.  2

 د. عمر القراله 9135

 د. ماجد البحرات  9136

 م. نانسي الرمحي 9139

 د. ايمان عبد الهادي 9140 99 مبيضين  رشا  د. 3

 الحناحنة  عادل د.   9242

 النيف  ممدوح د.   9238

 الوحش  شادن  د.  9241

 مبيضين  رشا  د.  9236 100 القراله  عمر د.  7

 د. نجاح صياح د.  9237

 منى عبد ربهد.  د.  9250

 11:30_10:30 99 الوحش  شادن  د. 4

 

 االحتياط:

  د. مسلم ابو قطام

 بسام عبدالرازقد. 

 د. مها القاضي + م. زين العمايرة كلية االعمال 5

 ايمان عبد الهاديد.  9011

 الحناحنة  عادل د.   9010

 مبيضين  رشا د.   9006

 الوحش  شادن د.   9134 99 الوحش  شادن د.  5

 د.حسام اللحام 9135

 الفاعوري  امجد د.   9136

 م. فاطمة أبو راس 9139

 د. عمر القراله 9140 99 الحناحنة  عادل  د. 6

 تغريد المومنيد.  9242
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 م. نانسي الرمحي 9238

 الصرايره  علي  د.  9241

 النيف  ممدوح د.   9236 99 النيف  ممدوح د.  9

 د. نجاح صياح 9237

 د. بالل الوادي 9250

 

 13:00_12:00 99 المصالحة  هيا د.  1 حياتية مهارات 

 

 االحتياط:

 الردينيد. خزامى 

 د. يوسف صوالحة

 

 العمايرة زين. م+  القاضي مها. د كلية االعمال 5

 المصالحة د. هيا 9011

 د. ايمان عبد الهادي 9010

 الحناحنة  عادل د.   9006

 مبيضين  رشا  د.  9134 99 المصالحة  هيا د.  2

 الوحش  شادن د.   9135

 الرمحيم. نانسي  9136

 د. نجاح صياح 9139

 د. بالل الوادي 9140 99 الصرايره  علي د.  3

 د. عمر القراله 9242

 د. مسلم ابو قطام 9238

 م. فاطمة أبو راس 9241

 الصرايره  علي  د.  9236 98 الصرايره  علي د.  4

 د.حسام اللحام 9237

 الوحش. ديمة م 9250

 14:30_13:30 84 الصمادي  االء  د. 5

 

 االحتياط:

 د. عالء الدين طواها

 د. صابرين الصافي

 

 الصمادي  االء  د.  كلية االعمال 2

 د. خزامى الرديني كلية االعمال 5

 قوقزه  هيفاء د.   9006 85 قوقزه  هيفاء د.  6

 الصرايره  علي  د.  9134

 المصالحة هياد.  9135

 ابوكلوب  ورده  د.  9136 93 ابوكلوب  ورده د.  7
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 العمارين  نضال  د.  9139

 القرعان  محمود د.   9140

 الطراونه  محمد د.   9242 93 الطراونه  محمد د.  8

 م. ديمة الوحش 9238

 د. يوسف صوالحة 9241

 العوامره  علي د. 9236 89 العوامره  علي د.  9

 د. اريج درباس 9237

 د. ديمة العدوان 9250

 د. نبال نزال 9011 12 قوقزه  هيفاء د.  13

 د. عالء الغرايبة 9010

 16:00_15:00 92 العوامره  علي  د. 10

 

 االحتياط:

 الغرايبةد. عالء 

 د. نبال نزال

 م. اية المجالي م. رولى الهروط + كلية االعمال 5

 الصمادي  االء  د.  9011

 فالح المصالحة  علي د. هيا 9010

 قوقزه  هيفاء د.   9006 71 القرعان  محمود د.  11

 القرعان  محمود د.   9134

 العمرو  ناديه د.   9135 97 العمرو  ناديه د.  12

 ابوكلوب  ورده د.   9136

 م. اريج درباس 9139

 العمارين  نضال  د.  9140 46 العمارين  نضال د.  14

 الطراونه  محمد  د.  9242

 د. عالء الدين طواها 9238

 د. صابرين الصافي 9241 74 الصمادي  االء د.  15

 العوامره  علي  د.  9236

 د. محمد القواقنة 9237
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 19/1/2022الموافق يوم االربعاء 

 المراقبون القاعة / المختبر موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 10:00_09:00 98 قطام ابو  مسلم د. 1 زيةاإلنجلي باللغة والتواصل االتصال 

 

 االحتياط:

 د. نبال نزال

 د. عالء زكي

نانسي م.  + قطام ابو  مسلم د.   كلية االعمال 5

 الرمحي

 القاضي  مها د.   9011

 د. عمر القراله 9010

 الوحش  شادن  د.  9006 64 راس أبو  فاطمةم.   2

 د. سياف السعودي 9134

 د. ايمان عبد الهادي 9135

 مبيضين  رشا  د.  9136 71 راس أبو  فاطمةم.   3

 د. بالل الوادي 9139

 . اثول عبد الحيم 9140 62 راس أبو  فاطمةم.   4

 د.حسام اللحام 9242

 د. نجاح صياح 9238 63 راس أبو  فاطمةم.   5

 راس أبو  فاطمةم.  9241

 الهروط  رولى م.  9236 11 الهروط  رولى د.  11

 العمايره  زين م.  9237

 11:30_10:30 95 العمايره  زين م. 6

 

 االحتياط:

 

قطام ابو  مسلم د.   

رحمن ابو د. عبدال

 هالل

 

 

 د. يوسف صوالحة  9011

 الهروط  رولى  د.  9010

 د. نجاح صياح 9006 99 العمايره  زين م. 7

 راس أبو فاطمةم.  9134

 العمايره  زينم.   9135

 الوحش  شادن د.   9136 27 القاضي  مها  د. 8

 مبيضين  رشا د.   9139

 د. بالل الوادي 9140 33 القاضي  مها  د. 9

 م. نانسي الرمحي 9242

 د.حسام اللحام 9238
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 د. عمر القراله 9241 55 القاضي  مها  د. 10

 د. ايمان عبد الهادي 9236

 القاضي  مها د.   9237

 13:00_12:00 61 حسن  منال د.  1 والبيئة التنمية 

 

 االحتياط:

 د. بالل الوادي

 مسلم ابو قطامد.

 

 

 د. اريج درباس  9011

 القاضي  مها د. 9010

 م. ديمة الوحش 9006

 راس أبو فاطمةم.  9134 60 حسن  منال د.  2

 حسن  منالد.  9135

 المصالحة  هيا د.  9136

 الطواها  الدين عالء د. 9139 62 حسن  منال  د. 3

 الصافي  صابرين د. 9140

 الصرايره  علي د. 9242

 14:30_13:30 100 المصالحة  هيا د.  1 المجتمعية والمسؤولية القيادة 

 

 االحتياط:

 د. مسلم ابو قطام

 د. وردة كلوب

 المصالحة  هيا د.   9011

 الطواها  الدين عالء د.   9010

 الصافي  صابرين  د.  9006

 درباس  اريج د.   9134 99 المصالحة  هيا د.  2

 العمايره  زين  9135

 د. وفاء الخطيب 9136

 م. غدير زلوم 9139 94 المصالحة  هيا د.  6

 د. بالل عياصرة 9140

 د. عبد الرحمن ابو هالل 9242

 الصرايره  علي  د.  9238 32 الطواها  الدين عالء د.  9

 د. عالء الدين زكي 9241

 د. محمود القرعان 9236 32 الصافي  صابرين م. 10

 د. نادية العمرو 9237

 16:00_15:00 98 الصرايره  علي د.  3

 

 الصرايره علي د.   كلية االعمال 5

 م. ديمة الوحش 9011
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 االحتياط:

 د. نادية العمرو

 د. محمود القرعان

 د., صايل الخليفات 9010

 د. ماجد البحرات 9006 98 الصرايره  علي د.  4

 د. ممدوح النيف 9134

 د.وردة كلوب 9135

 د. محمد الحيصة 9136 75 الصرايره  علي  د. 5

 د. اريج درباس 9139

 د. وسن مرعي 9140

 المصالحة  هيا د.   9242 69 درباس  اريج  د. 7

 د. هاني السرحان 9238

 د. هيفاء قوقزة 9241

 د. امجد الفاعوري 9236 75 درباس  اريج د.  8

 د. علي العوامرة 9237
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 20/1/2022يوم الخميس الموافق 

 المراقبون القاعة / المختبر االختبارموعد  عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 االستدراكية الحاسوب مهارات 

  

 

 10:00_09:00 75 الرمحي  نانسيم.  1

 

 االحتياط:

 د. بسام عبدالرازق

 م. الهام خزنة

 الرمحي  نانسيم.  9011

 د. عمر القراله 9010

 الوحش  شادن  د.  9006

 سيف الغمازد.  9134 86 الرمحي  نانسي م. 2

 مبيضين  رشا د.   9135

 عبدالرحمن ابو هاللد.  9136

 فرحان  خالد د.  3

 

 د. وفاء الخطيب 9139 78

 المصالحة  هيا د.   9140

 قطام ابو  مسلم د.   9242

 القاضي  مها د.   9238

 العمايره  زين م.  9241 84 فرحان  خالد د. 4

 راس أبو فاطمةم.  9236

 الصرايره  علي د.   9237

 فرحان  خالد د.   9250

 11:30_10:30 99 الرمحي  نانسي  1 الرقمية الثقافة 

 

 االحتياط:

 د. بسام عبدالرازق

 م. الهام خزنة

 الرمحي  نانسي م.  كلية االعمال 1

 قطام ابو  مسلم  د.  كلية االعمال 2

 + د. نجاح صياح العمايره  زينم.  كلية االعمال 5

 راس أبو فاطمةم.  9134 99 الرمحي  نانسي  2

 المصالحة  هيا  د.  9135

 د. بالل الوادي 9136

 تغريد المومنيد.  9139

 د. رشا مبيضين 9140 99 الرمحي  نانسي  3

 الصرايره  عليد.  9242
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 د. عمر القراله 9238

 الوحش  شادن د. 9241

 م. غدير زلوم 9236 98 بدر رنا م. 4

 م. رائد علي 9237

 بدر رنا ادهم  د.  9250

 د. ديمة العدوان 9011 99 فرحان   خالد د.  5

 القاضي  مها د.  9010

 فرحان  خالد د.   9006

 13:00_12:00 99   صياح نجاح  د. 1 االولية االسعافات 

 

 

 االحتياط:

 د. مها القاضي

 د. مسلم ابو قطام

 

 د. نجاح صياح كلية االعمال 1

 م. غدير زلوم كلية االعمال 2

 د. ديمة العدوان + بالل الوادي كلية االعمال 5 99   صياح نجاح  د. 2

 د. ميس قطامي كلية االعمال 4

 د. بالل عياصرة االعمالكلية  11

 د. خزامى الرديني كلية االعمال 12

 د. سيف الغماز 9134 99   صياح نجاح  د. 3

 د. وفاء الخطيب 9135

 د. عبد الرحمن ابو هالل 9136

 م. نانسي الرمحي 9139

 م. زين العمايرة 9140 99   صياح نجاح  د. 4

 ابو راس م. فاطمة 9242

 د. هيا المصالحة 9238

 د. حسام اللحام 9241

 د. رشا مبيضين 9236 100   صياح نجاح  د. 5

 د. علي الصرايرة 9237

 د. عمر القرالة 9250

 يعل محمد رائدم.  9011 100  محمد رائدم.   6

 د. شادن الوحش 9010
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 عبدالهاديد. ايمان  9006

 14:30_13:30 98 الوادي  بالل  د. 1 واالبتكار الريادة 

 

 االحتياط:

 م. نانسي الرمحي

 رائد محمد عليم.

 

 

 د. بالل الوادي كلية االعمال 1

 د. عالء الدين زكي كلية االعمال 2

 أد. عالء الدين غرايبة  كلية االعمال 5

 حسام اللحامد.  9134 98 الوادي  بالل  د. 2

 د. ايمان عبد الهادي 9135

 د. جمال النوافعة 9136

 د. ماجد البحرات 9139

 د. صايل الخليفات 9140 99 الوادي  بالل  د. 3

 د. مهنا الرجيالت 9242

 د. اريج درباس 9238

 د. ابراهيم البطوش 9241 99 الوادي  بالل  د. 4

 د. سياف السعودي 9236

 . اثول عبد الحيم 9237

 د. ميس قطامي 9250 92 الوادي  بالل  د. 5

 د. بالل عياصرة 9011

 د. خزامى الرديني 9010

 د. ديمة العدوان 9006

 16:00_15:00 90 اللحام  حسامد.  1 االستدراكية العربية اللغة 

 

 االحتياط:

 بالل عياصرةد. 

 د. احمد الشياب

 د. حسام اللحام 9134

 د. ايمان عبد الهادي 9135

 د. جمال النوافعة 9136

 د. ماجد البحرات 9139 97 عبدالهادي  ايمان  د. 2

 د. صايل الخليفات 9140

 د. مهنا الرجيالت 9242

 د. يوسف صوالحة 9238 77 اللحام  حسامد.  3

 د. ابراهيم البطوش 9241

 اريج درباسد.  9236
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 د. هيفاء قوقزة 9237 89 عبدالهادي  ايمان د. 4

 د. عالء الدين زكي 9250

 أد. عالء الدين غرايبة  9011

 د. ممدوح النيف 9010 64 البطوش  ابراهيم  د. 5

 

 23/1/2022يوم االحد الموافق 

 المراقبون القاعة  موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

 د. عمر القرالة 1002 11:00_09:00 37 القراله  عمرد.  1 الحديث األردن تاريخ 

 د. مها القاضي 1003 37

مبيضين  رشاد.  2  د. رشا مبيضين 1014 59 

 59 مبيضين  رشا د. 4 م. زين العمايرة

 د. شادن الوحش 8132 32 الوحش  شادن د. 5

 د. حسام اللحام 1014 13:30_11:30 63 اللحام  حسامد.  1 والصرف النحو مبادئ 

 45 الحيصه  محمد د. 2 د. محمد الحيصة

 د.ايمان عبدالهاديد. مسلم ابو قطام+ 9106 16:00_14:00 60 قطام ابو  مسلم د.  1 (2) االنجليزية اللغة 

+ م. نانسي م. فاطمة ابو راس  1014 53 راس أبو  فاطمة م.  2 (2) االنجليزية اللغة 

 الرمحي

 
 26 راس أبو  فاطمة م.  3 (2) االنجليزية اللغة 
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 27/1/2022يوم الخميس الموافق 

 المراقبون القاعة  موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

المومني  تغريد د. 1 تدريس وأساليب مناهج   + د. علي الصرايرة د. تغريد المومني 1014 11:00_09:00 91 

 د. بالل الوادي 1002 45 2

 د. هيا مصالحة 1003 46

3 + 4 

 د.رشا مبيضين + مسلم ابو قطام 9101 58

 د. شادن الوحش + م. فاطمة ابو راس 9102 57

 د. نجاح صياح + د. حسام اللحام 9106 57

 د. مها القاضي 8119 36 5

 م. زين العمايرة 8117 36

 د. ايمان عبد الهادي+  ةم. روان الخبايب 8104 57 الخبايبة  روان م. 6

 م. نانسي الرمحي 8103 40

 عمر القرالة + د. ايمان عبد الهاديد.  1014 13:30_11:30 70 الخطيب  موسى د.  1 والحديث القرآن علوم 

 د. عاصم ابو بهاء + مسلم ابو قطام 1004  49 بهاء ابو  عاصم  د. 2

 1/2/2022الثالثاء الموافق 

 المراقبون القاعة  موعد االختبار عدد الطالب مدرس المادة الشعبة المادة الدراسية

حسام .+ د د.إيمان عبدالهادي 1014 11:00_09:00 59 عبدالهادي  ايمان  د. 1 العربي النص تذوق 

 اللحام

 


