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الى الساعةمن الساعةالیومتاریخ االمتحاناسم المادةرمز المادةت
911االحد   04/06/2023علوم عسكریة/10000101٢٠١٨
916االربعاء07/06/2023مھارات اتصال باللغةالعربیة/20000110١
913الثالثاء30/05/2023مھارات اتصال باللغةاالنجلیزیة/30000112١
1116االحد   04/06/2023التربیة الوطنیة40000113
916السبت   10/06/2023ثقافة اسالمیة50000120
911االثنین 12/06/2023حقوق االنسان60000122
911الثالثاء13/06/2023قضایا قانونیة معاصرة70000124
916االثنین 05/06/2023علم البیئة والزراعة80000136
134الثالثاء30/05/2023الغذاء في حیاتنا90000139

911الثالثاء13/06/2023اللغة األلمانیة100000141
911السبت   17/06/2023مدخل الى الحاسوب واالنترنت110000142
11.1513.13االثنین 12/06/2023االسالم وقضایا العصر120000145
11.1513.13االحد   11/06/2023المھارات اللغویة وفن اإللقاء130000152
911الثالثاء20/06/2023فیزیاءعامة (١)140000160
911االحد   11/06/2023فیزیاء عامة (٢)150000162
11.1513.13االربعاء14/06/2023الفیزیاء العامة لطلبة الزراعة160000165
916السبت   03/06/2023مھارات لغة عربیة/استدراكي170101099
911االربعاء14/06/2023فن الكتابة والتعبیر 180101103
911الثالثاء13/06/2023نصوص شعریھ190101104
911االثنین 19/06/2023مھارات اتصال باللغةالعربیة/200101107٢
11.1513.13االحد   18/06/2023المكتبة العربیة والمعاجم 210101205
911السبت   17/06/2023تذوق النص األدبي220101206
911االحد   18/06/2023الشعر الجاھلي230101214
11.1513.13االربعاء14/06/2023الشعر االسالمي واالموي240101215
11.1513.13الثالثاء13/06/2023مناھج البحث في االدب واللغة250101220
911الثالثاء20/06/2023النثر القدیم 260101228
11.1513.13االثنین 19/06/2023نثر عباسي/خطة جدیدة270101229
911االربعاء21/06/2023النحو(١)(بناء الجملة)280101242
11.1513.13السبت   17/06/2023الصرف/خطة جدیدة290101244
911االحد   11/06/2023العروض واالیقاع الشعري300101256
11.1513.13االحد   11/06/2023اللغویات(١)310101257
11.1513.13االحد   11/06/2023الشعر العباسي/خطة جدیدة320101320
911الثالثاء20/06/2023النحو(٢)(مكمالت الجملة)330101345
11.1513.13الثالثاء13/06/2023النحو(٣)(االضافة والتوابع)340101346
11.1513.13االربعاء14/06/2023المعجمیة العربیة350101361
911االحد   11/06/2023البالغة العربیة قدیما وحدیثا360101362
11.1513.13االثنین 12/06/2023النقد القدیم 370101371
11.1513.13االحد   18/06/2023الشعر االندلسي والمغربي380101420
11.1513.13االثنین 19/06/2023النثر الحدیث/خطة جدیدة390101433
911االثنین 12/06/2023االدب الحدیث في االردن400101435
11.1513.13االحد   18/06/2023النحو(٤)(االدوات واالسالیب)410101447
11.1513.13الثالثاء13/06/2023النحو(٥)(تطبیقات)420101448
11.1513.13االثنین 19/06/2023علم الداللة430101461
11.1513.13االثنین 19/06/2023قراءة في كتاب خاص في اللغة440101465
11.1513.13االربعاء14/06/2023النقد الحدیث450101473

جدول مواعید االمتحانات النھائیة للفصل الثاني ٢٠٢٢-٢٠٢٣ / جامعة جرش ١١-٥-٢٠٢٣م
مستثنى من الجدول الدراسات العلیا والمواد المكتبیة(خاصة) أو العملیة
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11.1513.13االثنین 12/06/2023االدب المقارن460101474
11.1513.13االثنین 19/06/2023أدب العصور المتتابعة470101486
11.1513.13االحد   11/06/2023اللسانیات الحدیثة والمعاصرة480101488
911االربعاء21/06/2023مھارات لغةانجلیزیة خاصھ490102003
916الثالثاء06/06/2023مھارات لغة انجلیزیة/استدراكي500102099
11.1513.13االحد   18/06/2023مھارات المحادثة باالنجلیزیة510102104
911الثالثاء20/06/2023مھارات لغویة من خالل نصوص ادبیة520102107
911االحد   18/06/2023االستیعاب السمعي530102109
11.1513.13االربعاء14/06/2023اسالیب تعلم المحادثة باالنجلیزیة540102206
11.1513.13السبت   17/06/2023اسالیب تعلم القراءة550102212
11.1513.13السبت   17/06/2023مناھج البحث العلمي/لطلبة االنجلیزي560102213
11.1513.13االثنین 19/06/2023الكتابة المتقدمة570102214
11.1513.13االربعاء21/06/2023القراءة باللغة االنجلیزیة580102216
11.1513.13االربعاء14/06/2023الصوتیات590102218
11.1513.13االثنین 12/06/2023علم االصوات600102219
911االثنین 12/06/2023مقدمة في االدب االنجلیزي610102232
11.1513.13الثالثاء13/06/2023القواعد واالستعمال(١)620102316
11.1513.13االحد   18/06/2023القواعد واالستعمال(٢)630102317
640102323E (١) 11.1513.13االحد   18/06/2023النحو
650102325E /11.1513.13االحد   11/06/2023الصرف
11.1513.13الثالثاء20/06/2023الروایة االمریكیة660102347
11.1513.13الثالثاء13/06/2023المسرحیة/شكسبیر وعصر النھضة670102351
13.315.3االحد   11/06/2023المسرحیة البریطانیة واالمریكیة الحدیثة680102352
911االربعاء21/06/2023الشعر من الرومانسیة حتى العصر الحدیث690102356
11.1513.13االربعاء21/06/2023الروایة االنجلیزیة700102357
911السبت   17/06/2023اسالیب تدریس اللغة االنجلیزیة710102363
11.1513.13االثنین 12/06/2023مقدمة في اللسانیات720102375
11.1513.13السبت   17/06/2023النقد االدبي730102460
13.315.3االثنین 12/06/2023القصة القصیرة740102463
11.1513.13االثنین 19/06/2023اللسانیات االجتماعیة750102478
13.315.3االثنین 12/06/2023علم المعنى760102479
11.1513.13االربعاء21/06/2023اللسانیات التطبیقیة770102486
11.1513.13االثنین 19/06/2023القراءة باللغة العربیة واالنجلیزیة780108101
11.1513.13االحد   18/06/2023الترجمة الى العربیة790108103
13.315.3االحد   11/06/2023الترجمة العلمیة800108201
11.1513.13االحد   11/06/2023الترجمة االدبیة810108203
11.1513.13السبت   17/06/2023الترجمة القانونیة والتجاریة820108204
11.1513.13السبت   17/06/2023الترجمة الى االنجلیزیة830108206
11.1513.13السبت   17/06/2023لغة اجنبیة ثانیة840108304
11.1513.13االحد   11/06/2023الترجمة(١)850108309
11.1513.13الثالثاء13/06/2023تحلیل الخطاب والترجمة860108322
911االحد   11/06/2023النحو المقارن870108325
11.1513.13االربعاء14/06/2023المعاجم والموسوعات880108350
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التدریب المیداني/لطلبة الترجمة890108487
11.1513.13الثالثاء13/06/2023مھارات لغةانجلیزیة خاصھ(اعمال)900202003
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911االربعاء14/06/2023مبادىء في االدارة (١)910202105
911الثالثاء20/06/2023مبادىء في االدارة (٢)920202106
11.1513.13االربعاء14/06/2023ادارة االنتاج والعملیات930202207
11.1513.13االحد   11/06/2023نظریة المنظمة940202208
911السبت   17/06/2023مبادىء في التسویق 950202220
11.1513.13االثنین 12/06/2023األسالیب الكمیة في األدارة960202230
11.1513.13االحد   11/06/2023السلوك التنظیمي970202308
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التسویق الدولي980202323
11.1513.13الثالثاء13/06/2023ادارة المواد990202325
911الثالثاء13/06/2023ادارة المعرفة1000202326
11.1513.13االربعاء14/06/2023ادارة الموارد البشریة1010202344
911السبت   17/06/2023تنمیة المنظمة1020202350
911االثنین 12/06/2023ادارة ومراقبة الجودة الشاملة1030202407
11.1513.13السبت   17/06/2023االدارة االستراتیجیة1040202415
11.1513.13االحد   18/06/2023نظم المعلومات االداریة1050202432
11.1513.13االثنین 12/06/2023بحوث العملیات 1060202433
11.1513.13االحد   18/06/2023ادارة المستشفیات1070202462
11.1513.13السبت   17/06/2023االدارة السیاحیة والفندقیة1080202465
11.1513.13االثنین 12/06/2023ادارة االعمال الدولیة1090202466
11.1513.13االربعاء14/06/2023مھارات لغةانجلیزیة خاصھ(محاسبة)1100203003
911االحد   18/06/2023مبادىء في المحاسبة(١)1110203101
911االثنین 19/06/2023مبادىء في المحاسبة(٢)1120203102
11.1513.13االربعاء14/06/2023محاسبة شركات (١)1130203203
11.1513.13االحد   11/06/2023محاسبة شركات (٢)1140203204
11.1513.13السبت   17/06/2023محاسبة البنوك1150203207
11.1513.13االثنین 12/06/2023محاسبة مالیة خاصة1160203208
911االحد   18/06/2023محاسبة حكومیة1170203209
11.1513.13السبت   17/06/2023محاسبة تكالیف(١)1180203211
11.1513.13الثالثاء13/06/2023المحاسبة المتوسطة(١)1190203215
911االثنین 12/06/2023محاسبة ضریبیة1200203303
911السبت   17/06/2023تدقیق (١)1210203309
911الثالثاء13/06/2023المحاسبة المتوسطة(٢)1220203315
911االثنین 19/06/2023محاسبة تكالیف(٢)1230203316
11.1513.13الثالثاء13/06/2023محاسبة اداریة1240203317
1250203319E /11.1513.13الثالثاء20/06/2023نظم معلومات المحاسبیة
11.1513.13االحد   11/06/2023تدقیق(٢)1260203402
911االحد   11/06/2023النظریة المحاسبیة1270203405
11.1513.13االثنین 19/06/2023مشكالت وحاالت محاسبیة معاصرة1280203406
11.1513.13السبت   17/06/2023معاییر محاسبة دولیة1290203407
11.1513.13الثالثاء20/06/2023تحلیل القوائم المالیة1300203411
11.1513.13الثالثاء13/06/2023المحاسبة المتقدمة1310203413
11.1513.13االحد   18/06/2023معاییر التدقیق الدولیة1320203420
11.1513.13االثنین 19/06/2023مھارات لغةانجلیزیة خاصھ(ادارةعامة)1330204003
11.1513.13االربعاء14/06/2023االدارة الحكومیة في االردن1340204104
911االربعاء21/06/2023مبادىء في االدارة العامة1350204105
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11.1513.13االثنین 19/06/2023ادارة اللوازم الحكومیة والعطاءات1360204204
11.1513.13االثنین 12/06/2023مبادىء في المالیة العامة1370204210
911االربعاء14/06/2023مناھج البحث العلمي1380204216
11.1513.13االحد   18/06/2023القیادة االداریة1390204224
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التطویر والتغییر التنظیمي1400204225
11.1513.13االثنین 19/06/2023ادارة المشاریع الصغیرة وتقییم جدواھا1410204307
11.1513.13االربعاء14/06/2023ادارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص1420204309
11.1513.13االحد   18/06/2023ادارة التنمیھ 1430204330
11.1513.13االحد   18/06/2023ادارة شؤون الموظفین والخدمة المدنیة1440204341
11.1513.13االربعاء14/06/2023اخالقیات العمل1450204352
11.1513.13االحد   18/06/2023نظریة اتخاذ القرارات1460204375
11.1513.13االربعاء14/06/2023الحكومة االلكترونیة1470204410
11.1513.13السبت   17/06/2023االدارة المحلیة1480204437
11.1513.13الثالثاء13/06/2023التخطیط والتنمیھ االقلیمیھ في االردن1490204455
11.1513.13االحد   18/06/2023القوى البشریة والتنمیة1500204460
911االربعاء21/06/2023مبادىء في المالیة1510206102
911االحد   11/06/2023االحصاء لالقتصاد واالدارة1520206104
911االربعاء21/06/2023مبادىء في االقتصاد الكلي1530206109
911الثالثاء20/06/2023االدارة المالیة1540206207
11.1513.13االربعاء14/06/2023تشریعات مالیة ومصرفیة1550206220
11.1513.13االثنین 19/06/2023السیاسات المالیة والنقدیة1560206310
11.1513.13االحد   18/06/2023التمویل واالستثمار العقاري1570206336
911االحد   18/06/2023ادارة بنوك1580206340
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التحلیل المالي1590206360
11.1513.13االثنین 12/06/2023المحافظ االستثماریة1600206380
911االحد   11/06/2023المخاطر المالیة و االئتمانیة1610206400
911الثالثاء13/06/2023نظم المعلومات المالیة1620206410
911الثالثاء20/06/2023دراسة الجدوى وتقیم المشاریع1630206440
911االربعاء21/06/2023أساسیات الموارد البشریة1640207113
11.1513.13االثنین 19/06/2023ادارة التسویق1650207114
11.1513.13الثالثاء20/06/2023تحلیل وتصمیم الوظائف1660207118
11.1513.13االثنین 19/06/2023تخطیط  الموارد البشریة1670207205
11.1513.13الثالثاء20/06/2023ادارة التوظیف1680207210
11.1513.13االثنین 12/06/2023إدارة األداء1690207211
11.1513.13االحد   18/06/2023إدارة التعویضات1700207225
11.1513.13السبت   17/06/2023إدارة المسار الوظیفي1710207227
11.1513.13االثنین 19/06/2023عالقات الموظفین1720207235
911الثالثاء13/06/2023تدریب وتنمیة الموارد البشریة1730207240
11.1513.13الثالثاء13/06/2023إدارة الصحة والسالمة المھنیة1740207315
11.1513.13االثنین 12/06/2023التخطیط االستراتیجي وإدارة الموارد البشریة1750207320
11.1513.13االحد   18/06/2023ادارة االعمال االلكترونیة1760207325
11.1513.13االثنین 19/06/2023إدارة الموارد البشریة الدولیة1770207330
11.1513.13االربعاء14/06/2023صناعة القرار1780207418
11.1513.13االحد   11/06/2023إدارة التمیز المؤسسي1790207427
911االربعاء14/06/2023كیمیاء عامة(١)1800301101
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911االثنین 19/06/2023كیمیاء عامھ(٢)1810301102
911السبت   17/06/2023الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة1820301105
911االحد   11/06/2023الكیمیاء العامة للتمریض1830301107
911االثنین 12/06/2023الكیمیاء العضویة(٢)1840301212
911السبت   17/06/2023مقدمة في الكیمیاء العضویة1850301216
11.1513.13االربعاء14/06/2023الكیمیاء العضویة للعلوم المخبریة الطبیة1860301217
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الكیمیاء غیر العضویة (١)1870301221
11.1513.13االربعاء14/06/2023الكیمیاء التحلیلیة1880301231
11.1513.13االحد   11/06/2023مقدمة في طرق التحلیل االلي1890301331
11.1513.13االثنین 12/06/2023الكیمیاء الفیزیائیة (٢)1900301342
11.1513.13االحد   18/06/2023الكیمیاء الفیزیائیة(٣)/خطة جدیدة1910301346
11.1513.13االربعاء14/06/2023كیمیاء الصناعات العضویة1920301352
11.1513.13االربعاء14/06/2023كیمیاء الصناعات العضویة/خطة قدیمة1930301353
11.1513.13السبت   17/06/2023الكیمیاء العضویة الفلزیة/خطة قدیمة1940301422
11.1513.13السبت   17/06/2023الكیمیاء العضویة الفلزیة1950301423
11.1513.13االحد   18/06/2023كیمیاء غیر عضویة(٣)1960301425
11.1513.13االثنین 19/06/2023مواضیع خاصة في الكیمیاء1970301492
911السبت   17/06/2023بیولوجي عامة(١)1980302101
11.1513.13الثالثاء13/06/2023البیولوجیا العامة(٢)1990302102
911الثالثاء20/06/2023البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة2000302105
911السبت   17/06/2023البیولوجیا العامة للتمریض2010302107
11.1513.13االحد   11/06/2023تشریح الفقریات2020302215
911االثنین 19/06/2023علم التشریح2030302216
911الثالثاء13/06/2023علم وظائف االعضاء2040302218
11.1513.13االربعاء14/06/2023تشریح النبات2050302220
11.1513.13االربعاء14/06/2023علم االمراض الوظیفي2060302250
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الكیمیاء الحیویة2070302305
11.1513.13االحد   18/06/2023وراثة2080302345
11.1513.13الثالثاء13/06/2023علم وظائف االعضاء النباتي2090302425
911االربعاء21/06/2023علم المناعة2100302432
11.1513.13السبت   17/06/2023التنوع الحیوي2110302447
911الثالثاء13/06/2023تفاضل وتكامل(١)2120303101
911الثالثاء13/06/2023تفاضل وتكامل (٢)2130303102
11.1513.13االحد   18/06/2023ریاضیات عامة لطلبة الزراعة2140303107
911االربعاء21/06/2023معادالت تفاضلیة عادیة(١)2150303204
11.1513.13االربعاء14/06/2023تفاضل وتكامل (٤)2160303205
911االحد   18/06/2023مبادئ في االحصاء2170303211
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الجبرالخطي(١)2180303241
11.1513.13السبت   17/06/2023االحصاء التطبیقي2190303305
11.1513.13الثالثاء13/06/2023األحصاء الحیوي 2200303311
11.1513.13االحد   11/06/2023تحلیل حقیقي(١)2210303312
911السبت   17/06/2023تحلیل عددي (١)2220303321
11.1513.13االثنین 12/06/2023احصاء ریاضي2230303331
11.1513.13االربعاء14/06/2023نظریة االحتماالت2240303334
911االحد   11/06/2023نظریة االعداد2250303345
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911االثنین 12/06/2023جبر مجرد(١)2260303346
11.1513.13السبت   17/06/2023الھندسة االقلیدیة والالقلیدیة2270303365
11.1513.13االحد   18/06/2023البرمجة الخطیة ونظریة االلعاب2280303374
11.1513.13الثالثاء20/06/2023معادالت تفاضلیة عادیة (٢)2290303403
11.1513.13االربعاء21/06/2023تحلیل حقیقي(٢)2300303411
13.315.3االحد   11/06/2023جبر مجرد(٢)2310303445
11.1513.13االحد   18/06/2023التبولوجیا العامة(١)2320303461
11.1513.13االثنین 19/06/2023النمذجة الریاضیة2330303472
11.1513.13الثالثاء20/06/2023طرق في الریاضیات التطبیقیة2340303474
11.1513.13الثالثاء13/06/2023تدریب میداني/ریاضیات2350303475
11.1513.13االحد   18/06/2023مواضیع مختارة2360303477
911االثنین 12/06/2023مناھج البحث العلمي (فقھ واصولھ)2370403106
11.1513.13االحد   18/06/2023التالوة(١)2380403111
911االربعاء21/06/2023التفسیر(١)2390403114
911االثنین 19/06/2023علوم الحدیث2400403130
911االحد   18/06/2023الحدیث(١)2410403131
11.1513.13االربعاء14/06/2023مدخل الى الفقھ االسالمي2420403150
911السبت   17/06/2023الخطابة والوعظ2430403171
911الثالثاء20/06/2023العقیدة االسالمیة2440403172
11.1513.13االحد   11/06/2023التالوة (٢)2450403212
11.1513.13االحد   18/06/2023تطبیقات نحویة في الكتاب والسنة2460403218
911الثالثاء13/06/2023فقھ عبادات (٢)2470403252
911االربعاء21/06/2023اصول فقھ (١)2480403255
11.1513.13االربعاء14/06/2023التالوة (٣)2490403313
11.1513.13السبت   17/06/2023تفسیر آیات األحكام2500403339
911الثالثاء20/06/2023االحوال الشخصیة (١)2510403353
11.1513.13السبت   17/06/2023فقھ معامالت(٢)2520403358
11.1513.13االحد   18/06/2023نظریة العقد في الفقھ االسالمي2530403363
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الفرق االسالمیة2540403373
911الثالثاء20/06/2023نظام الحكم في االسالم2550403376
11.1513.13االثنین 12/06/2023طرق تخریج الحدیث ودراسة االسانید2560403435
11.1513.13االثنین 12/06/2023االحوال الشخصیة(٢)/ میراث ووصایا ووقف2570403454
11.1513.13االثنین 12/06/2023أصول الفقھ (٣)2580403457
911االحد   11/06/2023فقھ عقوبات (٢)2590403459
11.1513.13الثالثاء13/06/2023فقھ مقارن2600403461
11.1513.13الثالثاء13/06/2023فقھ القضاء وطرق االثبات2610403462
911االربعاء21/06/2023القواعد الفقھیھ2620403463
11.1513.13االحد   11/06/2023العالقات الدولیة في االسالم2630403466
911االحد   11/06/2023فقھ العقوبات/خطة جدیدة2640403490
911السبت   17/06/2023المدخل الى علم القانون 2650501109
911االربعاء21/06/2023مبادئ القانون التجاري 2660501120
911االثنین 19/06/2023القانون الدولي العام(١)2670501130
911االثنین 19/06/2023القانون الدولي العام (٢)2680501131
11.1513.13الثالثاء13/06/2023حقوق االنسان في القانون الدولي2690501133
911السبت   17/06/2023قانون العقوبات /العام 2700501140
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911االثنین 12/06/2023قانون دستوري ونظم سیاسیة2710501150
911االربعاء14/06/2023القانون المدني /مصادر التزام 2720501210
911االثنین 19/06/2023القانون المدني //احكام التزام 2730501211
911السبت   17/06/2023القانون التجاري/شركات2740501222
11.1513.13السبت   17/06/2023المنظمات الدولیة2750501232
911االثنین 12/06/2023القانون الدولي االنساني2760501233
911االحد   11/06/2023قانون العقوبات/جرائم واقعةعلى االشخاص2770501241
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الدستور االردني2780501251
911الثالثاء20/06/2023القانون االداري/خطة جدیدة2790501265
911الثالثاء20/06/2023التشریعات االجتماعیة2800501267
911االربعاء21/06/2023المالیة العامة والتشریع الضریبي2810501270
911االربعاء21/06/2023العیادة القانونیة2820501309
911االثنین 19/06/2023القانون المدني / العقود المسماة2830501312
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات2840501313
11.1513.13االثنین 12/06/2023جرائم أمن الدولة2850501317
11.1513.13االثنین 19/06/2023القانون التجاري/اوراق تجاریة وعملیات مصرفیة2860501322
11.1513.13السبت   17/06/2023القانون الجوي2870501324
11.1513.13االربعاء21/06/2023عقود التامین2880501326
911الثالثاء13/06/2023القضاء الدولي2890501330
11.1513.13االحد   11/06/2023الصیاغة القانونیة وتحلیل النصوص وتفسیرھا2900501340
11.1513.13السبت   17/06/2023قانون العقوبات//جرائم واقعةعلى االموال2910501342
11.1513.13االثنین 12/06/2023جرائم تكنولوجیا المعلومات2920501343
11.1513.13االحد   18/06/2023مناھج البحث القانوني وأخالقیات المھن القانونیة2930501360
11.1513.13االثنین 19/06/2023قانون االدارة المحلیة2940501363
911الثالثاء13/06/2023الملكیة العقاریة2950501367
911االثنین 19/06/2023قانون اصول المحاكمات المدنیھ2960501380
11.1513.13الثالثاء13/06/2023قانون البینات2970501405
11.1513.13االثنین 12/06/2023قانون التنفیذ القضائي2980501407
11.1513.13الثالثاء20/06/2023القانون الدولي الخاص2990501414
11.1513.13االثنین 12/06/2023التشریعات البیئیة3000501436
911االربعاء21/06/2023القضاء االداري3010501462
11.1513.13االربعاء14/06/2023تشریعات االدارة االلكترونیة3020501464
911السبت   17/06/2023قانون اصول المحاكمات الجزائیة3030501481
11.1513.13االربعاء14/06/2023تطبیقات قضائیة قسم خاص3040501484
11.1513.13الثالثاء13/06/2023تطبیقات قضائیة قسم عام3050501485
911االحد   18/06/2023قانون التجارة االلكترونیة3060501486
911االحد   18/06/2023مبادئ االنتاج النباتي3070601201
11.1513.13االحد   11/06/2023مبادئ وقایة النبات3080601202
11.1513.13السبت   17/06/2023مبادىء علم التربة والري3090601206
11.1513.13االثنین 12/06/2023فسیولوجیا النبات3100601309
11.1513.13الثالثاء20/06/2023علم وراثة النبات3110601310
11.1513.13االربعاء14/06/2023انتاج المحاصیل الحقلیة3120601311
911الثالثاء20/06/2023انتاج محاصیل االعالف3130601312
11.1513.13السبت   17/06/2023اساسیات انتاج الفاكھة3140601331
11.1513.13االثنین 19/06/2023انتاج خضروات(١)3150601335
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11.1513.13الثالثاء13/06/2023علم األمراض النباتیة 3160601341
11.1513.13االربعاء21/06/2023علم الحشرات3170601342
911االحد   11/06/2023مبادئ المبیدات3180601343
11.1513.13الثالثاء13/06/2023تربیة النحل 3190601344
11.1513.13االثنین 19/06/2023مبادىء تحسین النبات والتقنیات الحیویة3200601414
11.1513.13االحد   11/06/2023محاصیل الفاكھة االقتصادیة في االردن3210601432
11.1513.13االحد   18/06/2023انتاج نباتات الزینة3220601434
911االربعاء14/06/2023امراض المحاصیل الحقلیة والبستانیة3230601447
911السبت   17/06/2023حشرات المحاصیل الحقلیة والبستانیة3240601448
911االربعاء14/06/2023مبادئ االنتاج الحیواني3250602201
11.1513.13االحد   18/06/2023تربیة و انتاج  االسماك3260602313
11.1513.13السبت   17/06/2023إنتاج االبل3270602332
11.1513.13السبت   17/06/2023انتاج االغنام والماعز3280602335
911الثالثاء13/06/2023صحة الحیوان3290602341
911االحد   11/06/2023امراض و طفیلیات الدواجن3300602342
11.1513.13االثنین 12/06/2023انتاج و تكنولوجیا اللحوم3310602360
911االربعاء21/06/2023فسیولوجیا الحیوان3320602362
11.1513.13االحد   18/06/2023تغذیة الحیوانات المجترة3330602415
11.1513.13االحد   11/06/2023تغذیة الدواجن3340602422
11.1513.13االربعاء14/06/2023التحسین الوراثي لحیوانات المزرعة3350602446
11.1513.13االثنین 19/06/2023التقنیات الحیویة لالنتاج الحیواني3360602469
911الثالثاء13/06/2023مبادئ االرشاد الزراعي3370603202
11.1513.13االربعاء14/06/2023االقتصاد الكلي/لطلبة اقتصاد وارشاد3380603206
911االربعاء21/06/2023مبادئ االقتصاد الزراعي3390603211
11.1513.13االحد   11/06/2023تعلیم الكبار/ لطلبة اقتصاد وارشاد3400603226
911االثنین 12/06/2023مبادئ االحصاء الزراعي3410603231
11.1513.13االثنین 12/06/2023تخطیط وتنفیذ وتقویم برامج االرشادي الزراعي3420603333
11.1513.13االربعاء14/06/2023ادارة المزارع3430603341
911االحد   11/06/2023اقتصادیات البیئة والموارد3440603359
11.1513.13االحد   18/06/2023التسویق الزراعي3450603361
11.1513.13الثالثاء20/06/2023األمن الغذائي3460603374
11.1513.13االربعاء14/06/2023مناھج البحث العلمي/اقتصاد وارشاد3470603430
11.1513.13االحد   18/06/2023التحلیل االقتصادي الزراعي3480603432
11.1513.13الثالثاء13/06/2023تحلیل االسعار الزراعیة3490603462
11.1513.13االثنین 19/06/2023االقتصاد القیاسي الزراعي3500603463
911االثنین 19/06/2023أساسیات علم الغذاء والتغذیة3510607201
11.1513.13االثنین 19/06/2023مبادىء علم الغذاء3520607202
11.1513.13الثالثاء13/06/2023كیمیاء االغذیة3530607221
11.1513.13االثنین 12/06/2023مبادىء علم التغذیة3540607231
911االربعاء21/06/2023كیمیاء حیویة زراعیة3550607305
11.1513.13االربعاء21/06/2023جودة االغذیة3560607310
911االثنین 12/06/2023تحلیل االغذیة3570607323
11.1513.13االربعاء14/06/2023تغذیة االنسان3580607332
11.1513.13االربعاء14/06/2023مبادىء علم االحیاء الدقیقة3590607334
11.1513.13االحد   11/06/2023االحیاء الدقیقة لالغذیة3600607335
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11.1513.13االثنین 12/06/2023صحة و سالمة الغذاء3610607336
911الثالثاء13/06/2023تخطیط وجبات الطعام3620607340
911االحد   11/06/2023تصنیع وحفظ االغذیة3630607345
911االحد   11/06/2023تطویر المنتجات الغذائیة3640607349
11.1513.13الثالثاء13/06/2023االرشادات و التثقیف التغذوي3650607430
911االحد   11/06/2023التغذیة العالجیة3660607440
911الثالثاء20/06/2023تقنیات حیویة لالغذیة3670607442
11.1513.13السبت   17/06/2023تقییم الوضع التغذوي3680607444
11.1513.13السبت   17/06/2023تغذیة االنسان في مراحل النمو3690607452
11.1513.13االحد   18/06/2023تغذیة المجتمع3700607472
11.1513.13االثنین 19/06/2023التقییم الحسي لالغذیة3710607473
11.1513.13السبت   17/06/2023التربیة والتعلیم في االردن3720701101
911االحد   18/06/2023علم النفس التربوي3730701104
11.1513.13االثنین 19/06/2023االدارة الصفیة3740701107
11.1513.13االربعاء14/06/2023القیاس والتقویم3750701109
11.1513.13االثنین 12/06/2023علم نفس النمو3760701112
11.1513.13االحد   18/06/2023المناھج واسالیب التدریس3770701114
911االربعاء14/06/2023مھارات الحیاة3780701116
911االحد   11/06/2023طرائق التدریس للصفوف الثالثة االولى3790701117
11.1513.13السبت   17/06/2023مبادىء االرشاد و التوجیھ النفسي3800701119
11.1513.13االثنین 12/06/2023نظریات التعلم وتطبیقاتھا3810701124
911االربعاء21/06/2023التذوق االدبي وأسالیب تدریسھ3820701130
11.1513.13االحد   18/06/2023تصمیم التدریس3830701204
11.1513.13االحد   11/06/2023مھارات قرائیة وأسالیب تدریسھا3840701216
11.1513.13االربعاء14/06/2023النحو والصرف وأسالیب تدریسھما3850701223
11.1513.13االحد   18/06/2023بنیة األعداد وأسالیب تدریسھا3860701224
11.1513.13االثنین 19/06/2023مفاھیم ھندسیة وأسالیب تدریسھا3870701226
911الثالثاء13/06/2023البحث االجرائي3880701227
911االثنین 12/06/2023تربیة االطفال في االسالم3890701316
11.1513.13االحد   18/06/2023الموسیقى والمسرح والدراما3900701317
911االثنین 19/06/2023مھارات كتابیة وأسالیب تدریسھا3910701318
11.1513.13االحد   11/06/2023الكیمیاء واالحیاء وأسالیب تدریسھما3920701323
11.1513.13الثالثاء13/06/2023الفیزیاء وعلوم األرض وأسالیب تدریسھما3930701325
911السبت   17/06/2023تربیة مھنیة3940701326
11.1513.13الثالثاء13/06/2023تربیة فنیة3950701328
11.1513.13االربعاء14/06/2023العقیدة والحدیث وأسالیب تدریسھما3960701330
11.1513.13السبت   17/06/2023التكیف والصحة النفسیة للطفل3970701332
911الثالثاء13/06/2023الفقھ والسیرة وأسالیب تدریسھما3980701333
911االربعاء21/06/2023التربیة الوطنیة االجتماعیة3990701345
911االحد   11/06/2023التالوة وأسالیب تدریسھا4000701402
11.1513.13السبت   17/06/2023جغرافیة الوطن العربي وأسالیب تدریسھ4010701404
11.1513.13السبت   17/06/2023تصمیم وانتاج وسائل تعلیمیة4020701415
911الثالثاء20/06/2023تطبیقات الحاسوب التعلیمي4030701421
911االحد   18/06/2023اساسیات التمریض/ نظري4040801201
911االثنین 12/06/2023التقییم الصحي/نظري4050801206
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11.1513.13االحد   11/06/2023تمریض صحة البالغین(١)نظري4060801221
11.1513.13االثنین 12/06/2023تمریض المسنین (نظري)4070801225
911االثنین 12/06/2023علم االدویة للتمریض4080801233
11.1513.13االثنین 19/06/2023النمو والتطور4090801252
911االربعاء14/06/2023قضایا واخالقیات التمریض4100801301
11.1513.13االثنین 12/06/2023البحث العلمي في التمریض4110801307
11.1513.13االحد   18/06/2023التثقیف الصحي4120801308
911االحد   18/06/2023التغذیة السریریة4130801311
911الثالثاء13/06/2023تمریض صحة البالغین(٢)نظري4140801315
11.1513.13االربعاء14/06/2023تمریض الحاالت الحرجة/نظري4150801319
11.1513.13السبت   17/06/2023تمریض الطوارىء والكوارث4160801320
911االحد   18/06/2023تمریض الطوارىء والكوارث(نظري)4170801322
911الثالثاء20/06/2023مبادىء الجودة وسالمة المرضى4180801340
911السبت   17/06/2023تمریض صحة االم/نظري4190801342
911االثنین 12/06/2023تمریض صحة الطفل والیافعین/نظري4200801352
11.1513.13الثالثاء13/06/2023االتصال والتواصل العالجي4210801367
911االحد   11/06/2023االتصال والتواصل والتثقیف الصحي4220801370
911االثنین 19/06/2023االدارة والقیادة في التمریض4230801403
911االربعاء21/06/2023تمریض الصحة النفسیة/نظري4240801431
11.1513.13االحد   11/06/2023تمریض صحة المجتمع/نظري4250801464
11.1513.13االربعاء21/06/2023الرسم الھندسي4260901202
11.1513.13السبت   17/06/2023استاتیكا4270901203
11.1513.13الثالثاء13/06/2023دینامیكا4280901204
11.1513.13االربعاء14/06/2023مقاومة المواد4290901205
11.1513.13االربعاء14/06/2023االحتماالت واالحصاء لطلبة الھندسة4300901206
11.1513.13االحد   18/06/2023مھارات االتصال/كلیة الھندسة4310901207
11.1513.13السبت   17/06/2023علم المواد4320901300
11.1513.13االحد   18/06/2023حسابات ھندسیة4330901301
11.1513.13الثالثاء20/06/2023االقتصاد الھندسي4340901302
11.1513.13االثنین 19/06/2023تحلیل انشائي (١)4350901306
13.315.3االحد   11/06/2023المساحة4360901307
11.1513.13االثنین 12/06/2023میكانیكا الموائع4370901310
11.1513.13السبت   17/06/2023مواد االنشاء وتكنولوجیا الخرسانة4380901314
11.1513.13االحد   18/06/2023الھیدرولیكا والھیدرولوجیا4390901316
11.1513.13االحد   18/06/2023تحلیل انشائي (٢)4400901402
11.1513.13االربعاء14/06/2023خرسانھ مسلحھ (١)4410901403
11.1513.13السبت   17/06/2023تصمیم منشآت معدنیة4420901404
911االحد   11/06/2023ھندسة البیئة4430901408
13.315.3الثالثاء13/06/2023ھندسة الطرق والمرور4440901413
11.1513.13االربعاء21/06/2023مواد وتصمیم الرصفات4450901414
11.1513.13االربعاء14/06/2023میكانیكا التربة4460901416
11.1513.13االربعاء14/06/2023ھندسة االساسات/خطة جدیدة4470901418
13.315.3االحد   11/06/2023رسم ھندسي مدني4480901419
13.315.3االثنین 12/06/2023المواصفات والعقود4490901502
11.1513.13االثنین 19/06/2023خرسانھ مسلحة (٢)4500901503
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11.1513.13االثنین 19/06/2023االساسات على التربة المنتفخة4510901522
11.1513.13االربعاء21/06/2023أخالقیات المھنة4520901523
11.1513.13الثالثاء20/06/2023تصمیم أنظمة البیئة4530901524
11.1513.13االحد   18/06/2023ادارة المشاریع الھندسیة4540901525
11.1513.13السبت   17/06/2023الرسم بالحاسوب (٢)4550903162
11.1513.13االربعاء14/06/2023الرسم المعماري4560903180
11.1513.13الثالثاء20/06/2023مبادىء التصمیم المعماري4570903181
11.1513.13االحد   18/06/2023الرسم الحر4580903192
11.1513.13االثنین 19/06/2023تاریخ ونظریات العمارة4590903211
11.1513.13االثنین 19/06/2023العمارة المعاصرة (٢) العمارة الحدیثة4600903213
11.1513.13االثنین 19/06/2023انشاء المباني4610903232
11.1513.13االربعاء14/06/2023التصمیم المعماري (١)/خطة جدیدة4620903282
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التصمیم المعماري (٢)4630903283
13.315.3االحد   11/06/2023التصمیم المعماري (٣)4640903284
11.1513.13الثالثاء20/06/2023تشریعات المباني والممارسة المھنیة4650903371
11.1513.13السبت   17/06/2023التصمیم المعماري (٤)4660903385
11.1513.13السبت   17/06/2023تاریخ الفن والعمارة4670903415
11.1513.13االثنین 19/06/2023تنسیق المواقع4680903442
11.1513.13االحد   18/06/2023ادارة المشاریع الھندسیة4690903473
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التصمیم المعماري (٥) تصمیم حضري/خطة جدیدة4700903486
11.1513.13الثالثاء20/06/2023التصمیم المعماري (٦)4710903487
11.1513.13االحد   18/06/2023التصمیم الداخلي4720903489
11.1513.13االربعاء14/06/2023علم االجتماع العمراني والسلوك االنساني في البیئة4730903521
11.1513.13السبت   17/06/2023االسكان4740903543
1115الثالثاء06/06/2023مھارات حاسوب/استدراكي4751001099
911االثنین 12/06/2023مقدمة في لغات البرمجة4761001108
911االربعاء21/06/2023تصمیم المنطق الرقمي4771001109
11.1513.13االحد   11/06/2023تصمیم وتنظیم الحاسوب4781001111
911الثالثاء20/06/2023الجبر الخطي بإستخدام الحاسوب4791001118
911االربعاء14/06/2023ریاضیات متقطعة4801001119
911االحد   18/06/2023اساسیات البرمجة4811001130
11.1513.13الثالثاء13/06/2023البرمجة الكینونیة4821001131
911االثنین 19/06/2023مقدمة في برمجة االنترنت/خطة جدیدة4831001132
11.1513.13االحد   11/06/2023قواعد البیانات/خطة جدیدة4841001140
11.1513.13االربعاء14/06/2023تراكیب البیانات وتنظیم الملفات4851001220
11.1513.13االثنین 12/06/2023تحلیل وتصمیم الخوارزمیات4861001223
11.1513.13االحد   18/06/2023نظریة االحتساب4871001224
911االحد   18/06/2023تحلیل وتصمیم النظم/خطة جدیدة4881001225
911االثنین 19/06/2023البرمجة المرئیة4891001230
11.1513.13الثالثاء13/06/2023برمجة تطبیقات االنترنت4901001233
11.1513.13االربعاء14/06/2023نظم استرجاع البیانات/خطة جدیدة4911001243
11.1513.13السبت   17/06/2023بحوث العملیات4921001320
911االحد   11/06/2023البرمجة المتقدمة4931001328
11.1513.13االربعاء14/06/2023لغة برمجة مختارة4941001330
911االثنین 12/06/2023نظم التشغیل4951001410
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11.1513.13االثنین 19/06/2023ھندسة البرمجیات4961001432
11.1513.13الثالثاء20/06/2023تنقیب البیانات/خطة جدیدة4971001441
11.1513.13السبت   17/06/2023الرسم بالحاسوب4981001460
11.1513.13االثنین 19/06/2023نماذج المحاكاه4991001471
11.1513.13االثنین 12/06/2023شبكات الحاسوب5001003251
11.1513.13االربعاء14/06/2023الشبكات الالسلكیة5011003350
11.1513.13االحد   18/06/2023شبكات الحاسوب المتقدمة5021003351
911الثالثاء13/06/2023أمن المعلومات5031003361
11.1513.13االثنین 19/06/2023أمن الشبكات5041003362
11.1513.13السبت   17/06/2023برمجة الشبكات5051003442
11.1513.13الثالثاء20/06/2023توثیق وتقییم الشبكات5061003461
11.1513.13االربعاء21/06/2023تحلیل األدلة الجنائیة للشبكات5071003472
911الثالثاء13/06/2023مبادىء األمن السیبراني5081004161
11.1513.13االثنین 12/06/2023كیمیاء عضویة صیدالنیة (١)5091101111
11.1513.13السبت   17/06/2023كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة (١)5101101113
911االحد   18/06/2023كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة5111101115
11.1513.13االحد   11/06/2023حسابات صیدالنیة ومبادىء االحصاء الحیوي5121101121
11.1513.13االحد   18/06/2023علم التشریح واألنسجة5131101131
11.1513.13الثالثاء20/06/2023علم وظائف االعضاء5141101134
11.1513.13السبت   17/06/2023كیمیاء عضویة صیدالنیة (٢)5151101210
11.1513.13االثنین 19/06/2023تحلیل آلي صیدالني5161101212
11.1513.13االربعاء14/06/2023كیمیاء حیویة صیدالنیة (٢)5171101215
911الثالثاء13/06/2023عقاقیر وكیمیاء العقاقیر5181101217
911الثالثاء13/06/2023صیدالنیات(١) خطة جدیدة5191101221
11.1513.13االربعاء14/06/2023كیمیاء حیویة صیدالنیة5201101223
11.1513.13االحد   11/06/2023صیدالنیات (٢) خطة جدیدة5211101224
13.315.3السبت   17/06/2023علم وظائف األعضاء (٢)5221101232
11.1513.13الثالثاء13/06/2023كیمیاء دوائیة صیدالنیة (١)5231101311
911االربعاء14/06/2023كیمیاء دوائیة صیدالنیة (٢)5241101312
11.1513.13االثنین 12/06/2023عقاقیر وكیمیاء النواتج الطبیعیة5251101317
11.1513.13االحد   11/06/2023صیدالنیات (٢)5261101323
11.1513.13االربعاء14/06/2023صیدالنیات (٣) خطة جدیدة5271101324
11.1513.13االحد   18/06/2023علم األدویة ( ١)5281101331
911االربعاء21/06/2023علم المناعة/ للصیدلة5291101332
11.1513.13االربعاء21/06/2023علم األحیاء الدقیقة الصیدالنیة5301101333
911الثالثاء20/06/2023علم األدویة ( ٢)5311101335
11.1513.13االربعاء14/06/2023التغذیة السریریة/صیدلة5321101340
911االحد   11/06/2023كیمیاء دوائیة صیدالنیة (٣)5331101411
11.1513.13السبت   17/06/2023تصمیم دوائي5341101412
11.1513.13االثنین 12/06/2023كیمیاء حیویة سریریة5351101413
911االثنین 12/06/2023مستحضرات التجمیل5361101421
11.1513.13االربعاء21/06/2023صیدلة حیویة وحركیة الدواء (١)5371101423
11.1513.13الثالثاء13/06/2023صیدلة حیویة وحركیة الدواء (٢)5381101424
911الثالثاء20/06/2023علم األدویة (٣)5391101431
13.315.3االثنین 12/06/2023علم وظائف األعضاء المرضي5401101432
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11.1513.13السبت   17/06/2023صیدلة حیویة وحركیة الدواء5411101433
911االحد   11/06/2023صحة عامة5421101435
11.1513.13االربعاء21/06/2023صیدلیة مجتمع والمعلوماتیة الدوائیة5431101440
911الثالثاء13/06/2023رعایة صیدالنیة5441101441
11.1513.13االحد   18/06/2023الممارسة الصیدالنیة المستندة للدلیل5451101442
911السبت   17/06/2023اقتصادیات صیدالنیة5461101521
11.1513.13االثنین 19/06/2023أخالقیات وتشریعات صیدالنیة5471101522
911االثنین 19/06/2023صیدلة سریریة وعالجات (١)5481101531
911االربعاء21/06/2023صیدلة سریریة وعالجات (٢)5491101533
11.1513.13االحد   18/06/2023علم السموم5501101535
13.315.3االحد   11/06/2023تقنیة حیویة صیدالنیة5511101541
11.1513.13االثنین 12/06/2023التداوي باألعشاب5521101542
11.1513.13االحد   11/06/2023تكنولوجیا الصیدلة المتقدمة5531101543
13.315.3االربعاء14/06/2023صیدلة تسویقیة5541101545
11.1513.13االربعاء14/06/2023صیدلیة مجتمع5551101551
11.1513.13الثالثاء20/06/2023موضوعات خاصة/صیدلة5561101553
11.1513.13االحد   18/06/2023مقدمة العالج الطبیعي5571201101
911االثنین 19/06/2023أخالقیات التأھیل الطبي5581201102
911االربعاء14/06/2023علم التشریح واألنسجة5591201103
911االحد   18/06/2023علم الحركة والمیكانیكا الحیویة5601201105
911الثالثاء20/06/2023علم وظائف االعضاء البشري5611201206
11.1513.13االربعاء14/06/2023تشریح الجھاز العضلي الھیكلي5621201210
13.315.3االربعاء14/06/2023التقییم العضلي الحركي5631201212
11.1513.13السبت   17/06/2023إدارة الخدمات الصحیة5641201215
11.1513.13الثالثاء13/06/2023علم االمراض5651201216
11.1513.13االثنین 12/06/2023فسیولوجیا التمرینات5661201217
911االحد   18/06/2023التمارین العالجیة5671201218
11.1513.13االربعاء21/06/2023العالج الكھربائي والمائي5681201220
911االثنین 12/06/2023طرق وأسالیب بحث5691201222
11.1513.13االحد   11/06/2023مفاھیم التواصل مع مرضى التأھیل5701201223
911السبت   17/06/2023التأھیل المجتمعي5711201224
11.1513.13االحد   18/06/2023تشریح الجھاز العصبي5721201323
11.1513.13الثالثاء13/06/2023العالج الیدوي5731201325
11.1513.13االثنین 19/06/2023التطور العصبي العضلي5741201327
11.1513.13االحد   18/06/2023علم أمراض االعصاب وجراحتھا5751201328
11.1513.13االربعاء14/06/2023عالج طبیعي المراض الجھاز العصبي وجراحتھا5761201329
13.315.3االحد   11/06/2023مبادىء التشخیص االشعاعي5771201331
911االربعاء21/06/2023امراض وإصابات العظام والعضالت وجراحتھا5781201332
13.315.3االثنین 12/06/2023عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت وجراحتھا5791201333
11.1513.13الثالثاء13/06/2023االطراف الصناعیة واالجھزة المساعدة5801201335
13.315.3االربعاء14/06/2023عالج االصابات الریاضیة5811201336
11.1513.13االحد   11/06/2023عالج طبیعي المراض الباطنةوالقلب والرئتین5821201337
911االربعاء21/06/2023التغذیة العالجیة5831201339
911االحد   11/06/2023عالج طبیعي للمسنین5841201439
911الثالثاء13/06/2023عالج طبیعي للعنایة المركزة5851201440
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الى الساعةمن الساعةالیومتاریخ االمتحاناسم المادةرمز المادةت

جدول مواعید االمتحانات النھائیة للفصل الثاني ٢٠٢٢-٢٠٢٣ / جامعة جرش ١١-٥-٢٠٢٣م
مستثنى من الجدول الدراسات العلیا والمواد المكتبیة(خاصة) أو العملیة

11.1513.13االحد   18/06/2023امراض االطفال وجراحتھا5861201441
11.1513.13االربعاء21/06/2023عالج طبیعي المراض االطفال وجراحتھا5871201442
11.1513.13الثالثاء20/06/2023عالج طبیعي للحاالت الجراحیة والحروق5881201446
911االثنین 19/06/2023عالج طبیعي لصحة المرأة5891201448
11.1513.13السبت   17/06/2023ندوة في العالج الطبیعي5901201449
11.1513.13االثنین 19/06/2023علم االدویة/لطلبة العالج الطبیعي5911201450
11.1513.13االحد   11/06/2023علم االحیاء الدقیقة5921202211
11.1513.13الثالثاء13/06/2023بیولوجیا جزیئیة5931202214
11.1513.13االثنین 12/06/2023ادارة المختبرات وضبط الجودة5941202341


