
1212/1112 الثنايفصل الدراسي لل الاهنئيةتمحانان  االجدول   

 قسم الهادسة الكيتمينئية

 الحنريخ اليوم التمندة التمدرس السنعة القنعة

3 - 2 صويص 4مختبر هندسة كيميائية  أ.د نعيم الفقير   

8/6/2222 االربعاء  

كيماوي 121  2 - 3 2مختبر هندسة كيميائية  م. اروى+ م. آية   

1 -12:32 الطاهر+صويص  Exit Exam أ.د احمد ابو ياغي 
9/6/2222 الخميس  

2:32-1:32 صويص 3مختبر هندسة كيميائية  م. روال مصطفى   

 الطاهر

9 - 11  

 تصميم العمليات أ.د منور التراكية

11/6/2222 السبت 121صويص+   
 أ.د معتصم سعيدان

 معالجة مياه عادمة

+ صويص 121  12 - 2 زايد حمامرةأ.د   2ظواهر انتقال    

مختبرات الحاسوب 3ق  
9 - 11  

 د. علي مطر
1ديناميكا حرارية   

 

12/6/2222 االحد  كيمياء فيزيائية أ.د أحمد ابو ياغي صويص 

2 - 12 الطاهر  دقائق صلبة أ.د معتصم سعيدان 

 الطاهر 
9 - 11  

1اسس هندسة كيميائية  أ.د نعيم الفقير  

13/6/2222 االثنين كيما 121   صناعات محلية أ.د ديب ابو فارة 

2 - 12 الطاهر 1مختبر هندسة كيميائية  أ.د خالد الرواجفة   

 الطاهر
9 - 11  

 طرق عددية أ.د نعيم الفقير

14/6/2222 الثالثاء + صويص 121   انتقال مادة أ.د رياض الشوابكة 

كسمختبرات الميكاترون  4 - 6 مباركأ.د يوسف    مواد هندسية 

11 - 9 الطاهر 2اسس هندسة كيميائية  د. ليندا الحمود   

11/6/2222 االربعاء  الطاهر + صويص 
12 - 2  

 عمليات انتقال الحرارة أ.د يحيى الخريشة

121  +222  انتقال حرارة ومادة أ.د زايد حمامرة 

مختبرات  4+ق3ق
 الحاسوب

9 - 11  

معادناستخالص  أ.د يوسف مبارك  

16/6/2222 الخميس  

كيما 121  تصميم المصانع أ.د منور التراكية 

1ظواهر انتقال   أ.د يحيى الخريشة الطاهر   

حاسوب 3+ق2+ق1ق  12 - 2 2ديناميكا حرارية  د. علي مطر   



 

 

 

+ صويص 121  

9 - 11  

 ميكانيكا موائع أ.د خالد الرواجفة

18/6/2222 السبت  

ليندا الحمودد.  االقاعة الجديدة  كيمياء حيوية 

 أ.د احمد ابو ياغي الطاهر
 هندسة البيئة

 

2 - 12 الطاهر + صويص 2مفاعالت  د. ليندا الحمود   

11 - 9 الطاهر  هندسة التآكل أ.د أحمد ابو ياغي 

 االحد
19/6/2222  

2 - 12 الطاهر   طرق رياضية أ.د يوسف مبارك 

121صويص +   
9 - 11  

سعيدانأ.د معتصم   تلوث الهواء 
22/6/2222 االثنين  

1مفاعالت  أ.د زايد الحمامرة الطاهر  

+ صويص 121  9 - 11 21/6/2222 الثالثاء ديناميكا العمليات والتحكم أ.د ديب ابو فارة   


