
مختبرات  –قسم الهندسة الكيميائية  9102/9191متحانات النهائية للفصل الثاني مواعيد اال  

متحان منصة اال متحانموعد اال مدرس المادة    رقم المادة  إسم المختبر   
E-learning + email فواز صويص.د.أ  09:11 – 09:21  األربعاء 

6/5/9191  
مختبر هندسة 

(9)كيميائية   
1235669 

E-Learning  أحمد أبو ياغي . د.أ  الخميس  06:11-06:21 

7/5/9191  
مختبر هندسة 

(2)كيميائية   
1235662 

Zoom  
Oral 

 

ديب أبو فارة .د  01:11  - 00:11  الخميس 

7/5/9191  
مختبر هندسة 

(6)كيميائية   
1235560 

Microsoft forms 
ليندا الحمود.د  03:12  - 00:12  

 األحد

01/5/9191  
0:11-6:11  

 ن ر

تطبيقات الحاسوب 
في الهندسة 

 الكيميائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مواد   –قسم الهندسة الكيميائية  9102/9191متحانات النهائية للفصل الثاني مواعيد اال  

االمتحانمنصة  متحانموعد اال مدرس المادة    رقم المادة  إسم المادة  وقت المحاضرة  

Microsoft Forms ليندا الحمود.د  03:12 – 00:12  
 السبت

06/5/9191  
01:30 – 2:30 

 ح ث

أسس الهندسة 
(0)الكيميائية   

1215900 

Microsoft Forms خالد الرواجفة.د.أ  03:12 – 00:12  
 السبت

06/5/9191  
01:30 – 2:30 

 ح ث خ
تمثيل العمليات 

 بالطرق اإلحصائية
0955331 

Microsoft Forms يحيى الخريشا.د.أ  30:12 -   31:12  
 األربعاء

02/5/9191  
00:30 - 01:30 

 ح ث خ
 0935342 الدقائق الصلبة

E-Learning أحمد أبو ياغي. د.أ  30:12 -   31:12  
 األربعاء

02/5/9191  
00:30 - 01:30 

 ح ث خ
 0935474 معالجة مياه عادمة

Microsoft Forms رياض الشوابكة. د.أ  33:12 -  33:12  
 األحد

07/5/9191  
09:30 - 00:30 

 ح ث
هندسة المفاعالت 

(9)الكيميائية  
0905422 

Microsoft Forms علي مطر.د  33:12 -  33:12  
 األحد

07/5/9191  
09:30 - 00:30 

 ح ث
الديناميكا الحرارية 

(9)  
0905323 

Microsoft Forms رياض الشوابكة. د.أ  32:12 -  33:12  
 الخميس

06/5/9191  
02:30 - 09:30 

 ح ث خ
هندسة المفاعالت 

(0)الكيميائية  
0905421 

Microsoft Forms زايد الحمامرة. د.أ  30:12  -  31:12  
 الخميس

90/5/9191  
06:30 - 02:30 

 ح ث خ
إنتقال الحرارة في 

 العمليات
0905343 

Microsoft Forms يحيى الخريشا.د.أ  30:12  -  31:12  
 الخميس

90/5/9191  
06:30 - 02:30 

 ح ث خ
 0905371 الوقود والطاقة

Microsoft Forms أروى صندوقة. م  30:12  -  31:12  
 الخميس

90/5/9191  
06:30 - 02:30 

 ح ث
الصناعات الكيميائية 

 المحلية
0955451 

E-learning + email نعيم الفقير. د.أ  03:12  - 00:12  
 الثالثاء

02/5/9191  
0:21 – 01:11  

 ن ر
الطرق العددية في 
 الهندسة الكيميائية

0935301 

Microsoft Forms منور التراكية. د.أ  03:12  - 00:12  
 الثالثاء

02/5/9191  
0:21 – 01:11  

 ن ر
تصميم المصانع 

 الكيميائية
0935582 

E-learning + email نعيم الفقير. د.أ  30:12  -  31:12  
 الجمعة

05/5/9191  
01:11 – 00:21  

 ن ر
الطرق الرياضية في 
 الهندسة الكيميائية

0905231 

E-learning + email 
فواز صويص.د.أ  30:12  -  31:12  

 الجمعة
05/5/9191  

00:11 - 01:11 

 
 ن ر

هندسة السالمة 
 الصناعية

0905477 

Microsoft Forms ليندا الحمود.د  30:12  -  31:12  
 الجمعة

05/5/9191  
01:11 – 00:21  

 ن ر
هندسة الكيمياء 

 الحيوية
0905423 

Microsoft Forms التراكية منور. د.أ  30:12  -  31:12  
 األربعاء

91/5/9191  
00:21  - 02:11  

 ن ر
 0905481 تصميم العمليات



مواد متعددة الشعب –قسم الهندسة الكيميائية  9102/9191متحانات النهائية للفصل الثاني مواعيد اال   

 

متحانموعد اال مدرس المادة  منصة االمتحان  رقم المادة  إسم المادة  وقت المحاضرة  

Microsoft Forms ديب أبو فارة.د  30:12 -   31:12  
 السبت

06/5/9191  

2:30 – 0:30 
 ح ث

02:11- 06:21  

 ن ر

ديناميكا العمليات 
 والتحكم

0935571 

Microsoft Forms زايد الحمامرة.د.أ  30:12 -   31:12  

 اإلثنين

00/5/9191  

 

01:30 – 2:30 

00:30 - 01:30 

 ح ث خ

انتقال عمليات 
 الحرارة والمادة

0935442 

Microsoft Forms خالد الرواجفة.د.أ  03:12  - 00:12  

 اإلثنين

00/5/9191  

 

09:30 - 00:30 

06:30 - 02:30 

 ح ث خ
 0905241 ميكانيكا الموائع

Microsoft Forms ليندا الحمود.د  03:12  - 00:12  
 األربعاء

02/5/9191  

09:30 - 00:30 

06:30 - 02:30 

 ح ث

 

أسس الهندسة 

(9)الكيميائية   
0935212 

Microsoft Forms علي مطر.د  30:12 -   31:12  
 األحد

07/5/9191  

01:30 – 2:30 

 ح ث خ

00:21- 0:11  

 ن ر

ضبط الجودة 
 وادارتها

0905502 

E-learning د أحمد أبو ياغي.أ  03:12  - 00:12  
 الجمعة

05/5/9191  

01:11- 00:21  

02:11-06:21  

 ن ر
البيئةهندسة   0935473 

 

 

 

 



مواد الماجستير –قسم الهندسة الكيميائية  9102/9191متحانات النهائية للفصل الثاني مواعيد اال  

متحان منصة اال متحانموعد اال مدرس المادة    رقم المادة  إسم المادة  وقت المحاضرة  
Microsoft Forms 

يحيى الخريشا.د.أ  01:30 - 21:30 
 األحد

07/5/9191  
05:11  -  06:21  

 ح ث

موضوع خاص في 
 الهندسة الكيميائية

0905781 

Microsoft Forms 
رياض الشوابكة. د.أ  31:30 - 16:30 

 األربعاء

02/5/9191  
06:21  -  00:11  

 ح ث
 0905741 ظواهر اإلنتقال

Take home exam 
by email  

علي مطر . د  03:12  - 00:12  
 الخميس

90/5/9191  
06:21  -  00:11  

 ن ر
 0905721 الديناميكا الحرارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


