
2021/2022جدول امتحانات منتصف انفصم اندراسي انثاني   

 قسم انهندسة انكيميائية

 انتاريخ انيىم انمادة انمدرس انساعة انعدد انقاعة

11:30-10:30 14 انطبهر نيُذا انحًىد. د   
 كيًيبء حيىيخ

(امتحان أول)  
20/3/2022 االحذ  

11:30-10:30 49  002+طىيض د خبنذ انرواجفخ.أ   
 ييكبَيكب يىائع

(امتحان أول)  
27/3/2022 االحذ  

1:30-12:30 46 انطبهر نيُذا انحًىد. د   
2أسس   

(امتحان اول)  
29/3/2022 انثالثبء  

طىيض + 101  43 8:30-9:30 نيُذا انحًىد. د   
2يفبعالد   

(امتحان اول)  
 

 االرثعبء
30/3/2022  

101+ طىيض   56 10:30-11:30  

د زايذ حًبيرح .أ  

2ظىاهر اَتمبل   
متحان قصيرا  

31/3/2022 انخًيس   

 انطبهر
44 

11:30-12:30  
 اَتمبل حرارح ويبدح

 امتحان قصير

انمبعخ انجذيذح+ 002  30 10:30-11:10  
د أحًذ اثى .أ

 يبغي
 هُذسخ انجيئخ

(امتحان أول)  
5/4/2022 انثالثبء  

11:05-10:05 44 انطبهر  
د ريبع .أ

 انشىاثكخ
6/4/2022 االرثعبء اَتمبل يبدح  

1:25- 12:45 15 انطبهر  
د أحًذ اثى .أ

 يبغي
 هُذسخ انتآكم

(متحان أولا)  
10/4/2022 االحذ  

 يختجراد 5ق +1ق
 انحبسىة

38 11:10-12:10  
يىسف . د.أ

 يجبرن
 استخالص يعبدٌ

(امتحان اول)  
11/4/2022 االثُيٍ  

101 15 12:15-1:15  
أحًذ اثى . د.أ

 يبغي
 انكيًيبء انفيسيبئيخ

(امتحان أول) 13/4/2022 االرثعبء   

101 30 12:15-1:15 د خبنذ انرواجفخ.أ  (نهشعجتيٍ) 1يختجر    

 يختجراد 6ق +5ق
 انحبسىة

30 10:15-11:30 د يىسف يجبرن.أ   
 يىاد هُذسيخ

(امتحان اول)  
14/4/2022 انخًيس  

1:15-12:15 14 طىيض روال يظطفً. و  3يختجر   18/4/2022 االثُيٍ   

انمبعخ +طىيض+101
 انجذيذح

64 2:15-3:15  
د يحيً .أ

 انخريشخ
19/4/2022 انثالثبء عًهيبد اَتمبل انحرارح  

101+طىيض   40 10:05-11:05 د َعيى انفمير.أ   انطرق انعذديخ 
20/4/2022 االرثعبء  

101 31 11:10-12:10 د يحيً خريشخ.أ  1ظىاهر اَتمبل    

انمبعخ انجذيذح+ انطبهر   47 9:30-10:30 د ديت اثى فبرح.أ   
ديُبييكب انعًهيبد 

21/4/2022 انخًيس وانتحكى  
2 - 12:30 43 انطبهر  د يىسف يجبرن.أ   انطرق انريبضيخ 

طىيض + 101  54 1:30-2:30  
د يعتظى .أ

 سعيذاٌ
 تهىث انهىاء

26/4/2022 انثالثبء  

2:10-1:30 22 طىيض  
اروي . و

 طُذولخ
آيخ غبَى. و  

2يختجر   



101 + 002  46 10:05-11:05  
د يعتظى .أ

 سعيذاٌ
27/4/2022 االرثعبء يعبنجخ ييبِ  

10:15 – 9 34 انطبهر د َعيى انفمير.أ  1اسس    

28/4/2022 انخًيس  101 18 9:20-10:20 د يُىر انتراكيخ.أ   تظًيى انعًهيبد 

طىيض+101+انطبهر  76 10:30 - 12 د زايذ حًبيرح.أ   
2ظىاهر اَتمبل   

 + 
1يفبعالد   

9:30-8:30 31 انطبهر  د ديت اثى فبرح.أ   طُبعبد يحهيخ 
8/5/2022 االحذ  

2:30-1:30 15 انطبهر  
د أحًذ اثى .أ

 يبغي
 هُذسخ انتآكم

mid 

2:30-1 21  يختجراد انحبسىة6ق عهي يطر. د   
1ديُبييكب حراريخ   

 
9/5/2022 االثُيٍ  

2:30-1 15 انطبهر  
د احًذ اثى .أ

 يبغي
 انكيًيبء انفيسيبئيخ

mid 

002+انمبعخ انجذيذح   30 11:30-10:30 
د احًذ اثى .أ

 يبغي
 هُذسخ انجيئخ

mid 
10/5/2022 انثالثبء  

6ق+5ق+3ق+1ق  
 يختجراد انحبسىة

84 10 – 11:30 عهي يطر. د  2ديُبييكب حراريخ    

12/5/2022 انخًيس  

2 - 12:30 44 انطبهر د زايذ حًبيرح.أ   اَتمبل حرارح ويبدح 

1:30-12:30 45 انطبهر نيُذا انحًىد. د   
2أسس   

(االمتحان انثاني)  
15/5/2022 االحذ  

طىيض + 101  42 2:30-3:30  
د يعتظى .أ

 سعيذاٌ
 دلبئك طهجخ

 يختجراد 5ق + 1ق
 انحبسىة

38 11:30 - 1 د يىسف يجبرن.أ   
 استخالص يعبدٌ

 امتحان ثاني
16/5/2022 االثُيٍ  

1 - 11:30 25 انطبهر  د يُىر انتراكيخ.أ   
تظًيى انًظبَع 

 انكيًيبئيخ

 يختجراد 6ق +5ق
 انحبسىة

30 
10:15-11:30 د يىسف يجبرن.أ   يىاد هُذسيخ 

 امتحان ثاني
 انخًيس

19/5/2022  

 

 

 

 

 

 

 


