
 برنامج االمتحانات النهائية للمواد المطروحة                                                        

 في كلية الهندسة                                                                     

 2019/ 2018الصيفي الفصل الدراسي                                                           
 

 

 

 17/8/2019 اليوم: السبت          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 أ.د. عدنان الحراحشة  هندسة تكرير البترول 
 10هـ 33 1

 10.15-8.15 م. دانية سليمان  1مساحة 
 6هـ 9 2

 10.15-8.15 د. سهى الضمور هيدرولوجيا 
 8هـ 27 1

 10.15-8.15 د. حسام العطوي  احتماالت وإحصاء هندسي 
 العقبة  6 1

 10.15-8.15 د. صالح الجبور  احتماالت وإحصاء هندسي 
 عمان  6 3

 10.15-8.15 أ.د. محمود ابو زيد محركات احتراق داخلي 
 ج  122 46 1

 10.15-8.15 د. زياد المجالي آلي تحكم 
 مج  226 45 1

 10.15-8.15 د. عمر العياصرة  ل البيانات احتماالت وتحلي
 7هـ   35 1
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 17/8/2019 اليوم: السبت          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 12.30-10.30 أ.د. محمد الزعبي  ميكانيكا التربة 
 مج  308+ مج 307 56 1

 2.45-12.45 أ.د. طه الخميس انتقال الحرارة 
 8هـ 23 2

 2.45-12.45 د. معتز الطراونه  معمارية السحب الحاسوبية )ماجستير(
 2هـ 1 1

 2.45-12.45 د. مخلد الطراونه )ماجستير( انترنت األشياء وتطبيقاتها
 3هـ 16 1

 2.45-12.45 د. شاكر محادين  هندسة المرور 
 10هـ 39 1

 2.45-12.45 ةأ.د. حسام الحمايد  )ماجستير(  تصاميم محطات تنقية المياه 
 1هـ 17 1

 2.45-12.45 أ.د. محمود ابو زيد )ماجستير(  الحراريات  -علوم المائع
 4هـ 1 1

 2.45-12.45 أ.د. مصطفى محيالن  (0401209طرق عددية مشترك مع )
 مج 106 +مج 105 17 1

 2.45-12.45 أ.د. مصطفى محيالن  طرق عددية وتحليل البيانات 
 مج 106+مج 105 79 1

 2.45-12.45 د. سيف النوايسة )ماجستير( الحاسوب ونقل المعلوماتشبكات 
 5هـ 8 2

 2.45-12.45 أ.د. عبدهللا العدينات  تحكم المراقبة الواسعة )ماجستير( -الشبكات الذكية
 6هـ 11 1
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 18/8/2019 اليوم: األحد          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 د. نبيل الجراح  /فصل المادة2عمليات موحدة 
 1هـ 21 1

 10.15-8.15 د. محمد القرالة 1إنشاءات 
 9هـ 23 1

 10.15-8.15 أ.د. عمر المعايطة  تصميم الرصفات 
 7هـ 38 1

 10.15-8.15 د. سعد الرواشدة 1انتقال حرارة  
 مج    208 53 1

 10.15-8.15 ن المجالي أ.د. حسي الكترونيات القدرة الصناعية  
 10هـ 29 1

 2.45-12.45 أ.د. سليمان الطراونه  هندسة السدود 
 مج  307 53 1

 د. محمد عقيل الصرايرة ديناميكا 
 مج  106+ مج 105 108 2+   1 12.45-2.45

 3-1 أ.د. سلطان الطرونه تخطيط وبرمجة مشاريع )ماجستير(
 9هـ 18 1

 وري أ.د. سلوم الجب الجودة الشاملة  إدارة
12.45-2.45 

 7هـ 37 1

 5-3 د. سعد الرواشدة ميكانيكا موائع 
 9هـ 19 1

 5-3 د. صقر الجعافرة كهرومغناطيسية 
 مج  105 33 1
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 19/8/2019 اليوم: االثنين          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 د. نبيل الجراح  الكيمياء الهندسية 
 5هـ 18 1

 10.15-8.15 د. محمد العيده تحليل ونمذجة وتمثيل العمليات الكيميائية 
 3هـ 20 1

 10.15-8.15 أ.د. عمر المعايطة  جيولوجيا لطلبة الهندسة 
 مج  103 43 1

 ( مج 9مدرج ) +مج304 110 2+   1 10.15-8.15 د. رجب الفهداوي  مقاومة مواد 

 10.15-8.15 ورأ.د. علي الضم 2الكهربائية   اآلالت 
 1هـ 23 1

 10.15-8.15 د. طالل الجعافرة 1قوى   أنظمة
 7هـ 33 1

 10.15-8.15 د. عمر العياصرة  مواضيع مختارة في الهندسة االلكترونية
 9هـ 26 2

 12.30-10.30 أ.د. محمد الزعبي  أساسات 
 مج  205 40 1

 12.30-10.30 د. فالح الصرايرة  تكنولوجيا قطع المعادن 
 مج  207 46 1

 12.30-10.30 د. علي الهياجنة  هندسة سيارات 
 10هـ 36 1

 12.30-10.30 أ.د. محمود ابو زيد تدفئة وتهوية وتكييف 
 9هـ 32 1

 12.30-10.30 أ.د. حسين المجالي  2دوائر كهربائية  
 7هـ 35 1
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 19/8/2019 اليوم: االثنين          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 2.45-12.45 د. محمد رمضان 1ميكانيكا موائع/
 مج  208 54 1

 2.45-12.45 د. فالح الصرايرة  عمليات التصنيع والتخطيط المنتج 
 مج  305 54 1

 2.45-12.45 د. صالح الجبور    )ماجستير(  السالمة الصناعية إدارة
1 12 

 
 عمان 

 2.45-12.45 هاني الرواشدة د. )ماجستير(  السالمة الصناعية إدارة
2 21 

 
 العقبة 

 2.45-12.45 د. ايمن اللوما 2الكترونيات  
 مج  104 41 2

 5-3 أ.د. سليمان الطراونه  هيدروليكا 
 مج  207 50 1

 

 

 

 20/8/2019 اليوم: الثالثاء          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 أ.د. حسام الحمايدة الهندسة الصحية 
 مج 204 54 1

 2.45-12.45 د. صقر الجعافرة التحليالت العددية وتطبيقات الحاسوب )ماجستير( 
 1هـ 1 1
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 21/8/2019 اليوم: األربعاء          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 د. إسراء الطراونه طرق عددية 
 9+ هـ 7هـ 26 1

 10.15-8.15 د. إسراء الطراونه طرق عددية 
 9+ هـ 7هـ 27 1

 10.15-8.15 أ.د. سليمان الطراونه  مصادر المياه 
 5هـ 4 1

 10.15-8.15 د. محمد رمضان 2ديناميكا حرارية /
 مج  204 70 1

 10.15-8.15 د. سعد الرواشدة أنظمة الطاقة المتجددة مشترك مع الطاقة المتجددة
 6هـ 1 2

 10.15-8.15 د. معتز الطراونه  نمذجة ومحاكاة النظم 
 1هـ 19 1

 10.15-8.15 د. طالل الجعافرة دوائر كهربائية لطلبة هندسة الحاسوب 
 10هـ 28 1

 10.15-8.15 د. زياد الطراونه وأجهزة قياسات 
 8هـ 27 2

 10.15-8.15 د. زياد المجالي مواضيع مختارة في تخصص القوى والتحكم 
 3هـ 2 2

 12.30-10.30 أ.د. عمر المعايطة  هندسة الطرق 
 مج  205 40 1

 12.30-10.30 د. معتز الطراونه  واألجهزة القياس  أنظمة
 مج  208 45 1



 7 

 21/8/2019 اليوم: األربعاء          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 2.45-12.45 أ.د. طه الخميس 1ئية/ مبادئ الهندسة الكيميا 
 7هـ 31 1

 2.45-12.45 أ.د. سليمان الطراونه  هيدروليكا متقدمة )ماجستير(
 3هـ 14 1

 2.45-12.45 د. حسام العطوي  النمذجة ومحاكة النظم )ماجستير( 
 العقبة  15 1

 2.45-12.45 أ.د. سلوم الجبوري  )ماجستير(  اإلنتاج إدارة
 5هـ 9 1

 2.45-12.45 أ.د. ابراهيم القطاونه  )ماجستير( رقمية الحديثةالمراسالت ال
 11هـ 9 2

 5-3 د. محمد القرالة 1مسلحة   خرسانة
 7هـ 39 1

 5-3 د. علي الهياجنة  علم المواد الهندسية 
 10هـ 38 1

 5-3 د. زياد المجالي تحكم آلي 
 مج  101 41 2

 5-3 أ.د. علي الضمور تحكم آلي 
 مج  306 55 1

 5-3 أ.د. علي الضمور 1ي مشترك مع تحكم آلي شعبة تحكم صناع
 مج  306 8 1
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 22/8/2019 اليوم: الخميس          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 أ.د. عدنان الحراحشة  / مواد صلبة 1عمليات موحدة 
 10هـ 35 1

 10.15-8.15 ايدةأ.د. حسام الحم هندسة البيئة 
 مج  302 31 1

 10.15-8.15 م. عبدهللا الدباس  إدارة مشاريع 
 عمان   1

 10.15-8.15 د. غسان محمد   إدارة مشاريع 
 العقبة   2

 10.15-8.15 د. رجب الفهداوي  المواد المركبة وعمليات التصنيع 
 7هـ 27 1

 10.15-8.15 أ.د. سلوم الجبوري  نيوماتيكية وهيدروليكية أنظمة
 مج  208 45 1

 10.15-8.15 د. امنه المبيضين  تحليالت هندسية 
 9هـ 24 1

 10.15-8.15 أ.د. مصطفى محيالن  طبية  أجهزة
 8هـ 19 2

 12.30-10.30 أ.د. سلطان الطراونه  )بكالوريوس( تخطيط وبرمجة مشاريع
 مج  307 37 1

 12.30-10.30 د. جمال بني سالمة  منهجية البحث )ماجستير( 
 15هـ  21 2

 2.45-12.45 د. سهى الضمور اقتصاد هندسي 
 مج  106+ مج 105 66 1

 2.45-12.45 د. هاني الرواشدة اقتصاد هندسي 
 العقبة   3
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 22/8/2019 اليوم: الخميس          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 2.45-12.45 د. شاكر محادين  اقتصاد هندسي 
 مج 308+ مج 307 61 4

 2.45-12.45 أ.د. محمود أبو زيد )ماجستير( المباني منخفضة الكربون 
 1هـ 9 1

 5-3 د. إسراء الطراونه استاتيكا 
 ( مج 9مدرج )  +مج 304 57 1

 5-3 د. إسراء الطراونه استاتيكا 
 ( مج 9مدرج ) +مج 304 53 3

 

 23/8/2019 اليوم: الجمعة          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  لمدرساسم ا اسم المادة

 12-9 أ.د. سلطان الطراونه  منهجية البحث)ماجستير( 
 عمان  26 1

 

 24/8/2019 اليوم: السبت          التاريخ: 
 القاعة عدد الطلبة الشعبة الوقت  اسم المدرس اسم المادة

 10.15-8.15 د. خالد سماره الزعبي  مبادئ الكهرباء العامة
 سبمحو  124 1

 )كلية الطب(
 

 10.15-8.15 د. زياد الطراونه مبادئ الكهرباء العامة
2 158 

 10.15-8.15 د. خالد سماره الزعبي  مبادئ الكهرباء العامة
3 173 

 


