برنامج االمتحانات النهائية لكلية الهندسة
الفصل الدراسي االول 7105/7104
السبت
7104/07/01

اولى
00-6

اولى
11-3

السبت
7105/0/3

184:8-24:8
الجلسة الثالثة
0701 –0701

اولى

السبت
7105/0/00

المادة

المدرس

عدد الطلبة

القاعة

النمذجة والمحاكاة فً أنظمة القوى

أ.د .صالح الجفوت

82

مكتب االرتباط

المادة

المدرس

عدد الطلبة

القاعة

تخطٌط أنظمة القوى والتوزٌع

أ د .جالل عبدهللا

11

مكتب االرتباط

الطرق الحاسوبٌة فً هندسة القوى

د .اٌمن منصور

11

مكتب االرتباط

االهتزازات المٌكانٌكٌة

د .مٌاس المحاسنة

181

هـ+818هـ +811هـ818هـ81:

االقتصاد الهندسً (موحد)

د .هشام الرواشدة
م .غادة المعاٌطة
د .هشام السالم
د .محمد الزعبً

1:1

هـ+883هـ+818هـ+811هـ81:

1:8

م+11:م+111م+111م112

دٌنامٌكا حرارٌة

المادة

المدرس

عدد الطلبة

00-6

أنظمة التحكم الحدٌثه

01701-5701

دٌنامٌكا

الجلسة الثالثة

طرق الحل العددي للمهندسٌن الكٌمٌائٌٌن
تقنٌات عددٌة  ،تحلٌل عددي
(موحد)/

د .محمد عبٌدات
د .مٌاس المحاسنة
د .اعبٌد هللا القوابعة
د .علً االحمر
م .خلود الخماٌسة
د .معن صالح

11
1:8

0701 –0701

128

القاعة

مكتب االرتباط
هـ+883هـ+818هـ+811هـ81:

هـ+883هـ+818هـ+811هـ+81:هـ811

اولى
01701-5701

االحد
7105/0/4

ثانية
0711-00711

الجلسة الثالثة
0701 –0701

حماٌة أنظمة القوى
مساحة عامة
نظم التشغٌل
مٌكانٌكا الموائع
اآلالت الكهربائٌة 8
أنظمة نقل وتوزٌع القدرة الكهربائٌة
الجٌولوجٌا الهندسٌة 8
المعادن والصخور
مٌكانٌكا الموائع(هندسة كٌمٌائٌة)

د .عوده هللا الرفوع
م .رائد العوران
د .نعٌم العودات
د .سرٌا مٌرثٌدس
أ د .عماد العداسً
أ د .جالل عبدهللا
أ.د .عمر الخشمان
د .رٌاض الدوٌري
د .سرٌا مٌرثٌدس

التحكم ودٌنامٌكٌة العملٌات
نظم قواعد بٌانات
هندسة الطرق والمرور

د .عاصم الجراح
د .جعفر ابو خٌط
م .عماد السعود

11
11
11
18
:1
:1
88
83
+::
11
81
11
11

العملٌات التصنٌعٌة
محركات االحتراق الداخلً
انظمة التبرٌد
الموائع واالالت الهٌدرولٌكٌة

م .عدي العكاٌلة
د .محمد الزعبً
أ.د .نبٌل بٌظو
م .احمد الجفوت

18
18
:8
11

المنشات المعدنٌة1

م .محمد الحوامدة

31

هـ+811هـ818
هـ81:
هـ818
هـ+811هـ81:
هـ+883هـ818
هـ+883هـ818
هـ811
هـ811
هـ811
هـ81:
هـ811
م+11:م111
هـ81:
م+111م112
م+111م112
م+111م112
م+883م818

نظرٌة التحكم 1

اولى
01701-5701

االثنين
7105/0/5

ثانية
0711-00711

هـ811

اإلشارات واألنظمة
التحكم والتشغٌل فً أنظمة القوى

د .علً العكاٌلة
د .وائل السوالمه
د .جمانه الشواوره

81
88
:1

هـ811
هـ+883هـ818

الحفر والتفجٌر(جمٌع الشعب)

د .محمد دوٌرج

11

هـ+818هـ811

التعدٌن الباطنً

د .مازن العماٌرة

1

هـ81:

الجٌولوجٌا العامة

ج .خلدون الوحوش

11

هـ81:

الكهرومغناطٌسٌة

غاده المعاٌطة

11

هـ+883هـ818

مقدمة فً هندسة الحاسوب

د .نشأت البدور

11

م+111م112

مٌكانٌكا التربة1

د .باسم خلٌل

18

م+11:م111

االنظمة الهٌدرولٌكٌةوالهوائٌة+النٌوماتٌة
تحلٌل أنظمة القوى 1
هندسة األمواج الدقٌقة والهوائٌات
الطبقات والرسوبٌات
مبادئ حسابات الهندسة الكٌمٌائٌة
الكهرومغناطٌسٌة
هندسة األمواج الدقٌقة والهوائٌات
االنشاءات8
تصمٌم الرصفات
مٌكانٌكا التربة
التصمٌم المٌكانٌكً8

د .خالد الربابعة

:8
8:
83
2
11
12
83
11
12
81
88

م+11:م111

مٌكانٌكا الموائع واالالت الهٌدرولٌكٌة1

د .جمانه الشواوره
د .وائل السوالمه
ج .خلدون الوحوش
د .نادر الجبارٌن
غاده المعاٌطة
د .محمد السوالمه
م .محمد الحوامدة
د .محمد الصراٌرة
م .ارٌج البدور
د .مٌاس المحاسنة
د .خالد الربابعة

18

هـ883
هـ883
هـ811
هـ818
هـ+811هـ818

هـ81:
هـ+811هـ818
هـ818
هـ818
هـ818
هـ+81:هـ811

الثالثاء
7105/0/6

أولى
01701-5701

الدوائر الكهربائٌة 1
الدوائر الكهربائٌة
الدوائر الكهربائٌة 8

د .جمانه الشواوره

+18
1
11

م+11:م111

التعدٌن السطحً

د .مازن العماٌرة

81

هـ883

عملٌات المحاكاة واألمثلة

د .عاصم الجراح

83

هـ883

الصحة والسالمة والبٌئة المهنٌة (دبلوم)

م .محمد القوابعة

1

هـ818

االتصاالت

د .علً القطاونة

:

هـ+811هـ818

االتصاالت التشابهٌة

د .علً القطاونة

18

مواد البناء

د .محمود العطٌوي

11

هـ811

هٌدرولوجً

م .ارٌج البدور

:1

هـ81:

العقود والمواصفات والكمٌات
تحلٌل المنشات

م .وفاء الطراونة
م .عماد السعود
د .اعبٌد هللا القوابعة

11
81
:1

هـ+818هـ811
هـ81:
م111

هندسة المركبات1

د .هشام السالم

88

هـ818

تكنولوجٌا التشكٌل

م .عدنان القطامٌن

:8

م111

السالمة المهنٌة

م .محمد القوابعة

88

هـ818

العملٌات المٌتالورجٌة

أ د .عماد العداسً

م+11:م111

اولى
01701-5701
االربعاء
7105/0/01

ثانية
0711-00711

أجهزة الحماٌة والتحكم
أنظمة الحماٌة والتحكم
نظرٌة التحكم 1
مساحة مناجم
الصناعات التعدٌنٌة
مٌكانٌكا التربة
عملٌات انتقال المادة
العناصر اإللكترونٌة
المعالج الدقٌق ولغة التجمٌع
المساحة1
تكنولوجٌا الخرسانة
انتقال الحرارة
المعالجة الحرارٌة للمعادن
انظمة تكٌٌف الهواء
نظرٌة التحكم 8
تحري موقع
هندسة تكرٌر وانتاج البترول
اإللكترونٌات الرقمٌة المتكاملة
الدوائر المتكاملة

م .محمود الحوامدة
م .محمود الحوامدة
د .علً العكاٌلة
د .مازن العماٌرة
م .سلٌمان الجرابعة
د .سهٌل الشرادقة
د .سرٌا مٌرثٌدس
د .هشام الرواشدة
خلود الخماٌسة
د .محمود العطٌوي
م .وفاء الطراونة
د .هشام السالم
م .عدنان القطامٌن
م .راضً المرافً
د .محمد عبٌدات
د .محمد العوابدة
د .نادر الجبارٌن
د .اٌمن منصور
د .اٌمن منصور

:1

هـ+883هـ818

88
::
88
11
1
11
:1
13
81
18
::
12
11
81
:1
:8

هـ+883هـ818
هـ+811هـ818
هـ81:
م111
م111
م+11:م111
هـ+811هـ818
هـ811
هـ811
م+111م112
م883
م111
هـ+883هـ818
هـ811
هـ811
هـ811

اولى
01701-5701

الخميس
7105/0/00

ثانية
0711-00711

ثالثة
0701-0701

تكنولوجٌا الصناعات الكٌمٌائٌة

أ.د .أٌمن الرواجفة

88

تكنولوجٌا المعادن الطٌنٌة

د .رٌاض الدوٌري

11

علم المواد

د .رشٌد عبداللطٌف

58

هـ883
هـ883
هـ+811هـ81:

األنظمة الكهربائٌة وااللكترونٌة فً
المركبات
تصمٌم االنظمة الصحٌة

د .محمد الزعبً

23

هـ811

د .سامح الصقور

23

هـ81:

األتمتة الصناعٌة

د .كمال خندقجً

88

أنظمة القوى

م .عطٌة الهواملة

81

م111
م112

شبكات نقل وتوزٌع القدرة الكهربائٌة

م .عطٌة الهواملة

18

التمدٌدات الصناعٌة

م .عطٌة الهواملة

1

الحاكمات المنطقٌة المبرمجة

م .محمد العرنً

11

القٌادة باستخدام أشباه موصالت القدرة

د .محمد عبٌدات

81

م112
م112
م111
م112

الجس البئري والبتروفٌزٌاء

أ.د .عمر الخشمان

13

تجهٌز خامات 1

م .سلٌمان الجرابعة

1:

تصمٌم المنجم السطحً +مواضٌع
مختارة فً هندسة التعدٌن
الدوائر اإللكترونٌة والمضخمات

م .صالح العجارمة

:8

هـ811
هـ811
هـ811

أ د .اٌاد الهرٌشات

12

البرمجة بالكٌنونٌة

د .نعٌم العودات

11

موضوعات خاصة فً هندسة
االتصاالت
نظرٌة اآلالت
تكنولوجٌا السباكة تكنو لحام وسباكه
كهرباء وإلكترونٌات المركبات
تكنولوجٌا الخرسانة
الخرسانة المسلحة8
هندسة البٌئة
انشاء المبانً
اإللكترونٌات
اإلحصاء الهندسً +إحصاء ومراقبه
جودة
دٌنامٌكا الغازات

د .اٌمن منصور

:1

هـ+818هـ81:
هـ811
هـ+818هـ81:

د .تامر الشقارٌن
عمران ه العتاٌقة
عدنان القطامٌن
م .ارٌج البدور
د .حمد هللا البعٌجات
د .مالك الحجاٌا
م .رائد العوران
اكرم الحراسٌس
عمران العتاٌقة

80
17
12
13
11
88
8:
1

م+11:م111
م11:
م111
هـ818
هـ+883هـ818
هـ883
م111
م111
هـ+883هـ818

16

هـ818

د .علً االحمر

55

اولى
01701-5701

القٌاسات ونواقل اإلشارة

م .محمد العرنً

11

هـ+818هـ81:

جٌولوجٌا التعدٌن

د .محمد دوٌرج

81

تصمٌم المفاعالت الكٌمٌائٌة

د .نادر الجبارٌن

12

علم القٌاس

د .احمد مصطفى

48

أنظمة تكٌٌف الهواء

أ د .نبٌل بٌظو

30

هـ811
هـ811
هـ+811هـ818
هـ+811هـ818

اآلالت الكهربائٌة 1

د .محمد السعود

24

تحلٌل أنظمة القوى 8

أ د .صالح الجفوت

18

الكهرباء التطبٌقٌة

م .محمد العرنً

77

الكهرباء واإللكترونٌات

م .محمود الحوامدة

10

آالت المناجم

م .صالح العجارمة
أ.د .عمر الخشمان

88
18

هـ883
هـ883
م+11:م111
هـ818
هـ811
هـ811

81

هـ811
هـ811
م+11:م111
هـ811
هـ818
م+883م818
هـ81:
هـ+818هـ81:
هـ81:

الصور الجوٌة واالستشعار عن بعد
الدٌنامٌكا الحرارٌة 8

االحد
7105/0/01

ثانية
0711-00711

المعالج الدقٌق ولغة التجمٌع

د .جعفر ابو خٌط

13

الكتابة الفنٌة ومهارات اإلتصال

د .مراد االقطش

49

شبكات الحاسوب

د .معن صالح

25

االتصاالت الرقمٌة

أ د .عباس قطوش
محمد القطامٌن

27
34

التحكم االلً

د .تامر الشقارٌن

18

أنظمة التدفئة

د .سامح الصقور

42

تشخٌص وصٌانة المركبات

م.احمد الجفوت

8

الجٌولوجٌا الهندسٌة

د .باسم خلٌل

18

م+111م112

الخرسانة المسلحة1

د .محمد الصراٌرة

13

م+883م818

الهندسة الصحٌة

د .محمد نجٌب

18

م+111م112

استاتٌكا

د .محمد نجٌب
د .اعبٌد هللا القوابعة
د .علً االحمر
م .محمد الحوامدة

818

هـ-881هـ818

نظرٌة اآلالت

ثالثة
0701-0701

أ.د .أٌمن الرواجفة

اولى
01701-5:01

االثنين
7105/0/02

ثانية
0711-00711

اآلالت الكهربائٌة
إلكترونٌات القدرة
الدوائر الكهربائٌة 1

د .علً العكاٌلة
د .كمال خندقجً
د .وائل السوالمه

18
12
11

علم المواد+مواد هندسٌة

م .سلٌمان الجرابعة

11

هـ811
هـ+883هـ818
هـ811
هـ+818هـ811

تهوٌة مناجم

م .صالح العجارمة

18

هـ+818هـ811

الجٌولوجٌا التركٌبٌة

د .محمد العوابدة

11

هـ883

األساسٌات الرقمٌة
الكتابة الفنٌة ومهارات اإلتصال
االحتماالت والعملٌات العشوائٌة
الدوائر الكهربائٌة
هندسة االساسات
الهندسة الصحٌة
المساحة8
تطبٌقات المتحكمات المنطقٌة المبرمجة
المتحكمات المنطقٌة المبرمجة وتطبٌقاتها
الدوائر الكهربائٌة 8
القٌادة باستخدام أشباه موصالت القدرة 8
استكطاف وتقييى انًىارد انًعذَيح
أَظًح انُقم انًُجًي
يقذيح في هُذسح انحاسىب
أَظًح انزيٍ انحقيقي واألَظًح
انًطًىرج
انكتروَياخ االتصاالخ
انذيُاييكا انحراريح واَتقال انحرارج
عًهياخ اإلَتاج َ+1ظريه قطع+تكُى
قطع
ضثط انجىدج
انتصًيى وانتصُيع تاستخذاو انحاسىب
يحركاخ االحتراق انذاخهي
انىقىد انثذيم وانتحكى تانتهىث
هُذسح انطرق
انهيذرونيكا
االَطاءاخ1
انخرساَح يسثقح االجهاد
تطثيقاخ انحاسىب في انهُذسح انًذَيح

د .نعٌم العودات
د .علً القطاونة
أ د .عباس قطوش
د .وائل السوالمه
د .حمد هللا البعٌجات
م .ارٌج البدور
م .عماد السعود
م .محمد العرنً

:1
18
11
11
:1
81
11
81
18
25
36
81
81
11
11

هـ+81:هـ811
م+11:م111
هـ81:
هـ81:
م+111م112
م111
م+111م112
هـ883

اكرو انحراسيس
د .سايح انصقىر

81
32

د .رضيذ عثذهللا

20

م111
هـ81:
هـ81:

عًراٌ انعتايقح
د .احًذ يصطفى
يحًذ انقطاييٍ
احًذ انجفىخ
و .رائذ انعىراٌ
د .يانك انحجايا
و .يحًذ انحىايذج
د .يحًذ انصرايرج
د .يحًذ َجية

40
36
8
6
8:
18
:1
1:
82

هـ+811هـ818
هـ+811هـ818
هـ883
هـ883
م11:
م+883م818
م+883م818
م+111م112
م+111م112

د .محمد السعود
د .كمال خندقجً
ج .خهذوٌ انىحىش
و .صانح انعجاريح
دَ .طأخ انثذور
د .يراد االقطص

هـ811
هـ818
هـ811
م111
م+111م11:
هـ818

