
9 في برنامج الدوام تكافئ 69 – 43 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام  تكافئ 63القاعات في برنامج تسجيل الطالب   

 

 البترول هندسة كلية
Faculty of Petroleum Engineering 

 أولى سنة 1 الشعبة: 2017/2018   الصيفي الفصلجدول محاضرات 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت الفترة

08:00-08:50 
 
 
 

 عامة فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 2 - فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 ابوعيسىنقوال  

 عضوية كيمياء
 [P ] (3) ب م
 حلواني الجليل عبد هناء

 
 
 

 
 
 

08:50-09:40 
 
 

 

 عامة فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 2 - فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 عضوية كيمياء
 [P ] (3) ب م

 حلواني الجليل عبد هناء

 
 

 

 
 

 

09:40-10:30 
 
 
 

 عامة فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 2 - فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 عضوية كيمياء
 [P ] (3) ب م
 حلواني الجليل عبد هناء

 
 
 

 
 
 

10:30-11:20 
 
 

 

 عامة فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 2 - فيزياء
 [T 1]24 قاعة

 نقوال  ابوعيسى

 عضوية كيمياء
 [P ] (3) ب م

 حلواني الجليل عبد هناء

 
 

 

 
 

 

11:20-12:10 
 
 

 

 عامة فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 2 - فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 
 

 

 عضوية كيمياء
 [T 1]24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 
 

 

12:10-01:00 
 
 

 

 عامة فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 2 - فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 
 

 

 عضوية كيمياء
 [T 1]24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 
 

 

01:00-01:50 
 
 

 

 عامة فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 2 - فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 هندسي ميكانيك
 [T 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 عضوية كيمياء
 [T 1]24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 
 

 

01:50-02:30 
 
 

 

 عامة فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 2 - فيزياء
 [P 1] (3) ب م

 العلي احمد رامي محمد

 هندسي ميكانيك
 [T 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 عضوية كيمياء
 [T 1]24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 
 

 

02:30-03:20 
 2 – رياضيات

 [T 1]24 قاعة
 حمدان احمد اسماعيل

 
 

 

 
 

 

 هندسي ميكانيك
 [T 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 هندسي رسم
 [T 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 
 

 

03:20-04:10 
 2 – رياضيات

 [T 1]24 قاعة
 حمدان احمد اسماعيل

 
 
 

 
 
 

 هندسي ميكانيك
 [T 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 هندسي رسم
 [T 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 
 
 

04:10-05:00 
 2 – رياضيات

 [T 1]24 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 
 

 

 
 

 

 هندسي ميكانيك
 [P 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 هندسي رسم
 [P 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 
 

 

05:00-05:50 
 2 – رياضيات

 [T 1]24 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 
 

 

 
 

 

 هندسي ميكانيك
 [P 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 هندسي رسم
 [P 1]24 قاعة

 العفيف هللا فضل مفيد

 
 

 

05:50-06:40 
 2 – رياضيات

 [P ]24 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

06:40-07:30 
 2 – رياضيات

 [P ]24 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



9 في برنامج الدوام تكافئ 69 – 43 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام  تكافئ 63القاعات في برنامج تسجيل الطالب   

 

 البترول هندسة كلية
Faculty of Petroleum Engineering 

 ثانية سنة 1 الشعبة:  2017/2018  الصيفي الفصلجدول محاضرات 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت الفترة

08:00-08:50 
 كهربائية هندسة
 [T 1]24 قاعة

 مسلم عبد هللا

 
 
 

 تحليلية كيمياء
 [P 1] (3) ب م
 حلواني الجليل عبد هناء

 واالحتماالت االحصاء
 [T 1]24 قاعة
 عمورة احمد عدنان

 3 - االنكليزية اللغة
 [M P]24 قاعة
 غبره علي عامر

 
 
 

08:50-09:40 
 كهربائية هندسة
 [T 1]24 قاعة

 مسلم عبد هللا

 
 

 

 تحليلية كيمياء
 [P 1] (3) ب م

 حلواني الجليل عبد هناء

 واالحتماالت االحصاء
 [T 1]24 قاعة

 عمورة احمد عدنان

 3 - االنكليزية اللغة
 [M P]24 قاعة

 غبره علي عامر

 
 

 

09:40-10:30 
 كهربائية هندسة
 [T 1]24 قاعة

 مسلم عبد هللا

 
 
 

 تحليلية كيمياء
 [P 1] (3) ب م
 حلواني الجليل عبد هناء

 واالحتماالت االحصاء
 [T 1]24 قاعة
 عمورة احمد عدنان

 فيزيائية جيولوجيا
 غبره علي عامر[T 1] 26 قاعة

 
 
 

10:30-11:20 
 كهربائية هندسة
 [T 1]24 قاعة

 مسلم عبد هللا

 
 

 

 تحليلية كيمياء
 [P 1] (3) ب م

 حلواني الجليل عبد هناء

 واالحتماالت االحصاء
 [T 1]24 قاعة

 عمورة احمد عدنان

 فيزيائية جيولوجيا
 غبره علي عامر[T 1] 26 قاعة

 
 

 

11:20-12:10 

 كهربائية هندسة
 مسلم عبد هللا[P 1]24 قاعة

 فيزيائية جيولوجيا
 غبره علي عامر[T 1] 26 قاعة

 الخزنية الصخور خواص
 [P 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 الخزنية الصخور خواص
 يدالبري مصعب[T 1]24 قاعة

 تحليلية كيمياء
 [T 1]24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 فيزيائية جيولوجيا
 يوسف رضوان[P 1] 26 قاعة

 
 

 

12:10-01:00 

 كهربائية هندسة
 مسلم عبد هللا[P 1]24 قاعة

 فيزيائية جيولوجيا
 غبره علي عامر[T 1] 26 قاعة

 الخزنية الصخور خواص
 [P 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 الخزنية الصخور خواص
 [T 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 تحليلية كيمياء
 [T 1]24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 فيزيائية جيولوجيا
 يوسف رضوان[P 1] 26 قاعة

 
 

 

01:00-01:50 

 كهربائية هندسة
 مسلم عبد هللا[P 1]24 قاعة

 الخزنية الصخور خواص
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 فيزيائية جيولوجيا
 يوسف رضوان[P 1] 26 قاعة

 الخزنية الصخور خواص
 [P 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 الخزنية الصخور خواص
 [T 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 تحليلية كيمياء
 [T 1]9 قاعة

 غليم ضمد جليل

 

 
 
 
 

01:50-02:30 

 كهربائية هندسة
 مسلم عبد هللا[P 1]24 قاعة

 الخزنية الصخور خواص
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 فيزيائية جيولوجيا
 يوسف رضوان[P 1] 26 قاعة

 الخزنية الصخور خواص
 [P 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 الخزنية الصخور خواص
 [T 1]24 قاعة

 يدالبري مصعب

 تحليلية كيمياء
 [T 1]9 قاعة

 غليم ضمد جليل

 

 
 
 
 

 الخزنية الصخور خواص 02:30-03:20
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 الرقمية الطرائق
 [T 1] 26 قاعة
 حمدان احمد اسماعيل

 3 - االنكليزية اللغة
 [L T]24 قاعة
 غبره علي عامر

 
 
 

 
 
 
 

 الخزنية الصخور خواص 03:20-04:10
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 الرقمية الطرائق
 [T 1] 26 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 3 - االنكليزية اللغة
 [L T]24 قاعة

 غبره علي عامر

 
 

 

 
 
 

 

04:10-05:00  
 الرقمية الطرائق

 [T 1] 26 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 3 - االنكليزية اللغة
 [L T]24 قاعة

 غبره علي عامر

 
 

 

 
 

 

 
 

 

05:00-05:50  
 الرقمية الطرائق

 [T 1] 26 قاعة

 حمدان احمد اسماعيل

 3 - االنكليزية اللغة
 [L T]24 قاعة

 غبره علي عامر

 
 

 

 
 

 

 
 

 



9 في برنامج الدوام تكافئ 69 – 43 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام  تكافئ 63القاعات في برنامج تسجيل الطالب   

 

 

 البترول هندسة كلية
Faculty of Petroleum Engineering 

 ثالثة سنة 1 الشعبة:  2017/2018  الصيفي الفصلجدول محاضرات 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت الفترة

08:00-08:50  
 النفط انتاج هندسة

 [T 1]25 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 النفط انتاج هندسة
 [T 1]25 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 1 - مخزون هندسة
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 
 

 

 
 

 

08:50-09:40  
 النفط انتاج هندسة

 [T 1]25 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 النفط انتاج هندسة
 [T 1]25 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 1 - مخزون هندسة
 [T 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 

 

 
 

 

09:40-10:30  
 النفط انتاج هندسة

 [T 1]25 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 
 

 

 1 - مخزون هندسة
 [T 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 

 

 
 

 

10:30-11:20  
 النفط انتاج هندسة

 [T 1]25 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 والسمنت االطيان مختبر 
 باروديعدنان [P 1]25 قاعة

 1 - مخزون هندسة
 [T 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 

 

 
 

 

11:20-12:10  
 والسمنت االطيان مختبر

 [P 1]25 قاعة

 عدنان بارودي

 والسمنت االطيان مختبر
 عدنان بارودي[P 1]25 قاعة

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12:10-01:00  
 والسمنت االطيان مختبر

 [P 1]25 قاعة
 عدنان بارودي

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01:00-01:50 
 
 
 

 والسمنت االطيان مختبر
 عدنان بارودي[P 1]25 قاعة

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

01:50-02:30 
 

 
 

 والسمنت االطيان مختبر
 عدنان بارودي[P 1]25 قاعة

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

02:30-03:20 
 PVT والحرارة والحجوم الضغوط مختبر

 نوفل سليمان عماد[P 1]25 قاعة

 بعد عن استشعار
 [P 1]24 قاعة

 الغزي فتحي محمد رياض محمد

 1 - مخزون هندسة
 [P 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 

 

 
 

 

 
 

 

03:20-04:10 
 PVT والحرارة والحجوم الضغوط مختبر

 نوفل سليمان عماد[P 1]25 قاعة

 بعد عن استشعار
 [P 1]24 قاعة

 الغزي فتحي محمد رياض محمد

 1 - مخزون هندسة
 [P 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 
 

 
 
 

 
 
 

04:10-05:00 

 PVT والحرارة والحجوم الضغوط مختبر

 [P 1]25 قاعة

 نوفل سليمان عماد

 1 - مخزون هندسة
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 بعد عن استشعار
 [P 1]24 قاعة

 رضوانيوسف 

 1 - مخزون هندسة
 [P 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 

 

 
 

 

 
 

 

05:00-05:50 

 PVT والحرارة والحجوم الضغوط مختبر

 نوفل سليمان عماد[P 1]25 قاعة

 1 - مخزون هندسة
 يدالبري مصعب[T 1]9 قاعة

 بعد عن استشعار
 [P 1]24 قاعة

 يوسف رضوان

 1 - مخزون هندسة
 [P 1]25 قاعة

 يدالبري مصعب

 
 

 

 
 

 

 
 

 

05:50-07:30 
 والحرارة والحجوم الضغوط مختبر

PVTنوفل سليمان عماد 

 
     



9 في برنامج الدوام تكافئ 69 – 43 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام  تكافئ 63القاعات في برنامج تسجيل الطالب   

 

 البترول هندسة كلية
Faculty of Petroleum Engineering 

 رابعة سنة 1 الشعبة: 2017/2018   الصيفي الفصلجدول محاضرات 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت الفترة

08:00-08:50 
 حفر معدات تصميم
 [T 1]25 قاعة
 حديد مصطفى محمود

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

08:50-09:40 
 حفر معدات تصميم
 [T 1]25 قاعة

 حديد مصطفى محمود

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

09:40-10:30 
 حفر معدات تصميم
 [T 1]25 قاعة
 حديد مصطفى محمود

 
 
 

 ابار فحوصات
 [T 1] 26 قاعة
 سلوم مطانيوس ادمون

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10:30-11:20 
 حفر معدات تصميم
 [T 1]25 قاعة

 حديد مصطفى محمود

 
 

 

 ابار فحوصات
 [T 1] 26 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 
 

 

 
 

 

 
 

 

11:20-12:10  
 ابار فحوصات

 [T 1] 26 قاعة
 سلوم مطانيوس ادمون

 ابار فحوصات
 [T 1] 26 قاعة
 سلوم مطانيوس ادمون

 الخزانات نمذجة
 [T 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 
 
 

12:10-01:00  
 ابار فحوصات

 [T 1] 26 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 
 

 

 الخزانات نمذجة
 [T 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 
 

 

01:00-01:50  
 ابار فحوصات

 [T 1] 26 قاعة

 سلوم مطانيوس ادمون

 
 

 

 الخزانات نمذجة
 [T 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 
 

 
 

 

01:50-02:30  
 
 

 

 
 

 

 الخزانات نمذجة
 [T 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 
 

 
 

 

02:30-03:20 
 االبار تصميم

 [T 1] 26 قاعة

 خضور حسن محمد

 االبار تصميم
 [P 1]25 قاعة

 راتب جمول

 
 

 

 حفر معدات تصميم
 [P 1]25 قاعة
 عايد سعود حسن

 الخزانات نمذجة
 [P 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 

 

03:20-04:10 
 االبار تصميم

 [T 1] 26 قاعة

 خضور حسن محمد

 االبار تصميم
 [P 1]25 قاعة

 راتب جمول

 
 

 

 حفر معدات تصميم
 [P 1]25 قاعة
 عايد سعود حسن

 الخزانات نمذجة
 [P 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 

 

04:10-05:00 
 االبار تصميم

 [T 1] 26 قاعة

 خضور حسن محمد

 االبار تصميم
 [P 1]25 قاعة

 راتب جمول

 
 

 

 حفر معدات تصميم
 [P 1]25 قاعة
 عايد سعود حسن

 الخزانات نمذجة
 [P 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 

 

05:00-05:50 
 االبار تصميم

 [T 1] 26 قاعة

 خضور حسن محمد

 االبار تصميم
 راتب جمول[P 1]25 قاعة

 

 
 

 

 حفر معدات تصميم
 [P 1]25 قاعة
 عايد سعود حسن

 الخزانات نمذجة
 [P 1]25 قاعة
 أحمد نيحس

 
 

 

05:50-06:40 
 االبار تصميم

 [T 1] 26 قاعة

 خضور حسن محمد

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

06:40-07:30 
 االبار تصميم

 [T 1] 26 قاعة

 خضور حسن محمد

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



9 في برنامج الدوام تكافئ 69 – 43 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام تكافئ 63 – 42 في برنامج الدوام  تكافئ 63القاعات في برنامج تسجيل الطالب   

 

 

 البترول هندسة كلية
Faculty of Petroleum Engineering 

 خامسة سنة 1 الشعبة:  2017/2018  الصيفي الفصلجدول محاضرات 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت الفترة

08:00-08:50 
 النفطية الموائع صفات

 [T 1] 26 قاعة

 سعد جان

 
 

 

 
 

 

 األفقي و المائل الحفر تقنية
 [T 1] 26 قاعة

 عدنان بارودي

 
 

 

 
 

 

08:50-09:40 
 النفطية الموائع صفات

 [T 1] 26 قاعة

 سعد جان

 
 

 

 
 

 

 األفقي و المائل الحفر تقنية
 [T 1] 26 قاعة

 عدنان بارودي

 
 

 

 
 

 

09:40-10:30 
 النفطية الموائع صفات

 [T 1] 26 قاعة

 سعد جان

 
 

 

 
 

 

 األفقي و المائل الحفر تقنية
 [T 1] 26 قاعة

 عدنان بارودي

 العلمي التفكير
 [T 1] 24 قاعة

 غليم ضمد جليل
 

 
 

 

10:30-11:20 
 النفطية الموائع صفات

 [T 1] 26 قاعة

 سعد جان

 
 

 

 
 

 

 االقليمية الجيولوجيا
 [T 1] 26 قاعة

 ميخائيل معطي

 العلمي التفكير
 [T 1] 24 قاعة

 غليم ضمد جليل

 

 
 

 

11:20-12:10 
 2 - البئري الجس

 [T 1]25 قاعة
 عبد الناصر الهالل

 
 
 

 
 
 

 االقليمية الجيولوجيا
 ميخائيل معطي[T 1] 26 قاعة

 2 - البئري الجس
 [P 1]25 قاعة
 عايد سعود حسن

 
 
 

12:10-01:00 
 2 - البئري الجس

 [T 1]25 قاعة

 عبد الناصر الهالل

 
 

 

 األفقي و المائل الحفر تقنية
 [T 1] 26 قاعة

 عدنان بارودي

 االقليمية الجيولوجيا
 [T 1] 26 قاعة

 ميخائيل معطي

 2 - البئري الجس
 [P 1]25 قاعة

 عايد سعود حسن

 
 

 

01:00-01:50 
 2 - البئري الجس

 [T 1]25 قاعة
 عبد الناصر الهالل

 
 
 

 األفقي و المائل الحفر تقنية
 [T 1] 26 قاعة

 عدنان بارودي

 االقليمية الجيولوجيا
 ميخائيل معطي[T 1] 26 قاعة

 2 - البئري الجس
 [P 1]25 قاعة
 عايد سعود حسن

 
 
 

01:50-02:30 
 2 - البئري الجس

 [T 1]25 قاعة

 عبد الناصر الهالل

 
 

 

 األفقي و المائل الحفر تقنية
 [T 1] 26 قاعة

 عدنان بارودي

 االقليمية الجيولوجيا
 رضوان مصطفى يوسف[P 1] 26 قاعة

 2 - البئري الجس
 [P 1]25 قاعة

 عايد سعود حسن

 
 

 

02:30-03:20 
 
 
 

 
 
 

 النفطية الموائع صفات
 [P 1] 26 قاعة

 راتب جمول

 االقليمية الجيولوجيا
 رضوان مصطفى يوسف[P 1] 26 قاعة

 
 
 
 

03:20-04:10 
 
 

 

 
 

 

 النفطية الموائع صفات
 [P 1] 26 قاعة

 راتب جمول

 االقليمية الجيولوجيا
 رضوان مصطفى يوسف[P 1] 26 قاعة

 
 
 

 

04:10-05:00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 االقليمية الجيولوجيا
 [P 1] 26 قاعة

 رضوان مصطفى يوسف

 
 
 
 

  عميد الكلية                                                                    رئيس الدائرة                                                

 أدمون سلومأ.د.                                                                  د.محمد كشك                                                     


