كلية هندسة ر
البتول

برنامج االمتحان النهائي للفصل االول 22/21
م

اليوم

التاريخ

1

الجمعة

14/01/2022

2

السبت

15/01/2022

3

الجمعة

21/01/2022

4

السبت

22/01/2022

5

األحد

23/01/2022

6

ز
االثنيي

24/01/2022

هندسة انتاج النفط]- 2 [PT-41-04
قياس وتحكم][PT-51-02

7

الثالثاء

25/01/2022

جيولوجيا ر
البتول][PE2209
جيولوجيا النفط][PT-31-02
نقل وتخزين الغاز][PT-52-02

09:00AM-10:30AM

ز
فتياء عامة][PE1101
ز
فتياء]- 2 [PE1207
كتابة التقارير التقنية][PE3214
ز
الجيوفتياء][PE4210
ز
فتياءعامة][PT-11-01
كيمياء عضوية][PT-12-03
ز
جيوفتياء تطبيقية][PT-32-02
معادالتي تفاضلية][PE2105
االحصاء واالحتماالتي][PE2210
جيوكيمياء ر
البتول][PE2212
رياضيات هندسية][PT-21-04
جيوكيمياء النفط والغاز][PT-22-02
هندسة انتاج الغاز][PT-51-01
مقاومة مواد][PE4211
الجيولوجيا االقليمية][PE5209
مقاومة مواد][PT-21-02
صيانة وإصالح اآلبار][PT-52-01
الجيولوجيا االقليمية][PT-52-04

11:00AM-12:30PM
رسم هندسي][PE1210
مختتي االطيان والسمنت][PE3209
رسم هندسي][PT-12-01
الخرائط تحت سطحية][PE3104
مختتي الضغوط والحجوم والحرارة]PVT [PE3213
الموائع وسوائل الخزانات][PE3101
هندسة انتاج النفط][PE3211
ميكانيك الموائع][PT-31-03
هندسة انتاج النفط]- 1 [PT-32-05
ر
ز
يائيةالبتية]-2 [PT-42-03
الجيوفت
القياسات

رياضيات]- 1 [PE1102
حفر واكمال االبار النفطية][PE3208
رياضيات]– 1 [PT-11-02
طرائق الحفر][PT-32-03
كيمياء]- 2 [PE1209
هندسة مخزون]- 1 [PE3103
كيمياء ز
فتيائية][PT-21-05
هندسة مخزون النفط]– 1 [PT-31-05
تصميم معدات االنتاج][PE4105
كيمياء عامة وال عضوية][PT-11-03
هيد يروليك الموائع الجوفية][PT-32-01
ميكانيك اآلت الحفر واإلنتاج]-2 [PT-42-04

8

األربعاء

26/01/2022

9

الجمعة

28/01/2022

10

السبت

29/01/2022

11

األحد

30/01/2022

12

ز
االثنيي

31/01/2022

13

الثالثاء

01/02/2022

14

األربعاء

02/02/2022

رئيس الهيئة االدارية
سالم المطاني

خواص الصخور الخزنية][PE2208
خزانات الغاز الطبيعي][PE3212
اقتصاديات نفط][PE4208
خواص الصخور الخزنية][PT-22-04
هندسة مخزون الغاز][PT-42-01
استشعار عن بعد][PE3102
المتتابعات والزلزالية الطباقية][PE5105
هندسة وصفية][PT-11-04
مسح ر ز
اهتازي][PT-41-05
مساحة واستشعار عن بعد][PT-42-05
ز
االنكلتية]- 3 [PE2211
اللغة
االستخالص المعزز][PE4209
االستثمار المدعم للنفط][PT-42-02
انكلتية لمهندسي ر
ز
البتول][PT-42-06
لغة
جيولوجيا عامة][PE1211
تصميم معدات حفر][PE4206
االدارة الصناعية][PE5104
جيولوجيا عامة][PT-11-05
ميكانيك اآلت الحفر و االنتاج]-1 [PT-41-03
جيولوجيا ز
فتيائية][PE2103
جيولوجيا ز
فتيائية][PT-21-01
األمن الصناعي][PT-52-05
نمذجة الخزانات][PE4103
تقييم التكوينات][PE51-1-01
تمثيل الخزانات][PE5208
نمذجة ومحاكاة المكامن][PT-51-05
ر
التموداينميك][PE3105
ترموديناميك هندسي][PT-22-03
ميكانيك تفتيت الصخور][PT-31-01

رئيس الدائرة
دانية التخين

الجس ر
البتي]- 1 [PE3210
ر
األفق][PE5207
ي
تقنية الحفر المائل و
أسس الهندسة الكهربائية][PT-21-03
الجيوفتيائية ر
ز
البتية]-1 [PT-41-01
القياسات

هندسة المخزون]- 2 [PE4101
هندسة مخزون النفط]– 2 [PT-32-06
تغليف وسمنتة ابار][PT-41-02
تقنيات الحفر البحري][PE5211
نظام ومشاكل الحفر][PT-51-03
الحفر البحري والموجه][PT-52-03
جيوكيمياء النفط والغاز][PT-22-02
رز
االهتازية][PT-51-04
المعالجة الرقمية للمعطيات

عميد الكلية /تكليفا
ا.د .جان سعد

