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 2019/2020برنامج االمتحان النظري النهائي للفصل الثاني 

 09:00AM-10:30AM 11:00AM-12:30PM التاريخ اليوم م

 25/07/2020 السبت 1

 [PE1211] عامة جيولوجيا
 [PE5207] األفقي و المائل الحفر تقنية

 [PE5211] البحري الحفر تقنيات
 [PT-11-05] عامة جيولوجيا

 [PT-52-03] والموجه البحري الحفر

 [PE1104] ستاتيك - ميكانيك هندسة
 [PE2101] ديناميك - ميكانيك

 [PE2103] فيزيائية جيولوجيا
 [PE4210] الجيوفيزياء

 [PT-21-01] فيزيائية جيولوجيا
 [PT-32-02] تطبيقية جيوفيزياء

 26/07/2020 األحد 2

 [PE3103] 1 - مخزون هندسة
 [PE5104] الصناعية االدارة

 [PT-31-05] 1 –  النفط مخزون هندسة
 [PT-31-04] الحفر سوائل

 27/07/2020 االثنين 3

 [PE2104] كهربائية هندسة
 [PE5212] والغاز النفط تخزين و نقل

 [PT-21-03] الكهربائية الهندسة أسس
 [PT-51-06] النفط وتخزين نقل

 [PE2209] البترول جيولوجيا
 [PT-11-03] عضوية وال عامة كيمياء

 [PT-31-02] النفط جيولوجيا

 28/07/2020 الثالثاء 4

 [PE1102] 1 - رياضيات
 [PE2106] تحليلية كيمياء

 [PT-11-02] 1 – رياضيات

 [PE3105] الثرموداينميك
 [PE3107] التركيبية الجيولوجيا
 [PT-22-03] هندسي ترموديناميك
 [PT-22-05] البنيوية الجيولوجيا

 29/07/2020 األربعاء 5

 [PE4102] االبار تصميم
 [PT-22-01] الرسوبية واألحواض الصخور

 [PT-41-02] ابار وسمنتة تغليف

 [PE2211] 3 - االنكليزية اللغة
 [PE4208] نفط اقتصاديات

 [PT-42-06] البترول مهندسيل انكليزية لغة

 04/08/2020 الثالثاء 6

 [PE2207] الرقمية الطرائق
 [PE4101] 2 - المخزون هندسة

 [PE4211] مواد مقاومة
 [PT-21-02] مواد مقاومة

 [PE3208] النفطية االبار واكمال حفر
 [PE5105] الطباقية والزلزالية المتتابعات

 [PT-11-04] وصفية هندسة
 [PT-32-03] الحفر طرائق

 [PT-41-05] اهتزازي مسح



 

 

 05/08/2020 األربعاء 7

 [PE1101] عامة فيزياء
 [PE2105] تفاضلية معادالت

 [PE2210] واالحتماالت االحصاء
 [PT-11-01] فيزياءعامة

 [PT-21-04] هندسية رياضيات
 [PT-31-01] الصخور تفتيت ميكانيك

 [PE3210] 1 - البئري الجس
 [PE4207] ابار فحوصات

 [PT-41-01] 1-البئرية الجيوفيزيائية القياسات

 06/08/2020 الخميس 8

 [PE2212] البترول جيوكيمياء
 [PE4206] حفر معدات تصميم
 [PT-22-02] والغاز النفط جيوكيمياء

 [PT-42-04] 2-واإلنتاج الحفر اآلت ميكانيك

 [PE1208] 2 - رياضيات
 [PT-12-02] 2 – رياضيات

 [PT-51-02] وتحكم قياس

 08/08/2020 السبت 9

 [PE4104] الهندسي االبداع
 [PE4105] االنتاج معدات تصميم
 [PT-32-01] الجوفية الموائع هيدروليك

 [PT-41-03] 1-االنتاج و الحفر اآلت ميكانيك

 [PE5210] العلمي التفكير
 [PT-12-04] هندسي ميكانيك

 09/08/2020 األحد 10

 [PE3101] الخزانات وسوائل الموائع
 [PE3211] النفط انتاج هندسة

 [PT-31-03] الموائع ميكانيك
 [PT-32-05] 1 -النفط انتاج هندسة

 [PE4103] الخزانات نمذجة
 [PE5208] الخزانات تمثيل

 [PT-51-05] المكامن ومحاكاة نمذجة

 10/08/2020 االثنين 11

 [PE1103] 1 - كيمياء
 [PE5103] النفطية الموائع صفات
 [PT-32-04] الطبقية الموائع خواص

 [PT-42-05] بعد عن واستشعار مساحة

 11/08/2020 الثالثاء 12

 [PE2208] الخزنية الصخور خواص
 [PE5209] االقليمية الجيولوجيا

 [PT-22-04] الخزنية الصخور خواص
 [PT-52-04] االقليمية الجيولوجيا

 [PE4209] المعزز االستخالص
 [PE5102] 2 - البئري الجس
 [PT-42-02] للنفط المدعم االستثمار

 [PT-42-03] 2-الجيوفيزيائيةالبئرية القياسات
 [PT-52-02] الغاز وتخزين نقل
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