جامعة البرصة للنفط والغاز
شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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2022/09/01
حقوق االنسان & برمجة
حاسبات & الاللغة
ز
االنكلي
11برمجة
االنسانية &
حقوق

2022/09/03

2022/09/04

2022/09/05

2022/09/06

2022/09/07

2022/09/08

2022/09/10

2022/09/11

2022/09/12

2022/09/13

2022/09/14

2022/09/15

مبادىء علوم الحاسبات

ز
االنكليية 1
اللغة

اللغة العربية

التفاضل والتكامل

مقدمة يف الهندسة النفط

التفاضل والتكامل 11

الهندس
الرسم
ي

فيياء عامة

خواص النفط

جيولوجيا عامة 1

جيولوجيا عامة 11

كيمياء عامة

ز
االنكليية 1
اللغة

اللغة العربية

اليوم األول
التشكيل

العلم
القسم
ي

المراحل

صباحي
االولى
مسائي

الثان
ون  /للعام الدر ي
جدول األمتحانات النهائية الحضورية وااللكي ي
اس  / 2021-2022الدور ي
اليوم التاسع
اليوم الثامن
اليوم السابع
اليوم السادس
اليوم الخامس

مبادىء علوم الحاسبات

حاسبات & الاللغة
ز
االنكليية 11

صباحي

ميكانيك الحركة والسكون

الثانية

هندسة النفط والغاز

المعادالت التفاضلية

ميكانيك المواقع 1

خواص الصخور المكمنية

مقاومة المواد

جيولوجيا النفط

مواقع الحفر

التفاضل والتكامل 3

ميكانيك الموائع 11

الديناميك الحراري

مسائي

خواص الموائع المكمنية

ميكانيك الحركة والسكون

صباحي
الثالثة

تحليالت عددية

تقييم التكوين والجس البيي 11

الجيوفيياء االستكشافية

هندسة الحفر 11

تقييم التكوين والجس البيي 1

هندسة المكامن 11

فحص االبار

السطح
هندسة االنتاج تحت
ي

هندسة المكامن 1

الرابعة

واالتجاه
االفق
الحفر
ي
ي

وصف المكامن

سيطرة ابار

ادارة مكامن

محاكاة مكامن

فحص االبار المتقدمة

الطبيع
هندسة الغاز
ي

تصميم معدالت االنتاج

رياضيات 1 -

كيمياء عضوية

مبادىء هندسة العمليات

هندس 1 -
رسم
ي

ز
االنكليية  & 1-اللغة
اللغة
ز
االنكليية 2-

اللغة العربية

كيمياء نفط

ميكانيك هندسية

ميكانيك موائع

تكنلوجيا الكهرباء

صباح
ي
كيمياء تحليلية

االوىل
مسان
ي

مبادىء الهندسة الكهربائية

االحتمالية واالحصاء
الهندس
ي
االحتمالية واالحصاء
الهندس
ي

مسائي

كلية هندسة النفط والغاز

مبادىء الهندسة الكهربائية

موازنة مادة وطاقة

هندس 2 -
رسم
ي

رياضيات 2 -

صباح
ي
رياضيات هندسية 1 -

الثانية

مبادىء تصميم عمليات 1 -

بيئ
تلوث ي

انتقال كتلة 1 -

عوامل مساعدة

مسان
ي

الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط

كيمياء فيياوية 1 -

رياضيات هندسية 2 -

برمجة حاسوب

ميكانيك موائع نفطية

مبادىء تصميم عمليات 2 -

كيمياء فيياوية 2 -

صباح
ي
تحليالت هندسية

الثالثة

انتقال حرارة 1 -

ديناميك حرارية 1 -

صناعات كيميائية

الطبيع
تكنلوجيا الغاز
ي

انتقال كتلة 2 -

انتقال حرارة 2 -

طرق عددية

ديناميك حرارية 2 -

امثلية

مسان
ي
الرابعة

االوىل

وحدات صناعية 2-

صباح
ي

سيطرة عمليات 1 -

كيمياء عضوية

كيمياء ز
فيياوية

رياضيات 1 -

تصميم مفاعالت

هندس 2
رسم
ي

تكامل عمليات

هندس 1
رسم
ي

مقدمة اىل العمليات البيوكيمياوية

مقدمة اىل هندسة البوليمرات

ميكانيك هندسية

رياضيات 2

كيمياء تحليلية

مسان
ي

الثانية

صباح
ي

ميكانيك المواد

ميكانيك موائع 1

ميكانيك الموائع 2

اضافات البوليمر

رياضيات متقدمة 1

فيياء البوليمر

ديناميك حراره 2

عمليات البوليمر

رياضيات متقدمة 2

برمجة الحاسوب

منتجات بيوكيمياوية

تصميم عمليات 2

ديناميك الحرارة 1

مسان
ي

هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات
الثالثة

صباح
ي

انتقال الكتله 1

البوليمرات المركبة

الوقود واالحياق

ادارة صناعية

تطبيق
احصاء
ي

طرق عدديه

انتقال حرارة 1

انتقال كتله 2

انتقال الحراره 2

مسان
ي
الرابعة

هندسة التفاعالت البوليمرية

مقدمة اىل العوامل المساعدة

الصباح
ي
االقتصاد 1

االوىل

االحصاء

رياضيات

اتصاالت االعمال ادارة
المواد

ادارة التسويق 1

االقتصاد  & 2الديمقراطية
ز
انكليي
&

ادارة وتسويق 2

مبادىء ادارة 2

مبادىء محاسبة 2

ادارة 1

المسان
ي

أدارة وتسويق النفطوالغاز

الصباح
ي
الثانية

ادارة عمليات

رياضيات اقتصادية

محاسبة رشكات نظرية منظمة

المسان
ي

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

صباح
ي

أدارة المشاري ع النفطية

االوىل

أقتصاديات النفط والغاز

االوىل

مبادىء ادارة 1

مبادىء اقتصاد

مبادىء محاسبة 1

مبادىء احصاء

المسان
ي
صباح
ي
مبادىء اقتصاد

مبادىء محاسبة

مبادىء ادارة

مبادىء االقتصاد

مبادىء االحصاء

ز
االنكليية
اللغة

المسان
ي

ر ز
ون
الكي ي
حضوري

تعليمات كلية هندسة النفط والغاز

عزيزي الطالب  .....من اجل تنظيم العمل لالمتحانات النها ٔيية االلكترونية والحضورية يرجى مراعاة النقاط التالية -:
 .1لتا ٔكد من تاريخ وموضوع المادة .
.2لحضور بالزي الرسمي مع تهي ٔية مايثبت هوية الطالب لالمتحانات االلكترونية والحضورية
.3لبس الكمامة بالنسبة لالمتحانات الحضورية.
بالنسبة لالمتحانات االلكترونية:
 .4تثبيت تطبيق Google Class Roomو Google Meet
 .5يكون اداء االمتحان با ٔستخدام جهاز الكومبيوتر او التلفون او االجهزة اللوحية اما بصورة مباشرة على ال Google formsاو با ٔستخدام االوراق .
 .6في حالة االجابة على الورقة يستخدم وجه واحد من الورقة و بالقلم الجاف االزرق او االسود وحجم الورقة A4ويكتب الطالب اسمه واسم المادة والقسم والشعبة على الجانب االيمن العلوي من الورقة مع توقيع لكل االوراق مع
السوال وترسل االجابة على شكل pdf.
تسلسل االوراق وكتابة ٔ
 .7تس مية ملف االجابة باسم الطالب الثالثي باللغة العربية قبل رفعه على الكالسرووم.
 .8في حالة استخدام جهاز الموبايل لالمتحان يجب ان يفعل الطالب وضع الطيران ثم تشغيل الواي فاي لمنع استالم المكالمات اثناء االمتحان لمنع قطع االمتحان وفي حاله استخدام شبكة السيم كارت يجب حجب BLOCKجميع جهات
االتصال لمنع انقطاع االمتحان خالل االتصال او الرسا ٔيل الواردة للجهاز
 . 9في حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان يرجى االتصال بارقام تلفونات اللجنة االمتحانية الخاصة بالقسم او ارسال رسالة الى االيميل الرسمي للقسم
سيودي الى اختفاء معلومات الطالب من منصة ال Class roomوبالتالي ال يعتبر مشارك في االمتحان .
 . 10االنتباه الى ان االنسحاب من برنامج ال ٔ Class room

هندسة البوليمرات المتقدمة

عمليات الفصل

