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Final Exam
االولجدول  برنامج علوم البترول المستوي

الي من الفترة التاريخ اسم المقرركود المقرراليوم

26/08/2017PTM102CalculusII م02:00 م212:00السبت

28/08/2017PTG102Geology م02:00 م212:00اإلثنين

30/08/2017PTP102General Physics II م02:00 م212:00األربعاء

06/09/2017PTP101General Physics I م02:00 م212:00األربعاء

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب2017,  أغسطس16

عبد الحميد وجدي المناوي/ د.أ
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الثانيجدول  برنامج علوم البترول المستوي

الي من الفترة التاريخ اسم المقرركود المقرراليوم

26/08/2017PTP201PHYSICS OF WAVES م02:00 م212:00السبت

PTY203SEISMIC FIELD TECHNIQUES; SURVEY DESIGN AND DATA ACQUISITION م02:00 م12:00

27/08/2017PTG203APPLIED PALEONTOLOGY AND BIOSTRATIGRAPHY م02:00 م212:00األحد

PTY204POTENTIAL FIELD DATA ACQUISITION AND PROCESSING م02:00 م12:00

29/08/2017PTM201CALCULUS III م02:00 م212:00الثالثاء

PTM202DIFFERENTIAL & DIFFRENCE EQUATIONS م02:00 م12:00

30/08/2017PTG201SEDIMENTOLOGY م02:00 م212:00األربعاء

09/09/2017PTG202STRUCTURAL GEOLOGY IN PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT م02:00 م212:00السبت

PTC202PHYSICAL CHEMISTRY م02:00 م12:00

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب2017,  أغسطس16

عبد الحميد وجدي المناوي/ د.أ
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الثالثجدول  برنامج علوم البترول المستوي

الي من الفترة التاريخ اسم المقرركود المقرراليوم

Introduction to Mineral & Petroleum Agreement(غير مكتمل) 26/08/2017PTY306 م02:00 م212:00السبت

27/08/2017PTG303Stratigraphy ص11:00 ص109:00األحد

28/08/2017PTY303Seismic Data Processing ص11:00 ص109:00اإلثنين

30/08/2017PTY304Petrophysics & Formation Evaluation ص11:00 ص109:00األربعاء

06/09/2017PTY309Geothermal & Radiation Methods ص11:00 ص109:00األربعاء

Sedimentary Basin Analysis(غير مكتمل) 07/09/2017PTG304 م02:00 م212:00الخميس

PTY301Signal Analysis ص11:00 ص109:00

09/09/2017PTY305Seismic Inversion & Modeling ص11:00 ص109:00السبت

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب2017,  أغسطس16

عبد الحميد وجدي المناوي/ د.أ
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الرابعجدول  برنامج علوم البترول المستوي

الي من الفترة التاريخ اسم المقرركود المقرراليوم

24/08/2017PTY402Interpretation of Potential Field ص11:00 ص109:00الخميس

26/08/2017PTG404Petroleum Geology ص11:00 ص109:00السبت

PTG410Environmental Geology ص11:00 ص09:00

27/08/2017PTY404Advanced Well Logging & Correlations ص11:00 ص109:00األحد

29/08/2017PTG408Clastic Reservoirs ص11:00 ص109:00الثالثاء

30/08/2017PTY405Integration of Geophysical Data ص11:00 ص109:00األربعاء

06/09/2017PTY401Seismic Interpretation ص11:00 ص109:00األربعاء

07/09/2017PTC401Petroleum Chemistry And Refinery ص11:00 ص109:00الخميس

10/09/2017PTG411Carbonate Reservoirs ص11:00 ص109:00األحد

12/09/2017PTG401Reservoir Characterization ص11:00 ص109:00الثالثاء

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب2017,  أغسطس16

عبد الحميد وجدي المناوي/ د.أ


