
 امعة طنـــــطاج

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2018-2017للعام الجامعي  الثانيالدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي جدول 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم

ت
سب

ال
 

وم
عل

ال
 

ل
و
أل
ا

 

 جيولوجيا
 مواد االرض

 ا.د. إبراهيم  6 مجمع

 + ا.د. ثروت

 مفدمه فى الجيوفيزياء

ا.د.عبد  + ا.د.العوضى 6 مجمع

 + ا.د. الخضريالعزيز

  5م  1ج جيوفيزياء

 حاسب إبراهيم العوضي+ا.د. رفعت+د. جمال+ا.د. 

 بمركز الخدمة
 عملي حاسب

 بمركز الخدمة
 6+5+4+3عملي حيوان ج

  5م 2جيوفيزياء ج

ا.د. عبد العزيز+ا.د. الخضري + د. 

  2م 6+5مواد أرض ج  إبراهيم عبدالرحيم+

 زينبا.د. ثروت+ا.د. م حمدي+ د. احمد+

 4نبات مدرج  ج بترول وتعدين
 3مدرج  ءاساسيات الجيوفيزيا

 ا.د. نادر + ا.د. عبد العزيز + ا.د. الخضري
 4مقدمة في جيولوجيا المناجم مدرج 

 ادا.د. إبراهيم + ا.د. تروت + ا.د. احمد عبد الجو
   4لغة انجليزية مدرج 

ي
ان

لث
ا

 

 خاص
  2حفريات دقيقة 

ا.د. زلط +  ق السيمنار

 ا.د. فارس+ا.د. علي
 3طبقية صخرية مدرج 

 د. صبحي ++ د.جمالا.د. فارس 
 مهارات متنقلة

 مركز الخدمة

 

  2م  2+1ج 1صخور متحولة 

  زينبا.د. غنيم+ ا.د. م حمدي+ د. احمد+
  2م 2+1معادن تطبيقية ج

 زينبا.د. غنيم+ا.د. حراز + د. احمد+
 

     جيوفيزياء

 ك/جيولوجيا
  2م 2+1صخور متحولة ج

 زينبا.د. ابوعنبر+ ا.د. م حمدي +د. إسماعيل+

  3م  1جللصخورمعادن مكونة 

  سمرا.د. سمير+ا.د. جعفر+ د. إسماعيل+
  3م 2معادن مكونة للصخور ج

 ا.د. سمير+ا.د. جعفر+ د. إسماعيل+سمر
 

 ج بترول وتعدين

  3م 3+2للصخور جمعادن مكونة  

 4جيولوجيا منجمية سطحية مدرج  إيمان  السالم+ا.د. جعفر+ا.د. عبد 

 ا.د. إبراهيم + ا.د. احمد عبد الجواد

 8م 1جيولوجيا منجمية سطحية ج

 إيمان  ا.د. عبد السالم+ا.د. علي+

   8م 3+2جيولوجيا منجمية سطحية ج

  إيمان.د. إبراهيم+ا.د. ثروت+ا.د. عبدالجواد+ا
 

  6م 1طبقات ج

 رنا د.محمد سالم++معتزالجواد+ا.د. ا.د. عبد 

  9م 3+2معالجة البيانات السيزمية ج

 إبراهيم محمد سالم+ + د.ا.د. معتز

  9م 1معالجة البيانات السيزمية ج

 ا.د. معتز+ د. محمد سالم+إبراهيم 

ث
ال
لث

ا
 

  خاص
 ق السيمنار طباقية حياتية

 ا.د.حمزة + ا.د.اكمل
 6مجمع 2رسوبية 

. عبد المنعم + ا.د. ا.د

 الششتاوي

 
   5م  3+2هندسية  جج 

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ ا.د. قمح+

  1م  1ج 2تركيبية ج 

 علي ا.د. عاطف+ا.د. عبد الواحد+ 

  1م 3+2ج 2تركيبية ج 

 عليا.د. عاطف+ا.د. عبد الواحد+ 

 زياءجيوفي

  9م  1طبقية مغناطيسية ج

 إبراهيم ا.د. نادر+ا.د. رفعت + 
 

   2م 1ج 2رسوبية 

 رنا ا.د. عبد المنعم+ ا.د. اكمل+ د. صبحي+

  5م 2+1تحت سطحية ج

 سارةا.د. رفعت+ د. عبد الرحيم +ا.د. نادر+
 

  7م  2طبقية مغناطيسية ج

 د. محب  + ش عبد الرحيمد. ا.د. الششتاوي+

 خاص الرابع
  5م  3+2جيولوجيا المياه ج

 عليطارق+ا.د. م جمال +ا.د. زينهم + د. 
 

 4معمل  2ج فانيروزوي 
 ا.د. عبد المنعم + د. صبحي

 

 
  

  رابعة الئحة
  7م مائية

 د. محبا.د. م جمال +ا.د. زينهم + د. طارق+

  5هندسيه  م

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ ا.د. قمح+
  

ية
رب

لت
ا

 

 ثانية بيولوجي
  8م  8+7معادن وموارد اقتصادية ج

 سمرا.د. حراز + ا.د. بثينه + د. عبد المنصف+ 

 8م 4+3معادن وموارد اقتصادية ج

 سمرا.د. حراز + ا.د. بثينه + د. عبد المنصف+ 
   

 504فيزياء قاعة     ثالثة أساسي خاص
 وراثة 

 504قاعة 
 نبات + جيولوجيا

 د. جمال 504قاعة 
 

 3نبات مدرج  3نبات مدرج  ثالثة بيولوجي إنجليزي
 بالتربية 3جيولوجيا تركيبية مدرج 

 ا.د. عبد الواحد  + ا.د. عاطف

 بالتربية 3صخور رسوبية مدرج 

 ا.د. الششتاوي + د. جمال+ د. طارق
  6رسوبية  م

 رنا  ا.د. الششتاوي+د. جمال +د. طارق+

 504نبات قاعة  405قاعة نبات  ثالثة بيولوجي
 بالتربية 504صخور رسوبية قاعة 

 ا.د. الششتاوي + د. جمال+ د. طارق

  3مدرج 6+5+4رسوبية ج

 رناا.د. عبد المنعم+ ا.د. اكمل+ د. صبحي+
 

  رابعة أساسي علوم
 2جيولوجيا مصر + بيئية مجمع 

 د. سمير قمحا.ا.د. حمزة + 
  1فيزياء مجمع   

 عملي نبات + حيوان 2نبات مجمع  رابعة بيولوجي
 2مجمع ءجيوفيزيا

 ا.د. نادر+ا.د. عبدالعزيز
  2علم حيوان مجمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهائي

 لجنة الجداول الدراسية

 ا.د. سمير زكي قمح

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 جعفر عبد العليم البحريةا. د. 

 10/2/2018اخر تحديث بتاريخ 



 امعة طنـــــطاج

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2017-2016للعام الجامعي  الثانيالدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي جدول 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم

حد
ال
ا

 

وم
عل

ال
 

   1مجمع  2فيزياء  1مجمع  2رياضيات  1مجمع  2كيمياء  جيولوجيا االول

ي
ان

لث
ا

 

 خاص
  2م 2معادن مكونة للصخور ج

 زينبا.د. سمير+ا.د. ابوعنبر+د. احمد+

 بيئة قديمة 

 1معمل 

 + ا.د. على ا.د. اكمل

 نظم المعلومات الجغرافية

 1معمل  "1"مقرر خاص

 . قمحدا.ا.د. عالء + 

  6م 2+1ج  2حفريات دقيقة 

 رنا ا.د.فارس+ا.د. زلط+ا.د.علي+

  6م 2+1بيئة قديمة ج

 رنا ا.د. فارس+ا.د. اكمل+ا.د. علي+
 

 جيوفيزياء
 1معمل المعادن والصخور     

  .د. جعفرا

  3مدرج  2طرق تثاقلية

 ا.د. رفعت العوضى+ ا.د.
 3مدرج 2طرق مغناطيسية

 الخضرى.د. رفعت + ا.د ش ا 

  2م  1معادن وصخور ج

 زينب ا.د. سمير+ا.د. جعفر+ د. إسماعيل+
  2م  2معادن وصخور ج

 .د. سمير+ا.د. ابوعنبر+ د. إسماعيل+زينبا
 

 بترول وتعدينج 
 4طبقات مدرج 

 ا.د. زلط + ا.د. حمزة

 4صخور نارية مدرج 

 ا.د. عبد السالم

 معادن مكونة للصخور 

 ا.د. جعفر 4مدرج 
 3+2+1عملي كيمياء ج

  3م 1للصخور جمعادن مكونة  

 إيمان+ا.د. جعفر+عبدالسالما.د. 
 

ث
ال
لث

ا
 

 جيوفيزياء
  3م 2+ 1تكتونية ج

  إبراهيم  عبدالعزيز+د. إسماعيل+ا.د. عاطف+ا.د. 

  9م1ج 2كهرومغناطيسية 

 إبراهيم  + +د. عبدالرحيما.د. عبد العزيز
   

 2م 2ج 2كهرومغناطيسية 

 د.محب + ا.د. نادر+ا.د. معتز

   4مجمع نواتج طبع  4مجمع أطياف عضوية  4ضوئية مجمع  4ك تناسقية مجمع  4مجمع  2كهربية  4أطياف جزئية مجمع  لوجياك/جيو

ع
اب
لر

ا
 

 خاص
 3مدرج  2جيولوجيا المياه

 ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم

 3جيولوجيا المناجم مدرج 

 ا.د. ابراهيم

  3م 3+2بريكامبري ج

 إيمانا.د. سمير+ا.د. إبراهيم+د.احمد + 
  3م   1بريكامبري ج

 إيمان ا.د. عبد السالم+ا.د. ابوعنبر+د.احمد+
  5م 3+2ناجم ججيولوجيا الم

 سمر. إبراهيم+ا.د. م حمدي+ د. عبدالمنصف+ا.د
 

  7م  1تصويرية ج

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عبد الواحد+

  7م  3+2تصويرية ج

 ا.د. عشماوي+ا.د. عبد الواحد+علي
    4م 1تحليل حوضي ج

 شامةا.د. عبدالمنعم+ا.د. الششتاوي+د.طارق+

  جيوفيزياء
  6م  1استراتجرافية مصر ج

 عال. حمزة+ د. جمال+د. صبحي+ا.د

 4استراتيجرافية مصر مدرج 

 ا.د. حمزة+ د. جمال

  7م  2استراتجرافية مصر ج

  ا.د. حمزة+ د. جمال+د. صبحي+عال
 

  ك/جيولوجيا
 4جيوكيمياء المياه معمل 

 ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم

 4متقدم معمل  ءجيوكيميا

 ابوعنبرا.د. غنيم + ا.د. 

 4المناجم معمل جيولوجيا 

 ا.د. محمد حمدي
  5م2+1جيولوجيا المناجم ج

 سمر ا.د. إبراهيم+ا.د. حراز+د. عبدالمنصف+ 

  1م  1جيوكيمياء المياه  ج
 علي  +.د.قمح ا.د. م جمال +ا

 
  9م  2جيوكيمياء المياه  ج

 د.محب + ا.د. الششتاوي+.د. زينهم ا

 رابعة الئحة
 7حفريات طبقية كبيرة معمل 

 ا.د. فارس + ا.د. اكمل

 جيولوجيا المياه بالمكتب

 ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم 
 

 جيوكيمياء بالمكتب 
 م حمديد. غنيم + ا.د. .ا

   

ية
رب

لت
ا

 

 ثانية بيولوجي 
  5م  2+1معادن وموارد اقتصادية ج

 شامةا.د. حراز + ا.د. بثينه + د. عبد المنصف+

  5م  6+5معادن وموارد اقتصادية ج

 شامة ا.د. حراز + ا.د. بثينه + د. عبد المنصف+
   

     ثالثة بيولوجي انجليزي
  1تركيبية  مج  

 عليعبدالواحد+ا.د. عاطف+ا.د. 

   رابعة بيولوجي
 8م 4+3جيوفيزياء ج

 إبراهيم  ا.د. نادر+ا.د. عبدالعزيز+د.عبدالرحيم+

  4مدرج  2+1جيوفيزياء ج
  8م  6+5جيوفيزياء ج ا.د. نادر+ا.د. عبدالعزيز+د.عبدالرحيم+ إبراهيم

ا.د. نادر+ا.د. عبدالعزيز+د.عبدالرحيم+ 

  8م 8+7جيوفيزياء ج إبراهيم

 ارةسا.د. رفعت+ ا.د. الخضري+ 

 رابعة أساسي علوم
   8م 7+6جيولوجيا مصر + بيئية ج

 عالا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د. قمح+
  8م 11+10جيولوجيا مصر + بيئية ج

 رناا.د. عبد المنعم+ا.د. الششتاوي +د.طارق+ 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 قمحا.د. سمير زكي 

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 10/2/2018اخر تحديث بتاريخ  جعفر عبد العليم البحريةا. د. 

 نهائي



 امعة طنـــــطاج

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2018-2017للعام الجامعي  الثانيالدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي جدول 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم

ن
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 2+1حيوان ج عملي جيولوجيا
  8م  3جيوفيزياء ج

 إبراهيم +ا.د. عبدالعزيز+د. عبدالرحيم+نادرا.د. 
  5+4+3+2+1ملي رياضيات جع

  7م  1مواد أرض ج

 سمر ا.د. إبراهيم+ا.د. ثروت+د. احمد+
 

 وتعدينج بترول 
  8م  2+1جيوفيزياء ج

 إبراهيم ا.د. نادر+ا.د. معتز+
  9م 2+1مناجم جمقدمة في 

 إيمان  ا.د. إبراهيم+ا.د. عبدالجواد+
4مقدمة في المخاطر الجيولوجية مدرج  

د. قمحا.ا.د. عشماوي + ا.د. عالء +     

ي
ان

لث
ا

 

 خاص
1صخور نارية   

1معمل   

 د. اسماعيل د. احمد +
 

 للصخورمعادن مكونة 

 3مدرج  

 ا.د. سمير محمد على

  1صخور متحولة 

 3مدرج 

 ا.د. ثروت + ا.د. جعفر

  3م 2+ 1ج 1صخور نارية 

 سمر ا.د. غنيم+ا.د. م حمدي+ د. إسماعيل+
  

 جيوفيزياء
 4قديمة معمل مغناطيسية 

 ادية الخضريش العزيز + ا.د. عبد ا.د.

 4معمل  2طرق كهربية 

 ا.د. ش الخضري
 

  8م  2+1ج 2ط تثاقلية 

 إبراهيم+ا.د. معتز+د.صبحي+ا.د. عبدالعزيز
  

 ك/جيولوجيا
 2م 2+1ج 1صخور نارية 

 سمر ا.د. سمير+ا.د. ابوعنبر+د. جمال+
 

 4معمل  1صخور نارية 

 ا.د. ابوعنبر + د. احمد 

  1صخور متحولة 

.د. ثروت ا 1معمل 

 + ا.د. ابوعنبر

 معادن مكونة للصخور

 1معمل 

 ا.د. جعفر

  2م 2+1معادن تطبيقية ج

 زينبغنيم+ا.د. حراز+ د. إسماعيل+ا.د. 
 

ال
ث

ال
ث

 

  خاص
 1معمل  جيولوجيا تكتونية

 ا.د.جعفر + د.اسماعيل
 1معمل  جيولوجيا الخامات

 ا.د. حراز + د. عبد المنصف
  1معمل  2جيوفيزياء 

 ش الخضري + د. محمد سالما.د. 

  6م 1تحت سطحية ج

 سارة ا.د. نادر+ ا.د. الششتاوي+د. عبد الرحيم+
   3م 3+2تحت سطحية ج

 الششتاوي+د. عبد الرحيم+سارة.د. نادر+ ا.د. ا

  7م  1ج 2جيوفيزياء 

 سارة ا.د. عبدالعزيز+ ا.د. معتز+

  ياك/جيولوج

  3م  1تكتونية ج

  7م 1خامات جج  علي ا.د. م حمدي+د. إسماعيل+ ا.د. عاطف+
 إيمان د. عبدالمنصف+ا.د. إبراهيم+ +سميرا.د. 

  5م 2مات جاخ ج

 إيمان.د. إبراهيم+ا.د. م حمدي+د. عبد المنصف+ا
 

  7م  2تكتونية ج

 سمرا.د. عبد الواحد+ ا.د. علي+ د. صبحي+

ع
اب
لر

ا
 

 خاص
  5م  3+2تحليل حوضي  ج

 شامةا.د. عبد المنعم+ا.د. الششتاوي+د. طارق+

 تحليل حوضي 

 ق السيمنار

 ا.د. الششتاوي + د. طارق

 2استشعار عن بعد 

 ق السيمنار 

 د. قمحا.ا.د. عالء + 

  9م 1ج 2استشعار عن بعد 

 علي ا.د. عاطف+ا.د. عبد الواحد +د. جمال+

  9م  2ج 2استشعار عن بعد 

 ا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د. قمح+علي

  9م  3ج 2استشعار عن بعد 

 عال+ ا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د. قمح

 جيوفيزياء
 3مدرج  لتعدينجيوفيزياء ا

 ا.د. حراز + ا.د. رفعت

 2م  2+1جيوفيزياء التعدين ج

 زينب  ا.د. العوضي+ا.د. رفعت+ا.د. معتز+

 4معمل    الجيوفيزيائيةتكامل البيانات 

 ا.د. الخضري+ ا.د. رفعت +  .د. العوضىا

ا.د.    8م 1ة جتكامل البيانات الجيوفيزيائي

  إبراهيمالعوضي+ ا.د. معتز+د. طارق+
ا.د.  6م 2جة تكامل البيانات الجيوفيزيائي

   د.محبالعوضي+ا.د. نادر+د. عبدالرحيم+

 ك/جيولوجيا

   3م 1بريكامبري ج

 إيمان+ د.عبد المنصف+. عبد السالم+ا.د. م حمديا.د
  كيمياء عملي كيمياء  

  7م 2تصويرية ج

 لي ا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د. قمح+ع

 رابعه الئحة
  3بريكامبرى م

 + د.عبد المنصف+إيمانا.د. عبد السالم+ا.د. م حمدي
    

ية
رب

لت
ا

 

   اولى كيمياء
 3مدرج  8+7+4جيولوجيا عامة ج

 شامة ا.د. زلط+ا.د. حمزة+ د. طارق+
 3مدرج 3+2+1جيولوجيا عامة ج

  شامة ا.د. ابوعنبر+ا.د. جعفر+د. جمال+
 

  أولى فيزياء
   5م  6+5جيولوجيا عامة ج

 شامة ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم+ د. جمال+د

  5م 2+1جيولوجيا عامة ج 

زينب فارس+ا.د. اكمل+ د. احمد+ا.د.   
 

 4جيولوجيا عامة مجمع 

 ا.د. رفعت + ا.د. ش الخضري
 

 بالتربية 2نبات مدرج  ثانية بيولوجي انجليزي
 بالتربية 2معادن وموارد اقتصادية مدرج 

 ا.د. عبد السالم + ا.د. حراز
  

 504قاعة  حيوان 504نبات قاعة    ثالثة بيولوجي

  1مدرج    3+2+1رسوبية ج

 شامةا.د. الششتاوي+د. جمال+د. طارق+

  8م  6+5تركيبية جج 

 عليا.د. عاطف+ا.د. عبدالواحد+

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 ا.د. سمير زكي قمح

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 العليم البحريةجعفر عبد ا. د. 
 10/2/2018اخر تحديث بتاريخ 

 نهائي



 امعة طنـــــطاج

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2018-2017الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي جدول 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم

ء
ثا

ال
لث

ا
 

وم
عل

ال
 

ل
و
ال
ا

 

 جيولوجيا
  9م  4جيوفيزياء ج

  إبراهيما.د. العوضي+ا.د. الخضري+ا.د. معتز+
 1علم حيوان مجمع 1 مجمع ثقافة الجودة

  1م 3مواد أرض ج

  زينب.د. ثروت+ا.د. م حمدي+ د. عبدالمنصف+ ا
 5الى ج 1ج فيزياء عملي

 8م 6+5جيوفيزياء ج
ا.د. العوضي+ا.د. عبدالعزيز+ا.د. 

 الخضري +إبراهيم

 كيمياء عملي عملي نبات  مركز الخدمةمهارات  مهارات عملي بمركز الخدمة ج بترول وتعدين

ي
ان

لث
ا

 

 خاص
  2م 1معادن مكونة للصخور ج

 زينبا.د. م حمدي+د. احمد+ ا.د. سمير+
  6م  2+1بقية صخرية جط

 عال ا.د. فارس+ا.د. اكمل+ د. جمال+
 1حفريات كبيرة 

 4مدرج 

 حمزة+ا.د. فارسا.د.

 معادن تطبيقية 

 4مدرج 

 ا.د. حراز

   6م 2+1حفريات كبيرة  ج
 شامةا.د. فارس+ا.د. حمزة+د. صبحي+

 

   5تحليل الي مجمع  5ك حركية مجمع  5مجمع  3ك عضوية  جيولوجيا/ك

 ج بترول وتعدين
   3م 1صخور نارية  ج

 إيمان ا.د. عبد السالم+ا.د. عالء+ا.د. قمح+
 4كيمياء مدرج 

  3م  2خور نارية  جص

  إيمانا.د. عبد السالم+ا.د. عالء+ا.د. قمح+
  

ث
ال
لث

ا
 

 خاص
جيولوجيا تحت سطحية 

 1مجمع 

عبد  ا.د.نادر+د.ش

 الرحيم

 
 1معمل  2جيولوجيا تركيبية

 + ا.د. عاطفالواحد ا.د.عبد  
 

  4م 3+2جيوفيزياء ج
 إبراهيم ا.د. عبد العزيز+ا.د. الخضري+د. صبحي+

  5م 3+2تكتونية ج
 سمر.د. جعفر+ا.د. عبدالواحد+د. إسماعيل+ا

  5م  1تكتونية ج
 .د. جعفر+ا.د. عبدالواحد+د. إسماعيل+سمرا

 جيوفيزياء
 4معمل جيولوجيا تكتونية 

 ا.د. عبد العزيز

 طبقية مغناطيسية

ا.د.عبد العزيز+ ا.د. ش  4معمل 

 الخضرى + د. صبحي

 2 طرق كهرومغناطيسية

 4معمل 

  ا.د. ش الخضري

  2م 2ج 2رسوبية 
 رناا.د. عبدالمنعم+ا.د. الششتاوي+ د.طارق+

 4م 1علم الزالزل ج
 إبراهيم  رفعت+ا.د. معتز+ا.د. عبدلعزيز+ا.د. 

 

    نواتج طبيعية عملي  ك/جيولوجيا

ع
اب
لر

ا
 

 خاص

  5م 1جيولوجيا المناجم ج

 سمرا.د. إبراهيم+ ا.د. ابوعنبر+ د. إسماعيل+

  5م 3+2معادن الخامات ج

  5م  1معادن الخامات ج إيمان ا.د. غنيم+ا.د. بثينه+د. عبد المنصف+

 سمر+ د. إسماعيل+ا.د. إبراهيم+ا.د. بثينه
  

   8م 3+2ج 2ج فانيروزوي

 شامة+جمالا.د. عبد المنعم+ا.د. الششتاوي+د. 

  8م 1ج 2ج فانيروزوي

 شامةطارق+د.ا.د. عبد المنعم+ا.د. الششتاوي+

  جيوفيزياء
 1معمل  2جيولوجيا البترول 

 ا.د. نادر+ د. ش عبد الرحيم

السيمنارق   اقتصاديات وتقييم البترول   

 ش عبد الرحيم .ا.د. حراز + د

  7م  2+1ج اقتصاديات وتقييم البترول

    سارة  ا.د. العوضي+ا.د. حراز+ا.د. معتز+
  7م  2+1ج 2بترول 

 سارة      ا.د. نادر+ا.د. الخضري+د. عبدالرحيم+ 
 

 6عمجم تحليله متقدم 6جمميرات البولي 6م فوق جزئية مجمع  6ك بيئة مجمع  6اصباغ مجمع  6بوليمرات مجمع  ك/جيولوجيا
 3م 2بريكامبري ج

  إيمان ا.د. عبدالسالم+ا.د. م حمدي+د. احمد+
 

 رابعة الئحة
  7حفريات طبقية  كبيره م

  عال+ د. طارق+عليا.د. فارس+ا.د. 

  5قتصادية ما

 إيمانا.د. غنيم+ا.د. بثينه+د. عبد المنصف+

 بترول وتحت سطحية بالمكتب

 ا.د. نادر + د. ش عبد الرحيم
  7بترول م

 ا.د. نادر+ا.د. الخضري+د. عبدالرحيم+ سارة      
 

ية
رب

لت
ا

 

 علم حيوان  أولى كيمياء انجليزي
 جيولوجيا عامة قاعة )ا( بالتربية

    ا.د. عشماويا.د. ابراهيم + 
 كيمياء 

  8م 2+1ججيولوجيا عامة 

 زينب ا.د. إبراهيم+ا.د. عشماوي+
 

 أولى بيولوجي انجليزي
  6م 2+1ججيولوجيا عامة  

 رنا ا.د.عشماوي+ا.د. عبدالواحد+د. صبحي+
    

 أولى بيولوجي
 2جيولوجيا عامة مجمع 

 ا.د. زلط + ا.د. حمزة + ا.د. أكمل
  عملي كيمياء 2فيزياء +نبات مجمع 

   اولي فيزياء
   8م 4+3جيولوجيا عامة ج

شامةا.د. م جمال+ا.د. زينهم+ ا.د. رفعت+  
  

    ثانية بيولوجي
 3معادن وموارد اقتصادية مجمع 

 ا.د. بثينها.د. حراز + 
 

 

 

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 ا.د. سمير زكي قمح

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 جعفر عبد العليم البحريةا. د. 
 10/2/2018اخر تحديث بتاريخ 

 نهائي



 امعة طنـــــطاج

    كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 ( 2018-2017الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي جدول 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم

ال
ا

ء
عا

رب
 

وم
عل

ال
 

ل
و
ال
ا

 

 جيولوجيا
 6+5+ج4+ج3ج كيمياء عملي 2+ج1ج كيمياء عملي

1مجمع حقوق  1لغة عربية مجمع     7م  4مواد أرض ج   

 زينب ا.د. ثروت+ ا.د. ابوعنبر+ د. عبد المنصف+

  7م  2مواد أرض ج

 سمر ا.د. ثروت+ ا.د. ابراهيم+ د. عبد المنصف+

  فيزياء عملي  4حقوق مدرج   4كيمياء مدرج  4فيزياء مدرج  ج بترول وتعدين

ي
ان

لث
ا

 

 جيوفيزياء
  8م 2+1مغناطيسية قديمة ج

 إبراهيم ا.د. عبد العزيز+ا.د. الخضري+د عبدالرحيم+

  9م 2+1كهربية ج

 .محبد+ا.د. عبد العزيز+ا.د. م جمال+ا.د. الخضري 

  8م 2+1ج 2مغناطيسية ـ ط

. عبد العزيز+ا.د. الخضري+د ا.د

 براهيمإعبدالرحيم+

  

 3ك عضوية  ك حركية عملي تحليل الي عملي ك/جيولوجيا
  6م  2+1حفريات كبيرة ج

 عال ا.د. فارس+ا.د. حمزة+د. صبحي+
 

  ج بترول وتعدين
 1معمل حبوب اللقاح 

 ا.د. علي سليمان

  1م 1حبوب اللقاح ج

 علي سليمان أ.د. ا.د. زلط+ا.د. حمزة+

   1م 3+2حبوب اللقاح ج

 أ.د. علي سليمان ا.د. زلط+ا.د. حمزة+
  

ث
ال
لث

ا
 

 خاص
  3م  3+2هندسية  ج

 عليا.د. عاطف+ا.د. عبدالواحد+د. إسماعيل+

   2م  3+2رسوبية ج

 شامةا.د. عبد المنعم+ ا.د. الششتاوي+ د. طارق+

  2م  1رسوبية ج

 + د. طارق+شامة.د. عبد المنعم+ ا.د. الششتاويا
  

  6م 1طبقية حياتية ج

 رناا.د. فارس+ا.د. اكمل+ د. جمال+

  6م  3+2طبقية حياتية ج

 رناا.د. فارس+ا.د. اكمل+ د. جمال+

  يوفيزياءج
 3م 1ج تفسير البيانات التثاقلية

 إبراهيم ا.د. العوضي+ا.د. رفعت+ د. صبحي+

 3م 2ج تفسير البيانات التثاقلية

 د.محبا.د. العوضي+ا.د. رفعت+ د. صبحي+ 

   2م  2علم الزالزل ج

 د. محبا.د. عبد العزيز+ا.د. معتز+
 

  ك/جيولوجيا
 3جيولوجيا الخامات مدرج 

 . إبراهيم + ا.د. بثينةا.د

  4م  2+1تحت سطحية ج

 سارةا.د. نادر+ا.د. معتز+ د. عبد الرحيم+
   ك كهربية عملي

ع
اب
لر

ا
 

 خاص
  3معادن الخامات مدرج 

 ا.د. إبراهيم + ا.د. بثينه
 جيولوجيا تصويرية

 1مجمع 

 ا.د.عشماوى

جيولوجيا ما قبل الكمبرى 

 1مجمع 

 ا.د. عبد السالم

 

 
  5م 1جيولوجيا المياه ج

 علي د. جمال+ا.د. م جمال+ا.د. زينهم+
 

  ك/جيولوجيا
  7م 1تصويرية ج

 علي ا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د.قمح+

  9م  2+1متقدم ج ءجيوكيميا

 سمرا.د. غنيم+ا.د. أبو عنبر+ د. احمد+
 

  رابعه الئحة
 1مجمع جيولوجيا ما قبل الكمبرى 

 ا.د. عبد السالم

 بالمكتبجيولوجيا اقتصادية 

 ا.د. إبراهيم + ا.د. بثينه

  9جيوكيمياء م
 سمرا.د. غنيم+ا.د. أبو عنبر+ د. احمد+

 

ية
رب

لت
ا

 

   اولى كيمياء
  5م  6+5جيولوجيا عامة ج

 سمرا.د. أبو عنبر+ا.د. م حمدي+
  عملي كيمياء

 اولى بيولوجي
  5م  4+3جيولوجيا عامة ج

 عالا.د. زلط+ا.د. حمزة+ا.د. اكمل+

  5م  2+1جيولوجيا عامة ج

  عالا.د. زينهم++ ا.د. عشماوي+ا.د. عالء
 

   3مدرج  7+6+5جيولوجيا عامة ج

  ا.د. زلط+ا.د. اكمل+ د. طارق+رنا
 

  ثانية بيولوجي انجليزي
  8م 2+1جمعادن وموارد اقتصادية  

 زينب +احمدا.د. حراز+ا.د. بثينه+د. 
   

 بالتربية 504نبات قاعة  بالتربية 504حيوان قاعة  ثالثة بيولوجي
 بكلية العلوم 1مدرج جيولوجيا تركيبية 

 الواحدا.د. محمد عبد 
 عملي نبات+حيوان

  5م 2+1تركيبية جج 

 علي  ا.د. عاطف+ ا.د. الششتاوي+

  8م 4+3تركيبية جج 

 شامةا.د. عبد الواحد+ ا.د. م حمدي+

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 ا.د. سمير زكي قمح

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 10/2/2018اخر تحديث بتاريخ  البحرية جعفر عبد العليما. د. 

 نهائي



 امعة طنـــــطاج

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2018-2017الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي جدول 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم

س
مي

خ
ال

 

وم
عل

ال
 

ي
ان

لث
ا

 

  جيوفيزياء
  9م 2+1طرق سيزمية ج

 سارة  ا.د. نادر+ا.د. عبد العزيز+ د. عبد الرحيم+
 4معمل  1طرق سيزمية 

 ا.د. معتز

   6م 2+1طبقية صخرية ج
 رنا ا.د. فارس+د. جمال+د. صبحي+

 

   ج بترول وتعدين
 4تخليق ومعالجة البيانات السيزمية مدرج 

 ا.د. معتز + د. محمد سالم

  6م 3+2طبقات ج
 رنا ا.د.زلط+ا.د. حمزة+

  

ث
ال
لث

ا
 

 خاص
جيولوجيا الحقب الرباعي 

 1معمل 

 ى +ا.د. زلطا.د. عل

  1م 1جيولوجيا الحقب الرباعي ج

 رنا +ا.د. علي+الششتاويا.د. فارس+ا.د.
 

 جيولوجيا هندسية

 4 مدرج

 ا.د.عاطف

 
  1م 3+2جيولوجيا الحقب الرباعي ج

 شامة+ ا.د. اكمل+ا.د.زلط+ا.د. علي 
 

 جيوفيزياء
 الجيوفيزياء  كمبيوتر فت 

د. ا.ا.د. رفعت +  4 مدرج

 معتز + د. محمد سالم

 علم الزالزل

 4مدرج 

 د. محمد سالم

 تفسير البيانات التثاقلية 

 4معمل 

 +ا.د. رفعت ا.د. العوضى

   9م 1ج الجيوفيزياء كمبيوتر فت 

 سارة سالم+ ا.د. عبد العزيز+ ا.د. رفعت+د. محمد
  9م 2ج الجيوفيزياء كمبيوتر فت 

 محبد.سالم+ا.د. رفعت+ا.د. معتز+د. محمد
 

 ك/جيولوجيا

  9م 1بيئية جج 

 عليا.د. عالء+جمال+ حمدا.د. م
 

 الجيولوجيا البيئية

 1معمل 

 د. قمحا.ا.د. عالء + 

 جيولوجيا تكتونية

 4مدرج 
 ا.د. عاطف + ا.د. عبد الواحد

  
   5م 2بيئية جج 

 د.محب  ا.د. عشماوي+ ا.د. زينهم+

ع
اب
لر

ا
 

   جيوفيزياء
 1معمل  ميكانيكا التربة

  مسعود ا.د. عالء
 

  3م  2+ 1ميكانيكا التربة ج

 علي ++ د. احمدقمحا.د. عالء+ ا.د. ا

 
 

  رابعة الئحة
  7تصويرية م

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عاطف+ د. احمد+
 جيولوجيا هندسية

 ا.د.عاطف 4 مدرج
   

ية
رب

لت
ا

 

    3فيزياء مجمع  3فيزياء مجمع  أولى كيمياء 
6جيولوجيا عامة مجمع   

 ا.د. أبو عنبر + ا.د. بثينه
 

  لى بيولوجي انجليزيأو
 جيولوجيا عامة قاعة )ا( بالتربية

 ا.د. زلط + ا.د. عبد الواحد + د. صبحي
   

      ثالثة تربية خاص علوم
 3+2+1جيولوجيا ج

ا.د. فارس+د.  8م

 شامةجمال+
 

 أساسي علوم رابعة
   8م 5+4جيولوجيا مصر + بيئية ج

 شامةا.د. حمزة+ ا.د. قمح+ د. جمال+

  8م 9+8جيولوجيا مصر + بيئية ج

 شامة+ا.د. حمزة+ا.د. قمح+ا.د. اكمل

  8م 3+2+1جيولوجيا مصر + بيئية ج

 شامة++ د. طارقا.د. زينهم جمال+ حمدا.د. م
  5حيوان مجمع 

 
 

 

 لجنة الجداول الدراسية 

 ا.د. سمير زكي قمح

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 جعفر عبد العليم البحريةا. د. 
 10/2/2018اخر تحديث بتاريخ 

 نهائي


