جامعة طنـــــطا
كلية العلــــــــوم
قسم الجيولوجيا

جدول الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية (الفصل الدراسي األول للعام الجامعي )1026-1025
اليوم الكلية المستوى

الشعبة

22-20

20-9

االول

رياضيات 2

جيولوجيا

جيوفيزياء

الثاني
ك/جيولوجيا

العلوم

خاص

21-22

2-21

جيولوجيا فيزيائيه
مجمع1
أ.د .عشماوى
 +أ.د .عبد العزيز

موجات سيزمية وسرعات ج 1م3
جاد

بصريات
ق السيمنار
أ.د .ثروت

بلورات ج 1م 8
زينب
حبوب اللقاح
معمل 2
ا.د .على سليمان

الثالث

السبت
الرابع

جيوفيزياء

تركيبية ج 2م5
على

ك/جيولوجيا

متحولة 2ج 1م2
 +أيمان

خاص

مقرر خاص م9
عمرو

جيوفيزياء

سيزمية الطبقات
ق السيمنار
د .معـــــــــــــتز

ك/جيولوجيا

كيمياء نظري

طرق سبزمية حقلية
معمل 2
د .خالد  +د .معتز

ثالثة أساسي علوم
االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد  +د .سمير زكي قمح

جيولوجيا فيزيائية ج5م8
عمرو

موجات سيزمية وسرعات ج 2م3
جاد

حفريات دقيقه 2مدرج4
أ.د .فارس +ا.د .زلط +
ا.د .اكمل
صخور متحوله1
معمل 4
ا.د.ثروت +ا.د.بثينه
طرق سيزمية حقلية ج 1م2
 +نصر

حبوب اللقاح ج 2م6
ارنا
طرق سيزمية حقلية ج 2م2
 +نصر

متحولة 2ج 2م2
 +أيمان
تحليل سحنات
ق السيمنار
ا.د .الشيشتاوى +د .حسام

ج الحياه الظاهرة مصر
معمل 4
ا.د .عبد المنعم +ا.د.حمزة

سيزمية طبقات ج 1م9
 +جاد
جيولوجيا مصر
معمل 4
ا.د .عبد المنعم +د .صبحي

سيزمية طبقات ج 2م9
 +جاد
جيولوجيا البترول ج 1م7
نصر
جيولوجيا طبيعية
جيولوجيا طبيعية
ج + 4ج + 5ج6
ج  +1ج+ 2ج3
مدرج 4
مدرج 4
علي
علي
مواد األرض ج  +1ج 2م 5ايمان

ثانية بيولوجي عام
ثالثة بيولوجي عام

جيولوجيا تاريخية ج1م6
 +رنا

تاريخية ج 2م6
+رنا

علم الطبقات
ق السيمنار
ا.د.حمزه +د.صبحى +
د .عبدالحكم

أولى أساسي
علوم/خاص

التربية

جيولوجيا فيزيائية ج1م8
عمرو

حفريات كبيره 1
ق السيمنار
أ.د .حمزه  +د .حسام
صخور رسوبية
معمل 4
ا.د .عبد المنعم+
ا.د.الشيشتاوى +د .جمال

حبوب اللقاح ج 1م6
رنا

4-3

جيولوجيا فيزيائية ج 2م8
عمرو

موجات سيزمية وسرعات
معمل 2
د .خالد

طرق تثاقلية ج 1م7
نصر

جيولوجيا الحقل
معمل 2
أ.د.ثروت  +د .اسماعيل

1-2

3-1

5-4

6-5

7-6

مواد األرض ج  +3ج  4م 7زينب

جيولوجيا طبيعية
مجمع 5
ا.د .محمد عبد الواحد
+د .سمير قمح
مواد األرض
مجمع 6
ا.د .بثينه  +ا.د .عبد الرحمن

طبقات وتاريخ األرض م6
رنا
فضاء ومجموعة شمسية وصخور نارية معمل 2
ا.د .جعفر +ا.د .أبو عنبر+د .إسماعيل  +د .احمد السعيد

اخر تحديث بتاريخ 1025/20/3

رئيس مجلس القسم
ا .د .عبد الفتاح علي زلط

جامعة طنـــــطا
كلية العلــــــــوم
قسم الجيولوجيا
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اليوم الكلية المستوى
االول

الشعبة

20-9

بيولوجي

جيولوجيا عامه
مجمع4
ا.د .عشماوى+ا.د .جعفر

خاص

معادن تركيبيه
مدرج4
أ.د .سمير

21-22

حفريات دقيقه 2
بلورات
مدرج4
مدرج4
.د .فارس +ا.د .زلط +
أ.د .غنيم  +أ.د .بثينه
ا.د .اكمل

كيمياء عضوية

الثاني

العلوم

ك/جيولوجيا

كيمياء نظري

خاص

جيوفيزياءج 2م2
+جاد

رواسب ال فلزيةج 2م5
+ايمان

جيوفيزياء

رسوبية 1ج 1م8
 +عمرو
بتروفيزياء ج 2م7
نصر

رسوبية 1ج 2م8
 +عمرو
بتروفيزياء ج1م7
نصر

خاص

جيولوجيا النظائر م9
+ايمان

استشعار عن بعد 2
ق السيمنارا.د.عالء+
د .سمير قمح

جيوفيزياء

تسجيالت االبار معمل 4
ا.د.نادر +د .ش عبدالرحيم

استشعار عن بعد 2
ق السيمنارا.د.عالء+
د .سمير قمح

الثالث

جيوفيزياء

االحد
الرابع

رابعة

1-2

4-3

جيولوجيا فيزيائية م4
على

حفريات دقيقة 1ج1م6
+رنا
بصريات ج 2م3
زينب

ك/جيولوجيا
الئحة قديمة

22-20

2-21

3-1

5-4

جيوكيمياء
معمل 2
ا.د .ابوعنبر  +ا.د.
عبدالرحمن
اقتصادية معمل 5
ا.د .ابراهيم سالم  +ا.د.بثينه

حفريات دقيقة 1ج 2م6
+رنا
بصريات  1ج 1م3
زينب
بلورات معمل 4
أ.د .بثينه  +ا.د .عبد الرحمن

تطبيقات الكمبيوتر
ق السيمنار
ا.د.عالء+د.قمح

جيولوجيا البترول معمل2
ا.د.نادر +د .ش عبدالرحيم

بلورات ج1م8
+زينب

بلورات ج 2م8
+زينب

حفريات دقيقة  1ج 2م6
+عمرو
طرق تثاقلية ج 2م7
نصر
أسس طبقات ج 1م 5
رنا

حفريات دقيقة  1ج 1م6
+عمرو

كيمياء عملي
صخور ناريه 1
رواسب الفلزيه
مدرج3
مدرج3
ا.د .سمير  +أ.د .عبد
ا.د.حراز
السالم
حقلية ج 1م 3
على
طرق سيزمية 2ج 2م 2
جاد

رواسب ال فلزيةج 1م5
ايمان

جيولوجيا البترول
مدرج 4ا.د.نادر +د.ش
عبدالرحيم
جيولوجيا البترول
مدرج 4ا.د.نادر +د.ش
عبدالرحيم

جيولوجيا المياه ج 1م2
جاد

جيولوجيا البترول
مدرج 4ا.د.نادر +د.ش
عبدالرحيم

جيولوجيا البترول 1ج 2م3
+نصر

مــائيـــــــة معمل 2
ا.د .زينهم

حفريات طبقية م7
رنا
بلورات ومعادن واقتصادية مجمع 3
ا.د .غنيم +ا.د .إبراهيم  +ا.د .جعفر

ثانية أساسي علوم

التربية

مائية وبترول
معمل2
ا.د.نادر+ا.د .زينهم

رابعة بيولوجي -
قديم

االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد  +د .سمير زكي قمح

6-5

7-6

اخر تحديث بتاريخ 1025/20/3

اقتصادية معمل 2
ا.د .ابراهيم  +ا.د.
حراز

رئيس مجلس القسم
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االول
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20-9

جيولوجيا

جيولوجيا تاريخية
مجمع2
ا.د.زلط+ا.د.ابوعنبر

خاص

الثاني

جيوفيزياء

ك/جيولوجيا

الثالث

االثنين

العلوم

خاص

22-20
فيزياء 2

طرق كهربية  1ج 1م3
نصر
طرق اشعاعية وحرارية ج 2م4
جاد
بصريات ج 2م2
ايمان
حفريات دقيقة ج 1م6
رنا
تركيبية 1ج 1م8
عمرو
حقلية ج 2م5
على

جيولوجيا المياه2
مدرج 4
ا.د .زينهم

خاص

الرابع

التربية

كيمياء نظري

جيولوجيا المياه2
مدرج 4
ا.د .زينهم

ثالثة

طبقات بالمكتب
د .محمد صبحي  +ا.د .علي سليمان

رابعة

حفريات طبقية معمل2
ا.د.فارس+ا.د.أكمل

الئحة قديمة

ثانية بيولوجى

االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد  +د .سمير زكي قمح

1-2

جيولوجيا تاريخية ج 3م6
رنا

نبات عام

احجار كريمة ج 1م7
ايمان
معادن تركيبية ج 2م1
زينب

كيمياء نظري

ك/جيولوجيا

ك/جيولوجيا

21-22

2-21

3-1

حفريات دقيقه 2
مدرج4
ا.د .فارس +ا.د .زلط +
ا.د .اكمل

طرق كهربية2
معمل4
ا.د .ش الخضرى

طرق مغناطيسية2
معمل4
ا.د .رفعت+ا.د .ش
الخضرى

حفريات دقيقة ج 2م6
رنا

تركيبية 2مدرج 3
ا.د .عاطف نوير

4-3
ثقافة

احجار كريمة ج 2م7
يمان
معادن تركيبية ج 2م1
زينب
طرق كهربية  1ج  2م2
نصر
طرق اشعاعية وحرارية ج 1م3
جاد

ديناميكا حرارية
تركيبية  1ج 2م8
عمرو
حقلية ج 2م5
علي

جيوفيزياء 2مدرج 3
ا.د .العوضى+ا.د.رفعت

تركيبية 2مدرج 3
ا.د .عاطف نوير
+ا.د عبدالواحد
ج الخامات فى مصر
جيولوجيا النظائر
معمل 4
مدرج 4
ا.د.ابراهيم +د .عبد
ا.د.غنيم  +ا.د.ابوعنبر
المنصف
جيولوجيا المياه 1ج 2م2
جاد
جيولوجيا مصرج1م3
نصر
تركيبية 2مدرج 3
ا.د .عاطف نوير
تصويرية
جيوكيمياء
معمل 2
معمل 2
ا.د.عشماوى
ا.د.غنيم +ا .د.ابوعنبر

طرق اشعاعية وحرارية
معمل4
ا.د .زينهم+ا.د .ش
الخضرى

5-4

عضوية فيزيائية

حلقية غير متجانسة

جيوكيمياء
مدرج 4
ا.د.غنيم+ا.د.ابوعنبر

6-5

كيمياء عملي

حفريات كبيرة ج 2م6
 +رنا

عناصر انتقالية

تحليل السحنات م8
عمرو

جيولوجيا المياه 1ج 1م2
جاد
جيولوجيا مصر ج 2م3
نصر
تركيبية م 5
على
جيولوجيا المياه م2
جاد

جيوفيزياء م 2
نصر
جيولوجيا مصر م 6
رنا

مواد األرض ج  +5ج6م 8ايمان
مواد األرض ج  +7ج  8م 5زينب

اخر تحديث بتاريخ 1025/20/3

7-6

رئيس مجلس القسم
ا .د .عبد الفتاح علي زلط

جامعة طنـــــطا
كلية العلــــــــوم
قسم الجيولوجيا

جدول الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية (الفصل الدراسي األول للعام الجامعي )1026-1025
اليوم الكلية المستوى

الشعبة

20-9

22-20

االول
الثاني

العلوم

الثالثاء

الثالث

جيولوجيا

جيولوجيا فيزيائية ج3م5
+عمرو
جيولوجيا تاريخية ج 4م6
 +رنا

خاص

عملي حيوان

جيوفيزياء

طرق مغناطيسية 1ج 1م2
+نصر

ك/جيولوجيا

بلورات ج 2م8
زينب

خاص

صخور نارية ج1م3
+ايمان

جيوفيزياء

بتروفيزياء
قاعة السيمنار
ا.د.نادر+ا.د.عبدالعزيز+د.ش عبد الرحيم

ك/جيولوجيا

الرابع

جيوفيزياء

جيولوجيا الحقل
مدرج5
ا.د .عاطف نوير +د.
احمد السعيد

2-21

21-22

جيولوجيا فيزيائية ج4م5
+عمرو
تاريخية ج 5م6
 +رنا
علم الطبقات ق السيمنار
كيمياء تحليلية
ا.د.حمزه +د.صبحى  +د.
عبدالحكم
طرق مغناطيسية 1ج 2م2
+نصر
علم الطبقات ق السيمنار
ا.د.حمزه +د.صبحى  +د.
عبدالحكم

1-2
فيزياء عملي

الئحة قديمة

رابعة
رابعة بيولوجي عام

التربية

كهرومغناطيسية

كيمياء العناصر

أسس طبقات ج 2م6
رنا

صخور نارية 2ج  2م3
+ايمان

معالجة وتفسير البيانات ج 2م9
+جاد
تركيبة ج 1م8
على
صخور رسوبية
معمل 4
ا.د .عبد المنعم+
ا.د.الشيشتاوى +د .جمال

جيولوجيا المياه
معمل 4
ا.د .زينهم  +ا.د .شادية الخضري

كهرومغناطسية ج 1م2
جاد
حقلية ج 2م5
+زينب

تركيبية 1ج 2م8
ا +عمرو

تركيبية 1ج 1م8
+عمرو

حقلية ج 1م5
+زينب

ا.د .محمد احمد عبد الواحد  +د .سمير زكي قمح

تسجيالت ابار ج 1م 3
نصر
جيوفيزياء هندسية وبيئية ج2م2
 +جاد

مضاهاة وانتاج الخزانات
معمل 4
ا.د.نادر+ا.د.الشيشتاوى
كيمياء نظري

مساحة بالمكتب
ا.د .ثروت  +د .احمد
السعيد
تصويرية م7
على
جيولوجيا بيئية
معمل 2
ا.د .محمود عشماوي

جيوفيزياء بالمكتب
ا.د .العوضي  +ا.د .رفعت  +د .معتز
اقتصادية م7
ايمان

صخور رسوبية بالمكتب
د .جمال موسى  +د .حسام

مساحة م4
على

جيولوجيا البترول م7
نصر

طبقات م4
رنا
مناجم م7
ايمان

علم الفلك
معمل 2
ا.د .ثروت  +د .احمد السعيد

رابعة بيولوجي -
قديم

االشراف على الجداول الدراسية

فيزياء عملي

مقدمة في الديناميكا الحرارية

ك/جيولوجيا
ثالثة

4-3

6-5

حفريات كبيرة ج 1م6
 +رنا

صخور رسوبية
معمل 4
ا.د .عبد المنعم +ا.د.الشيشتاوى +
د .جمال

صخور متحولة 1
مدرج4
ا.د .جعفر+د.اسماعيل

3-1

5-4

7-6

اقتصادية م1
ايمان

اخر تحديث بتاريخ 1025/20/3

بترول ومائية م1
+نصر

رئيس مجلس القسم
ا .د .عبد الفتاح علي زلط

جامعة طنـــــطا
كلية العلــــــــوم
قسم الجيولوجيا

جدول الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية (الفصل الدراسي األول للعام الجامعي )1026-1025
الشعبة

اليوم الكلية المستوى
االول

جيولوجيا

22-20

20-9

2-21

21-22

كيمياء عامة
كيمياء عملي

ك/جيولوجيا

بصريات ج 1م2
ايمان

جيوفيزياء

طرق سيزمية 2ج 2م3
جاد

ك/جيولوجيا

رسوبية 1ج 1م8
+عمرو

الثاني

جيوفيزياء

أسس طبقات ج 2م6
+رنا

العلوم

الثالث

خاص

االربعاء

ك/جيولوجيا

جيوكيمياء ج 2م9
زينب

الرابع

جيوفيزياء

جيوفيزياء هندسية وبيئية
مدرج 6
ا.د .العوضى  +ا.د .رفعت

طرق تثاقلية2
مدرج 4ا.د.
العوضى+ا.د .رفغت
كيمياء عضوية
تركيبية2
جيولوجيا الحقل
ق السيمنار
ق السيمنار
ا.د .عبد الواحد
ا.د.عبد الواحد  +د.قمح
رسوبية 1ج 2م8
+عمرو
حقب الحياه الظاهرة م6
رنا
جيولوجيا المياه ج 2م 3
جاد
جيولوجيا البترول ج 1م2
نصر
جيوكيمياء ج 1م9
زينب

بصريات المعادن
معمل 2
ا.د .جعفر
أسس طبقات ج 1م6
رنا
كهرومغناطيسية
مدرج4
ا.د .رفعت

كهرو مغناطيسية ج 2م3
+جاد
كيمياء عملي

جيولوجيا المياه م3
جاد
جيولوجيا البترول ج2م2
نصر
استشعار عن بعد 1ج 1م9
عمرو

كيمياء عملي

ثالثة
جيولوجيا طبيعية
ج + 7ج ج + 8ج9
مدرج 4
علي

ثانية أساسي علوم
خاص

مواد األرض وجيولوجيا اقتصادية
د .عبد المنصف  +د .احمد السعيد
مواد األرض ج  +9ج11م 5ايمان
مواد األرض ج +11ج 12م 8زينب

ثانية بيولوجي
ثالثة أساسي علوم

فضاء و مج شمسية ونارية فضاء و مج شمسية ونارية
ج 2م7
ج 1م7
نصر
نصر
علم الطبقات معمل4
تاريخ األرض
ا.د .حمزة
معمل 4
+د.عبدالحكم
ا.د .على +د .صبحي

ثالثة بيولوجي
االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد  +د .سمير زكي قمح

جيولوجيا الخامات في مصر م5
ايمان
مضاهاة وإنتاج الخزانات ج 1م4
نصر
استشعار عن بعد 1ج 2م9
عمرو

رسوبية م7
على

أولى أساسي علوم

التربية

4-3
لغة

خاص

الئحة قديمة

1-2

3-1

5-4

6-5

7-6
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جيوفيزياء م7
نصر

جامعة طنـــــطا
كلية العلــــــــوم
قسم الجيولوجيا

جدول الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية (الفصل الدراسي األول للعام الجامعي )1026-1025
الشعبة

اليوم الكلية المستوى
االول

20-9

22-20

21-22

جيولوجيا

الثاني

خاص

خاص

2-21

1-2

3-1

كيمياء  +نبات عملي
بصريات ج 2م3
+ايمان

بصريات المعادن
مدرج4
ا.د .عبدالسالم رشاد

أسس طبقات ج 1م6
+رنا

احجار كريمة
مدرج4
ا.د.ابراهيم  +د.
عبدالمنصف

صخور متحولة 2ج 1م2
زينب
رسوبية ج 2م 8
عمرو

جيوفيزياء 1ج 2م2
جاد

العلوم

الثالث

معالجة وتفسير
البيانات
ق السيمنار
د.معــــــتز

جيوفيزياء

طرق سيزمبة1
ق السيمنار
د.مــــــــــــعتز

الخميس
الرابع
الئحة قديمة

ثانية أساسي علوم

التربية

ثانية أساسي علوم
خاص

االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد  +د .سمير زكي قمح

أسس طبقات ج  2م 6
+رنا

صخور متحولة 2ج 2م2
زينب
رسوبية ج 1م 8
عمرو
معالجة وتفسير البيانات ج 1م3
+جاد
حقلية ج2م5
علي
كيمياء نظري

جيولوجيا البترول م7
نصر

جيوفيزياء
رابعة

بصريات ج 1م3
+ايمان

حيوان نظري

ك/جيولوجيا
خاص

4-3

5-4

مناجم معمل 4
ا.د .إبراهيم  +د.
عبدالمنصف

استشعار عن بعد م9
على

جيوكيمياء م 9
ايمان

جيوفيزياء هندسية وبيئية ج 1م3
 +جاد
مضاهاة وانتاجية الخزانات ج 2م7
نصر

تسجيالت االبار ج 2م7
نصر

جيولوجيا مصر معمل4
ا.د .الششتاوي  +د .جمال

جيوكيمياء م9
+ايمان

بلورات ومعادن واقتصادية ج+1ج 2م 5زينب

بلورات ومعادن واقتصادية ج+5ج 6م 5زينب

بلورات ومعادن واقتصادية ج+3ج 4م 8عمرو

بلورات ومعادن واقتصادية ج+7ج 8م 8عمرو

مواد األرض وج اقتصادية
ج+1ج 2م 1
علي

مواد األرض وج اقتصادية
ج+ 3ج  4م1
علي
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