جامعـة طنـــــطا
كلية العـلـــــــوم
قسم الجيولوجيا

جدول امتحانات العملي لمرحله البكالوريوس لكليتي العلوم والتربية
الفصل الدراسي الثاني  -دور يونيو 1027-1026
أخر تحديث بتاريخ 1027/4/16
اليوم
الثالثاء
1027/5/1
االربعاء
1027/5/3
الخميس
1027/5/4
السبت
1027/5/6
االحد
1027/5/7
االثنين
1027/5/8
الثالثاء
1027/5/9

الفرقة

المادة

الوقت

المكان

المالحظون

ثالثة تربية بيولوجي

جيولوجيا تركيبية

2-22

م5+4+3+1+2
8+7+6+

ايمان+رنا+زينب+عمرو+علي+إبراهيم+جاد+م.
نادية+م .سلوى+م .سحر+م .أسماء+م.مروه+م.
دعاء+م .فاتن

اولى تربية فيزياء
اولى تربيه بيولوجي

جيولوجيا عامة
جيولوجيا عامة

22-9
22-9

مجمع 2
م4+2

عمرو+علي+زينب+جاد+م .مروه+م .دعاء

ثانية تربيه بيولوجي

معادن وموارد اقتصادية

22-9

م4+3+1+2

اولى تربية كيمياء
ثانية تربيه بيولوجي إنجليزي
ثالثة تربية أساسي علوم خاص
اولى تربية كيمياء انجليزي
رابعة تربية بيولوجي
اولى تربيه بيولوجي انجليزي

جيولوجيا عامة
معادن وموارد اقتصادية
علوم جيولوجية
جيولوجيا عامة
جيوفيزياء
جيولوجيا عامة

22-9
22-9
22-9
22-9
22-9
1-21

مجمع 6
م2
م6+5
م8+7
م1+2
م4+2

رنا  +ابراهيم

ثالثة تربية بيولوجي

صخور رسوبية

22-9

م5+4+3+1+2
8+7+6+

ايمان+رنا+زينب+عمرو+علي+إبراهيم+جاد+م.
نادية+م .سلوى+م .سحر+م .أسماء+م.مروه+م.
دعاء+م .فاتن

رابعة تربية أساسي علوم

جيولوجيا مصر وبيئية

2-22

م6+5

رنا +ايمان

رنا+إبراهيم+ايمان+م .نادية+م .سلوى
علي+عمرو+ايمان+زينب+إبراهيم+جاد+رنا+
م.نادية+م .سلوى+م .أسماء +م .سحر
عمرو+علي+ايمان+م .مروه+م .دعاء+م .فاتن
زينب  +م .نادية

رنا+إبراهيم +م .أسماء  +م .سحر
زينب  +م .سحر +م .اسماء
جاد +إبراهيم

ثانيه جيولوجيا خاص
ثانية كيمياء/جيولوجيا
ايمان  +زينب  +م .سلوى
م4+3
21-9
ثانيه جيوفيزياء
جاد +د .محب +م .دعاء
 21-9م + 9ق السيمنار
ثالثة جيوفيزياء
جاد  +إبراهيم +م .اسماء
6+5
1-21
االربعاء
 1027/5/20ثالثة جيولوجيا خاص
علي+عمرو+م .نادية
م1+2
1-21
رابعة جيوفيزياء
عمرو +م .نادية
م1+2
21-9
رابعه جيولوجيا خاص
رابعة كيمياء/جيولوجيا
علي  +إبراهيم +م .مروه+م .فاتن
مجمع 2
21-9
رابعه جيولوجيا الئحة
وتعدين
أولى ج بترول
جاد  +إبراهيم +م .اسماء+م .نادية
م8+1+2
21-9
ثانيه جيولوجيا خاص
رنا+م .سحر
م6+5
21-9
ثانية كيمياء/جيولوجيا
زينب+ايمان+م .سلوى
م4+3
21-9
ثالثة جيولوجيا خاص
عمرو+رنا+م .سحر
م8+7
1-21
الخميس
 1027/5/22ثالثة جيوفيزياء
إبراهيم+جاد +م .فاتن
م6+5
1-21
ثالثة كيمياء/جيولوجيا
علي+ايمان+م .مروه
م1+2
1-21
خاص
رابعه جيولوجيا
على +م .دعاء
م9
21-9
رابعه جيولوجيا الئحة
عمرو
م7
21-9
أولى ج بترول وتعدين
زينب  +عمرو +م .نادية
م1+2
1-21
ثانية كيمياء/جيولوجيا
زينب  +عمرو  +م .مروه +م .دعاء
مجمع 6
21-9
ثانيه جيولوجيا خاص
ثانية جيوفيزياء
جاد+على +م .نادية
م1+2
21-9
السبت
ثالثة جيوفيزياء
إبراهيم +رنا +م .سحر
م6+5
21-9
1027/5/23
ثالثة جيولوجيا خاص
علي+إبراهيم +م .أسماء
م6+5
1-21
رابعة جيوفيزياء
جاد +رنا+م .فاتن
م8+7
1-21
رابعه جيولوجيا خاص
م4+3
ايمان  +م .سلوى
21-9
جيولوجيا ما قبل الكمبرى
رابعه جيولوجيا الئحه
على ان تكون مواعيد االمتحانات التطبيقية في نفس مواعيد االمتحانات العملية
 GISتطبيقي
معادن مكونة للصخور
طرق كهربية 1
كهرومغناطيسية 1
جيولوجيا تركيبية1
ميكانيكا التربة
جيولوجيا المياه
كيمياء المياه
جيولوجيا مائية
اساسيات الجيوفيزياء
حفريات دقيقة1
صخور نارية 2
جيولوجيا تكتونية
جيولوجيا تكتونية
جيولوجيا تكتونية
استشعار عن بعد 1
حفريات طبقيه كبيره
مقدمة في المناجم
معادن تطبيقية
معادن تطبيقية
مغناطيسية قديمة
موجات زلزالية
جيوفيزياء1
طباقية مصر

االشرف على شئون الطالب
ا.د /محمد أحمد عبد الواحد
د /سميـر زكــى قمــح  +د .طارق عبد المنصف

22-20

8+7

رنا +م .سحر

رئيس مجلس القســـم
أ.د .عبد الفتاح على زلط

تابع جدول امتحانات العملي لمرحله البكالوريوس لكليتي العلوم والتربية – قسم الجيولوجيا  -فصل دراسي ثاني 1027-1026

اليوم

االحد
1027/5/24

االثنين
1027/5/25

الثالثاء
1027/5/26

االربعاء
1027/5/27

الخميس
1027/5/28

السبت
1027/5/10

الفرقة
ثانيه جيوفيزياء
ثانيه جيولوجيا خاص
ثالثة جيولوجيا خاص
ثالثة جيوفيزياء
ثالثه كيمياء/جيولوجيا
رابعة كيمياء/جيولوجيا
رابعه جيولوجيا خاص
رابعة جيوفيزياء
رابعه جيولوجيا الئحة
أولى علوم جيولوجيا
ثانيه جيوفيزياء
ثانيه جيولوجيا خاص
ثانية كيمياء/جيولوجيا
ثالثة جيولوجيا خاص
ثالثة جيوفيزياء
رابعه جيولوجيا خاص
ثانيه جيولوجيا خاص
ثانيه جيوفيزياء
ثالثة جيولوجيا خاص
ثالثة جيوفيزياء
ثالثة كيمياء/جيولوجيا
رابعة جيوفيزياء
رابعه جيولوجيا خاص
رابعه جيولوجيا الئحة
رابعة كيمياء/جيولوجيا
ثانيه جيولوجيا خاص
ثانيه جيوفيزياء
ثانية كيمياء/جيولوجيا
ثالثة جيولوجيا خاص
ثالثة جيوفيزياء
رابعة جيوفيزياء
رابعه جيولوجيا خاص
رابعة كيمياء/جيولوجيا
رابعه جيولوجيا الئحة
أولى علوم جيولوجيا
ثانيه جيولوجيا خاص
ثانيه جيوفيزياء
ثالثة كيمياء/جيولوجيا
ثالثة جيولوجيا خاص
رابعه جيولوجيا الئحه
رابعه جيولوجيا خاص
رابعة كيمياء/جيولوجيا
أولى ج بترول وتعدين
ثانيه جيولوجيا خاص
ثالثة جيولوجيا خاص
ثالثة جيوفيزياء
رابعة جيوفيزياء
رابعه جيولوجيا الئحة

الوقت

المكان

المالحظون

المادة

جيولوجيا الخامات
جيولوجيا الخامات
جيولوجيا ما قبل الكمبرى
جيولوجيا المناجم
جيولوجيا البترول 1
بترول وتحت سطحية
مواد األرض
المعادن والصخور
حفريات كبيرة 2
حفريات كبيرة 2
صخور رسوبية 1
تطبيقات الكمبيوتر
تحليل احواض
معادن مكونة للصخور
طرق سيزمية2
جيولوجيا تحت سطحية
جيولوجيا تحت سطحية
جيولوجيا تحت سطحية
اقتصاديات وتقييم البترول
خامات معدنية
جيولوجيا اقتصادية
جيولوجيا المناجم
طباقيه صخرية
طباقيه صخرية
صخور متحولة2
جيولوجيا الحقب الرباعي
طبقية مغناطيسية

1-21
21-9
21-9
21-9
21-9
21-9
1-21

م8+7
م1+2
م + 9ق السيمنار
م6+5
م8+7
م4+3
م1+2

جاد  +علي +م .فاتن
رنا +م .نادية
جاد  +م .دعاء
عمرو  +علي +م .مروه
إبراهيم+زينب  +م .اسماء
ايمان  +م .سلوى
زينب +عمرو

1-21

م6+5

رنا +إبراهيم  +م .سحر

21-9
21-9

م8+7+6+5
م4+3

ايمان +علي +إبراهيم+م .مروه+م .فاتن
زينب  +م .سلوى

1-21

م6+5

رنا  +إبراهيم +م .اسماء

1-21

م8+7

جاد+ايمان  +م .سحر

1-21

م1+2

عمرو +علي +م .نادية

21-9

م + 9ق السيمنار

جاد +م .دعاء

21-9

م1+2

عمرو +رنا

21-9
1-21

م4+3
م8+7

زينب +م .سلوى
إبراهيم+رنا +م .اسماء

22-9

مجمع 2

جاد  +إبراهيم +علي+م .مروه +م.
أسماء +م .فاتن

1-21

م1+2

جاد+علي  +م .نادية

21-9

م6+5

ايمان +علي+م .سحر

21-9

م9

عمرو +رنا +م .دعاء

21-9

مجمع 2

رنا+إبراهيم+م .مروه +م .فاتن

21-9

م4+3

علي+م.سلوى

1-21

6+5

رنا+عمرو+زينب

21-9

م9

جاد+م .دعاء

تكامل البيانات الجيوفيزيائية

1-21

م1+2

جاد+إبراهيم+ايمان

جيولوجيا تصويرية
جيولوجيا تصويرية
جيولوجيا تصويرية
مقدمة فى الجيوفيزياء
صخور نارية 2
طرق تثاقلية1
جيولوجيا بيئية
جيولوجيا هندسية
جيولوجيا هندسية

21-9

م1+2

ايمان +م .نادية

21-9

م8+7+6+5

عمرو +زينب +م .سحر  +م .اسماء

21-9

م8+7+6+5

رنا+جاد +إبراهيم  +م .مروه

21-9

م4+3

ايمان +م .سلوى

1-21

م6+5

جاد +إبراهيم +م .سحر

1-21

م8+7

عمرو +علي +م .فاتن

21-9

م1+2

عمرو+علي +م .نادية

1-21
21-9
21-9

م1+2
م9
م1+2

رنا +م .نادية+م .اسماء
زينب +م .دعاء
إبراهيم +م .مروه  +م .نادية

طرق مغناطيسية1
علم البيئات القديمة
جيولوجيا الخامات (تطبيقي)

حقب الحياة الظاهرة في مصر1

جيوكيمياء متقدم
جيولوجيا عامة
زينب +م .سلوى
م4+3
21-9
صخور متحولة2
رنا +م .أسماء  +م .سحر
م6+5
21-9
طباقية حياتية
جاد+علي
م8+7
21-9
تفسير البيانات التثاقلية
ايمان +عمرو +علي
م8+7
1-21
جيوفيزياء التعدين
عمرو +م .دعاء
م9
21-9
جيوكيمياء
على ان تكون مواعيد االمتحانات التطبيقية فى نفس مواعيد االمتحانات العملية – اخر تحديث 1027/4/16

االشرف على شئون الطالب
ا.د /محمد أحمد عبد الواحد
د /سميـر زكـى قمـح  +د .طارق عبد المنصف

رئيس مجلس القســـم
أ.د .عبد الفتاح على زلط

