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 قسم الجيولوجيا –كلية العلوم  -جامعة طنطا 
 2019-2012 يونيودور  العلوم لكليةلمرحلة البكالوريوس  العمليجدول امتحانات 

 العمليةفى نفس مواعيد االمتحانات  التطبيقيةكون مواعيد االمتحانات تعلى ان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظون المكان الوقت المادة العدد الفرقة اليوم

 السبت

4/5/2019 

 ايه+زينب+م. سحر  2+7م 1-11 جيولوجيا الخامات  22 ثالثه كيمياء/جيولوجيا

 +م.فاتناحمد+بدر+م.نادية 2+1م 1-11 جيولوجيا البترول 51 ثالثة بترول وتعدين

 +م. سلوىايمان 4+3م 1-11 قبل الكمبرى جيولوجيا ما 41 رابعه جيولوجيا خاص

 االحد

5/5/2019 

 رنا+امنية+م.سحر+م.اسماءاحمد+بدر+ 2+7+6+5م 12-9 مقدمة فى الجيوفيزياء 99 أولى علوم جيولوجيا

 حمد+م. ناديةإبراهيم+ 2+1م 12-9 اساسيات الجيوفيزياء 39 أولى ج بترول وتعدين

 شامه+سمر ك 2+7م 2-12 نظم معلومات جغرافية )تطبيقي( 32 ثانية جيولوجيا خاص

 على+بدر+ابراهيم 2+1م 2-12 هندسيةجيولوجيا  33 ثالثة جيولوجيا خاص

 ايه+م. دعاءزينب+ 9م 12-9 جيوكيمياء تطبيقية 49 ثالثة بترول وتعدين

 ايه+ م. سحرايمان+ 6+5م 2-12 خامات معدنية 34 رابعه جيولوجيا خاص

 سمر ع+م. سلوىايمان+ 4+3م 12-9 قبل الكمبرى جيولوجيا ما 42 رابعة كيمياء/جيولوجيا

 االثنين

6/5/2019 

 +م. سحرشامةرنا+ 6+5م 1-10 2حفريات دقيقة 42 ثانيه جيولوجيا خاص

 +م.سلوىسمر عايه+ 4+3م 1-10 معادن مكونة للصخور 22 ثانية بترول وتعدين

 بدر+احمد+ابراهيم 2+1م 1-10 2طرق مغناطيسية 34 ثانيه جيوفيزياء

 +بدرعلي 2+7م 3-1 جيولوجيا تكتونية 39 ثالثة جيولوجيا خاص

 زينبإبراهيم+ 2+1م 3-1 جيولوجيا تكتونية 32 ثالثة جيوفيزياء

 سمر ك+ احمد 6+5م 3-1 جيولوجيا تكتونية 31 ثالثة كيمياء/جيولوجيا

 امنية+م. دعاءعلى+ 9م 1-10  2استشعار عن بعد  39 رابعه جيولوجيا خاص

 الثالثاء

7/5/2019 

 ايه+زينب+م.سلوى 4+3م 1-10 مكونة للصخورمعادن  35  ثانية كيمياء/جيولوجيا 

 إبراهيم+علي 2+1م 1-10 مغناطيسية قديمة 33 ثانيه جيوفيزياء

 شامه+سمر ع+م. اسماء 6+5م 1-10 علم البيئات القديمة 40 ثانيه جيولوجيا خاص

 36 ثالثة جيولوجيا خاص

 22 ثالثة جيوفيزياء دعاء. +م. مروه+م+ايمان  احمد+بدر 1مجمع 11-9 جيولوجيا تحت سطحية

 29 ثالثة كيمياء/جيولوجيا

 شامهاحمد+بدر+ 2+7م 2-12 2 جيولوجيا البترول 40 رابعة جيوفيزياء

 رنا+امنية+سمر ك 6+5م 2-12 2مصر فيحقب الحياة الظاهرة  37 رابعه جيولوجيا خاص

 األربعاء

2/5/2019  

 +زينب+م. سلوىايه 4+3م 1-10  1 صخور متحولة 41 ثانيه جيولوجيا خاص

 +م. دعاءد. محب 9م 1-10 2 طرق كهربية 30 جيوفيزياء ثانية

 +احمد+م. ناديةعلي 2+1م 1-10 جيولوجيا المياه 49 ثالثة بترول وتعدين

 +احمد+سمر عإبراهيم 6+5م 3-1 طبقية مغناطيسية  37 ثالثة جيوفيزياء

 +علي+بدررنا 2+1م 3-1 الرباعيجيولوجيا الحقب  30 ثالثة جيولوجيا خاص

 شامه+سمر كامنية+ 2+7م 3-1 مصر استراتيجرافية 42 رابعة جيوفيزياء

 ايمان+سمر ك+م. اسماء 6+5م 1-10 جيولوجيا المناجم 43 رابعه جيولوجيا خاص

 سمر ع+بدر+م. سحر 2+7م 1-10  جيولوجيا المناجم 40 رابعة كيمياء/جيولوجيا

 الخميس

9/5/2019  

 ايه+زينب+م. سلوى 4+3م 1-10  1صخور متحولة 34 ثانية كيمياء/جيولوجيا

 إبراهيم+سمر ع 1م 1-10 تخليق ومعالجة البيانات السيزمية 21 ثانية بترول وتعدين

 بدر+سمر ك+امنية 9م 1-10 جيولوجيا بيئية 33 ثالثة كيمياء/جيولوجيا

 رنا+امنيه+م.سحر 6+5م 3-1 حياتية طباقية 30 ثالثة جيولوجيا خاص

 احمد+شامه 2+7م 3-1 علم الزالزل 35 ثالثة جيوفيزياء

 بدر+علي+سمر ك 2+1م 3-1 ميكانيكا التربة 46 رابعة جيوفيزياء

 لجنة الجداول الدراسية

د. احمد السعيد  +  . سمير زكي قمحا.د

 + ا. ايمان فتحي د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 ا.د. جعفر عبد العليم البحرية



 22/4/2019خر تحديث بتاريخ أ -نهائي 

 2/2ص 

 

 

 

 قسم الجيولوجيا –كلية العلوم  -جامعة طنطا 
 2019-2012 يونيودور  العلوم لكليةلمرحلة البكالوريوس  العمليجدول امتحانات  تابع

 العمليةفى نفس مواعيد االمتحانات  التطبيقيةكون مواعيد االمتحانات تعلى ان 
 

 

 

 

 

 

 المالحظون المكان الوقت المادة العدد الفرقة اليوم

 السبت

11/5/2019 

 ايمان+سمر ع 2+1م 3-1 مقدمة في جيولوجيا المناجم 25 أولى بترول وتعدين 

 زينب+ايه+م. سلوى 4+3م 1-10 المعادن والصخور 39 ثانيه جيوفيزياء

 امنيه+م. سحر 5م 1-10 حبوب اللقاح 15 ثانية بترول وتعدين

 32 ثانيه جيولوجيا خاص
 رنا+شامه+امنيه 6+5م 3-1 1حفريات كبيرة 

 34 ثانية كيمياء/جيولوجيا

 علي+سمر ك 2+7م 3-1 جيولوجيا الخامات )تطبيقي( 32 ثالثة جيولوجيا خاص

 إبراهيم+احمد+م. مروه 2مجمع  1-10 سيزمية طبقات وتحليل احواض 49 ثالثة بترول وتعدين

 بدر+م. دعاء+م.فاتن 9م 1-10 تطبيقات الكمبيوتر 33 جيوفيزياءثالثة 

 االحد

12/5/2019 

 زينب+سمر ك+ م. سلوى 4+3م 1-10 1 ةصخور ناري 40 ثانيه جيولوجيا خاص

 ايمان+سمر ع+م. نادية 2+1م 1-10 جيولوجيا المناجم السطحية 21 ثانية بترول وتعدين

 ايمان+سمر ع+بدر 2+1م 3-1 المناجم تحت السطحيةجيولوجيا  47 ثالثة بترول وتعدين

 احمد+إبراهيم+شامه 6+5م 3-1 2كهرومغناطيسية  22 ثالثة جيوفيزياء

 علي+رنا+سمر ك 2+7م 3-1 2جيولوجيا تركيبية 33 ثالثة جيولوجيا خاص

 إبراهيم+امنية+م. اسماء 6+5م 1-10 جيوكيمياء المياه 41 جيولوجيا/كيمياء رابعة

 علي+ايه+م.سحر 2+7م 1-10 2 جيولوجيا المياه 35 رابعه جيولوجيا خاص

 االثنين

13/5/2019 

 ايه+امنيه+علي+شامه+م.مروه 2+7+6+5م 1-10 مواد االرض 94 أولى علوم جيولوجيا

 زينب+ايمان+م.سلوى 4+3م 1-10 معادن مكونة للصخور 31 ثانيه جيولوجيا خاص

 احمد+إبراهيم+م.دعاء 9م 1-10 1سيزميةطرق  34 ثانيه جيوفيزياء

 إبراهيم+بدر 2+1م 3-1 2جيوفيزياء  25 ثالثة جيولوجيا خاص

 43 رابعه جيولوجيا خاص
 جيولوجيا تصويرية

 علي+شامه+م. سحر+م. اسماء 6+5م 1-3

 سمر ك+رنا+امنيه 2+7م 3-1 37 رابعة كيمياء/جيولوجيا

 بدر+سمر ع+ رنا+م.فاتن 2+1م 1-10 الجيوفيزيائية تكامل البيانات 42 رابعة جيوفيزياء

 الثالثاء

14/5/2019 

 ايمان+سمر ع+م.سلوى 4+3م 1-10 صخور نارية 22 ثانية بترول وتعدين

 معادن تطبيقية 33 ثانية كيمياء/جيولوجيا
 زينب+علي+رنا+شامه+م. مروه 2مجمع  10-1

 معادن تطبيقية 46 ثانيه جيولوجيا خاص

 بدر+سمر ك 6+5م 3-1 2طرق تثاقلية 31 جيوفيزياء ثانيه

 إبراهيم+علي+شامه 2+1م 3-1 جيولوجيا تكتونية 49 ثالثة بترول وتعدين

 احمد+امنيه 2+7م 3-1 اقتصاديات وتقييم البترول 40 رابعة جيوفيزياء

 ايه+سمر ك+م. دعاء 9م 1-10 جيوكيمياء متقدم 32 رابعة كيمياء/جيولوجيا

 األربعاء

15/5/2019 

 رنا+امنيه 5م 3-1 طبقات 12 ثانية بترول وتعدين

 32 ثانيه جيولوجيا خاص
 سمر ك+امنيه+علي+احمد+م.فاتن 1مجمع  1-10 طباقيه صخرية

 34 ثانيه جيوفيزياء

 زينب+سمر ع+م. سلوى 4+3م 1-10 1صخور نارية  34 ثانية كيمياء/جيولوجيا

 بدر+إبراهيم+م. نادية 2+1م 1-10 تفسير البيانات التثاقلية  29 ثالثة جيوفيزياء

 ايمان+ايه+بدر 2+1م 3-1 التعدينجيوفيزياء  40 رابعة جيوفيزياء

 شامه+احمد+سمر ك 2+7م 3-1 تحليل احواض 42 رابعه جيولوجيا خاص

 الخميس

16/5/2019 

 رنا+شامه+امنيه+م. سلوى 4+3م 12-10 2رسوبية صخور  29 خاص جيولوجيا ثالثة

 رنا+شامه+امنيه+م.سلوى 4+3م 2-12 2رسوبية صخور  31 جيوفيزياء ثالثة

 لجنة الجداول الدراسية

 د. احمد السعيد+  ا.د. سمير زكي قمح

 + ا. ايمان فتحي د. محمد عبد المنصف 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا.د. جعفر عبد العليم البحرية


