جامعة طنـــــطا
كلية العلــــــــوم
قسم الجيولوجيا

نهائي
جدول الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا (الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي )1027-1026
الشعبة

اليوم الكلية المستوى

جيولوجيا

األول
ج بترول وتعدين

خاص

الثاني

جيوفيزياء

االحد

العلوم

ك/جيولوجيا

20-9

21-22

22-20

2-21

نبات عام بالقسم
كيمياء عامة  2مدرج 6
كيمياء عامة  1مجمع 3
أساسيات الجيوفيزياء مدرج 4
ا.د .نادر +ا.د .عبد العزيز  +ا.د .محمد رفعت
جيوميكروبيولوجي (نبات) بالقسم
طبقية صخرية معمل 7
د .محمد صبحي
صخور نارية ( )1م  + 3زينب
معادن وصخور معمل 2
ا.د .جعفر  +د .اسماعيل
طرق كهربية ( )1معمل 4
ا.د .شادية الخضري

1-2

3-1

4-3

6-5

5-4

7-6

عملي نبات
عملي كيمياء عامة 1
عملي كيمياء عامة 2
اساسيات الجيوفيزياء م  + 1ابراهيم
عملي نبات
معادن تطبيقية مدرج 4
ا.د .حراز
معادن وصخور م  + 2زينب
طرق كهربية  2م  + 9د .محب
معادن تطبيقية مدرج 4
ا.د .حراز

ك عضوية 1

خاص

الثالث

جيوفيزياء

طرق كهرو مغناطيسية ( )1بالمكتب طرق كهرو مغناطيسية ( )2بالمكتب طرق كهرومغناطيسية 1
طرق كهرومغناطيسية  1م + 5ابراهيم
م + 5علي
ا.د .محمد رفعت
ا.د .شادية الخضري

ك/جيولوجيا
خاص

الرابع

جيوفيزياء

أطياف عضوية مدرج 9
ج فانيروزوي  1م  + 6رنا
استشعار  2م + 9على

جيولوجيا الخامات في مصر م + 7ايمان

اقتصاديات وتقييم البترول بالمكتب
ا.د .حسن حراز  +د .ش عبد الرحيم

اقتصاديات وتقييم البترول م  + 8عمرو

ك/جيولوجيا
االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد
ا .د .سمير زكي قمح  +د .طارق عبد المنصف

ج فانيروزوي ( )2بالمكتب
ا.د .حمزة

ك االضباغ مجمع 2
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اليوم

الشعبة

الكلية المستوى

جيولوجيا

األول

ج بترول وتعدين
خاص

الثاني

جيوفيزياء

العلوم

االثنين

ك/جيولوجيا
خاص

الثالث

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

الرابع

خاص

20-9

22-20

21-22

جيولوجيا فيزيائية مدرج 4
جيولوجيا تاريخية مدرج 4
ا.د .محمود عشماوي
ا.د .زلط  +ا.د .أبو عنبر
مقدمة في جيولوجيا التعدين قاعة السيمنار
ا.د .إبراهيم +ا.د .ثروت  +ا.د .احمد عبد الجواد
كيمياء العناصر األساسية واالنتقالية بالقسم
كيمياء العناصر الرئيسية مجمع 2
مغناطيسية قديمة معمل 2
ا.د .عبد العزيز  +ا.د .شا دية الخضري
كيمياء العناصر الرئيسية مجمع 2
صخور نارية  1معمل 4
ا.د .عبد السالم رشاد
جيوفيزياء ( )2م + 2ابراهيم
طرق سيزمية حقلية بالمكتب
موجات زلزالية بالمكتب
ا.د .خالد
ا.د .خالد

جيولوجيا التعدين م + 1عمرو
عملي كيمياء العناصر األساسية واالنتقالية
صخور متحولة ( )1م  + 2زينب
مغناطيسية قديمة م + 8ابراهيم
ك عضوية 3
ك عضوية 2
جيوفيزياء ( )1بالمكتب
ا.د .ش الخضري  +ا.د .خالد
صخور نارية  2م  + 4ايمان

جيوكيمياء م + 9زينب
استشعار عن بعد  1م + 7علي

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

جيولوجيا مصر م + 6رنا

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

جيولوجيا تاريخية م + 6رنا
جيولوجيا فيزيائية م + 5علي

ك عضوية فيزيائية مدرج 6

جيولوجيا المناجم م + 8ايمان

االشراف على الجداول الدراسية

2-21

1-2

3-1

4-3

5-4

6-5

7-6
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اليوم

الشعبة

الكلية المستوى
االول

جيولوجيا
ج بترول وتعدين

الثاني

خاص

20-9

22-20

عملي ك عضوية 1

الثالثاء

العلوم

الثالث

خاص

جيولوجيا تحت سطحية مدرج 4
ا.د .نادر  +ا.د .ش عبد الرحيم

جيوفيزياء

جيولوجيا تحت سطحية مدرج 4
ا.د .نادر  +ا.د .ش عبد الرحيم

ك/جيولوجيا

جيولوجيا تحت سطحية مدرج 4
ا.د .نادر  +ا.د .ش عبد الرحيم

الرابع

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

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

5-4

عملي فيزياء عامة 2
فيزياء عامة  2مجمع 1
التفاضل والمعادالت التفاضلية بالقسم جيوميكروبيولوجي بالقسم التفاضل والمعادالت التفاضلية بالقسم
معادن تطبيقية م + 2زينب
متحولة ( )2معمل 2
جعفر
ا.د .ثروت  +ا.د.
2
معمل
تركيبية
معادن
طبقية صخرية م + 6رنا
ا.د .جعفر
بلورات بالمكتب
بلورات م  + 8ايمان
ا.د .غنيم  +ا.د .بثينه

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

خاص

21-22

2-21

1-2

3-1

4-3

6-5

7-6

معادن تطبيقية م + 2زينب

رواسب ال فلزية ق السيمنار
ا.د .حراز  +ا.د .بثينه
جيولوجيا حقلية مدرج 4
ا.د .ثروت  +د .اسماعيل

ك حلقية غير متجانسة مدرج 9

جيولوجيا الخامات في مصر ق السيمنار
ا.د .حراز
جيولوجيا المناجم بالمكتب
ا.د .ابراهيم
طرق سيزمية حقلية م + 3ابراهيم

جيولوجيا الخامات معمل 7
ا.د .إبراهيم  +ا.د .حراز  +ا.د .بثينه
جيولوجيا حقلية م  + 5عمرو
جيولوجيا الخامات معمل 7
ا.د .إبراهيم  +ا.د .حراز  +ا.د .بثينه
جيولوجيا الخامات معمل 7
ا.د .إبراهيم  +ا.د .حراز  +ا.د .بثينه
عملي ك حقلية غير متجانسة

تسجيالت االبار بالمكتب
ا.د .نادر  +ا.د .ش عبد الرحيم
موجات زلزالية م + 3ابراهيم

ك البيئة مدرج 9
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اليوم

الشعبة

الكلية المستوى
االول

جيولوجيا
ج بترول وتعدين
خاص

20-9

22-20

21-22

2-21

الثاني

مواد األرض مدرج 4
ا.د .إبراهيم  +ا.د .ثروت
اساسيات كيمياء عضوية وبلوميرات بالقسم
صخور نارية ( )2معمل 2
ا.د .جعفر  +د.احمد السعيد
معادن مكونة للصخور معمل 2
ا.د .جعفر
احجار كريمة معمل 7
ا.د .ابراهيم
مبادئ علم حيوان بالقسم

1-2

3-1

4-3

5-4

6-5

7-6

مواد األرض م + 5عمرو
عملي مبادئ علم الحيوان
عملي اساسيات كيمياء عضوية وبلوميرات
معادن مكونة للصخور م + 4زينب

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

الثالث

االربعاء

العلوم

خاص

جيوفيزياء

ك/جيولوجيا
خاص

الرابع

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

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

صخور نارية ( )2معمل 2
معادن مكونة للصخور معمل 2
ا.د .جعفر  +د.احمد السعيد
ا.د .جعفر
جيولوجيا تركيبية  2مدرج 4
ا.د .عاطف  +ا.د .عبد الواحد
جيولوجيا الخامات م + 5ايمان
جيولوجيا تركيبية  2مدرج 4
ا.د .عاطف  +ا.د .عبد الواحد
جيولوجيا الخامات م + 5ايمان
معالجة البيانات السيزمية م + 3ابراهيم
جيولوجيا تركيبية  2مدرج 4
ا.د .عاطف  +ا.د .عبد الواحد
جيولوجيا الخامات م + 5ايمان
جيولوجيا البريكمبري معمل 4
جيولوجيا النظائر م + 9زينب
ا.د .عبد السالم
تسجيالت ابار م + 6رنا
جيولوجيا البريكمبري معمل 4
جيوكيمياء متقدم معمل 4
ا.د .عبد السالم
ا.د .غنيم  +ا.د .ابوعنبر
جيوكيمياء متقدم م  + 9زينب
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معادن مكونة للصخور م + 4زينب
جيولوجيا تحت سطحية م + 6رنا
جيولوجيا تحت سطحية م + 6رنا
طرق سيزمية  2م + 9ابراهيم
جيولوجيا تحت سطحية م + 6رنا
جيولوجيا بريكمبري م  + 4ايمان

ك بوليمرات بالقسم

جيولوجيا النظائر م + 9علي

جيوكيمياء متقدم م + 5زينب

جيولوجيا بريكمبري م  + 4ايمان
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اليوم

الشعبة

الكلية المستوى
االول

جيولوجيا
ج بترول وتعدين

الثاني

خاص

الخميس

الثالث

العلوم

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا
خاص
جيوفيزياء
ك/جيولوجيا

الرابع

خاص

20-9

22-20

21-22

فيزياء عامة  2مجمع 2
جيولوجيا عامة مدرج 4
ا.د .ثروت  +ا.د .عبد العزيز  +ا.د .الششتاوي
هياكل ال فقارية بالقسم
معادن تركيبية م + 2زينب
احجار كريمة م + 7ايمان

1-2

2-21

3-1

4-3

5-4

6-5

7-6

عملي فيزياء عامة ا
جيولوجيا عامة م + 1د .طارق
عملي هياكل ال فقارية

اساسيات كيمياء تحليلية
جيولوجيا تركيبية  1م + 8عمرو
طرق سيزمية ( )1بالمكتب
ا.د .معتز
طرق كهرومغناطيسية  2م  + 3ابراهيم
جيولوجيا تركيبية  1م + 8عمرو

عملي ك عضوية 3
رواسب الفلزية م + 5ايمان
معالجة البيانات السيزمية بالمكتب
ا.د .معتز

جيولوجيا تركيبية  1م + 8عمرو
جيولوجيا النظائر بالمكتب
ا.د .غنيم  +ا.د .أبو عنبر

استشعار عن بعد ( )2ق السيمنار
ا.د .عالء  +ا.د .قمح
جيوكيمياء معمل 5
ا.د .غنيم  +ا.د .أبو عنبر

استشعار عن بعد ( )1ق السيمنار
ا.د .عالء  +ا.د .قمح

جيوفيزياء
ك/جيولوجيا
االشراف على الجداول الدراسية
ا.د .محمد احمد عبد الواحد
ا .د .سمير زكي قمح  +د .طارق عبد المنصف
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رئيس مجلس القسم
ا .د .عبد الفتاح علي زلط

