
 قسم الجيولوجيا –كلية العلوم  -جامعة طنطا 
 8102-8102 يونيودور التربية  لكليةالوريوس لمرحلة البك العمليجدول امتحانات 

 المكان الوقت المقرر العدد الفرقة اليوم/التاريخ
 ارقام الجلوس

 الى   -   من
 المالحظون

 السبت

82/4/8102 

 032 ثانية تربية بيولوجي
معادن وموارد 

 اقتصادية
2-08 

+8+0م

3+4 
 +م.نادية+م.سلوى سمر كزينب+ -

رابعة تربية أساسي 

 علوم
313 

جيولوجيا مصر + 

 جيولوجيا بيئية
2-00 

 8مجمع 
03140-03041 

03341-03343 
 احمد+ايمان+شامه

 بدر+إبراهيم+رنا 03841-03040 3مجمع 

 + م. اسماءامنيه 03835-03840 5معمل 

 م.مروهسمر ع+ 03821-03833 3معمل 

 +م. دعاءعلي 03305-03820 2معمل 

 +م. سحرايه 03332-03803 2معمل 

 ايهعلي++احمد+بدر - 8مجمع  0-00 جيوفيزياء 005 رابعة تربية بيولوجي

 إبراهيم - 2م 0-00 جيوفيزياء 02 رابعة بيولوجي انجليزي

 الثالثاء

31/4/8102 

أولى تربية كيمياء 

 انجليزي
 عليسمر ك+ - 2م 8-08 جيولوجيا عامة 02

ثانية تربية بيولوجي 

 انجليزي
31 

معادن وموارد 

 اقتصادية
 +ايمانايه - 3+5م 08-8

 00-2 صخور رسوبية 052 ثالثه تربيه بيولوجي

 سمر ع+زينب+م.مروه+شامه 01821-01020 0جمعم

 م. سحررنا+ 01825-01820 0معمل 

 +م.ناديةامنيه 01381-01823 8معمل 

 بدر+مإبراهي 01330-01380 3معمل 

 احمد+م.سلوي - 4م 00-2 صخور رسوبية 84 ثالثة بيولوجي انجليزي

 الخميس

8/5/8102 

 038 أولى تربية بيولوجي

 08-2 جيولوجيا عامة
+ 0م

 5+م4م
تربية بيولوجي أولى  .مروه+م. دعاء+مرنا+شامة+امنيه -

 انجليزي
88 

 052 ثالثة تربية بيولوجي
 جيولوجيا تركيبية

 
08-8 

 +ايهعلي 01025-01020 0معمل 

 م.نادية+سمر ك 01881-01023 8معمل 

 م .سحرسمر ع+ 01845-01880 3معمل 

 م. اسماء+إبراهيم 01821-01843 4معمل 

 م.فاتن+احمد 01825-01820 5معمل 

 م. اسماء+بدر 01381-01823 3معمل 

 زينب 01330-01380 2معمل 

ثالثة تربية بيولوجي 

 انجليزي
 ايمان - 2معمل  84

 السبت

4/5/8102 

ثالثة تربية اساسي علوم 

 خاص
 00-2 جيولوجيا 021

 م.دعاء+سمر ع++امنيهشامه 00251-00350 8مجمع

 زينب+م.مروه+إبراهيمرنا+ 00241-00250 3مجمع 

 00-2 جيولوجيا عامة 085 فيزياءتربية  أولى

+8+0م

5+3+

2+2 

- 
 علي+ +بدر سمر ك

 +م.اسماءى+احمد+م.نادية+م.سلو

 0-00 جيولوجيا عامة 023 تربية كيمياءأولى 

 +شامه+سمر عسمر ك+بدر 0551-0483 8 مجمع

 احمد+إبراهيم 0525-0550 5معمل 

 رنا+امنيه 0315-0523 3معمل 

 العمليةفى نفس مواعيد االمتحانات  التطبيقيةكون مواعيد االمتحانات تعلى ان 

 

 

 طاــــجامعة طن

 ـــلومـــكليه العـ

 قسم الجيولوجيا

 

 الجداول الدراسية لجنة

 ا.د. سمير زكي قمح

 د. احمد السعيد + د. محمد عبد المنصف

 رئيس مجلس القسم

 

 ا.د. جعفر عبد العليم البحرية

 لجنة الجداول الدراسية

 د. احمد السعيد +  ا.د. سمير زكي قمح

 + ا. ايمان فتحي د. محمد عبد المنصف 


