
 

 

 

 

 امعة طنـــــطا ج

 كلية العلــــــــوم 

 قسم الجيولوجيا 

 (2022-2021العلوم )الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي  ةالدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليجدول 
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم 

ت 
سب

ال
 

وم 
عل

ال
 

ي 
ان

لث
ا

 

  جيوفيزياء 
 9م 1سيزمية 

 بدر  + عمرو+ د. ا.د. عبد العزيز 

   1طرق سيزمية 

 رامى عماد الدين د. 5معمل 
  

 عملى )فردى(تحليل الي   ك/جيولوجيا 
 3صخور متحولة م

 + آية    ا.د. ابوعنبر + د. إسماعيل

 3معادن مكونة م

 + آية     جعفر + د. إسماعيلا.د. 
 

ث
ال
لث

ا
 

   جيوفيزياء 
ى  كمبيوتر فت 

 5معمل الجيوفيزياء 

 د. رامى ا.د. رفعت +

 9تطبيقات الكمبيوتر م

 + بدر  ا.د. رفعت+ ا.د. عبد العزيز 

 9زالزل م

 + بدر ا.د. محمد سالم ا.د. عبد العزيز + 
 

 ج بترول وتعدين 
 جيولوجيا البترول 

 4مدرج 

 ا.د. نادر + د. محمد البسطويسي 

 سيزمية طبقات وتحليل حوضي  

 4مدرج 

 ا.د. حسنى غزالة  ا.د. الششتاوي +   

   8مائية م 

 سمرك +  محمد ماهرد.   +  ا.د. محمد جمال

 6طبقات وتحليل حوضي م سيزمية

 ا.د. حسنى غزالة +  ا.د. الششتاوي

 شامة +  + احمد 

 

ع
اب
لر

ا
 

 خاص 

   3م 1بريكامبري ج

 آية ا.د. عبد السالم + د. احمد السعيد+ 

   3م 2بريكامبري ج

 آية + ا.د. ابوعنبر +ا.د. عبد السالم 
  2+1تحليل أحواض ج

 1مدرج 

 + د. طارق + شامة  ا.د. الششتاوي

  2+1ج فانيروزوي ج

 1 مدرج

 ميرال د. صبحي + ا.+ ا.د. أكمل 

 
 6م  2مناجم ج

 سمر ع + د. طارق  ا.د. محمد حمدي + 
 6م  1مناجم ج

 سمر ع +   ا.د. محمد حمدي + د. احمد السعيد

  ء جيوفيزيا
 1جيوفيزياء التعدين م 

 + منى  البسطويسيد. +  ا.د. نادر

 البترول اقتصاديات وتقييم 

 4مدرج 
 ش عبد الرحيم  .+ د ا. د محمود طنطاوي 

 لمناجم جيوفيزياء ا

 4مدرج  

   + ا.د محمد عبد المنصف  ا.د. رفعت   

 

 ج بترول وتعدين 
 حفر وإنتاج البترول  

 5 معمل

 ا. د محمود طنطاوي 

قواعد المناجم وحقول  

 5معمل البترول 
 ا. د محمود طنطاوي 

 
 6فانيروزوي م

 ميرال + د. صبحي  ا.ا.د. أكمل + 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 

 د. طارق عبد المنصف 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. محمد أحمد عبد الواحد



 

 

 امعة طنـــــطا ج

 كلية العلــــــــوم 

 قسم الجيولوجيا 
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 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى  الكلية اليوم 

حد 
ال
ا

 

وم 
عل

ال
 

ي 
ان

لث
ا

 

  جيوفيزياء 

 2طرق كهربية 

 1معمل 

 ا.د. الخضري

 1معمل  قديمة  مغناطيسية 

 الخضري ش + ا.د. زعبد العزي ا.د.

 المعادن والصخور   

 5معمل    

 عادل  .د.+ ا  .د. جعفرا 

  

  )فردى(  عملي 3ك عضوية )فردى(  ك حركية عملي   ك/جيولوجيا 

 ج بترول وتعدين 
 4ج مناجم سطحية   م

 سمر ع +  ا.د. بثينه+ ا.د. عبد السالم 

 تحليل الي 

 بقسم الكيمياء  

 3م معادن مكونة

 آية  + + د. إسماعيل  ا.د. سمير محمد على

 3م 1صخور نارية ج

 آية د. احمد السعيد + ا.د. عبد السالم + 
 

ث
ال
لث

ا
 

 جيوفيزياء 
    2كهرومغناطيسية

 1معمل 

 ا.د. ش الخضري

 مغناطيسية طبقية 

عبد   ا.د. 5معمل  

 د. صبحي ا.العزيز+ 

 تفسير البيانات التثاقلية  

 ا.د. رفعت 5معمل 

 1تفسير البيانات التثاقلية م 

 إبراهيم + د. ش عبد الرحيم+  الخضري ش ا.د.
 1خامات م ج 

    سمر ع  +  د. اسماعيل+ ا.د. حراز
 

 يا ك/جيولوج
 أطياف جزئية  

 5مجمع 

 أطياف عضوية 

 5 مجمع  

   2كهربية 

 5مجمع 

 ضوئية  

   5 مجمع
   

 ج بترول وتعدين 
 3م مناجم تحت سطحية

 زينب  + ا.د. إبراهيم زيدان ا.د. إبراهيم +

   9جيوكيمياء م  

 + زينب  ا.د. إبراهيم زيدان+  ا.د. غنيم
   

ع
اب
لر

ا
 

 ك/جيولوجيا 
 7تصويرية م 

 فاطمة +  د. عمروا.د. عشماوي+ 

 بوليمرات 

 3مجمع 

 ك بيئية 

 3مجمع 

  مركبات فائقة الجزئية

 6مدرج 
  

 

 جيوفيزياء 

 التربةميكانيكا 
 5معمل 

 ا.د. عبد الواحد + 

 محمد احمد د. 

 
 7مميكانيكا التربة 

 فاطمة+  .د سمير قمح+ ا ا.د. عالء
  

 ج بترول وتعدين 
 استكشاف جيوكيميائى

 4مدرج  

  ا.د. محمد حمديا.د. ابوعنبر + 

 2مجيوديناميكية وتطور االحواض  

 براهيم ا+ د. محمد ماهر + .د. عبد الواحدا

 9م استكشاف جيوكيميائى

    سمر ع ا.د. غنيم + د. اسماعيل+ 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 

 د. طارق عبد المنصف 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. محمد أحمد عبد الواحد



 

 

 

 

 امعة طنـــــطا ج

  كلية العلــــــــوم 

 قسم الجيولوجيا 
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 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم 

ن 
ني

الث
ا

 

وم 
عل

ال
 

ي 
ان

لث
ا

 

 خاص 
   2حفريات دقيقة 

 5معمل 

 ا.د. زلط + ا.د. فارس 

 قديمة بيئة 

 5معمل  

    + ا.د. على أكملا.د. 

نظم المعلومات  

 5معمل الجغرافية 

 قمح  د+ا.  ا.د عالء

   1صخور نارية 

 5معمل 

 د. احمد +د. اسماعيل 

   6م  2حفريات دقيقة 

 امنية +ا.د. على ا.د. فارس+ 
  

  ك/جيولوجيا 
 3صخور نارية م

   زينب +  ا.د. عادل ا.د. سمير + 

 3معادن تطبيقية م

 زينب المنصف +ا.د عبد ا.د. عادل + 
  

ث
ال
لث

ا
 

 خاص 
 طباقية حياتية 

 1معمل   

 ا.د. حمزة + ا.د. اكمل 

 2ج تركيبية

 عاطف ا.د. 1معمل  

    الواحد عبد ا.د. +

 جيولوجيا هندسية 

   1معمل 

 نوير  ا.د.عاطف

 ج الحقب الرباعي  

   1معمل   

 ى ا.د. علا.د. زلط + 

 1هندسية م

 أحمد  + محمد ماهر   د.+ ا.د. حراز
  

 عملي 2 كهربية كيمياء  نواتج طبيعية عملي ك/جيولوجيا 
 نواتج طبيعية  

 6مجمع 

 ك تناسقية  

 6 مجمع
  

  جيوفيزياء 
 2تحت سطحية م 

 أحمد  + دد. محمو  ا.د. عبد العزيز + 

 2كهرومغناطيسية م

 منى   +  دد. محموا.د. الخضري + 
  

ع
اب
لر

ا
 

 خاص 
 2استشعار عن بعد 

 4مدرج 

 ا.د. عالء + ا.د قمح 

  2فانيروزوي 

 4مدرج 

 ا.د. حمزة + د. صبحي 

 جيولوجيا 

 تصويرية   

 4مدرج 

 ا.د. عشماوي + 

 د. عمرو 

 جيولوجيا 

 المناجم  

 4مدرج 

 ا.د. إبراهيم + 

 ا.د. محمد حمدي 

  9م 1استشعار عن بعد ج

 فاطمة  +  .د سمير قمح+ ا  ا.د. عالء

  9م 2استشعار عن بعد ج

   فاطمة +  .د سمير قمح+ ا  ا.د. عالء
 

   5م 2خامات معدنية ج

 دينا+ ا.د. محمد حمدي+  ا.د. إبراهيم

   5م 1خامات معدنية ج

 ديناا.د. إبراهيم+ ا.د. محمد حمدي+ 

 ك/جيولوجيا 
   9جيوكيمياء م

 ا.د. غنيم + ا.د. ابوعنبر+ زينب
  عملي كيمياء فيزيائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. محمد أحمد عبد الواحد

 لجنة الجداول الدراسية

 

 د. طارق عبد المنصف 



 

 

 امعة طنـــــطا ج

 كلية العلــــــــوم 

 قسم الجيولوجيا 
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 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم 

ء 
ثا

ال
لث

ا
 

وم 
عل

ال
 

ي 
ان

لث
ا

 

 خاص 
  

  

 3صخور متحولة م

   +آية  .د. جعفرا +  ا.د ثروت

   طباقية صخرية

 ا.د. فارس 3 مدرج

 د. صبحي ا.+  

   1متحولة صخور 

 3مدرج 

 ا.د ثروت + ا.د جعفر 
 حفريات  

 1كبيرة 

 3مدرج 

  ا.د. فارس

 + ا.د حمزة

  

 
  

   ك/جيولوجيا 

 1صخور متحولة 

 1 معمل

 ا.د. ثروت  

 د. اسماعيل + 

 1صخور نارية 

 1معمل  

 ا.د. ابوعنبر   

 + د. احمد

 معادن مكونة  

   3مدرج 

 ا.د. جعفر  

 

 جيوفيزياء 
   9كهربية م 

 + د. محب د. ش عبد الرحيم + ا.د. الخضري  

 9م 2تثاقلية 

 إبراهيم +  د. صبحيا.ا.د. رفعت + 

   طباقية صخرية

  ا.د. فارس 3 مدرج

 د. صبحي ا. +

    

  ج بترول وتعدين 
 طبقات بقاعة السيمنار  

 د. صبحي ا. +ا.د. حمزة

 معادن مكونة للصخور  

   5معمل 

 ا.د. جعفر  

 حبوب اللقاح  

 5معمل 

 ا.د. علي سليمان 

   5حبوب اللقاح م

 + ا.د. علي + أمنية    زلطا.د. 
 

ث
ال
لث

ا
 

 خاص 
 2م 2جيوفيزياء 

 + إبراهيم  د. محمد ماهر+  ا.د. نادر

 2م 2تركيبية 

 ك  سمر+  د. طارق + ا.د على 

 6جيولوجيا الحقب الرباعي م

 امنية +   قمح د ا. ا.د. أكمل +  
  

  ك/جيولوجيا 

 1معمل ج تكتونية 

 ا.د. عاطف  

 + ا.د. عبد الواحد

 الجيولوجيا البيئية 

 1معمل 

 قمح  د+ا.  ا.د عالء

 9تكتونية م

 إبراهيم +  ودد. محم + ا.د. عبد الواحد
  

 ج بترول وتعدين 
 معادن الطين 

 1معمل 

 د. طارق  +  د. جمال

 جيولوجيا تكتونية  

 1معمل 

 ا.د. عبد العزيز  

 + ا.د عاطف نوير  

 5جيوكيمياء تطبيقية معمل 

 ا.د. غنيم + ا.د. ابوعنبر 

 4جيولوجيا المياه مدرج  

 ا.د. زينهم +د. محمد ماهر

 كيمياء بترول  

    4مدرج  
  

ع
اب
لر

ا
 

 خاص 

 خامات معدنية 

 4 مدرج

 ا.د. إبراهيم  

 + ا.د. بثينه 

 تحليل حوضي   

 4مدرج 

 ا.د. الششتاوي  

 + د. طارق 

   2جيولوجيا المياه 

 4مدرج 

 ا.د. محمد جمال  

 + ا.د. زينهم  
 جيولوجيا 

 ما قبل الكامبري  

 4مدرج 

   ا.د. عبد السالم 

   7م 2تصويرية ج

 +سمر ك .د. عادل ا+ عشماوي ا.د. 

   7م 1تصويرية ج

 +سمر ك  د. عمرو +  عشماوي ا.د. 
 

 2م 1مائية ج

 قنديل +  د. طارقا.د. محمد جمال+ 

 8م 2مائية ج

 قنديل ا.د. محمد جمال+ ا.د. زينهم+ 

 ك/جيولوجيا 

 جيوكيمياء المياه  

 5 معمل

 محمد جمال   ا.د.

 +ا.د. زينهم 

 جيوكيمياء متقدم  

 5معمل 

 ا.د. غنيم +   

 ا.د. محمد حمدي 

 
 3مناجم م

 سمر ع  + السالما.د. عبد  +  ا.د. غنيم

   3بريكامبري م

 آية  + د. اسماعيل ا.د. عبد السالم+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجداول الدراسية

 

 د. طارق عبد المنصف 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. محمد أحمد عبد الواحد



 

 

 امعة طنـــــطا ج

    كلية العلــــــــوم 

 قسم الجيولوجيا 
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 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم 

ء 
عا

رب
ال
ا

 

وم 
عل

ال
 

ي 
ان

لث
ا

 

 خاص 
 معادن مكونة 

 4مدرج  
 ا.د. سمير محمد على 

 معادن تطبيقية  

 4مدرج 

 +  عادل  .د.ا 

 ا.د عبد المنصف 

 6حفريات كبيرة م

 ميرال + + د. صبحي   حمزةا.د. 
 6صخرية مطبقية 

 ميرال  +ا.د. الششتاوي + حمزةا.د. 

   6بيئة قديمة م

 امنية+  ا.د. علي ا.د. أكمل + 
 

  ك/جيولوجيا 
 تحليل الي  

   5مجمع 
 حركية  

 5مجمع 
 3عضوية 

 5مجمع  
  

 جيوفيزياء 
 6م  2مغناطيسية 

 إبراهيم+   دد. محمو ا.د. رفعت + 

 4مغناطيسية قديمة م 

 منى +  + د. عمرو  ا.د. الخضري

   2طرق مغناطيسية

 5معمل 

 رفعت  ا.د.

 2طرق تثاقلية

 5معمل 

 ا.د. رفعت  

   3معادن وصخور م

 سمر ع  + ا.د. عادل + جعفرا.د. 
 

  ج بترول وتعدين 
 3طبقات م

 فاطمة+   د د. محمو  +ا.د. أكمل 

 صخور نارية 

 بقاعة السيمنار  
 د. اسماعيل  ا.د. عادل + 

  تحليل الي  عملي  

ث
ال
لث

ا
 

 خاص 
 3مدرج  ج تكتونية

 جعفر   ا.د.

 جيولوجيا  اسماعيل  + د.

 تحت سطحية   

 3مدرج 

 +  نادر ا.د. 

 ش عبد الرحيم  د.

 2صخور رسوبية 

 3مدرج 
 ا.د. الششتاوي +  

 د. طارق  

 جيولوجيا الخامات  

 3مدرج 

 + ا.د. حراز  

 ا.د عبد المنصف  

 3طبقية حياتية م

 امنية+    د. طارقا.د. أكمل + 

 5تكتونية م

 فاطمة +  د د. محمو  اا.د. عاطف + 
 

 جيوفيزياء 
 تكتونية 

 5معمل  

 ا.د. عبد العزيز 

    

 ك/جيولوجيا 
 ج الخامات  

 ا.د. إبراهيم   1معمل 

 + ا.د. بثينه 

    9تحت سطحية م

 بدر  +ا.د. عادل + ا.د. محمد جمال 

 9ج بيئية م

 فاطمة +   ا.د. عالءا.د. عشماوي+ 

 8خامات م ج 

 دينا +  ا.د. ابوعنبر  +  ا.د. بثينه
 

ع
اب
لر

ا
 

 جيوفيزياء 
   2بترول م

 بدر   ++ د. عمرو  ا.د. الخضري

   2ج البترول 

 ا.د. نادر  5معمل 

 + د. ش عبد الرحيم 

 
 1البترول م اقتصاديات وتقييم 

 + أحمد + د. ش عبد الرحيم  ا.د. نادر
  

 ك/جيولوجيا 
   3مائية م

 قنديلا.د. محمد جمال + ا.د. زينهم+  

 م التفاعالت  

 العضوية 

 3مجمع 

 ك فيزيائية 

 للبوليمرات  

 3مجمع 

 ك االصباغ 

 3مجمع 

 تطبيقات 

 البوليمرات 

 3مجمع 

  

   ج بترول وتعدين 

 جيوديناميكية وتطور االحواض 

 4مدرج  

 .د. عبد الواحدا+  ا.د. عبد العزيز 

 فانيروزوي 

 4مدرج 

 ا.د. حمزة + ا.د. فارس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. محمد أحمد عبد الواحد

 لجنة الجداول الدراسية

 

 د. طارق عبد المنصف 



 

 

 

 امعة طنـــــطا ج

 كلية العلــــــــوم 

 قسم الجيولوجيا 
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 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الشعبة المستوى الكلية اليوم 

س
مي

خ
ال

 

وم 
عل

ال
 

ي 
ان

لث
ا

 

 ك/جيولوجيا 

    مهارات 

   6حفريات كبيرة م

 امنية  +  د. جمال +  فارسا.د. 
    

 جيوفيزياء 
 2طبقية صخرية م

 ميرال +   +د. محمود  د. صبحيا.
   

 خاص 
 4معادن تطبيقية م

 +زينب   ا.د محمد عبد المنصف ا.د. حراز +

 3م معادن مكونة للصخور 

 زينب  + د. اسماعيل ا.د. سمير + 

 3صخور نارية م

 زينب  ا.د. سمير + د. احمد السعيد+ 
 

 ج بترول وتعدين 
 9معالجة البيانات السيزمية م 

 بدر +  د. البسطويسي+ ا.د. عبد العزيز 
 تخليق ومعالجة البيانات السيزمية  

 محمد سالم .د. ا 1معمل 

 5معمل  الجيولوجيا الفلكية 

 ا.د. ثروت + د. ياسر عبده 

 5معمل جيولوجيا المناجم السطحية 

   ا.د. محمد حمدي + د. وليد السباعي 
 

ث
ال
لث

ا
 

 خاص 
 4مدرج  2جيوفيزياء 

 ا.د. محمد سالم  

 + د. محمد ماهر 

 
 3م 2رسوبية 

 + شامة د. طارق +  ا.د. الششتاوي

 7تحت سطحية م 

 بدر ا.د. نادر+ د. ش عبد الرحيم+ 
  

  جيوفيزياء 

   علم الزالزل

 4مدرج 

 ا.د. محمد سالم 

 8تكتونية م

 منى +   د. ش عبد الرحيم+  ا.د. الخضري

 9طبقية مغناطيسية م

 منى +  ا.د. الخضريا.د. عبد العزيز + 

 2م  2رسوبية 

 + د. طارق + شامة  الششتاويا.د. 
 

 ج بترول وتعدين 
 7تكتونية م

 منى+   + د. وليد السباعيا.د. عاطف 

 7بترول م 

 بدر +   د. البسطويسي +  ا.د. نادر

 4 مدرجسطحية ج المناجم التحت  

   د. وليد السباعي + ا.د. إبراهيم زيدان 
  

ع
اب
لر

ا
 

 جيوفيزياء 
  8ماستراتجرافية مصر 

 شامة  +ا.د. علي ا.د. أكمل + 

 5معمل  استراتيجرافية مصر

 ا.د. أكمل  ا.د. حمزة+

 1معمل    تكامل البيانات الجيوفيزيائية

 ا.د. محمد سالم ا.د. رفعت + 

   9تكامل البيانات الجيوفيزيائية م

 بدر  + ا.د. محمد سالم + ا.د. الخضري
 

  ج بترول وتعدين 

 استخالص الخامات 

 4مدرج  

 ا.د. منى فوزى 

 إحصاء جيولوجي 

 4مدرج 

 4استخالص الخامات م

 دينا + ا.د. منى فوزى + عادل .د.ا
 

 

 

 رئيس مجلس القسم 

 

 ا. د. محمد أحمد عبد الواحد
 لجنة الجداول الدراسية

 

 د. طارق عبد المنصف 


