
     امعة طنـــــطاج

     كلية العلــــــــوم

   قسم الجيولوجيا

 (2019-2018الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي األول للعام الجامعي قسم والعملية بالنظرية  لدراسةاجدول 

 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

 

ل
و
ال
ا

 

 جيولوجيا
 1رياضيات 

 1مجمع 

 1مجمع  فيزيائية ج

 أ.د. عشماوى

 1مجمع  تاريخية ج

 أ.د. زلط + أ.د. ابوعنبر

  6م 2تاريخية جج 
 رناا.د. زلط+ا.د. ابوعنبر + د. صبحي+ 

  2م 2فيزيائية جج 
 ايةنه+ د. جمال+ ا.د. عشماوي+ ا.د. بثي

 

 بترول وتعدينج 
 4جيولوجيا عامة مدرج 

 ا.د. عبد العزيز + ا.د. ثروت + ا.د. الششتاوي

  2م 2ج جيولوجيا عامة

 ايةا.د. عبد العزيز+ ا.د. الششتاوي + د. عبدالرحيم+ 
  2م 1ج جيولوجيا عامة

 زينب +ا.د. عبد العزيز+ ا.د. الششتاوي + د. عبدالرحيم

 4لغة انجليزية مدرج

 السيدا.د. مجدي 
  

ي
ان
لث
ا

 

 خاصجيولوجيا 
 3 مدرج بلورات

 بثينهأ.د. غنيم + أ.د. 
 

  3م 2بصريات ج

 ايمانا.د. عبدالسالم+ ا.د. محمد حمدي+ د. احمد+

  7م 1احجار كريمة ج

 ايمان+ د.عبدالمنصف+جعفرا.د. إبراهيم+ا.د 

  7م 2ج1احجار كريمة 

 ا.د. إبراهيم+ا.د جعفر+ د.عبدالمنصف+ايمان
 

 جيوفيزياء

  3م 1تثاقلية جط 

 احمدا.د. نادر+ا.د. علي+ د. عبد الرحيم+ 

 5م 1ج وسرعاتموجات 

  3م 1ج 1مغناطيسية ط  احمد سالم+ د. جمال+م ا.د. نادر+ ا.د. 

 احمد ا.د. نادر+ا.د. الخضري+د. طارق+
 

  3م 2ج 1مغناطيسية 

ا.د. نادر+ا.د. الخضري+ا.د. 

  2م 2تثاقلية جط  احمد رفعت+
 ابراهيم+ جمالا.د. اكمل +ا.د. معتز+ د. 

 8م 2موجات وسرعات ج
 ابراهيما.د. اكمل+ ا.د. معتز+د. عبدالمنصف+

  ك/جيولوجيا
 3 مدرج بلورات

 بثينه + ا.د. محمد حمديأ.د. 

 4بصريات معمل 

 ا.د. ثروت
    

 بترول وتعدين ج
  6م 2+1حفريات دقيقة ج

 رنا  + ا.د. فارس+ ا.د. زلط

 6م 2+1حفريات كبيرة ج

 رنا ا.د. حمزة+ + ا.د. فارس

  جهد استكشافي

 4مدرج 
 رفعتا.د. ا.د. عبد الجواد + 

حفريات كبيرة 

 4مدرج

 ا.د. حمزة خليل

  1م 2+1جموجات وسرعات 

 احمدمعتز+ا.د. عبدالعزيز+ا.د.م سالم+ا.د. 
 

ث
ال
لث
ا

 

  خاصجيولوجيا  
 5معمل  1جيوفيزياء 

 + ا.د. الخضري أ.د. رفعت 

 3مدرج  فلزيه رواسب ال

 + ا.د. بثينه حراز ا.د.
 3مدرج  2صخور متحولة 

 ا.د. ثروت + ا.د. بثينه

  1م 2+1رواسب الفلزية ج

 سمرا.د. حراز+ا.د. بثينه+ د. اسماعيل+

  6م 2+1ج 2حفريات كبيرة

 رنا. زلط+ا.د. حمزة+د.صبحي+ا.د
 

  جيوفيزياء
 1طرق كهرومغناطيسية 

ا.د. رفعت+ا.د.  1معمل 

 الخضري

 1جيولوجيا الحقل معمل 

 ا.د. عبد الواحد+ ا.د. قمح
   

ع
اب
لر
ا

 

 خاص

  9م 3+2نظائر ج

 زينبا.د. ابوعنبر+ا.د. محمد حمدي+د. إسماعيل+

  9م 1نظائر ج

 زينب. جعفر+ د. إسماعيل+ ا.د. غنيم+ ا.د
   

  7م  1الفانيروزوي ج

 سمر كا.د. عاطف+ا.د. حمزة+د.صبحي+

  7م 3+2الفانيروزوي ج

 سمر كا.د. عاطف+ ا.د. زينهم+ د. صبحي+

     5ك الحالة الصلبة مجمع  5ك نسيج مجمع  5ك ليزر مجمع  5ك بترول مجمع  5ك صناعية مجمع  ك/جيولوجيا

 التربية

   أولى أساسي علوم
 8م 6+5جيولوجيا عامة ج 8م4+3جيولوجيا عامة ج 8م 2+1جيولوجيا عامة ج

جيولوجيا عامة 

  4مدرج 8+7ج

 ا.د.عبدالواحد+ا.د.عالء+ا.د.قمح+سمر ك   ا.د. عشماوي+ا.د. عبدالواحد+ا.د.قمح+سمر ك 

   ثانية أساسي علوم خاص
  5م 2+1ج  مواد األرض واقتصادية

 آيةا.د. غنيم+ا.د.محمد حمدي+د. احمد+

 5م   5+4+3ج مواد األرض واقتصادية

 ا.د. غنيم+ا.د.محمد حمدي+د. احمد+زينب
 

 ثانية بيولوجي 
  8م 6+5مواد األرض ج

 إيمان ا.د. حراز+ا.د. قمح+د. عبدالمنصف+
    

 

 

 

 

 

 

 29/9/2018اخر تحديث بتاريخ 

 جدول نهائي

 لجنة الجداول الدراسية

 احمد السعيدد. +  ا.د. سمير زكي قمح

 + ا. ايمان فتحي د. محمد عبد المنصف 

 رئيس مجلس القسم

 

 جعفر عبد العليم البحريةا. د. 



 جامعة طنـــــطا

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2019-2018الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 ظهرا   1الي الساعة  صباحا   11من الساعة  أسبوعرات قسم الجيولوجيا يوم االحد من كل ااالنشطة الطالبية وسيمن. 
 

 

 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

 

ل
و
ال
ا

 

 جيولوجيا

  6م 3ج تاريخية ج

  1م 3ج فيزيائية ج شامةا.د. زلط+ا.د. اكمل+د. طارق+ 

 علي++د.صبحي+ا.د. قمحسمير ا.د. 

  7م 4ج تاريخية ج

 شامةا.د. زلط+ا.د. حمزة+د.صبحي+
  

  3م 4ج فيزيائية ج

 علىا.د. عشماوي+ا.د. عبدالواحد+د. جمال+

   بيولوجي
  2مجمع جيولوجيا عامة

 ا.د. عشماوي + ا.د. جعفر
  

  7م 1جيولوجيا عامة ج
 سمرا.د. عشماوي+ا.د. جعفر+ د. جمال+

   4فيزياء مدرج  عملي رياضيات رياضيات بقسم الرياضيات بترول وتعدينج 

ي
ان
لث
ا

 

 خاصجيولوجيا 
 4 مدرج معادن تركيبيه

 محمد علي أ.د. سمير

 5احجار كريمة معمل 

 ا.د. ابراهيم

  8م 2بلورات ج

 ايةا.د. غنيم+ا.د. بثينه+ د.احمد+
  3علم حيوان مدرج  

 

 جيوفيزياء
  8م 1اشعاعية وحرارية ج

  براهيما.د.زينهم+ا.د. الخضري+ د. إسماعيل+
 

  9م 2كهربية ج

 د.محب ا.د. زينهم+ا.د. الخضري+ د. جمال+

  4م 1طبقات ج

 شامةا.د. زلط+ا.د. حمزة+د. صبحي+

 5م 2اشعاعية وحرارية ج

ا.د.زينهم+ا.د. الخضري+ د. 

 إسماعيل+براهيم

  4م 2طبقات ج

 شامةا.د. اكمل+ا.د. حمزة+د.صبحي+

 1مجمع  2ك عضوية  1مجمع  1عضوية  1ك تحليلية مجمع  ك/جيولوجيا

  6م 1حفريات دقيقة ج

 رنا ا.د. فارس+ا.د. اكمل+د.طارق+

  6م2حفريات دقيقة ج

 رناا.د. فارس+ا.د. اكمل+د.طارق+
 

  2م 2بصريات ج

 اية+دما.د. إبراهيم+ا.د. بثينه+د. اح

 2م 1بصريات ج

 اية ا.د. ثروت+ا.د. يثينه+د. احمد+

 4كيمياء صناعية مدرج   بترول وتعدينج 
 4ثقافة جودة معمل 

 ا.د. محمد حمدي
 

 1معمل بصريات المعادن 

 ا.د. ثروت + ا.د. أبو عنبر
  

ا
ث
ال
لث

 

  ك/جيولوجيا
  3م 2+1رسوبية ج

 شامةششتاوي+د.جمال+د.طارق+لا.د. ا

  4م 2+1ج 2متحولة

 زينبا.د. سمير+ا.د.محمد حمدي+د. إسماعيل+
   

 بترول وتعدينج 

  1م 1تحت سطحية ج

 4جيولوجيا تحت سطحية مدرج  أحمدا.د. عبدالعزيز+ا.د. معتز+

 الرحيم نادر+ د. ش عبد ا.د.

  3م 1هندسية ج

 عليا.د. عاطف+ا.د. عالء+

  1م 2تحت سطحية ج

 أحمدا.د. نادر+ د. عبدالرحيم+
  

 2م  1اشعاعية وعناصر نادرة جج 

 آيةا.د. ثروت+ا.د.بثينه+
 5م  1استكشاف سيزمي ج

 إبراهيم ا.د. عبدالعزيز+ا.د. م سالم+ ا.د. معتز+
 5م 2استكشاف سيزمي ج
 إبراهيم. معتز+ ا.د. عبدالعزيز+ا.د. م سالم+ ا.د

ع
اب
لر
ا

 

 خاصجيولوجيا 
  9م 1جيوكيمياء ج

 زينبعبدالمنصف+ا.د. غنيم+ا.د. ابوعنبر+د. 

  9م  3+2ج جيوكيمياء 

  عبدالمنصف+زينب+د.  ا.د. حراز.د. ابوعنبر+ا
 

  8م 3+2جيولوجيا الخامات في مصر ج

 سمرا.د. غنيم+ا.د. حراز+ د. عبدالمنصف+
 

 جيوفيزياء
  4معمل تسجيالت االبار 

 الرحيم نادر+ د. ش عبد ا.د.

  5م 1مائية ج

  8م 1ج 1بترولج  ابراهيمطارق+ ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم+د.

 احمدا.د. نادر+ا.د. علي+د. عبدالرحيم+

  3م 1استشعار عن بعد ج

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د. قمح+

  3م 2هندسية وبيئية ج

  2م 2ج 1بترولج  احمد رفعت+ا.د. قمح+ا.د. عالء+ا.د. 

 سمرا.د. عبدالعزيز+ا.د. رفعت+ا.د. معتز+

  رابعة بيولوجي التربية
 (كلية التربية 503قاعة )فلك + جيولوجيا بيئية 

 ا.د. ثروت + ا.د. عشماوي + ا.د. عالء 
   

 لجنة الجداول الدراسية

 احمد السعيدد. +  ا.د. سمير زكي قمح

 + ا. ايمان فتحي محمد عبد المنصفد. 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. جعفر عبد العليم البحرية 

 29/9/2018اخر تحديث بتاريخ 

 جدول نهائي



       جامعة طنـــــطا

   كلية العلــــــــوم

   قسم الجيولوجيا

 (2019-2018الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 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

 

 جيولوجيا االول
  7م 6+5ج فيزيائية ج

 ا.د. عشماوي+ ا.د. عبدالواحد+ علي 
  6م 1ج تاريخية ج 6+5+4عملي كيمياء  3+2+1عملي كيمياء 

 ا.د. زلط+ا.د. ابوعنبر+ د. طارق+رنا

  6م 6+5تاريخية جج 

 شامةا.د. زلط+ا.د. ابوعنبر+ د. طارق+
 

ي
ان
لث
ا

 

 خاصجيولوجيا 
  1حفريات دقيقه 

 5مجمع 

 ا.د. فارس +ا.د. زلط + 

 ا.د. اكمل

 علم الطبقات 

 5مجمع 

+  ا.د. أكمل+ حمزة ا.د.

 د. صبحي

 
  3م 1طبقات ج

 شامةا.د. حمزة+ا.د. اكمل+د.صبحي+

  7م 1بلورات ج

 اية غنيم+ا.د. محمد حمدي+د.احمد+ا.د. 

ا.د. حمزة+ا.د.   6م 2طبقات ج

 شامةاكمل+د.صبحي+

 جيوفيزياء
 1 طرق كهربية

  4معمل

 ا.د. ش الخضرى

 4معمل 1 طرق مغناطيسية

ا.د. ش  + ا.د. رفعت

 الخضرى

 طرق اشعاعية وحرارية 

ا.د. زينهم + ا.د.  4معمل 

 ش الخضري

   

 ك/جيولوجيا
  6م 2+1طبقات ج

 سمر كا.د. فارس+ا.د.محمد جمال+د. صبحي+
   

 وتعدينبترول ج 
  3م 2+1بصريات ج

 ايمانا.د. ثروت+ا.د. محمد حمدي+
  5م 2+1جهد استكشافي ج

 ابراهيم+ا.د. معتز+ ا.د. عبدالجواد

 4جيولوجيا تركيبية مدرج 

 ا.د. عاطف نوير + ا.د. عبد الواحد
  

ث
ال
لث
ا

 

 خاصجيولوجيا 
  6م 2+1رسوبية ج

 صخور رسوبية  سمر كا.د. حراز+ا.د. 

 5مجمع 
+ د. ا.د.الششتاوى +د. جمال

 طارق

 1حبوب اللقاح معمل 

 ا.د. علي + ا.د. اكمل
  5م 2+1حبوب لقاح ج

 +د.جمالا.د.عليا.د. فارس+

  5م 2+1جيوفزياء ج

 ابراهيم+ ا.د. رفعت+ا.د. الخضري
 

 ءجيوفيزيا
 5م 2+1بتروفيزياء ج

 ابرهيم ا.د. نادر+ا.د. عبدالعزيز+د. عبدالرحيم+
 

 1معمل  2طــــــــــــرق سيزمبة 

 ا.د. معتز

معالجة وتفسير البيانات 

  1معملالسيزمية 

 ا.د. معتز
  

 1معمل صخور رسوبية  ك/جيولوجيا
 + د. طارقا.د.الششتاوى +د. جمال

 1معمل  الحقلجيولوجيا 
 عاطف + د. احمد السعيد أ.د.

    4مجمع  عناصر انتقالية 4مجمع  2تحليل الي  

 بترول وتعدينج 

  4م 1رسوبية ج

 شامةا.د. عاطف+ا.د. معتز++

  3م 2رسوبية ج

 شامة ا.د. زلط+ا.د. حمزة+ 
 

  2م 2اقتصادية ج
 ايمانا.د. إبراهيم +ا.د. بثينه+

 
  2م 2متحولة ج

 زينبا.د. إبراهيم+ا.د. بثينه+

  2م  1متحولة ج

 زينب+قمحا.د. جعفر+ ا.د. 

ع
اب
لر
ا

 

 خاصجيولوجيا 
 4مدرج   1جيولوجيا مائية 

  1استشعار عن بعد  ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم

 4مدرج 

 د. قمحا. عالء+ ا.د.

 4النظائر مدرج جيولوجيا 

 ابوعنبر غنيم + ا.د. ا.د.

 4 جيوكيمياء مدرج

 ابوعنبر ا.د. + غنيم ا.د.

  2م 1بترول ج

 ابراهيمششتاوي+ا.د. قمح+لا.د. عبد العزيز+ا.د. ا
  

  جيوفيزياء
   7م 1تسجيالت ابار ج

 حمدا.د. عبدالعزيز+د. عبدالرحيم+ا.د. نادر+

  9م 2تسجيالت ابار ج

 احمد+د. عبد الرحيم+ ا.د. نادر

  3م 2ضاهاة وخزانات جم

 احمدا.د. نادر+ا.د. الششتاوي+د.جمال+

ا.د.  3م 1مضاهاة وخزانات ج

 نادر+ا.د. الششتاوي+د.جمال+احمد

 ابراهيما.د. جمال+ ا.د. زينهم+  2م 2مائية ج

 ك/جيولوجيا
 4مدرج  1جيولوجيا مائية

 ا.د. محمد جمال+ا.د. زينهم 
 

  9م  1جيوكيمياء ج

 سمرا.د. عبدالسالم+ا.د. محمد حمدي+د.احمد+
  2+1عملي كيمياء عضوية 

 التربية

  ثانية بيولوجي
  8م2+1مواد األرض ج

 إيمان ا.د. إبراهيم+ا.د. بثينه+د. عبدالمنصف+

   8م 4+3األرض جمواد 

 ا.د. إبراهيم+ا.د. بثينه+د. عبدالمنصف+إيمان
  

   ثانية أساسي علوم
  7م 2+1ج ومعادنبلورات 

 زينب  ا.د. غنيم+ا.د. جعفر+ إسماعيل+

   8م 4+3ج بلورات ومعادن

 سمر ا.د. غنيم+ا.د. جعفر+عبدالمنصف+ 
 

ثالثة بيولوجي 

 انجليزي
  8م 2+ج1طبقات وتاريخ األرض ج

 رنا ا.د. رفعت+ا.د. علي+د.عبدالمنصف+
    

ثالثة أساسي علوم 

 خاص
   

  6+5+4فضاء ج

  3مدرج

 9+8+7فضاء ج

  3مدرج

 3+ 2+1فضاء ج

   3مدرج
 ا.د. عاطف+ا.د.عبدالواحد+د. إسماعيل+سمر ك

 ثالثة أساسي

 علوم 

نارية وص  ( فضاء ومجموعة شمسية 11:30- 8:30)

د.  جعفر+ ا.د. أبو عنبر+ ا.د. المركزية(المدرجات )

  إسماعيل 

    

  

 لجنة الجداول الدراسية

 + د. احمد السعيد ا.د. سمير زكي قمح

 + ا. ايمان فتحي محمد عبد المنصفد. 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. جعفر عبد العليم البحرية
 29/9/2018اخر تحديث بتاريخ 

نهائيجدول   



 جامعة طنـــــطا

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا 

 (2019-2018الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 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

 

   عملي علم حيوان   بترول وتعدينج  االول

ي
ان
لث
ا

 

 خاصجيولوجيا 
 1ك عناصر أساسية مجمع 

 3المعادن مدرج بصريات 

 السالم رشاد ا.د. عبد

  كيمياء عضوية

 6مدرج 

  3م 1بصريات ج

 ايةاحمد+ ا.د. عبد السالم+د. 
  

 1مجمع  ديناميكا حرارية ك/جيولوجيا
  8م 1بلورات ج

 سمر ا.د. بثينه+ا.د. محمد حمدي+د. عبدالمنصف+
  8م 2بلورات ج

  سمر.د.غنيم+ا.د. محمد حمدي+د. عبدالمنصف+ ا
 

  بترول وتعدينج 
  2م 2+1تركيبية ج

 عليا.د. عبد الواحد+ا.د. قمح+ 
 4علوم األرض والمجتمع معمل 

 الخضريا.د. عالء + ا.د. شادية 
 عملي كيمياء صناعية

ث
ال
لث
ا

 

  خاصجيولوجيا 
 3مدرج  1تركيبيةج 

 ا.د. عاطف نوير

  3م 2+1ج 2متحولة 

 ايةا.د. ثروت+ا.د. بثينه+د. احمد+ 

  2م 2+1ج 1تركيبية 

 عليا.د. عاطف+ ا.د. علي+د. د. إسماعيل+

  3م 2+1رسوبية ج

 شامةا.د. الششتاوي+د.جمال+د. طارق+
 

  جيوفيزياء
 1بتروفيزياء معمل 

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

 1جيولوجيا تركيبية 

 1معمل 

 ا.د. عبد الواحد

 
  5م 2+1جيولوجيا حقلية ج

ا.د. عشماوي+ا.د. عاطف+د. احمد+ 

 ابراهيم
 

 ك/جيولوجيا
 2صخور متحوله

 1معمل 

 اسماعيل جعفر+ د. ا.د.

 3مدرج  1تركيبيةج 

+ ا.د. ا.د. عاطف 

 عبدالواحد

    

 بترول وتعدينج 
  8م 2جوتخريط حقلي مساحة 

 عليا.د. زكريا+ا.د. قمح+
 

 جيولوجيا هندسية 

 3مدرج 

 ا.د. عاطف + ا.د. عالء

 4صخور رسوبية مدرج 

 ا.د. الششتاوي

ج اشعاعية وعناصر نادرة 

 4مدرج 

 ا.د. ثروت + ا.د. ابوعنبر

 1م 1جحقلي  وتخريطمساحة 

 عليزكريا+ا.د. عاطف+ا.د. 
 

ع
اب
لر
ا

 

 خاصجيولوجيا 
  4معمل وبيئاتتحليل سحنات 

 طارقد.  ا.د. الششتاوى+
 4معمل  2مقرر خاص 

 ا.د. زينهم

  8م 3+2تحليل سحنات ج 

 شامةا.د. الششتاوي+ا.د. علي+د.طارق+

 1جيولوجيا البترول 

 3مدرج 

  اديةش د.نادر+ د.ا.

 الرحيم عبد

  
   8م 1تحليل سحنات ج

  7ج  3+2بترول ج شامةا.د. اششتاوي+د. جمال+د. طارق+

 سمر ا.د.رفعت+ا.د. معتز+د. صبحي+

  جيوفيزياء
 وانتاج الخزاناتمضاهاة 

 1معمل 

 ا.د.الششتاوى + ا.د.نادر

  4معمل    جيولوجيا المياه 

 ا.د. زينهم  + ا.د. محمد جمال
  

  5م 2استشعار عن بعد ج

 سمرا.د. عشماوي+ا.د. عالء+ا.د. قمح+

 لوجياك/جيو
  9م 2جيوكيمياء ج 

 سمرا.د. ابوعنبر+ا.د. محمد حمدي+د. عبدالمنصف+
 

 5جيولوجيا مصر معمل 

 ا.د. حمزة + ا.د. فارس
   

 التربية

   اولي أساسي علوم
 3جيولوجيا عامة مجمع    5م12+11جيولوجيا عامة ج   5م10+9جيولوجيا عامة ج

ا.د. عبد الواحد + 

 ا.د. سمير قمح

  
 ا.د. عشماوي+ا.د. قمح+د. طارق+شامة

      اولي أساسي علوم خاص

    ثانية بيولوجي انجليزي 
 بكلية العلوم( 3مدرج مواد األرض )

 ا.د. ثروت + ا.د. بثينه
 

   رابعة بيولوجي انجليزي
 (كلية التربية 104مدرج )فلك  

 ا.د. جعفر + ا.د. أبو عنبر 
   

 

 

 29/9/2018اخر تحديث بتاريخ 
 لجنة الجداول الدراسية

 + د. احمد السعيد ا.د. سمير زكي قمح

 + ا. ايمان فتحي المنصفد. محمد عبد 

 رئيس مجلس القسم

 

 ا. د. جعفر عبد العليم البحرية

 جدول نهائي



 امعة طنـــــطاج

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2019-2018ي األول للعام الجامعي الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسجدول 

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

ا
ء
عا
رب
ال

 

وم
عل
ال

 

ل
و
ال
ا

 

  2لغة مجمع  2ثقافة مجمع  2نبات عام مجمع      6+5+ 4+3+2+1عملي فيزياء+نبات   جيولوجيا

    4علم حيوان مدرج 5كيمياء مدرج  حاسب بالمركز بترول وتعدينج 

ي 
ان
لث
ا

 

 جيوفيزياء
 1معمل  1طرق تثاقلية

 + ا.د. الخضري تفعا.د. ر 

 بصريات المعادن 

 ا.د. جعفر 1معمل 

  9م 1ج 1كهربية 

 د.محبا.د. عبد العزيز+ا.د. الخضري+
   

ث
ال
لث
ا

 

  خاصجيولوجيا 
 4 الحقل معملجيولوجيا 

 ثروت + د. اسماعيل أ.د.

 5معمل  2 حفريات كبيرة

 حمزة + د. صبحيا.د. 
 1معمل  2صخور نارية 

 + ا.د. عبد السالم سمير.د. ا

  3م 2+1صخور نارية ج

 ايمان++د. احمدا.د. سمير +ا.د. عبد السالم

  3م 2+1حقلية ج

 ايةا.د. محمد جمال+ا.د. الششتاوي+د.طارق +
 

 يوفيزياءج
  2م 2+1تركيبية ج

 علي ا.د. عشماوي+ا.د. عبدالواحد+ا.د. قمح+

  2م 2+1ج 2سيزمية ط 

 ا.د. الششتاوي+ا.د. معتز+د. جمال+احمد

  9م 2+1ج توتفسير البيانامعالجة 

 احمدا.د. عبد العزيز+ا.د. رفعت+ د.عبدالرحيم+
  

  4غير متجانسه م  4كيمياء الكم مجمع  4طبيعية مجمع عضوية  4مجمع  1كهربية  4سطوح وحفز مجمع  ك/جيولوجيا
  5م 2+1حقلية ج

 ابراهيما.د. فارس +ا.د. زلط+د. احمد+
 

 بترول وتعدين ج 
 4جيولوجيا اقتصادية مدرج 

 ا.د. إبراهيم + ا.د. بثينه

 4المساحة والتخريط الحقلي مدرج 

 ا.د. زكريا هميمي + ا.د. سمير قمح
   

ع
اب
لر
ا

 

  خاصجيولوجيا 

 ج الخامات فى مصر

 1معمل 
 ا.د. حراز + د. عبد المنصف

 1حقب الحياة الظاهرة 

 5معمل 
 ا.د. حمزة + د. صبحي

  1م 1مائية ج

  1م 1استشعار عن بعد ج عليا.د. محمد جمال+ د. جمال+

  عليا.د. غنيم+ا.د. قمح+

  1م 3+2مائية ج

 عليا.د. عبدالعزيز +ا.د. الششتاوي+

  4م 1جيولوجيا الخامات في مصر ج
 سمرا.د. حراز+ا.د.محمد حمدي+د. عبد المنصف+

  2م 3+ 2استشعار عن بعد ج

 سمرا.د. عشماوي+ا.د.عالء+ا.د.قمح 

 جيوفيزياء
  9م  1هندسية وبيئية ج

 احمدا.د. عالء+ا.د.معتز+ د. عبدالرحيم+

 4معمل وبيئية جيوفيزياء هندسية 

 + ا.د. رفعت عالء مسعودا.د. 

 6سيزمية الطبقات مدرج 

 د. صبحي + ا.د. معتز

  9م  1سيزمية طبقات ج

 احمد+ ا.د. تادر+ا.د. معتز
. ا.د. تادر+ا.د 9م 2سيزمة طبقات ج

 +احمد معتز

 ك/جيولوجيا
  5م 1مائية ج

 ابراهيما.د. محمد جمال +ا.د. حمزة + د. طارق+

 ابراهيما.د. نادر+ ا.د.علي+  3م 1بترول ج
 

 حيوية تحليلية

 4مجمع 

 مبيدات

 4مجمع 

 ح غير عضوية

 4مجمع 

  4م 2مائية ج

 سمرا.د.محمد جمال+د. عبدالرحيم+ 7م 2بترول ج ابراهيما.د. محمد جمال+د. جمال+

 ةالتربي

    ثانية بيولوجي
  8م  6+5مواد األرض ج

 إيمانا.د. بثينه+د. عبد المنصف+
 

     إيمان  .د. ابوعنبر+د. احمد+ا 3م 2+ج1مواد األرض ج ثانية بيولوجي انجليزي

 ثانية أساسي علوم
  7م 10+9بلورات ومعادن ج

 آيةا.د. غنيم+ا.د. محمد حمدي+

  8م 12+11بلورات ومعادن ج

 سمر كغنيم+ا.د. إبراهيم+ا.د. جعفر+ا.د. 

  8م 6+5بلورات ومعادن ج

 ا.د. غنيم+ا.د. إبراهيم+سمر ك

  5م 8+7ج بلورات ومعادن

  +سمر كحرازا.د. إبراهيم+ا.د. 
 

ثانية أساسي علوم 

 خاص
 

 6مدرج ) وجيولوجيا اقتصادية مواد األرض

 دأ.د. محمد حمدى + د. احمد السعيالعلوم( ب
   

    أساسي علوم خاصثالثة 
 3فضاء + مجموعة شمسية مجمع 

 ا.د. عبد الواحد + د. اسماعيل
 

   ثالثة أساسي علوم 
   6م 4+3فضاء ج

 7+6+5فضاء ج

 4مدرج

 2+1فضاء 

 سمر  4مدرج 
  

 

 10+9+8فضاء ج

  سمر ك  4مدرج 
 .د. جعفر+ا.د. ابوعنبرا .د. جعفر+ا.د. ابوعنبرا إسماعيل+ابراهيم د.ا.د. جعفر+ا.د. ابوعنبر+

 ثالثة بيولوجي

 8م   8+7طبقات ج

  6م 2+1طبقات ج ا.د. فارس+ا.د. حمزة+ د. صبحي+سمر ك 

 +شامة  ا.د. فارس+ا.د. اكمل

  5م 6+5بقات جط

 ا.د. حمزة+ا.د. اكمل+ ا.د. علي+شامة
 

  6مجمع  طبقات وتاريخ األرض

 صبحي ا.د. حمزه +ا.د. علي + د.
 

  6م 8+7طبقات ج

  ا.د. زلط+ا.د. كمل+د. جمال+شامة

    رابعة بيولوجي
 بالعلوم 8مدرج فلك + جيولوجيا بيئية 

 ا.د. ثروت + ا.د. عشماوي + ا.د. عالء 
  

 

 

 

 

 29/9/2018اخر تحديث بتاريخ 
 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

 جدول نهائي



 طنـــــطاجامعة  

 كلية العلــــــــوم

 قسم الجيولوجيا

 (2019-2018الدراسة النظرية والعملية بقسم الجيولوجيا لطالب كليتي العلوم والتربية )الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 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

 

ل
و
ال
ا

 

 6+5+4+3+2+1عملي رياضيات  1مجمع 1كيمياء عامة  1مجمع  1فيزياء  جيولوجيا
  1م 1فيزيائية جج 

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عبدالواحد+ا.د.قمح+
 

   عملي كيمياء عملي فيزياء عملي كيمياء بترول وتعدينج 

ي
ان
لث
ا

 

 عملي ال فقاريات خاصجيولوجيا 

  2م 1معادن تركيبية ج

 زينبا.د. سمير+ا.د. محمد حمدي+د. احمد+

  2م 2معادن تركيبية ج

 زينب+د. احمد+عبدالسالما.د. سمير+ا.د. 
 

 

  6م 2حفريات دقيقة ج
 اكمل+ رناا.د. زلط+ا.د. 

  6م 1حفريات دقيقة ج
 +ا.د. زلط+ا.د. اكمل+ رنا

 جيوفيزياء

  6م 1حفريات دقيقة ج
 رناا.د. اكمل+ا.د. الششتاوي+د. طارق+

 

موجات سيزمية 

 1معمل وسرعات 

 محمد +ا.د. معتزد. ا.

 8مدرج  1كهرومغناطيسية

 6م 2حفريات دقيقة ج
 رنا ا.د. فارس+ا.د. زلط+ا.د. اكمل+

  2م 2بصريات ج

 زينبد. احمد++ا.د. جعفرا.د. سمير+

 2م 1بصريات ج

 +د. احمد+زينب ا.د. ابوعنبرا.د. سمير+

    عملي ك تحليلية 1عملي ك عضوية  ك/جيولوجيا

 بترول وتعدينج 
 1معمل حفريات دقيقة 

 ا.د. فارس + ا.د. زلط

موجات سيزمية 

 1معمل وسرعات 

 محمد سالمد. ا.

    

ث
ال
لث
ا

 

 جيوفيزياء
  8م 2+1ج 1كهرومغناطيسية 

 احمدعبد العزيز+ا.د. رفعت+ا.د. الخضري+ا.د. 

  5م 2+1سيزمية حقلية ج

 احمدا.د. عبد العزيز+ا.د. رفعت+د. عبدالرحيم+

 طرق سبزمية حقلية

 1معمل 

 + ا.د. معتز محمد سالمد. ا.
 

  5م 2+1رسوبية ج

 ك سمرا.د. الششتاوي+د. جمال+د. طارق+
 

 عملي تحليل الي وحقلية عملي تحليل الي وحقلية ك/جيولوجيا
  5م 2+1ج 1تركيبية 

 عليا.د. عشماوي+ا.د. عاطف+ا.د. قمح+
  

 بترول وتعدينج 
 4استكشاف سيزمي مدرج 

 ا.د. معتز + ا.د. محمد سالم

 4صخور متحولة مدرج 

 ا.د. جعفر
 

  8م 1اقتصادية ج

 ايمانا.د. ثروت+ا.د. بثينه+
  

  ك/جيولوجيا الرابع
 4معمل جيوكيمياء 

 ا.د. أبو عنبر + ا.د. محمد حمدي
  3م 1جيولوجيا مصر ج

 سمر كا.د. فارس+ا.د. حمزة+د.طارق+

  3م 2جيولوجيا مصر ج

 سمر كا.د. فارس+ا.د. حمزة+د.طارق+
  

 التربية

    ثانية أساسي علوم
 علوم(بال) 4اقتصادية مجمع بلورات ومعادن وجيولوجيا 

 إبراهيم + ا.د. جعفرا.د. غنيم + ا.د. 
  

    ثانية بيولوجي
 علوم(بال) 6مواد األرض مجمع 

 ا.د. بثينه + د. محمد عبد المنصف
 

 ثالثة بيولوجي انجليزي
 بكلية التربية( 103طبقات وتاريخ األرض )مدرج 

 ا.د. حمزة + ا.د. علي + د. صبحي
    

  رابعة بيولوجي انجليزي
 (كلية التربيةب 104مدرج )جيولوجيا بيئية 

 ا.د. عشماوي + ا.د. عالء مسعود
   

 

 29/9/2018اخر تحديث بتاريخ 
 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

نهائيجدول   


