
 جامعة طنطا
 كلية العلوم 

 قسم الجيولوجيا
 

 

( للعام الجامىع   2022/ 2021جدول الدراسات العليا )تمهيدى ماجستير

 يتم فيه الدراسة وجها لوجه  – أسبوع زوجي 

 الشعبة  اسم المقرر  القائمون بالتدريس  اليوم  الميعاد 
 رواسب الخامات .د/ بثينه الدسوقى   أ  +أ.د/ حسن زكريا  + أ.د/ ابراهيم عبد الناجى سالم  األحد 11-1

 المعادن
 والصخور  

 علم الصخور النارية والمتحولة  أ.د/ جعفر البحرية  +أ.د/ محمد ثروت هيكل  +أ.د/ عبد السالم رشاد  األحد 1-3

 علم الصخور الرسوبية أ.د/ أحمد الششتاوى   األربعاء  1-3

 جيوكيمياء  محمد متولي أبو عنبر+ أ.د/محمد محمود حمدي أ.د/ +محمد فؤاد غنيم أ.د/ اإلثنين  1-3

 علم الطبقات أ.د/ حمزه خليل   +أ.د/ أكمل مرزوق   اإلثنين  3-5

الحفريات 

 والطبقات 

 الجيولوجيا البنائية  الواحد أ.د/ محمد أحمد عبد+أ.د/ محمد عاطف نوير +أ.د/ محمود عشماوى   اإلثنين  9-11

 علم الحفريات  أ.د/ على سليمان  +أ.د/ عبد الفتاح زلط   +محمود فارس أ.د/  اإلثنين  11-1

 جيولوجيا حقلية  أ.د/ عالء أحمد مسعود  +الواحد أ.د/ محمد أحمد عبد  الثالثاء  11-1

 علم الترسيب والمضاهاه أ.د/ أحمد الششتاوى    األربعاء  11-1

 الطرق التثاقلية  لطفى عبد الدايم أ.د/ عبد العزيز   + أ.د/ محمد رفعت األحد 1-3

الجيوفيز
 ياء 

 الطرق السيزمية أ.د/ أحمد على حسن  + منتدب األحد 11-1

 الطرق الكهربية أ.د/ شادية الخضرى   +أ.د/ نادر الجندى   األحد 9-11

 جيولوجيا البترول والمائية  أ.د/ محمد جمال عطوية+ أ.د/ زينهم السعيد سالم  +أ.د/ نادر الجندى   األربعاء  3-5

أساسيات الجيولوجيا والمسح   + أ.د/سمير زكي قمحأ.د/ محمود عشماوى  األحد 1-3
الجيولوجي وقراءة الخرائط  

 الجوية   

 البيئة
 نبات 

 

 رئيس مجلس القسم                                                                  منسق الدراسات العليا                    

  

 أ.د/محمد أحمد عبد الواحد                                                                   احمد مصطفى الشيشتاويأ.د/                

  



 جامعة طنطا
 كلية العلوم 

 قسم الجيولوجيا
 

 

( للعام الجامىع جدول الدراسات العليا )  2022/ 2021تمهيدى ماجستير

 يتم فيه الدراسة علي المنصة - أسبوع فردي

 الشعبة  اسم المقرر  القائمون بالتدريس  اليوم  الميعاد 
 رواسب الخامات أ.د/ بثينه الدسوقى    +أ.د/ حسن زكريا  + أ.د/ ابراهيم عبد الناجى سالم  األحد 11-1

 المعادن
 والصخور  

 علم الصخور النارية والمتحولة  أ.د/ جعفر البحرية  +أ.د/ محمد ثروت هيكل  +أ.د/ عبد السالم رشاد  األحد 1-3

 علم الصخور الرسوبية أ.د/ أحمد الششتاوى   األربعاء  1-3

 جيوكيمياء  أ.د/محمد متولي أبو عنبر+ أ.د/محمد محمود حمدي  +محمد فؤاد غنيم أ.د/ اإلثنين  1-3

 علم الطبقات أ.د/ حمزه خليل   +أ.د/ أكمل مرزوق   اإلثنين  3-5

الحفريات 

 والطبقات 

 الجيولوجيا البنائية  الواحد أ.د/ محمد أحمد عبد+أ.د/ محمد عاطف نوير +أ.د/ محمود عشماوى   اإلثنين  9-11

 الحفريات علم  أ.د/ على سليمان  +أ.د/ عبد الفتاح زلط   +أ.د/ محمود فارس  اإلثنين  11-1

 جيولوجيا حقلية  أ.د/ عالء أحمد مسعود  +الواحد أ.د/ محمد أحمد عبد  الثالثاء  11-1

 علم الترسيب والمضاهاه أ.د/ أحمد الششتاوى    األربعاء  11-1

 الطرق التثاقلية  أ.د/ عبد العزيز لطفى عبد الدايم   + أ.د/ محمد رفعت األحد 1-3

 الجيوفيزياء 
 الطرق السيزمية أ.د/ أحمد على حسن  + منتدب األحد 11-1

 الطرق الكهربية أ.د/ شادية الخضرى   +أ.د/ نادر الجندى   األحد 9-11

 جيولوجيا البترول والمائية  أ.د/ محمد جمال عطوية+ أ.د/ زينهم السعيد سالم  +أ.د/ نادر الجندى   األربعاء  3-5

أساسيات الجيولوجيا والمسح   سمير زكي قمح+ أ.د/أ.د/ محمود عشماوى  األحد 1-3
الجيولوجي وقراءة الخرائط  

 الجوية   

 البيئة
 نبات 

 

 رئيس مجلس القسم        منسق الدراسات العليا                                                                               

  

 أ.د/محمد أحمد عبد الواحد                                  احمد مصطفى الشيشتاويأ.د/ 


