جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى االول لبرنامج البيوتكنولوجى للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم

1-11

11-9

(أجباري الكلية)  PH-101فيزياء عامه ()1
نظرى (مدرج )1

االحد

االثنين

(أجباري الكلية)PH-102فيزياء عامه ()2
نظرى (قاعات القسم)
(أجباري الكلية)  CH-101كيمياءعامة ()1
نظرى (مدرج )1
(أجباري الكلية)CH-102كيمياءعامة ()2
نظرى (قاعات القسم)
(أجباري الكلية)  PH-101فيزياء عامه ()1

(أجباري الكلية) CH-101كيمياءعامة ()1

عملى (معامل القسم)
(أجباري الكلية) CH-102كيمياءعامة ()2

عملى (معامل القسم)

عملى (معامل القسم)
(أجباري الكلية)PH-102فيزياء عامه ()2

عملى (معامل القسم)
(أجباري الكلية)  MT-103رياضة عامة ()1

االربعاء

الخميس

مقدمة فى علم الجودة
(متطلب جامعة)
مدرج 1

تمارين (معامل القسم)
(أجباري الكلية)MT-104رياضة عامة ()2
نظري (قاعات القسم)
مقدمة في علوم البحار ( ) MR101
(أجباري تخصص)
(أ.د وفاء سالم د .محمد اسماعيل) ( نظري )

نشاط طالبى

الثالثاء

2-1

4-2

6-4

MT-131احصاء رياضى
(اختيارى الكلية)
نظرى (مدرج )1

(اختيارى MT-131احصاء رياضى
الكلية)
عملي (قاعات القسم)

الجيولوجيا الطبيعية
(اختيارى الكلية)GE-107
نظرى (قاعات القسم)

الجيولوجيا الطبيعية
(اختيارى الكلية)GE-107
عملى (معامل القسم)

(أجباري الكلية) MT-103رياضة عامة ()1
نظرى (مدرج )1
(أجباري الكلية)MT-104رياضة عامة ()2
تمارين (قاعات القسم)
مقدمة في علوم البحار ( ) MR101
(أجباري تخصص)
(م .محمود سامى) عملي

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة  +مقرر مقدمه في علم الجودة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان
تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

عميد الكليــــــــــــــة

أ.د /العربى هندى شندى
 email: vd.stud@science.suez.edu.eg.comموقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الثانى لبرنامج البيوتكنولوجى والبيئة البحرية للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم

1-11

11-9

2-1

االحد

الثالثاء

جيولوجيا بحرية() MR241 ( )1
( نظري )

جيولوجيا بحرية(( ) MR241 ( )1عملي )

االربعاء

بيولوجيا أسماك ( ) MR211
( نظري )
د.محمد المر+د.اميرة

بيولوجيا أسماك (  ( ) MR211عملي )
أميره+االء

الخميس

مقدمة في علوم البحار ( ) MR101
( نظري )
أ.د.وفاء  +د.محمد اسماعيل

مقدمة في علوم البحار (  ) MR101عملي
محمود سامي

نشاط طالبى

االثنين

فيزياء بحرية (  ( ) MR251نظري )
د.مصطفي كامل

فيزياء بحرية ( ( ) MR251عملي )
د.مصطفي كامل

4-2

6-4

أوليات واسفنجيات وجوفمعويات
( )MR102نظري
د.نسرين +د.جبريل

أوليات واسفنجيات وجوفمعويات
( )MR102عملي
د.نسرين +د.جبريل

كيمياء بحرية () MR231 ( )1
( نظري ) د.عبدهللا+د.طارق

كيمياء بحرية () MR231 ( )1
( عملي ) د.عبدهللا +د.طارق

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان
تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

عميد الكليــــــــــــــة

أ.د /العربى هندى شندى
 email: vd.stud@science.suez.edu.eg.comموقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الثالث لبرنامج البيوتكنولوجى والبيئة البحرية للعام الجامعى 2017 -2016
االحد

أساسيات المصايد البحرية ( MR311
)(نظري)
أ.د.صالح +د.محمد المر

أساسيات المصايد البحرية ( ( (MR311عملي) االء

االثنين

طرق مسح وتصوير تحت الماء(
 ()MR381نظري)
د.قطب  +د.محمد المر
(اختيارى تخصص)

طرق مسح وتصوير تحت الماء(  ()MR381عملي)
د.قطب +د.محمد المر
(اختيارى تخصص)

الثالثاء

هائمات حيوانية (  ( ) MR302نظري )
د.جبريل  +د.ضياء

هائمات حيوانية (  ( ) MR302عملي )
د.جبريل  +د.ضياء

االربعاء

قشريات وجلد شوكيات
بحرية(()MR301نظري)
د.نسرين  +د.جبريل

2-1

نشاط طالبى

اليوم

11-9

1-11

4-2

6-4

أحياء قاع (  ( ) MR303نظري )
أ.د .سعد زكريا +د.نسرين
(اختيارى تخصص)

أحياء قاع (  ( ) MR303عملي )
د.ضياء  +محمود سامي
(اختيارى تخصص)

كيمياء حيوية بحرية (  ( ) MR335نظري )
د.عبدهللا
(اختيارى تخصص)

كيمياء حيوية بحرية ( ) MR335
(عملي )
محمود سامي
(اختيارى تخصص)

قشريات وجلد شوكيات بحرية ()MR301
(عملي)
د.نسرين  +د.جبريل

الخميس

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان
تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

عميد الكليــــــــــــــة

أ.د /العربى هندى شندى
 email: vd.stud@science.suez.edu.eg.comموقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الرابع لبرنامج البيوتكنولوجى والبيئة البحرية للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم
االحد

االثنين

11-9

1-11

تطبيقات حيوية بحرية () MR34 ( )2
(نظري )
د.سعيد فرغلي  +د.محمد اسماعيل

تطبيقات حيوية بحرية (( ) MR34 ( )2عملي )
د.سعيد فرغلي  +د.محمد اسماعيل

إدارة وتنظيم السواحل ( ) MR463
( نظري ) (اختيارى تخصص)
أ.د.محمود حنفي  +د.محمد إسماعيل

سلوك أحياء بحرية ( ) MR401
( نظري ) (اختيارى تخصص)
أ.د.وفاء  +د.ضياء

سلوك أحياء بحرية (  ( ) MR401عملي )
أ.د.وفاء  +محمود
(اختيارى تخصص)

هيدروجرافيا البحار والمحيطات
(()MR452عملي)
االء
(اختيارى تخصص)

تكنولوجيا تحلية المياه وإنتاج الطاقة
( ()MR481نظري)
د.عبدهللا  +د.طارق

تكنولوجيا تحلية المياه وإنتاج الطاقة (()MR481
عملي)
د.عبدهللا +د.طارق

االربعاء

الخميس

هيدروجرافيا البحار والمحيطات (()MR452نظري)
أ.د.سعد  +د قطب
(اختيارى تخصص)
تقييم األثر البيئي والتشريعات البيئية
(()MR464نظري)
د.ضياء الدين  +د.محمد اسماعيل

نشاط طالبى

الثالثاء

2-1

4-2

6-4
إدارة وتنظيم السواحل ( ) MR463
( عملي ) (اختيارى تخصص)
أ.د.محمود حنفي +د.محمد إسماعيل

نظم بيئية وساحلية (  ( ) MR461نظري )
أ.د.محمود حنفي+د.محمد مسعد

نظم بيئية وساحلية ( ( ) MR461عملي
)
أ.د.محمود حنفي+د .محمد مسعد

تقييم األثر البيئي والتشريعات البيئية
(()MR464عملي)
د.ضياء الدين  +د.محمد اسماعيل

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
*** يختار الطالب عدد (  ) 2مقرر من المقررات االختيارية المطروحة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان
تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

عميد الكليــــــــــــــة

أ.د /العربى هندى شندى
 email: vd.stud@science.suez.edu.eg.comموقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

