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

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

11-9

1-11

االحد

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

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)

عملى (معامل القسم)

فيزياء عامه (( PH-101 )1أجباري الكلية)
عملى (معامل القسم)
فيزياء عامه (( PH-102 )2أجباري الكلية)
عملي (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)
تمارين (قاعات القسم)
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
نظري (قاعات القسم)

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

االربعاء

تقسيم مملكةحيوانيةالفقاريات (ZL-101 )1
(اختيارى الكلية)
نظري (قاعات القسم)

تقسيم مملكةحيوانيةالفقاريات (ZL-101 )1
(اختيارى الكلية)
عملى (معامل القسم)

الخميس

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

االثنين

4-2
مقدمة فى علم الجودة
(متطلب جامعة)
مدرج 1

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

نشاط طالبى

الثالثاء

2-1

6-4

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

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

لغة انجليزية UN01
(متطلب جامعة)
مدرج 1
حاسب آلى UN03
(متطلب جامعة)
مدرج 1

عدد الساعات المعتمدة  19ساعة  +مقرر مقدمه في علم الجودة
عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

أ.د /العربى هندى شندى
email: vd.stud@science.suez.edu.eg
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جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

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

1-11

11-9

2-1

6-4

4-2

السبت
االحد

اسس التحليل الكمى ( حجمى ووزنى) CH-203
(أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) د .خلود ابوالنور

اسس التحليل الكمى ( حجى ووزنى) CH-203
(أجباري تخصص) د /خلود أبو النور
نظرى (ف)7

االثنين

اسس الكيمياء العضوية (( CH-204 )1أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) أ.د .السيد الطمنى  +د .هناء عاشور+د .حمدى
عبدالعظيم  +د .احمد توفيق

اسس الكيمياء العضوية (CH-204 )1
(أجباري تخصص) أ.د /السيد الطمني
نظرى (ف)4

اسس الكيمياء الحيوية (CH-209 )1
(أجباري تخصص) أ.د /عز الدين سالم
نظرى (ف)10

كيمياء العناصر الممثلة CH-207
(أجباري تخصص) أ.د /عادل عرابى
نظرى (ف)8

االربعاء

الخميس

كيمياء فيزيائية-ديناميكا
حرارية ( CH-201أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) أ.د .عبد المحسن
ترك

نشاط طالبى

الثالثاء

اشعة سينية وبلورات PH-210
(أجباري تخصص)
نظرى (قاعات القسم)

اسس الكيمياء الحيوية (CH-209 )1
(أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) أ.د /.عايدة حامد سليمان
كيمياء العناصر الممثلة CH-207
(أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) أ.د .عادل سيد عرابى

كيمياء فيزيائية-ديناميكا حرارية CH-201
(أجباري تخصص) أ.د/عبدالمحسن ترك
نظرى (ف)8

عدد الساعات المعتمدة =  17ساعة
عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

أ.د /العربى هندى شندى
email: vd.stud@science.suez.edu.eg
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جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

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

11-9

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت

االثنين

الثالثاء

كيمياء ضوئية عضويةCH-317
(أختياري تخصص  2ساعة معتمدة)
د /عماد جاد نظري (ف)9

االربعاء

كيمياء التحليل الكروموتوجرافى ( CH314أختياري
تخصص) د /هناء خليل عاشور نظري (ف)5

الخميس

كيمياء عضوية طيفية (CH-306 )1
(أجباري تخصص) د /محمد فتحي نظرى (ف)10

نشاط طالبى

االحد

كيمياء االحماض النووية CH421
(أختياري تخصص  2ساعة معتمدة)
أ.د /محي الدين عبد الفتاح نظري (ف)5
كيمياء تصميم المخلفات العضوية CH-316
(أختياري تخصص  2ساعة معتمدة)
أ.د /محي الدين عبد الفتاح نظري (ف)5

كيمياء عضوية فيزيائيةCH-301
(أجباري تخصص)
أ.د /محي الدين عبد الفتاح ف 5

كيمياء تحليل المياةCH-308
(أختياري تخصص) د /اناس طه
د/نظري (ف)9
كيمياء العناصر االنتقالية CH-302
(أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) أ.د .فكرية الدغيدى +أ.د .زينب
انور
كيمياء التحليل الكروموتوجرافىCH314
نشاط
(أختياري تخصص)عملى (معامل القسم)
طالبي
د .عايدة حامد  +د .هناء عاشور

كيمياء عضوية فيزيائية (CH-301 )1
(أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم)
كيمياء تحليل المياة CH-308
(أختياري تخصص)
عملى (معامل القسم) د .اناس طة
كيمياء العناصر االنتقالية
( CH-302أجباري تخصص)
أ.د /صبرى القرشي نظرى (ف)8

كيمياء عضوية طيفية( CH-306أجباري تخصص)
عملى (معامل القسم) د .سمير عبدالمعبود  +د .حمدى
عبدالعظيم  +د .محمد فتحى  +د .احمد توفيق

عدد الساعات المعتمدة =  19ساعة
*** يختار الطالب  2مقرر كل مقرر ( 3ساعات) من المقررات االختيارية المطروحة
*** يختار الطالب  2مقرر كل مقرر ( 2ساعة) من المقررات االختيارية المطروحة

عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

أ.د /العربى هندى شندى
email: vd.stud@science.suez.edu.eg
3

موقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

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

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

1-11

11-9

2-1

6-4

4-2

السبت
ميكانيكية التفاعالت العضوية CH-426
(أختياري تخصص) د /أمل محمد امام

االحد

كيمياء عضوية عملية CH-402
(أجباري تخصص)
عملي (معامل القسم) د .عماد جاد

نظري (ف)10

االثنين

كيمياء كهربية د يناميكية +جوامد نظرى CH-401
(أجباري تخصص) د /نادية فتحي +د /هويدا السيد

نظري (مدرج )2

الثالثاء

كيمياء تحليل آلى نظرى CH-408
(أجباري تخصص) د /أناس طه نظري (مدرج )2

االربعاء

كيمياء المنظفات الصناعية CH-418
(أختياري تخصص) د /أحمد توفيق

الخميس

نظري (ف)10

كيمياء تناسقيةCH-407
(أجباري تخصص)
عملي (معامل القسم) أ.د .عادل سيد عرابى
كيمياء تحليل آلى نظرى CH-408
(أجباري تخصص)عملي (معامل القسم)
د .إناس طه  +د .نادية فتحى
كيمياء المواد النانومترية CH-
( 424أختياري تخصص)

نظري د /خلود أبوالنور (ف)7

الكيمياء الفيزيائية للبموليمراتCH-417
(أختياري تخصص) د /عائشة امام

نشاط
طالبى

كيمياء تناسقيةCH-407
(أجباري تخصص) أ.د /عادل عرابي

نظري (مدرج )2
كيمياء التماثل +نووية CH-411
(أختياري تخصص) أ.د /عادل عرابي

نظري (ف)7
كيمياء الحلقات غير المتجانسة(CH-419)2
(أختياري تخصص) أ.د .محي الدين عبدالفتاح

نشاط
طالبى

نظري (ف)5

نظري (ف)6

عدد الساعات المعتمدة =  18ساعة
*** يختار الطالب  4مقررات اختيارية فقط من المقررات االختيارية المطروحة

عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

أ.د /العربى هندى شندى
email: vd.stud@science.suez.edu.eg
4
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