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

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى االول لبرنامج الجيوفيزياء التطبيقية 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)

االثنين

علم البللورات والمعادن GE103
(اختيارى الكلية)
نظرى (قاعات القسم)
د /صالح ابو بكر

االربعاء

الخميس

عملى (معامل القسم)

تمارين (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
نظري (قاعات القسم)
الجيولوجيا الطبيعية
( GE-107اختيارى الكلية)
نظرى (قاعات القسم)
د /صالح ابو بكر
فيزياء عامه (( PH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
فيزياء عامه (( PH-102 )2أجباري الكلية)
نظرى (قاعات القسم)

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

مبادى الجيوفيزياء GP101

مبادى الجيوفيزياء GP101
(أجباري تخصص)

نظري (د .محمد السيد)

عملى (م.م .اسالم ناجى)

(ف) 19

(ف) 19

(أجباري تخصص)

نشاط طالبى

الثالثاء

كيمياءعامة (( CH-102 )2أجباري الكلية)

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

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

عملى (معامل القسم)

علم البللورات والمعادن GE103
(اختيارى الكلية)
عملي (قاعات القسم)

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)

2-1

6-4

الجيومورفولوجيا
( GE-102اختيارى الكلية)
نظرى (قاعات القسم)
د /ابتهال فتحي

الجيومورفولوجيا
( GE-102اختيارى الكلية)
عملي (قاعات القسم)

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

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

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة  +مقرر مقدمه في علم الجودة
يختار الطالب عدد  2مقرر من مقررات أختياري الكلية ( 6ساعات)
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.com
1

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

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

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الثاني لبرنامج الجيوفيزياء للعام الجامعى 2017 - 2016
11-9

اليوم

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت
االحد
خرائط ومساحه جيولوجيه GE104
(أجباري تخصص)
نظري (أ.د /أحمد معتمد (ف))5

االثنين

خرائط ومساحه جيولوجيه GE104
(أجباري تخصص)
عملي (م م /إسالم ناجي (ف))5

فيزياء (موجات+كهرومغناطيسية)PH-216

االربعاء

الخميس

عملي (معامل قسم الفيزياء)
بترولوجية الصخور النارية والمتحوله
GE-203
(أجباري تخصص)
نظرى (د /محمود على (ف))14

بترولوجية الصخور النارية والمتحوله
GE-203
(أجباري تخصص)
عملي (م.م /محمد فيصل (ف))14

فيزياء (موجات+كهرومغناطيسية) PH-
( 216أجباري تخصص)

تحليل عددى (MT-313 )1
(أجباري تخصص)

نظرى (قاعات قسم الفيزياء)

نظري (قاعات قسم الرياضيات)

نشاط طالبى

الثالثاء

(أجباري تخصص)

مبادى الجيوفيزياء GP101
(أجباري تخصص)
نظري (د /محمد السيد (ف)19
الصخورالرسوبيةGE-204
(أجباري تخصص)
نظري (د /عبد العزيز الفقي (ف))3

استشعار من البعد
GE-212
(أجباري تخصص)
نظري (د /هشام
عبد المنصف
(ف))5

مبادى الجيوفيزياء GP101
(أجباري تخصص)
عملي (م.م /إسالم ناجي (ف))19
الصخورالرسوبية GE-204
(أجباري تخصص)
عملي (م.م /سالمه جمعه (ف))3

استشعار من البعد GE-212
(أجباري تخصص)
عملي (م.م /رحاب عبد الحليم

(ف))11

عدد الساعات المعتمدة =  19ساعة
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.com
2

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

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

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

11-9

1-11

2-1

5-4

4-2

6-5

السبت
االحد

الثالثاء

نظري (قاعات قسم الرياضيات)

تمارين (قاعات قسم الرياضيات)

جيوفيزياء كهرومغناطيسيه (GP-302 )1
(أجباري تخصص)
عملي (م.م /إسالم ناجي (ف))19

جيوفيزياء كهرومغناطيسيه(GP-302 )1
(أجباري تخصص)
نظري (د /خالد مأمون (ف))19

فيزياء دوائر كهربيه PH204
(أختياري تخصص)

جيولوجيا (تحت سطحية  -نووية) GE-320
(أجباري تخصص)
نظرى (د /طارق عوض & د /محمد

مصطفي (ف))18

جيولوجيا (تحت سطحية  -نووية) GE-320
(أجباري تخصص)
عملي (م /أبانوب موريس (ف))18

نشاط طالبى

االثنين

معادالت تفاضليةعاديةMT-210
(أختياري تخصص)

معادالت تفاضليةعادية نظرىMT-210
(أختياري تخصص)

نظم النعلومات الجغرافية GE-322
(أختياري تخصص)
نظري (د /مني قيصر (ف))11

نظري (قاعات قسم الفيزياء)

نظم النعلومات الجغرافية GE-322
(أختياري تخصص)
عملي (م.م /رحاب عبدالحليم
(ف))11
فيزياء دوائر كهربيه PH204
(أختياري تخصص)

عملي (معامل قسم الفيزياء)

جيولوجيا تحليل أحواض وترسيب GE-305
(أختياري تخصص)
نظري (د /إبتهال فتحي (ف))18

االربعاء
الخميس

جيوفيزياء سيزمية (GP-303 )1
(أجباري تخصص)
نظري (د  /عادل مرسى (ف))19

جيوفيزياء سيزمية (GP-303 )1
(أجباري تخصص)
عملي (م /محمد جمال (ف))19

عدد الساعات المعتمدة =  18ساعة
*** يختار الطالب  3مقررات 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.com
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 الجيوفيزياء التطبيقية للعام الجامعى 2017 - 2016
11-9

اليوم

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت
نظري (د /محمد عبد الفتاح (ف))19

عملي (م /محمد جمال (ف))19

نظري (د /محمد السيد (ف))19

االثنين

بيئات هيدروجيولوجيه–حفر وتنميه ابار
GE420
(أختياري تخصص)
نظري (د /أشرف سليم (ف))23

بيئات هيدرولوجيه – حفر وتنميه ابار GE420
(أختياري تخصص)
عملي (م /أحمد حامد (ف))23

الثالثاء

تنقيب جيولوجى – الخامات المعدنيه فى مصر
( GE421أختياري تخصص)
نظري (أ.د /فاروق سليمان (ف))14

تنقيب جيولوجى – الخامات المعدنيه فى مصر
( GE421أختياري تخصص)
عملي (م.م /محمد فيصل (ف))14

االحد

نشاط طالبى

بتروفيزياء GP403
(أجباري تخصص)

بتروفيزياء GP403
(أجباري تخصص)

جيوفيزياءحقلية واجهزة GP-402
(أجباري تخصص)

جيوفيزياءحقلية واجهزة GP-402
(أجباري تخصص)

عملي (م /أحمد البيركاوي
(ف))19

جيولوجيا البترول والغاز GP-405
(أجباري تخصص)

جيولوجيا البترول والغاز
( GP-405أجباري تخصص)

نظري (د /مؤمن المصري
(ف))19

عملي (م /محمد جمال
(ف))19

االربعاء
الخميس

طباقية سيزميه GP407
(أختياري تخصص)

طباقية سيزميه GP407
(أختياري تخصص)

نظري (د /محمد عبد الفتاح (ف))23

عملي (م /أبانوب موريس (ف))23

عدد الساعات المعتمدة =  18ساعة
*** يختار الطالب  3مقررات 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.com
4

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

