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

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

االثنين

االربعاء

الخميس

فيزياء عامه (( PH-101 )1أجباري الكلية)
عملى (معامل القسم) مج 1
فيزياء عامه (( PH-102 )2أجباري الكلية)
عملي (معامل القسم)
كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1

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

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

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

عملى (معامل القسم)

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

عملى (معامل القسم) مج 2
رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1

رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
نظري (قاعات القسم)

رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

مبادىء علم الوراثة والخلية BT103
(أجباري تخصص)
نظرى (أ.د ليلي مكى) (مدرج )8

مبادىء علم الوراثة والخلية BT103
(أجباري تخصص)
عملى (أ.د ليلي مكى  -امل)

تمارين (معامل القسم)

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

نشاط طالبى

الثالثاء

11-9

1-11

2-1

6-4

تقسيم مملكة نباتية BT101
(أجباري تخصص)

نظرى (د.عالء رشاد)

تقسيم مملكة نباتية BT101
(أجباري تخصص)

عملى
(د.عالء رشاد د .مروة صالح)

شكل ظاهرى واجنة وتشريح نبات

شكل ظاهرى واجنة وتشريح نبات

BT112
(أجباري تخصص)

BT112

نظرى(أ.د.حلمى منصور)

(أجباري تخصص)

عملى نظرى
(أ.د.حلمى منصور د .حماده )

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة  +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.com

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

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

جدول الفصل الدراسي األول للمستوى الثاني لبرنامج الميكروبيولوجي للعام الجامعي 2017 – 2016
2-1

4-2

6-4

اليوم

11-9

1-11

ع فيروسات BT301
نشوى حرب
د .هناء
معمل 5

االحد

ع منظومة بيئية BT106
لميس
د .عمار
معمل 7

ن منظومة بيئية BT106
د .عمار

ن فيروسات BT301
د .هناء

مدرج 25

مدرج 25

االثنين

أ د  /السيد عبد الستار  +د عبد الغفار

مدرج 25

معمل 8+7

االربعاء

نشاط طالبي

الثالثاء

ن أساسيات فسيولوجي نبات
BT105
د عمرو  +د عبد الغفار

ع أساسيات فسيولوجي نبات
BT105
نهال +ايمان

ن تقسيم مملكة نباتيةBT101

ع تقسيم مملكة نباتية BT101

د .عالء رشاد

امل +ايمان
د .عالء رشاد +د .مروة صالح
معمل 4+3
ع شكل ظاهري واجنة وتشريح نبات
BT112
ايمان  +امل
أد .حلمي منصور  +د  /حمادة
معمل 4+5

فصل 17
ن شكل ظاهري واجنة وتشريح نبات
BT112
أد.حلمي منصور
فصل 13

الخميس

ن مبادئ علم الوراثة والخلية
BT103
د .ليلى
مدرج 8

ع مبادئ علم الوراثة والخلية
BT103
امل
د .ليلى
معمل3

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
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

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

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

جدول الفصل الدراسي األول للمستوى الثالث لبرنامج الميكروبيولوجي للعام الجامعي 2017 – 2016
اليوم
االحد

االثنين

ع بيئة ميكروبات BT320
فاطمة  +بسنت
معمل 2+1
د .سحر الشطورى
ع فطريات طبية BT 315
فاطمة  +نشوى
د .فريال
معمل 2+1
ع فسيولوجي كائنات دقيقة BT
315
فاطمة  +بسنت
د رباب
معمل 2+1

ن بيئة ميكروبات BT320
أ د عبد الواحد  +د .سحر الشطورى
فصل 17
ن فطريات طبية BT 315
أ د عبد الرزاق  +د فريال
(اختيارى تخصص)
مدرج 8
ن فسيولوجي كائنات دقيقة BT
315
د .احمد عبد العظيم  +د رباب
فصل 16

2-1

ن مقدمة فسيولوجيا االنسان
أ د عالء عمران
(اختيارى تخصص)

ع مقدمة فسيولوجيا االنسان

نشاط طالبي

الثالثاء

11-9

1-11

4-2

6-4

ن بيولوجيا التكافل BT319

االربعاء

أد .عبد الواحد
أ.د سميرة رزق
فصل 17

ن طفيليات
د /ماهي غباشي
(اختيارى تخصص)
مدرج 8

(اختيارى تخصص)
ع طفيليات

ن تحلل احيائى BT325

ع تحلل احيائى BT325

د .هشام
(اختيارى تخصص)
فصل 13

نشوي +فاطمة
د .هشام
معمل 2+1

ع بيولوجيا التكافل BT319
بسنت أ د .سميرة
ا.د .عبد الواحد أ د .سميرة
معمل 3

الخميس
عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
*** يختار الطالب عدد (  ) 3مقرر 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

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

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

جدول الفصل الدراسي األول للمستوى الرابع لبرنامج الميكروبيولوجي للعام الجامعي 2017 – 2016
اليوم
االحد

االثنين

ن امراض نبات BT410
أد .عمر عبد الرحمن

ع امراض نبات BT410
نشوي
أ د .عمر عبد الرحمن
معمل 7
ع تحاليل طبية BT420
نشوي  +فاطمة
د  /عبد هللا
معمل 7+8

ن معالجه مياة BT419
أ د .دويدار

ع معالجه مياة BT419
فاطمة  +نشوي
د .مها
معمل 7+6
ع مقاومة حيوية وعالقه العائل بالطفيل
BT423
بسنت
د متولي
معمل 1
ن ايض ومركبات ثانوية
BT 221
أ د حلمي عبد العزيز
مدرج ( 8اختيارى تخصص)

مدرج 25
ن تحاليل طبية BT420
د  /عبد هللا حشيش
مدرج 25

الثالثاء

االربعاء

مدرج 25
ن مقاومة حيوية وعالقه العائل
بالطفيل BT423
د .متولي

(اختيارى تخصص)
مدرج 25
ع ايض ومركبات ثانوية BT221

الخميس

أ د حلمي عبد العزيز
بسنت معمل2

2-1

نشاط طالبي

11-9

1-11

4-2

6-4

ن تحليل بروتينات وجينات BT425
د .عمرو  +د احمد البنهاوي
(اختيارى تخصص)
فصل 17

ع تحليل بروتينات وجينات BT425
امل
د .احمد البنهاوي
معمل 2

ن تكنولوجيا حيوية وزراعة انسجه
BT219
ا د .اشراق

(اختيارى تخصص)
فصل 17

ع تكنولوجيا حيوية وزراعة انسجه
BT219
امل
ا د .اشراق
معمل 4

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
*** يختار الطالب عدد (  ) 3مقرر 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

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

