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

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

الثالثاء

االربعاء

الخميس

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

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

مقدمة فى علم الجودة
(متطلب جامعة)
مدرج 1

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)

شكل ظاهرى واجنة

كيمياءعامة (( CH-102 )2أجباري الكلية)

BT102
(أجباري تخصص)

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

عملى (معامل القسم)

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

عملى (معامل القسم)

تقسيم مملكة نباتية BT101
(أجباري تخصص)

تقسيم مملكة نباتية BT101
(أجباري تخصص)

عملى

نظرى (د.ايمان انور)

(د.ايمان انور)

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
تمارين (قاعات القسم)
مبادىء علم الوراثة والخلية BT103
(أجباري تخصص)

نظرى (أ.د ليلي مكى) (مدرج )8

عملى (أ.د ليلي مكى  -امل)

تمارين (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
نظري (قاعات القسم)
مبادىء علم الوراثة والخلية BT103
(أجباري تخصص)

نشاط طالبى

االثنين

11-9

1-11

عملى (معامل القسم)

2-1

6-4

4-2

نظرى(أ.د.وفاء)

شكل ظاهرى واجنة

BT102

(أجباري تخصص)
عملى (أ.د.وفاء )

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 النبات للعام الجامعى 2017 - 2016
اليوم
االحد

االثنين

11-9

1-11

ع منظومة بيئية BT106

ن منظومة بيئية BT106

ياسمين
د .عمار
معمل 8
ن تشريح نبات BT104
ا.د .السيدة

د .عمار

الثالثاء

ن تقسيم مملكة نباتية BT101

ع تقسيم مملكة نباتية BT101

د .ايمان انور

نهال
د .ايمان انور
معمل 3

فصل 14

2-1

ن شكل ظاهرى واجنه ن BT102
ا.د .وفاء

نشاط طالبى

فصل 14

مدرج 25
ع تشريح نبات BT104
ياسمين
ا.د .السيدة
معمل 3

4-2

مدرج 8
ن أساسيات فسيولوجي نبات BT105
ا.د .امال
فصل 14

6-4

ع شكل ظاهرى واجنه ع BT102
ياسمين
د .هبه سعد
معمل 5
ع أساسيات فسيولوجي نبات
BT105
لميس
ا.د .امال
معمل 6

االربعاء

الخميس

ن مبادىء علم الوراثة والخلية
BT103
ا د .ليلى
مدرج 8

ع مبادىء علم الوراثة والخلية
BT103
لميس
ا د .ليلى
معمل 4

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 النبات للعام الجامعى 2017 – 2016
اليوم
االحد
االثنين

االربعاء

الخميس

ن زراعة انسجة BT207
ا د .منى عبدالرحمن
(اختيارى تخصص)
فصل 13
ن اعشاب بحرية BT302
ا د .جيهان
فصل 17
ع نباتات طبيبه واقتصادية
لميس
أ د اشراق
معمل 3

ع زراعة انسجة BT207
ايمان رمضان
أ د .محمد صالح البلتاجي
معمل 1

ن نباتات طبيبه واقتصادية
أد.اشراق
(اختيارى تخصص)
مدرج 25

ن مخصبات تربه حيوية

ع مخصبات تربه حيوية

(اختيارى تخصص)
ا.د .سميرة
مدرج 25
ن ارشيجونيات BT303
د .هدى

ا.د .سميرة

مدرج 25

2-1

ن فيروسات BT301
د .هناء

ع فيروسات BT301
فاطمة
د .هناء
معمل 3

مدرج 25

نشاط طالبى

الثالثاء

11-9

1-11

4-2

6-4

م1
ع ارشيجونيات BT303
ياسمين
د .هدى
معمل 6

ع اعشاب بحرية BT302
نهال
ا د  /اسالم
معمل 5
ن بيولوجيا جزيئية BT307

ع بيولوجيا جزيئية BT307

د .وليد
(اختيارى تخصص)
فصل 13

فاطمة
د .وليد
معمل 2

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 النبات للعام الجامعى 2017 – 2016
اليوم
االحد

11-9

1-11

ن امراض نبات BT410
أ د .عمر عبدالرحمن

ع امراض نبات BT410
بسنت
أ د .عمر عبدالرحمن
معمل 8

مدرج 25

2-1

االثنين

االربعاء

نشاط طالبى

الثالثاء

4-2

6-4

ن تكنولوجيا حيوية BT408
أد .منى عبدالرحمن
(اختيارى تخصص)
فصل 14
ن وراثة كمية وتربية نبات BT409
أ.د .ليلى
(اختيارى تخصص)
مدرج 25
ن وراثة عشائر BT403
اد .سعد زغلول

ع تكنولوجيا حيوية BT408
ايمان
ا.د .عاطف دياب
معمل 6
ع وراثة كمية وتربية نبات BT409
امل
ا.د .ليلي
معمل 6
ع وراثة عشائر BT403
أ د .سعد زغلول
أ د .سعد زغلول
معمل 9
ع تنوع وصون حيوى BT410
ايمان رمضان
أ.د .عبدالرووف
معمل 9

ن كيمياء نباتية
أ د حلمي منصور
(اختيارى تخصص)
فصل 13

ع كيمياء نباتية
لميس
أ د حلمي منصور
معمل 5

ن هيدروبيولوجى BT402

BT402ع هيدروبيولوجى

ن تنوع وصون حيوى BT410

ا د .منى جاب هللا

نهال
أ .د .مني جاب هللا
معمل 5

أ.د .عبدالرووف
(اختيارى تخصص)
مدرج 8

مدرج 8

مدرج 8

الخميس

عدد الساعات المعتمدة  18ساعة
*** يختار الطالب عدد (  ) 3مقرر من المقررات االختيارية المطروحة

عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها ف ريد 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/ :

