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

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

االثنين

االربعاء
الخميس

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
كيمياءعامة (( CH-102 )2أجباري الكلية)
نظرى (قاعات القسم)
جبر MT101
(اختيارى الكلية)
نظرى (قاعات القسم)

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)

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

عملى (معامل القسم)
جبر  MT101عملى
(اختيارى الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)

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

مبادئ البرمجه ( MT162اختيارى الكلية)
نظرى (قاعات القسم)

مبادئ البرمجه ( MT162اختيارى الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

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

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

عملى (معامل القسم)

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

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

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

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

نشاط طالبى

الثالثاء

11-9

1-11

2-1

6-4

حيوان عام ZL108
(اختيارى الكلية)
نظرى (قاعات القسم)

حيوان عام ZL108
(اختيارى الكلية)
عملى (معامل القسم)

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

عدد الساعات المعتمدة  19ساعة  +مقرر مقدمه في علم الجودة
 يختار الطالب عدد  2مقرر من مقررات أختياري الكلية ( 6ساعات)
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
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جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

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

اليوم

1-11

2-1

4-2

السبت
نظرى (قاعات القسم) أ.د .حفنى عبدالخالق

عملى (معامل القسم) م.م .احمد المحالوى

موجات PH -201
(أجباري تخصص)

دوائر كهربية PH-204
(أجباري تخصص)

موجات PH 201
(أجباري تخصص) د /السيد عبدالمحسن

نظري (قاعات القسم) د .السيد عبدالمحسن

نظري (قاعات القسم) د .السيد عبدالمحسن

الثالثاء

ديناميكا حرارية PH-203
(أجباري تخصص) أ.د .يحيى عباس
عملي (معامل القسم) م.م .سارة مسعد

ديناميكا حراريةPH-203
(أجباري تخصص)

نظرى (قاعات القسم) أ.د .يحيى عباس

عملي (معامل القسم) م.م .احمد حسن
كهرومغناطيسية PH-202
(اجبارى تخصص) د .فاطمة المصرى
عملى (معامل القسم )م.م .احمد المحالوى

االربعاء

دوائر كهربية PH-204
(أجباري تخصص) د  /السيد عبدالمحسن
عملي (معامل القسم) م.م .احمد جمال

كهرومغناطيسية PH-202
(أجباري تخصص)
نظري (قاعات القسم) د  /فاطمة المصرى

الخميس

فيزياء ذرية (PH-206 )1
(أجباري تخصص)
نظري (قاعات القسم) د .على ابو المعاطى

فيزياء ذرية (PH-206)1
(أجباري تخصص) د .على ابو المعاطى
عملي (معامل القسم) م .هاجر مهدى

االحد
االثنين

نشاط طالبى

فيزياء الحالة الجامدة (PH-205)1
(أجباري تخصص)

فيزياء الحالة الجامدة (PH-205)1
(أجباري تخصص) أ.د .حفنى عبدالخالق

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

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

11-9

1-11

2-1

4-2

السبت
االحد
االثنين

االربعاء
الخميس

ميكانيكا الكم (PH-301 )1
(أجباري تخصص) أ.د .مصطفى كامل
تطبيقات (قاعات القسم) م.م .مروة حسين
حيود األشعة السينية PH- 210
(أختياري تخصص)
نظري (قاعات القسم) أ.د .وهيب عطية

حيود األشعة السينية PH- 210
(أختياري تخصص) أ.د .وهيب عطية
تطبيقات (قاعات القسم) م.م .احمد حسن

الكتروديناميكا PH-302
(أجباري تخصص)
نظري (قاعات القسم) أ.د .مجدى العشرى

الكتروديناميكا PH-302
(أجباري تخصص) أ.د .مجدى العشرى
تطبيقات (معامل القسم) م .م .مروة على حسين

فيزياء احصائية PH-303
(أجباري تخصص)

فيزياء احصائية PH-303
(أجباري تخصص) أ.د .مصطفى كامل
تطبيقات(معامل القسم) م.م .مروة على حسين

نظرى (قاعاتالقسم) أ.د .مصطفى كامل
الكترونيات رقمية (PH- 308 )1
(أختيارى تخصص)
نظرى (قاعات القسم ) د .محمد العراقى

نظري (قاعات القسم) أ.د .مصطفى كامل

نشاط طالبى

الثالثاء

ميكانيكا الكم (PH-301 )1
(أجباري تخصص)

مقرر خاص PH- 337 1
(أختياري تخصص)
نظرى (قاعات القسم)د /حسين
عبدالمنعم
مقرر خاص PH- 337 1
(أختياري تخصص) د .حسين عبدالمنعم
عملى (معامل القسم) م .اسماء سالم

الكترونيات رقمية (PH- 308 )1
(أختيارى تخصص) د .محمد العراقى
عملى(معامل القسم ) د .أحمد المحالوى

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

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

11-9

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت
نظري (قاعات القسم) د .على نبيه

عملي (معامل القسم) م.م .احمد جمال

االثنين

فيزياء الحالة الجامدةph 417 3
(أختياري تخصص)
نظري (قاعات القسم) د .على نبيه

فيزياء الحالة الجامدةph 417 3
(أختياري تخصص) د .على نبيه
عملي (معامل القسم) م .اسماء سالم

الثالثاء

ميكانيكا الكم (PH401 )3
(أجباري تخصص) أ.د .مصطفى كامل
تطبيقات (معامل القسم) م.م .مروة حسين

ميكانيكا الكم (PH401 )3
(أجباري تخصص)
نظرى (قاعات القسم) أ.د .مصطفى كامل

فيزياء نووية (PH-323 )2
(أجباري تخصص) نظري (قاعات القسم)
د .محمد السماحى
فيزياء الليزرPH306
(أختياري تخصص)

فيزياء نووية (PH-323 )2
(أجباري تخصص) عملي (معامل القسم)
د.محمد السماحى  -م.م .محمود امين
فيزياء الليزرPH306
(أختياري تخصص)

نظري (قاعات القسم)

عملي (معامل القسم)

االحد

االربعاء

الخميس

أ.د .كمال عبدالقادر

نشاط طالبى

فيزياء التعدين PH 418
(أجباري تخصص)

فيزياء التعدين PH 418
(أجباري تخصص) د /على نبيه

مقرر خاص (PH-454 )3
(أختياري تخصص)
نظري (قاعات القسم) د .محمد
العراقى

مقرر خاص (PH-454 )3
(أختياري تخصص) د /محمد العراقى
عملي (معامل القسم) م.م .كرم عدلى

أ .د .كمال عبد القادر  -م.م .كرم عدلى

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
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