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

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

11-9

االحد

بيئة حيوانية عامة ZL102
(أجبارى تخصص)

االثنين

االربعاء

الخميس

نظرى (د.جمال عرابى د .السيد باز)(ف )5
كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
كيمياءعامة (( CH-102 )2أجباري الكلية)
نظرى (قاعات القسم)
فيزياء عامه (( PH-101 )1أجباري الكلية)

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

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

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

عملى (معامل القسم)

عملى (معامل القسم)
فيزياء عامه (( PH-102 )2أجباري الكلية)
عملي (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)

تمارين (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
نظري (قاعات القسم)
الفقاريات ZL101 1
(أجبارى تخصص)
نظرى (أ.د عبد الفتاح غباشى أ.د مها سليمان)
ف1

خلية و انسجة ZL103
(أجبارى تخصص)
نظرى (أ.د عزت مهلل) ف4
رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

نشاط طالبى

الثالثاء

1-11

2-1

6-4

خلية و انسجة ZL103
(أجبارى تخصص)
عملى (أ.د عزت مهلل)
معمل 3

الفقاريات ZL101 1
(أجبارى تخصص)
عملى (أ.د عبد الفتاح غباشى أ.د مها سليمان)
معمل 3

عدد الساعات المعتمدة  17ساعة  +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
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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 علم الحيوان للعام الجامعى 2017 -2016
11-9

اليوم

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت

االثنين

نظرى أساسيات علم الفسيولوجى ZL106
أ.د نهلة الشناوى
ف5
(أجبارى تخصص)

الثالثاء

نظرى خلية و انسجة ZL103
أد /عزت مهلل
ف ( 4أجبارى تخصص)

االربعاء

نظرى وراثة ZL105
د /سمير عبد العزيز امام
(أجبارى تخصص)
ف4

الخميس

نظرى الفقاريات ZL101 1
أد /عبد الفتاح غباشى
اد/مها سليمان
(أجبارى تخصص)
ف1

نشاط طالبى

االحد

نظرى بيئة حيوانية عامة ZL102
د .جمال عرابى  /د .السيد باز
(أجبارى تخصص)
ف5

عملى حبليات ZL104
د .امير مهنا
معمل 5
نادية
(أجبارى تخصص)
عملى أساسيات علم الفسيولوجىZL106
أ.د محمد عالء الدين عمران
اية معمل 6
(أجبارى تخصص)

نظرى حبلياتZL104
د .امير مهنا
ف1
(أجبارى تخصص)
عملى خلية و انسجة ZL103
أد /عزت مهلل
معمل ( 3أجبارى
نادية
تخصص)

 ZL105عملى وراثة
د /سمير امام
نوران معمل ( 3أجبارى
تخصص)

عملى الفقاريات ZL101 1
أد /عبد الفتاح غباشى
اد/مها سليمان
ياسمين معمل ( 3أجبارى تخصص)

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.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 علم الحيوان للعام الجامعى 2017 -2016
11-9

اليوم

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت
االحد

نظرى أجنة فقاريات ZL315
د/هالة عبيد
ف ( 5أجباري تخصص)
نظرى مناعة ZL313
د /هند معروف
ف (4أجباري تخصص)

الثالثاء

عملى تصنيف حشرات ZL317
أد /احمد ابوغالية
ريهام معمل( 5أجباري تخصص)

نظرى تصنيف حشرات ZL317
أد /احمد ابوغالية
ف ( 1أجباري تخصص)

االربعاء

عملي أحياء مائية ZL334
ا.د/.عبد الفتاح غباشي
(اختيارى تخصص)
ياسمين معمل 5

نظري أحياء مائية ZL334
ا.د/.عبد الفتاح غباشي
فصل ( 2اختيارى تخصص)

نشاط طالبى

االثنين

عملى أجنة فقاريات ZL315
د/هالة عبيد
معمل 5نادية (أجباري تخصص)
ZL313عملى مناعة
أد /حكمت طنطاوي
د /هند معروف
معمل ( 6أجباري تخصص)
اية

نظري تنوع حيوي ZL326
ا.د .فايز صميدة
فصل ( 3اختيارى تخصص)

نظرى غدد صماء ZL325
أد /سهير عبد هللا
ف ( 1اختيارى تخصص)

ZL329عملى زراعة أنسجة
أد /نور الدين حسين
نوران معمل( 4اختيارى
تخصص)

الخميس

عملي تنوع حيوي ZL326
ا.د .فايز صميدة
معمل  6ريهام (اختيارى تخصص)

عملى غدد صماء ZL325
ا د /زهور نبيل
اية مج  1معمل 6
(اختيارى تخصص)

ZL329نظرى زراعة أنسجة
أد /نور الدين حسين
ف ( 3اختيارى تخصص)

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
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 علم الحيوان للعام الجامعى 2017 -2016
11-9

اليوم

1-11

2-1

6-4

4-2

السبت

االربعاء

نظري هندسة وراثية ZL445
د .هويده عبد الحليم
ف ( 2أختيارى تخصص)

عملي هندسة وراثية ZL445
د .هويده عبد الحليم
نوران معمل ( 2أختيارى تخصص)

الخميس

عملي موضوعات مختارة
د/اكرم ابوزيد
أ.د سهير عبد هللا  /د .حسام عبد المنعم
(أختيارى تخصص)
ZL447

نظري موضوعات مختارة
د/اكرم ابوزيد
د .محمد عبد الرحمن /د .حسام عبد المنعم
(أختيارى تخصص)
ZL447

االحد
االثنين
الثالثاء

نشاط طالبى

 ZL419عملى كيمياء انسجة
أد /طارق راشد
معمل 6نوران
(أجباري تخصص)
نظرى طفيليات ZL421
اد /مها سليمان/أ.د/ماهى غباشى
ف4
(أجباري تخصص)
 ZL420عملى تشريح مقارن
د /هالة عبيد
نادية معمل( 3أجباري تخصص)

 ZL419نظرى كيمياء انسجة
أد /طارق راشد
ف1
(أجباري تخصص)
عملى طفيليات ZL421
اد /مها سليمان/أ.د/ماهى غباشى
معمل 5
ياسمين
(أجباري تخصص)
نظرى تشريح مقارن ZL420
د /هالة عبيد
ف ( 3أجباري تخصص)

نظرى فسيولوجي سلوك حيوان

عملى فسيولوجي سلوك حيوان
د /عالء الدين سالم  +د .ايهاب

د /عالء الدين سالم  +د .ايهاب
ف4
(أختيارى تخصص)

(أختيارى تخصص)

نظرى تكوين اعضاء ZL443
ف ( 4أختيارى تخصص)

عملى تكوين اعضاء ZL443
(أختيارى تخصص)

محمد

معمل 6

نظرى مزارع سمكية ZL444
أد /مريم أبوزيد
ف ( 5أختيارى تخصص)

ZL444عملى مزارع سمكية
أد /مريم أبوزيد
نادية معمل ( 4أختيارى تخصص)

نظري دالالت حيوية حشرية
ZL441
ا.د .فايز صميدة
ف( 3أختيارى تخصص)

ZL441عملي دالالت حيوية حشرية
ا.د .فايز صميدة
ريهام معمل ( 3أختيارى تخصص)

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
4

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

