
 

 
   العلوم كلية

 أسوان جامعة
  م0202      الثاني الدراسي الفصل احملاضرات توزيع جدول

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 (عاطف إبراهيمد/ 0)أ دمحم رسالن(د/0أ )

 

 (7)  علوم جيولوجيا أوىلالفرقـة  

 أيام
 األسبوع

 سكشن
 ساعة

9 -00 00-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2 –3 3-4 4-5 5-7 7 -8 

 
 األحد

  محاضرة حقوق اإلنسان +  تمارين كيمياء عامة عملي كـيـميـاء  ك 201محاضرة كيمياء عامه   المادة

 السالممدرج  معامل القسم  1 فصل المكان

 
 يناالثن

محاضرررررة ل ررررة  المادة
 ل202انجليزية

 محاضرة علم المعادن
 ج 221

  عملى فيزياء عامه للجيولوجيا المعادن بصريات عملي

مرررررررررررررررررررررررررردرج  المكان
 الســــــالم

 قسم الفيزياء )معمل الحفريات( )معمل الجيوفيزياء(
 

 الثالثـاء

محاضرة فيزياء عامه  المادة
  ف 201للجيولوجيا 

 محاضرة رياضه
  د/  ر201ولوجياللجي

  نشاط طالبى
فيزيرراء عامرره  طبيقرراتت

 للجيولوجيا
 

 الفيزياءمعامل قسم     1فصل 1فصل المكان
 

 األربعاء

 المادة
 ج221المعادنبصريات محاضرة 

 ال فقارياتمحاضرة 
)أوليات حتى نهاية  

 ح201الشوكجلديات
 +  تمارين كيمياء عامة عملي كـيـميـاء

 

  معامل القسم 1فصل  يزياءمعمل الجيوف المكان

 عملى ال فقاريات رياضيات مارينت  المادة الخميس

 معامل القسم 1فصل   المكان 

 



 

 
   العلوم كلية

 أسوان جامعة
  م0202      الثاني الدراسي الفصل احملاضرات توزيع جدول

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 (عاطف إبراهيمد/ 0)أ دمحم رسالن(د/0أ )

 

 طالب(7) عموم جيولوجيا الثانيةالفرقـة                 0202       الثانيالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات                         كمية العموم بأسوان
 مأيا

 األسبوع
 سكشن
 ساعة

9 -20 20-22 22-21 21-2 2-1 1-3 3-1 1-5 5-6 5-7 7 -8 

 األحد

محاضره فيزياء عامة  المادة
  للجيولوجيا

  ف121) بصريات فيزيائية وحديثة( 

عملي جيولوجيا 
 صخور رسوبية

    عملى كيمياء عضوية

    بمعمل القسم معمل الجيوفيزياء 5فصل  المكان

 االثنين
  عملي فيزياء عامة للجيولوجيا  عملي نبات عام  ن 101محاضره نبات عام  دةالما

   بمعمل القسم  بمعمل القسم بمعمل القسم المكان

 الثالثاء

 المادة
 ر121ولوجيا يرياضيات للج  

محاضره صخور 
 ج126رسوبية

    ت رياضيات نشاط طالبي

    5فصل   5فصل 5فصل  المكان

 األربعاء
   عملي صخور متحولة ج108محاضرة صخور متحولة  ك 161عضويه  كيمياءحاضره  م المادة

   معمل الحفريات معمل الحفريات مدرج/ ب المكان

 الخميس

محاضره ميكانيكا الصخور وجيولوجيا الحقل  المادة
       ج101

عملي ميكانيكا الصخور 
 وجيولوجيا الحقل

   

    رائطالخمعمل  )معمل الحفريات( المكان
 



 

 
   العلوم كلية

 أسوان جامعة
  م0202      الثاني الدراسي الفصل احملاضرات توزيع جدول

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 (عاطف إبراهيمد/ 0)أ دمحم رسالن(د/0أ )

 

                طالب(4)عموم جيولوجيا الثالثةالفرقـة           0202  الثانيالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات عموم بأسوان                كمية ال

 أيام
 األسبوع

 سكشن
 8- 7 7-6 6-5 5-1 1- 3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20- 9 ساعة

 األحد

ما بعد تغيرات م  المادة
  ج 210الترسيب 

  عملى كيمياء عضويه 
عملي ت يرات ما بعد 
 الترسيب ومقرر خاص

   عملي حفريات نباتية

معمل  المكان
 الحفريات 

   )معمل الحفريات(  (معمل الحفريات)  بمعمل القسم 

 االثنين

 المادة
  ج311جيولوجيا تاريخية 

البترول وجيولوجيا المياه 
 يا تاريخيةعملي جيولوج    ج235

عملي جيولوجيا 
المياه وجيولوجيا 

 البترول
 

  معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء   معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء المكان

 الثالثاء

 نشاط طالبى ج 321صخور متحولة  ج351مقرر خاص  المادة
 صمقرر خا

   عملي صخور متحولة ج210

 المكان
   يوفيزياءمعمل الج معمل الحفريات 

معمل 
 الخرائط

   معمل الحفريات 

 األربعاء
محاضره كيمياء عضويه  المادة

  ك366
         ج311حفريات نباتية 

        معمل الحفريات  بقسم الكيمياء المكان

 الخميس

محاضره إحصاء عام  المادة
  ر 331

 ج326صخور رسوبية 
 

     عملي صخور رسوبية

     معمل الجيوفيزياء لجيوفيزياءمعمل ا مدرج ب المكان
 



 

 
   العلوم كلية

 أسوان جامعة
  م0202      الثاني الدراسي الفصل احملاضرات توزيع جدول

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 (عاطف إبراهيمد/ 0)أ دمحم رسالن(د/0أ )

 

               طالب(0) الجيوفيزياءعموم  الثالثةالفرقـة            0202      الثانيالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات                   كمية العموم بأسوان

 أيام
 األسبوع

 سكشن
 8- 7 7-6 6-5 5-1 1- 3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20- 9 ساعة

 األحد

   تطبيقية عملى جيوفيزياء  II عملى جيوفيزياء  عملى كيمياء عضويه ج311جيوفيزياء م  المادة

  معمل القسم )معمل الخرائط( بالقسم المكان
)معمل  بمعمل القسم

 الخرائط(
)معمل  بمعمل القسم

 الخرائط(
  

 االثنين

 المادة
 ج311جيولوجيا تاريخية 

جيولوجيا المياه وجيولوجيا 
 ج316البترول 

 عملي جيولوجيا تاريخية  
عملي جيولوجيا المياه 
 وجيولوجيا البترول

 

  معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء   معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء المكان

 الثالثاء

 المادة
   ر متحولةعملي صخو  نشاط طالبى ج 321صخور متحولة  ج351(ivمقرر خاص )

   معمل الحفريات     معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء المكان

 األربعاء

 المادة
    ك255محاضره كيمياء عضويه 

جيوفيزياء تطبيقية 
  ج311

   

    معمل الخرائط   بقسم الكيمياء  المكان

 الخميس

محاضره إحصاء عام  المادة
 ر 331

 ج326صخور رسوبية 
 

     وبيةعملي صخور رس

     معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء مدرج ب المكان
 



 

 
   العلوم كلية

 أسوان جامعة
  م0202      الثاني الدراسي الفصل احملاضرات توزيع جدول

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 (عاطف إبراهيمد/ 0)أ دمحم رسالن(د/0أ )

 

              طالب(9)عموم جيولوجيا   الرابعةالفرقـة          0202   الفصل الدراسي الثاني  جدول توزيع المحاضرات                                    كمية العموم بأسوان        
 أيام

 ألسبوعا
 سكشن
 ساعة

8 -01 01-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2 -3 3-4 4-5 5-6 6 -7 

 االحد
 المادة

تصويرية  عممي جيولوجيا  
    اقتصادية عممي جيولوجيا وجيولوجيا البيئة

    معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء  بالقسم المكان

 االثنين

    ة مصرعممي جيولوجي عممي استكشاف معدني  ج303محاضرة استكشاف معدني  المادة

    معمل الحفريات  معمل الحفريات  معمل الحفريات  المكان

 الثالثاء
    آليعممي حاسب  نشاط طالبي  ر452 آليمحاضره حاسب  المادة

    معمل الحاسب اآللى     معمل الحاسب اآللى  المكان

 األربعاء

 المادة
  ج317محـاضره جـيولوجـية مصر 

تحت  جيامحاضره جيولو 
 ج331سطحية

 تحت سطحية عممي جيولوجيا 
عممى جيولوجيا استشعار عن 

 بعد وجيولوجيا تطبيقية
  

   معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء  معمل الجيوفيزياء معمل الحفريات المكان

 الخميس

 المادة
 ج301محاضره جيولوجيااقتصادية

محـاضره 
جـيولوجـية 

  ج317مصر 
  

ار عن بعد وجيولوجيا محاضرة  استشع
   ج 472بحث ومقال  ج321تطبيقية

معمل  معمل الخرائط المكان
    معمل الحفريات   الحفريات



 

 
   العلوم كلية

 أسوان جامعة
  م0202      الثاني الدراسي الفصل احملاضرات توزيع جدول

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 (عاطف إبراهيمد/ 0)أ دمحم رسالن(د/0أ )

 

               طالب(11) الجيوفيزياء عموم الرابعةالفرقـة               0202   الفصل الدراسي الثاني  جدول توزيع المحاضرات                  كمية العموم بأسوان     

 األسبوع أيام
 سكشن

 ساعة
9 -12 12-11 11-10 10-1 1-0 0-3 3 -4 4-5 5-6 6-7 6 -7 

 األحد
محاضرة أحواض ترسيب  المادة

  ج301وطباقيةسيزمية

فيزياء االهتزازات 
  ف404والموجات 

تصويرية وجيولوجيا  عممي جيولوجيا
    اقتصادية عممي جيولوجيا البيئة

    معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء 6لفص بالقسم المكان

 االثنين
  عممى فيزياء االهتزازات  عممى أحواض ترسيب وطباقية سيزمية عممى جيولوجية مصر  المادة

  بقسم الفيزياء  معمل الجيوفيزياء معمل الخرائط  المكان

 الثالثاء

 ر452حاسب الى المادة
محاضرة جيولوجيا اقتصادية 

  ج301
    آليعممي حاسب  بىنشاط طال

    معمل الحاسب اآللى    بالقسم معمل الحاسب اآللى  المكان

 األربعاء

ة محـاضره جـيولوجـي المادة
عممى جيولوجيا استشعار  تحت سطحية عممي جيولوجيا   ج331تحت سطحية جيولوجيا  ج408مصر 

 عن بعد وجيولوجيا تطبيقية
  

   معمل الجيوفيزياء معمل الجيوفيزياء  وفيزياءمعمل الجي معمل الحفريات المكان

 الخميس
تصويرية  محاضره جيولوجيا المادة

  ج323وجيولوجيا البيئة

محـاضره 
ة مصر جـيولوجـي

 ج 317
  

محاضرة  استشعار عن بعد 
   ج 472بحث ومقال  ج321وجيولوجيا تطبيقية

 معمل الجيوفيزياء المكان
معمل 
    معمل الحفريات   الحفريات

 


