
 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 اآلداب كلٌـــــــة

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

 م0202/0202العام الدراسي 

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 القاعة: المدرج 

 

 مجموعة: أ

 

 الفصل الدراسي األول

 الجغرافٌا قسم

 الفرقة: األولى    العدد )     (

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .9/1 ،26/12 ، 12/12 ، 28/11، 14/11 ، 31/10، 17/10 السبت )الفردي(: أيام  

 .16/1، 2/1، 19/12، 5/12، 21/11، 7/11، 24/10السبت )الزوجي(:أيام   

 .  12/1، 29/12، 15/12، 1/12، 17/11 ، 3/11 ، 20/10أيام :)الفردي(الجالثاء   

 19/1 ،5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 10/11، 27/10)الزوجي(: أيام:  الجالثاء  

 

 

 81 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 6 اجمالً عدد الساعات العملٌة:

 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ت
سب

ال
 أسابٌع فردٌة 

    العربً الوطن جغرافٌة )عملً(وخرائط عملٌة جغرافٌا وخرائط عملٌة جغرافٌا المـادة

    قائد أسامة. د المعاونون د/ صالح رجب لعضوا

 أسابٌع زوجٌة
   االسالمً الفتح حتى مصر تارٌخ )عملً(وخرائط عملٌة جغرافٌا الجغرافً الفكر تطور  المـادة

   د/ غادة محمد  المعاونون كدوانً ًٌٌح. د  العضو

ء
الثا

الث
 أسابٌع فردٌة 

   آلً حاسب )عملً(آلً حاسب طبٌعٌة جغرافٌا )عملً(طبٌعٌة جغرافٌا المـادة

   كلٌة الحاسبات المعاونون)كلٌة حاسبات( د/ أسماء عوٌس د/ أسماء عوٌس العضو

 أسابٌع زوجٌة
   )عملً(آلً حاسب االسالمً الفتح حتى مصر تارٌخ )عملً(طبٌعٌة جغرافٌا إنجلٌزٌة لغة المـادة

   المعاونون)كلٌة حاسبات( محى النادي. د د/ أسماء عوٌس قسم إنجلٌزي العضو

 عملً نظري المادة

 2 2 طبٌعٌة جغرافٌا

 - 4 االسالمً الفتح حتى مصر تارٌخ

 - 2 انجلٌزٌة لغة

 - 3 العربً الوطن جغرافٌة

 2 2 وخرائط عملٌة جغرافٌا

 2 2 آلً حاسب

 - 3 الجغرافً الفكر تطور



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 اآلداب كلٌـــــــة

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

 م0202/0202العام الدراسي 

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 الفصل الدراسي األول

 الجغرافٌا قسم

 الفرقة: األولى    العدد )     (

 /ب القاعة الكبري 388القاعة: 

 

 مجموعة: ب

 

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .9/1 ،26/12 ، 12/12 ، 28/11، 14/11 ، 31/10، 17/10السبت )الفردي(: أيام    

 .16/1، 2/1، 19/12، 5/12، 21/11، 7/11، 24/10السبت )الزوجي(:أيام   

 .  12/1، 29/12، 15/12، 1/12، 17/11 ، 3/11 ، 20/10أيام  )الفردي(:الجالثاء   

 19/1 ،5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 10/11، 27/10)الزوجي(: أيام:  الجالثاء  

 

 81 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 6 الساعات العملٌة:اجمالً عدد 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ت
سب

ال
 أسابٌع فردٌة 

   االسالمً الفتح حتى مصر تارٌخ )عملً(وخرائط عملٌة جغرافٌا الجغرافً الفكر تطور  المـادة

   د/ غادة محمد  المعاونون كدوانً ٌحً. د  العضو

 أسابٌع زوجٌة
    العربً الوطن جغرافٌة )عملً(وخرائط عملٌة جغرافٌا وخرائط عملٌة جغرافٌا المـادة

    قائد أسامة. د المعاونون د/ صالح رجب العضو

ء
الثا

الث
 أسابٌع فردٌة 

   )عملً(آلً حاسب االسالمً الفتح حتى مصر تارٌخ )عملً(طبٌعٌة جغرافٌا إنجلٌزٌة لغة المـادة

   المعاونون)كلٌة حاسبات( محى النادي. د المعاونون قسم إنجلٌزي لعضوا

 أسابٌع زوجٌة
   آلً حاسب )عملً(آلً حاسب طبٌعٌة جغرافٌا )عملً(طبٌعٌة جغرافٌا المـادة

   كلٌة الحاسبات المعاونون)كلٌة حاسبات( د/ أسماء عوٌس المعاونون العضو

 عملً نظري المادة

 2 2 طبٌعٌة جغرافٌا

 - 4 االسالمً الفتح حتى مصر تارٌخ

 - 2 انجلٌزٌة لغة

 - 3 العربً الوطن جغرافٌة

 2 2 وخرائط عملٌة جغرافٌا

 2 2 آلً حاسب

 - 3 الجغرافً الفكر تطور



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 م0202/0202العام الدراسي 

 الجغرافٌا قسم

 (365الفرقة: الثانٌة    العدد)

 القاعة: المدرج  الفصل الدراسي األول

 ( 815الشعبة: أ )

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .10/1 ،27/12 ، 13/12 ، 29/11، 15/11 ، 1/11، 18/10)الفردي(: أيام  االحد

 .17/1، 3/1، 20/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/10)الزوجي(:أيام  األحد

 .  13/1، 30/12، 16/12، 2/12، 18/11 ، 4/11 ، 21/10األربعاء)الفردي(:

 .20/1، 6/1، 23/12، 9/12، 25/11، 28/11،10/11)الزوجي(: أيام:  االربعاء

 

 89 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 4 اجمالً عدد الساعات العملٌة: 

 

 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

حد
أل
ا

 أسابٌع فردٌة 
  )عملً(المستوٌة المساحة االقلٌمٌة افرٌقٌا جغرافٌة  الجغرافً اإلحصاء المـادة

  المعاونون د/ خلف هللا حسن  أ.د/ أحمد موسً العضو

 أسابٌع زوجٌة
   المستوٌة المساحة )عملً(المستوٌة المساحة الحضارٌة الجغرافٌا  المـادة

   د/ نبٌل عثمان المعاونون د/ رمضان شعبان  العضو

ء
ألربعا

ا
 

 أسابٌع فردٌة
    مناخٌة جغرافٌة خرائط التوزٌعات)عملً( خرائط التوزٌعات المـادة

    د/ أسماء عوٌس المعاونون د/ أسماء ونً العضو

 أسابٌع زوجٌة
     تارٌخ مصر االسالمٌة خرائط التوزٌعات)عملً( المـادة

     د/ عمر بكر المعاونون العضو

 عملً نظري المادة

 2 2 المستوٌة المساحة

 - 3 مناخٌة جغرافٌة

 - 3 جغرافًال حصا اإل

 2 2 توزٌعاتال خرائط

 - 3 االسالمٌة مصر تارٌخ

 - 3 الحضارٌة الجغرافٌا

 - 3 االقلٌمٌة افرٌقٌا جغرافٌة



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 م0202/0202العام الدراسي 

 الجغرافٌا قسم

 (365الفرقة: الثانٌة    العدد)

 /ب القاعة الكبري388القاعة:  الفصل الدراسي األول

 (811الشعبة: ب)

 

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .10/1 ،27/12 ، 13/12 ، 29/11، 15/11 ، 1/11، 18/10)الفردي(: أيام  االحد

 .17/1، 3/1، 20/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/10)الزوجي(:أيام  األحد

 .  13/1، 30/12، 16/12، 2/12، 18/11 ، 4/11 ، 21/10أيام  األربعاء)الفردي(:

 .20/1، 6/1، 23/12، 9/12، 25/11، 28/11،10/11)الزوجي(: أيام:  االربعاء

 

 89 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 4 اجمالً عدد الساعات العملٌة: 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الساعة                     الٌوم  

حد
أل
ا

 أسابٌع فردٌة 
   المستوٌة المساحة )علمً(المستوٌة المساحة الحضارٌة الجغرافٌا  المـادة

   د/ نبٌل عثمان المعاونون د/ رمضان شعبان  العضو

 أسابٌع زوجٌة
  )علمً(المستوٌة المساحة االقلٌمٌة افرٌقٌا جغرافٌة  الجغرافً اإلحصاء المـادة

  المعاونون د/ خلف هللا حسن  أ.د/ أحمد موسً العضو

ء
ألربعا

ا
 

 أسابٌع فردٌة
    خرائط التوزٌعات)عملً( تارٌخ مصر االسالمٌة  المـادة

    المعاونون د/ عمر بكر  لعضوا

 أسابٌع زوجٌة
   خرائط التوزٌعات)عملً( مناخٌة جغرافٌة  خرائط التوزٌعات المـادة

   المعاونون د/ أسماء عوٌس  د/ أسماء ونً العضو

 عملً نظري المادة

 2 2 المستوٌة المساحة

 - 3 مناخٌة جغرافٌة

 - 3 جغرافًال حصا اإل

 2 2 توزٌعاتال خرائط

 - 3 االسالمٌة مصر تارٌخ

 - 3 الحضارٌة الجغرافٌا

 - 3 االقلٌمٌة افرٌقٌا جغرافٌة



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 م0202/0202العام الدراسي 

 قسم الجغرافٌا

 (114الفرقة: الثالثة خرائط )

 ب القاعة الكبري388القاعة:  الفصل الدراسي األول

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .   11/1 ،28/12 ، 14/12 ، 30/11، 16/11 ، 2/11، 19/10)الفردي(: أيام  األثهني

 .18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثهني )الزوجي(: أيام: 

 .14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11 ، 5/11 ، 22/10: أيام)الفردي(اخلميس

   .21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 29/12،10/11)الزوجي(: أيام:  اخلميس

 

     89 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

  4 اجمالً عدد الساعات العملٌة: 

 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ن
الثنٌ

ا
 

أسابٌع 
 فردٌة

 االستشعار فً مقدمة المـادة
 فً مقدمة
 )عملً(االستشعار

 وكارتوجرافٌة فنٌة طرق
 فنٌة طرق

 )عملً(وكارتوجرافٌة
  

   المعاونون أد/ محمد السبعاوي المعاونون صابر عبد السالمد/  العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

 المـادة
 فً مقدمة
 )عملً(االستشعار

 الطبٌة الجغرافٌا
 فً مقدمة
 )عملً(االستشعار

 الحضر جغرافٌة
 فنٌة طرق

 )عملً(وكارتوجرافٌة

 المعاونون د/ محمد البدري المعاونون أد/ محمد السبعاوي المعاونون العضو

س
خمٌ

ال
أسابٌع  

 فردٌة

    جٌومورفولوجٌا  اإلقلٌمٌة اوراسٌا جغرافٌة المـادة

    د/ صالح رجب  أسماء رمضان د/ العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

     الطبوغرافٌة الخرائط  المـادة

     د/ كمال دروٌش  العضو

 عملً نظري المادةخرائط 

 - 3 الحضر جغرافٌة

 - 3 الطبوغرافٌة الخرائط

 2 2 وكارتوجرافٌة نٌة ف طرق

 - 3 جٌومورفولوجٌا

 2 2 االستشعار فً مقدمة

 - 3 اإلقلٌمٌة اوراسٌا جغرافٌة

 - 3 الطبٌة الجغرافٌا



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

احملاضرات النظرية جدول توزيع 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 م0202/0202العام الدراسي 

 قسم الجغرافٌا

 (851الفرقة: الثالثة العدد )

 الشعبة : العامة 318القاعة:  الفصل الدراسي األول

 

 

 

 .   11/1 ،28/12 ، 14/12 ، 30/11، 16/11 ، 2/11، 19/10)الفردي(: أيام  األثهني

 .18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثهني )الزوجي(: أيام 

 .14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11 ، 5/11 ، 22/10:أيام)الفردي(اخلميس

   .21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 29/12،10/11)الزوجي(: أيام:  اخلميس

 

 11 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 1اجمالً عدد الساعات العملٌة: 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ن
الثنٌ

ا
 أسابٌع فردٌة 

    الزراعة جغرافٌة  التجارة جغرافٌة المـادة

    د/ أسامة قائد  د/ ثناء عمر العضو

 أسابٌع زوجٌة
     الطبٌة الجغرافٌا  المـادة

     د/ خلف هللا حسن  العضو

س
خمٌ

ال
 

 أسابٌع فردٌة
   )عملً(االستشعار فً مقدمة اوراسٌا جغرافٌة الحضر جغرافٌة المـادة

   المعاونون د/ أسماء رمضان د/ محمد البدري العضو

 أسابٌع زوجٌة
   االستشعار فً مقدمة )عملً(االستشعار فً مقدمة جٌومورفولوجٌا  المـادة

   د/ صالح رجب المعاونون د/ صالح رجب  العضو

 عملً نظري المادة عامة  

 - 3 الحضر جغرافٌة

 - 3 اوراسٌا جغرافٌة

 - 3 التجارة جغرافٌة

 2 2 االستشعار فً مقدمة

 - 3 الزراعة جغرافٌة

 - 3 جٌومورفولوجٌا

 - 3 الطبٌة الجغرافٌا



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

النظرية جدول توزيع احملاضرات 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 الفصل الدراسي األول م0202/0202العام الدراسي 

 قسم الجغرافٌا

 (3الفرقة: الثالثة  نظام قدٌم عامة)

 القاعة: المعمل

 

 

 

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .   11/1 ،28/12 ، 14/12 ، 30/11، 16/11 ، 2/11، 19/10)الفردي(: أيام  األثهني

 .18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثهني )الزوجي(: أيام 

 .14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11 ، 5/11 ، 22/10:أيام)الفردي(اخلميس

   .21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 29/12،10/11)الزوجي(: أيام:  اخلميس    

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ن
الثنٌ

ا
 أسابٌع فردٌة 

   جغرافٌة الحضر جغرافٌة زراعٌة  جغرافٌة تارٌخٌة المـادة

   د/ محمد البدري د/ أسامة قائد  د/ ٌحًٌ كدوانً العضو

 أسابٌع زوجٌة
   جغرافٌة طبٌة   نصوص جغرافٌة   المـادة

   د/ خلف هللا حسن  د/ أسماء ونى  العضو

س
خمٌ

ال
 

 أسابٌع فردٌة
   جغرافٌة طبٌة  جغرافٌة تارٌخٌة نصوص جغرافٌة  بحار ومحٌطات المـادة

   د/ خلف هللا حسن د/ ٌحًٌ كدوانً د/ أسماء ونى د/ كمال دروٌش لعضوا

 أسابٌع زوجٌة
   جغرافٌة زراعٌة  جغرافٌة الحضر بحار ومحٌطات المـادة

   د/ أسامة قائد  د/ محمد البدري د/ كمال دروٌش العضو

 عملً نظري المادة

 - 4 جغرافٌا تارٌخٌة

 - 4 نصوص جغرافٌة

 - 4 جغرافٌة زراعٌة

 - 4 جغرافٌا طبٌة

 - 4 بحار ومحٌطات

 - 4 جغرافٌة الحضر



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

 قسم الجغرافٌا

 (91( عامة)315الفرقة: الرابعة )

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 ب بجوار رئٌس القسم381القاعة:  األولالفصل الدراسي  م0202/0202العام الدراسي 

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .   11/1 ،28/12 ، 14/12 ، 30/11، 16/11 ، 2/11، 19/10)الفردي(: أيام  األثهني 

 .18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثهني )الزوجي(: أيام  

 .14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11 ، 5/11 ، 22/10:أيام)الفردي(اخلميس 

   .21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 29/12،10/11)الزوجي(: أيام:  اخلميس 

  

 

 

     11 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

    1 اجمالً عدد الساعات العملٌة: 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ن
الثنٌ

ا
 فردٌةأسابٌع  

    الجغرافٌا السٌاسٌة السٌاحة جغرافٌة المـادة

    أد/ نارٌمان دروٌش د/ خلف هللا حسن العضو

 أسابٌع زوجٌة
   جغرافٌة العالم الجدٌد  جغرافٌة النقل  المـادة

   د/ ثناء عمر  د/ بهجت عبد السالم  العضو

س
خمٌ

ال
 

 أسابٌع فردٌة
   )عملً(استشعار عن ُبعد متقدم التخطٌط اإلقلٌمً جغرافٌة مصر الطبٌعٌة المـادة

   المعاونون د/ صابر عبد السالم د/ صالح رجب  العضو

 أسابٌع زوجٌة
   استشعار عن ُبعد متقدم )عملً(استشعار عن ُبعد متقدم   المـادة

   د/ صابر عبد السالم المعاونون   العضو

 عملً نظري المادةعامة  

 - 3 جغرافٌة النقل

 - 3 جغرافٌة العالم الجدٌد

 - 3 جغرافٌة السٌاحة

 - 3 جغرافٌة مصر الطبٌعٌة

 - 3 الجغرافٌا السٌاسٌة

 - 3 التخطٌط اإلقلٌمً

 2 2 استشعار عن ُبعد متقدم



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

 قسم الجغرافٌا

 (185(  خرائط )315الفرقة: الرابعة )

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 القاعة: المدرج  الفصل الدراسي األول م0202/0202العام الدراسي 

 

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:

 .   11/1 ،28/12 ، 14/12 ، 30/11، 16/11 ، 2/11، 19/10)الفردي(: أيام  األثهني  

 .18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثهني )الزوجي(: أيام    

 .14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11 ، 5/11 ، 22/10:أيام)الفردي(اخلميس   

   .21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 29/12،10/11)الزوجي(: أيام  اخلميس   

  

 

 

  89 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 4  اجمالً عدد الساعات العملٌة: 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-8 8-81 81-88 88-81 81-9 9-1 الٌوم                       الساعة

ن
الثنٌ

ا
 أسابٌع فردٌة 

  الجٌودٌسٌة)عملً(المساحة  المساحة الجوٌة  مساقط الخرائط المـادة

  المعاونون د/ أسماء ونً  د/ أسماء ونً العضو

 أسابٌع زوجٌة
   المساحة الجٌودٌسٌة المساحة الجٌودٌسٌة)عملً( الجغرافٌا السٌاسٌة  المـادة

   د/ أسماء عوٌس المعاونون أد/ نارٌمان دروٌش  العضو

س
خمٌ

ال
 

 أسابٌع فردٌة
   )عملً(استشعار عن ُبعد متقدم استشعار عن ُبعد متقدم  الطبٌعٌةجغرافٌة مصر  المـادة

   المعاونون د/ كمال دروٌش  د/ كمال دروٌش لعضوا

 أسابٌع زوجٌة
    )عملً(استشعار عن ُبعد متقدم التخطٌط اإلقلٌمً  المـادة

    المعاونون د/ صابر عبد السالم  العضو

 عملً نظري المادةخرائط  

 2 2 المساحة الجٌودٌسٌة

 - 3 مساقط الخرائط

 - 3 المساحة الجوٌة

 - 3 جغرافٌة مصر الطبٌعٌة

 - 3 الجغرافٌا السٌاسٌة

 - 3 التخطٌط اإلقلٌمً

 2 2 استشعار عن ُبعد متقدم



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

 قسم الجغرافٌا

 دراسات علٌا

جدول توزيع احملاضرات النظرية 
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 الفصل الدراسي األول م0202/0202الدراسي العام 
 

 توزٌع المواد طبقاً لالئحة:
 

 81 اجمالً عدد الساعات النظرٌة:

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 الٌوم                         الساعة

 السبت

      بحث موضوع   المـادة

      أ.م.د/ ٌحًٌ كدوانً   العضو

      قسم الجغرافٌا   القاعـة

 األحد

      بحث مناهج بحث مناهج    المـادة

      دروٌش نارٌمان. د.أ السبعاوي محمد. د.أ    العضو

      الجغرافٌا قسم الجغرافٌا قسم    القاعـة

 االثنٌن

     بحث موضوع    المـادة

     موسى أحمد. د.أ    العضو

     الجغرافٌا قسم    القاعـة

 الثالثاء

     فرنسٌة لغة خاص موضوع   المـادة

     د. نادٌة كاملأ. البدري محمد. د. أ   العضو

     الفرنسٌة اللغة قسم الجغرافٌا قسم   القاعـة

 األربعاء

       إنجلٌزٌة لغة  المـادة

       أدٌب ثروت. د  العضو

       إنجلٌزي قسم  القاعـة

 الخمٌس

       إنجلٌزٌة لغة  المـادة

       أدٌب ثروت. د  العضو

       إنجلٌزي قسم  القاعـة

 عملً نظري المادة عملً نظري المادة

 - 2 انجلٌزٌة لغة - 2 بحث مناهج

 - 2 فرنسٌة لغة - 2 بحث موضوع

    - 2 خاص موضوع



 
 
 

 قــسم الجغرافٌا
 كلٌـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئوى التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الللية        وكيل الللية لشئوى التعليم والطالب   رئيس القسم         

 فرحاتصادق د/ عصام الديو أ.       الهواجي   حممود أ.د/أشرف ماير           الهواجي   حممود مايرأ.د/أشرف     د/ حييى كدواني أمحدأ.م.

جدول توزيع احملاضرات النظرية  قسم الجغرافٌا
 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا  والتطبيقية

 الفصل الدراسي األول م0202/0202العام الدراسي 

 (31الفرقة الرابعة: نظام قدٌم )
 (86(+ خرائط )11عامة )

 

 

 

 .   11/1 ،28/12 ، 14/12 ، 30/11، 16/11 ، 2/11، 19/10)الفردي(: أيام  األثهني    

 .18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثهني )الزوجي(: أيام    

 .14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11 ، 5/11 ، 22/10:أيام)الفردي(اخلميس   

   .21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 29/12،10/11)الزوجي(: أيام  اخلميس   

  

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 الٌوم                         الساعة

ن
الُنٌ

ا
 

عامة
 

 أسابٌع فردٌة
   تارٌخ مصر الحدٌث جغرافٌة التنمٌة جغرافٌة السٌاحة الكشوف الجغرافٌة المـادة

   قسم التارٌخ د/ ثناء عمر د/ خلف هللا حسن نارٌمان دروٌشد/ أ. العضو

 أسابٌع زوجٌة
 )عملً( دراسة فنٌة استشعار عن بعد تارٌخ مصر الحدٌث الكشوف الجغرافٌة األمرٌكتٌن واسترالٌا المـادة

 المعاونون د/ صابر عبد السالم قسم التارٌخ أ.د/ نارٌمان دروٌش د/ أسماء رمضان العضو

ط
خرائ

س 
خمٌ

ال
 

 أسابٌع فردٌة
 استشعار عن بعد جغرافٌة التنمٌة جغرافٌة السٌاحة تارٌخ الخرائط المـادة

استشعار عن 
 )عملً(بعد

 المعاونون د/ صابر عبد السالم د/ ثناء عمر د/ خلف هللا حسن د/ ٌحًٌ كدوانً العضو

 أسابٌع زوجٌة
 )عملً( دراسة فنٌة )عملً(استشعار عن بعد  مساقط الخرائط  دراسة فنٌة تارٌخ الخرائط المـادة

 المعاونون المعاونون د/ أسماء ونى يوأد/ محمد السبعا د/ ٌحًٌ كدوانً العضو

 عملً نظري المادة الشعبة

عامة
 - 4 الكشوف الجغرافٌة 

 - 4 واسترالٌااألمرٌكتٌن 

 - 4 تارٌخ مصر الحدٌث

ط
خرائ

 2 2 دراسة فنٌة  

 - 4 تارٌخ الخرائط

 - 4 مساقط الخرائط

 +
عامة 

ط
خرائ

 - 4 جغرافٌة التنمٌة 

 - 4 جغرافٌة السٌاحة

 2 4 االستشعار عن بعد


