
 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 اآلداب كليـــــــة

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 م2022/2023العام الدراسي 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 الفصل الدراسي األول

 الجغرافيا قسم

 الفرقة: األولى   

\
االسالمي الفتح حتى مصر تاريخ آلي حاسب الجغرافيا العملية والخرائطالجغرافيا الطبيعية

العايق د/ محمد كلية علوم قسم حاسب د. صالح رجب 

 المدرج المدرجالمدرج

  )عملي( الجغرافيا الطبيعية

  المعاونون

  قسم الجغرافيا

 )عملي( العملية والخرائط ج 

 المعاونون  

 قسم الجغرافيا  

 الفتح حتى مصر تاريخ انجليزية لغة

 االسالمي

جغرافية الوطن العربي تطور الفكر الجغرافي

 د/ يحيي كدواني د/ محمود عبد الرازق د/ أبراهيم فرغل

المدرجالمدرجالمدرج المدرج

 توزيع المواد طبقاً لالئحة:

  

 

 18 اجمالي عدد الساعات النظرية:

 6 اجمالي عدد الساعات العملية:

 

 عملي نظري المادة

 2 2 طبيعية جغرافيا

 - 4 االسالمي الفتح حتى مصر تاريخ

 - 2 انجليزية لغة

 - 3 العربي الوطن جغرافية

 2 2 وخرائط عملية جغرافيا

 2 2 آلي حاسب

 - 3 الجغرافي الفكر تطور



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 م2022/2023العام الدراسي 

 الجغرافيا قسم

 (333الفرقة: الثانية    العدد)

 الفصل الدراسي األول

\
)عملي(المساحة المستوية

المعاونون

المساحة المستويةاإلحصاء الجغرافيالجغرافيا الحضاريةخرائط التوزيعات

المعاونون

اإلحصاء جغرافية إفريقيا اإلقليمية

الجغرافي

الجغرافيا المناخية

 توزيع المواد طبقاً لالئحة:
 

 19 اجمالي عدد الساعات النظرية:

 4 اجمالي عدد الساعات العملية: 

 عملي نظري المادة

 2 2 المستوية المساحة

 - 3 مناخية جغرافية

 - 3 جغرافيال حصا اإل

 2 2 توزيعاتال خرائط

 - 3 االسالمية مصر تاريخ

 - 3 الحضارية الجغرافيا

 - 3 االقليمية افريقيا جغرافية



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 م2022/2023العام الدراسي 

 قسم الجغرافيا

 (270الفرقة: الثالثة خرائط )

 الدراسي األول الفصل

\
الطرق الفنية والكارتوجرافيةالخرائط الطبوغرافيةجغرافية أوراسيا اإلقليمية

الجغرافيا الطبيةمقدمة في االستشعار عن بعدجغرافية الحضر

)عملي(مقدمة في االستشعار 

)عملي(الطرق الفنية والكارتوجرافية

 توزيع المواد طبقاً لالئحة:
   

 

     19 اجمالي عدد الساعات النظرية:

  4 اجمالي عدد الساعات العملية: 

 

 

 

 

 عملي نظري المادةخرائط  

 - 3 الحضر جغرافية

 - 3 الطبوغرافية الخرائط

 2 2 وكارتوجرافية فنية طرق

 - 3 جيومورفولوجيا

 2 2 االستشعار في مقدمة

 - 3 اإلقليمية اوراسيا جغرافية

 - 3 الطبية الجغرافيا



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 م2022/2023العام الدراسي 

 قسم الجغرافيا

 (100الفرقة: الثالثة العدد )

 الشعبة : العامة 301القاعة:  الفصل الدراسي األول

\
جغرافية أوراسيا اإلقليميةالتجارةجغرافية 

الجغرافيا الطبيةجغرافية الزراعةجغرافية الحضرمقدمة في االستشعار عن بعد

)عملي(مقدمة في االستشعار

   

 

 

 

 20 اجمالي عدد الساعات النظرية:

 2اجمالي عدد الساعات العملية: 

 

 عملي نظري المادة عامة  

 - 3 الحضر جغرافية

 - 3 اوراسيا جغرافية

 - 3 التجارة جغرافية

 2 2 االستشعار في مقدمة

 - 3 الزراعة جغرافية

 - 3 جيومورفولوجيا

 - 3 الطبية الجغرافيا



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 الفصل الدراسي األول م2022/2023العام الدراسي 

 قسم الجغرافيا

 (2الفرقة: الثالثة  نظام قديم عامة)

 

 

 توزيع المواد طبقاً لالئحة:
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم                       الساعة

   جغرافية زراعية    

   د/ أسامة قائد     

   قسم الجغرافيا    

   ج زراعية   ج زراعية    

   د/ أسماء رمضان  د/ أسامة قائد     

   قسم الجغرافيا  قسم الجغرافيا     

 عملي نظري المادة

 - 4 جغرافية زراعية



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 قسم الجغرافيا

 (101(  عامة )381الفرقة: الرابعة )

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 الفصل الدراسي األول م2022/2023العام الدراسي 

\

جغرافية العالم الجديدالجغرافيا السياسيةالتخطيط اإلقليمي

استشعار عن بعد متقدمجغرافية السياحةجغرافية النقلجغرافية مصر الطبيعية

)عملي(استشعار عن بعد متقدم

 طبقاً لالئحة:توزيع المواد 
 

 

 

 

 

 

  20 اجمالي عدد الساعات النظرية:
    2 اجمالي عدد الساعات العملية: 

 

 عملي نظري المادةعامة  

 - 3 جغرافية النقل

 - 3 جغرافية العالم الجديد

 - 3 جغرافية السياحة

 - 3 جغرافية مصر الطبيعية

 - 3 الجغرافيا السياسية

 - 3 التخطيط اإلقليمي

 2 2 استشعار عن بُعد متقدم



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 قسم الجغرافيا

 (280) (  خرائط381الفرقة: الرابعة )

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 الفصل الدراسي األول م2022/2023العام الدراسي 

\
م جوية   ج مصر الطبيعية

د/ صابر  د/ عوض

قسم الجغرافيا  قسم الجغرافيا

الجغرافيا السياسية مساقط الخرائطالتخطيط اإلقليمي

بعد متقدماستشعار عن جغرافية مصر الطبيعية

مساقط الخرائط

 د/ أسماء وني
 الجغرافياقسم 

)عملي(استشعار عن بعد متقدم

 توزيع المواد طبقاً لالئحة:
 

 

 

 

  19 اجمالي عدد الساعات النظرية:

 4  اجمالي عدد الساعات العملية: 

 

 

 عملي نظري المادةخرائط  

 2 2 الجيوديسيةالمساحة 

 - 3 مساقط الخرائط

 - 3 المساحة الجوية

 - 3 جغرافية مصر الطبيعية

 - 3 الجغرافيا السياسية

 - 3 التخطيط اإلقليمي

 2 2 استشعار عن بُعد متقدم



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 قسم الجغرافيا

 دراسات عليا

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 الفصل الدراسي األول م2022/3023العام الدراسي 

 توزيع المواد طبقاً لالئحة:
 

 10 اجمالي عدد الساعات النظرية:

 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعة      اليوم                   

 األحد

      بحث موضوع  خاص موضوع بحث مناهج   المـادة

      موسى أحمد. د.أ أ.م.د/ ثناء عمر درويش ناريمان. د.أ   العضو

      الجغرافيا قسم قسم الجغرافيا الجغرافيا قسم   القاعـة

 االثنين

       بحث موضوع    المـادة

       يحيي كداوني د/.م.أ    العضو

       الجغرافيا قسم    القاعـة

 الثالثاء

      بحث مناهج    خاص موضوع  المـادة

      السبعاوي محمد. د.أ   محمد البدريأ.م.د/   العضو

      الجغرافيا قسم   قسم الجغرافيا  القاعـة

 األربعاء

       فرنسية لغة   المـادة

       قسم فرنسي   العضو

       الفرنسية اللغة قسم   القاعـة

 الخميس

         إنجليزية لغة المـادة

         أديب ثروت. د العضو

         إنجليزي قسم القاعـة

 عملي نظري المادة عملي نظري المادة

 - 2 انجليزية لغة - 2 بحث مناهج

 - 2 فرنسية لغة - 2 بحث موضوع

    - 2 خاص موضوع



 
 
 

 قــسم الجغرافيا
 كليـــــــة اآلداب

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب يعتمد،،،           عميد الكلية       لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية    رئيس القسم         

أ.د/ عصام الدين صادق فرحات         النواجي  حممود أ.د/أشرف ماهر  إبراهيم حسن حممد حسنأ.د/  أمحد موسي حممود    د/أ.

 قسم الجغرافيا

 ( 4الفرقة الرابعة: نظام قديم ) 
 ( 3(+ خرائط )1عامة ) 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 للمرحلة اجلامعية األويل والدراسات العليا 

 الدراسي األولالفصل  م2022/2023العام الدراسي 

\
  االستشعار عن بعد جغرافية السياحة

  كمال سروجي+ د/ محمد ناصفد/  د/ محمد البدري

  قسم الجغرافيا قسم الجغرافيا

   دراسة فنية  جغرافية التنمية
   د/ أسماء عويس  + د/ خلف هللا حسند/ ثناء عمر

   قسم الجغرافيا  قسم الجغرافيا
    فنيةدراسة   األمريكتين واستراليا

    أ.د/ ناريمان  د/ نبيل عثمان
    قسم الجغرافيا  قسم الجغرافيا
 مساقط الخرائط  تاريخ الخرائط

 د/ أسماء وني  د/ خلف هللا حسن

 قسم الجغرافيا  قسم الجغرافيا

  الحديثتاريخ مصر  الكشوف الجغرافية

  قسم التاريخ د/ يحيي كدواني

  قسم الجغرافيا قسم الجغرافيا

 

   

 

 

 عملي نظري المادة الشعبة

عامة
 

 - 4 الكشوف الجغرافية

 - 4 األمريكتين واستراليا

 - 4 تاريخ مصر الحديث

 2 2 االستشعار عن بعد

 - 4 جغرافية السياحة

ط
خرائ

 

 2 2 دراسة فنية 

 - 4 تاريخ الخرائط

 - 4 مساقط الخرائط

 +
عامة 

ط
خرائ

 

 - 4 جغرافية التنمية


