جايؼح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييؼاد االيتحاٌ  11 -9 :صثاحا
انسيٍ  :ساػتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف انفرقح { انراتؼح } دور سثتًثر 0202/0202
اَتظاو-اَتساب ػادي-اَتساب يىجّ
قسى  /انجغرافيا وَظى انًؼهىياخ انجغرافيح
السدت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/59

5252/9/32

جغرافيح انُقم
وانتجارِ 4/
0أَتظاو0+أ.يىجّ

جغرافيا انؼانى
انجذيذ4/
4أَتظاو1+أ.ػادي
6+أ.يىجّ

جغرافيا انصُاػّ 4/
06أَتظاو0+أ.ػادي
92+أ.يىجّ

انجغرافيا
االقتصاديّ (أ) 3/
02أَتظاو8+أ.يىجّ

انجيىيىرفىنىجيا
(ب)0/
1أَتظاو0+أ.يىجّ

جغرافيح انؼانى
انثانث 3/
15أَتظاو1+أ.ػادي
9+أ.يىجّ

تاريخ يصر
انحذيث 3/
1أ.يىجّ

جغرافيح انؼانى
انجذيذ4/
(الئحح قذيًح)
1أ.ػادي1+أ.يىجّ

اسس انجغرافيا
انطثيؼيّ (ا) 1/
1أ.يىجّ

االسانية انكًيّ
(ب)0/
1أ.ػادي

جغرافيا انسيٍ
انراتغ 4/
0أَتظاو

َصىص جغرافيّ
تهغّ 0/
4أ.يىجّ

انجغرافيا
انًُاخيّ (أ) 0/
3أَتظاو

جغرافيح انتًُيح 3/
1أ.يىجّ

انجغرافيح انكًيح 0/
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو

جغرافيح طثيؼيح
انسيٍ انراتغ4/
(الئحح قذيًح )
1أ.يىجّ

يذخم انً ػهى
انخرائط 1 /
1أَتظاو

انجيىيىرفىنىجيا
(أ)0/
1أَتظاو0+أ.يىجّ

المشرف االدارى للهحدة

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايؼح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييؼاد االيتحاٌ  0 – 10 :ظهرا
انسيٍ  :ساػتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف انفرقح { انراتؼح } دور سثتًثر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب ػادي-اَتساب يىجّ
قسى  /انجغرافيا وَظى انًؼهىياخ انجغرافيح
السدت

االحد

االثنين

االربعاء

الثالثاء

الخميس

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/59

5252/9/32

انتخطيط االقهيًً 4/
1أ.يىجّ

انثحث انًيذاًَ4 /
1أَتظاو1+أ.ػادي
1+أ.يىجّ

جغرافيح سياسيح 4/
1أَتظاو

جغرافيح يصر
(ب) 4/
5أَتظاو0+أ.ػادي
11+أ.يىجّ

االستشؼار ػٍ تؼذ
وحاسة أنً 4/
1أ.يىجّ

انخرائط انتىزيؼاخ3/
(الئحح قذيًح)
0أ.يىجّ

انتخطيط االقهيًً 4/
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو

يىضىع انثحث
انًيذاًَ 4/
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو

يادِ االَتساب 4/
(الئحح قذيًح)
1أ.يىجّ

جغرافيح يصر4 /
(الئحح قذيًح)
0أَتظاو

االستشؼار يٍ تؼذ 4/
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو1+أ.يىجّ

انًساحّ
انًستىيّ (ب)0/
0أَتظاو1+أ.ػادي
0+أ.يىجّ

جغرافيح افريقيا 1 /
0أ.يىجّ

جغرافيح تاريخيح 3/
1أ.يىجّ

تاريخ وسيط 0/
(اساليً واوروتً)
1أَتظاو3+أ.يىجّ

انًساحّ
انًستىيّ (أ)0/
3أ.يىجّ

انجغرافيا
االقتصاديّ (ب) 3/
1أَتظاو1+أ.ػادي
1+أ.يىجّ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايؼح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييؼاد االيتحاٌ  11 -9 :صثاحا
انسيٍ  :ساػتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف انفرقح { انراتؼح } دور سثتًثر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب ػادي-اَتساب يىجّ
قسى  /انجغرافيا وَظى انًؼهىياخ انجغرافيح
شؼثح انخرائط -:
االحد

السدت

االثنين

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

يىضىع خاص
فً انخرائط4/
 14اَتظاو

يساحّ جيىديسيح 4 /
 4اَتظاو

جغرافيح سياسيح 4 /
 12اَتظاو 1 +أ2ػادي

يساقط انخرائط 4 /
 1أ2ػادي

خرائط انتىزيؼاخ انثشريح 4 /
 1اَتظاو 1 +أ2ػادي

جغرافيح يصر (ب) 4/
 1اَتظاو 1 +أ2ػادي

يساقط انخرائط 4 /
(الئحح قذيًح)
 0اَتظاو
يساحّ تاكيىيتريّ (أ) 3/
 0اَتظاو

االستشؼار ػٍ تؼذ
وحاسة أنً 4/

 1اَتظاو
انتخطيط االقهيًً 4 /
 3اَتظاو
االستشؼار ػُذ تؼذ وانحاسة
اآلني4/
0طانة

َصىص جغرافيح
وخرائطيح تهغح 3/
 0اَتظاو
خرائط جيىنىجيّ 3/
(الئحح قذيًح)
 1اَتظاو 1 +أ2ػادي

يساحّ جىيّ 4 /
(الئحح قذيًح)
 1اَتظاو

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

