
 
                             جامعة االسـكنجرية

 كمية اآلداب     
 الزمن : ساعتان       وحجة االمتحانات اآللية

 ججول
 0202/0202 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 األولي الفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية الجغرافيا  /قدم

  رقة االولى :الف
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 جغرافية العالم العربى 22 الى  7من  2/4/0202الجمعة 

 المجخل الى عمم الخرائط 22 الى  7من  5/4/0202االثنين

 )ب( اسس الجغرافيا الطبيعية 22 الى  7من  22/4/0202الجمعة 

 فياالحاسب االلى فى الجغرا 22 الى  7من  22/4/0202االثنين 

 )ب( اسس الجغرافيا البذرية 22 الى  7من  26/4/0202الجمعة 

 المكتبة الجغرافية 22 الى  7من  02/4/0202االثنين 

 تاريخ مرر حتى الفتح االسالمى 22 الى  7من  03/4/0202الجمعة 

 مادة االنتداب 22 الى  7من  06/4/0202االثنين

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     بعمل امين الكميةقائم    المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينو عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمج                                                              

        
 
 
 
 



 
 
 
 
                   سـكندريةجامعة اال  

 الزمن : ساعتان                             لية  االدابك     
 آلليةالمتحاانت اوحدة ا

 جـجول
 0202/0202 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 األوليالفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية / الجغرافياقدم 

    الفرقة الثانية :      

 مهاد الالئحة القجيمو مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم
  آسيا جغرافية 22الى  7من  4/4/0202األحج 
 االساليب الكمية فى الجغرافيا 22الى   7من  7/4/0202اإلربعاء

 والحاسب االلى)ب(

 

  )ب( جغرافية الدكان 22الى  7من  21/4/0202األحج
 المداحة المدتهية )ب( المداحة المدتهية 22الى  7من   24/4/0202اإلربعاء 
 جيهمهرفهلهجيا )ب( ياجيهمهرفهلهج 22الى  7من   4/0202/ 02األحج 

  الجغرافية المناخية )ب( 22الى  7من   01/4/0202اإلربعاء 

 تاريخ وسيط"اسالمى واوربى" "اسالمى واوروبى" تاريخ وسيط 22الى  7من  05/4/0202األحج 

 مادة االنتداب مادة االنتداب 22الى  7من  12/4/0202اإلربعاء
           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     ائم بعمل امين الكميةق   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينو عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمج                                                              

        
 
 
 



 
 
 
 
 
 

             جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :             كلية  االداب     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

 0202/0202 لمعام الجامعى لفرل الجراسى الثانى امتحان ا

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

  الثالثة  الفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا

 الجغرافيا ونظم المعمهمات الجغرافية الفرقة الثالثة شعبة 
 مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

  الجغرافية اآلقترادية  )ب( 3الى  1من  4/4/0202األحج 

 اجلغرافية التارخيية الجغرافية التاريخية 3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء

  جغرافية التنمية 3الى  1من  21/4/0202األحج
 جغرافية اوراب مقجمة فى نظم المعمهمات الجغرافية 3الى  1من   24/4/0202اإلربعاء 

 خرائط التهزيعات الجغرافية  3الى  1 من  4/0202/ 02األحج 
 والحاسب اآللي

 خرائط التوزيعات اجلغرافية

 جغرافية املياه والطاقة جغرافية المياه والطاقة 3الى  1من   01/4/0202اإلربعاء 

 اتريخ مصر احلديث تاريخ مرر الحجيث 3الى  1من  05/4/0202األحج 

 مادة االنتداب دابمادة االنت 3الى  1من  12/4/0202اإلربعاء

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينو عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمج                                                              

        
 
 



 
 
 
 
 
 

        جامعة االسـكندرية
 تانساعالزمن :       كلية  االداب     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

  0202/0202لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا

 {  ونظم المعمهمات الجغرافية  المداحة والخرائطقة الثالثة } شعبة الفر ا
 مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم 

 خرائط جيهلهجيو وجيهمهرفهلهجية الخرائط الجيهلهجيو 3الى  1من  4/4/0202األحج 

  خرائط الطقس والمناخ 3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء

 مداحة تاكيهمتريو وجيهدسية مداحة تاكيه متريو ) ب ( 3الى  1من  21/4/0202األحج

 جغرافيو اوربا الخرائط اآللية 3الى  1من   24/4/0202اإلربعاء 

  الخرائط الطبهغرافية 3الى  1من   4/0202/ 02األحج 

 جغرافية المياه والطاقة مقجمو في نظم المعمهمات الجغرافية 3الى  1من   01/4/0202اإلربعاء 

 يةجغرافية اقتراد الجغرافية االقترادية)ب( 3الى  1من  05/4/0202األحج 

 دراسات فنيو تجريب عممي مداحى ) ب ( 3الى  1من  12/4/0202اإلربعاء

 مادة االنتداب مادة االنتداب 3الى  1من  2/5/0202األحج 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينو عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمج                                                              

        
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                   جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :                  كلية  االداب     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

 0202/0202 لمعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 ية الثانالفترة 

 ونظم المعمهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا
 الجغرافيا ونظم المعمهمات الجغرافية شعبة  الرابعةالفرقة 

 مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 جغرافية العالم الججيج جغرافية العالم الججيج 0الى  20من  4/4/0202األحج 

 االستذعار عن بعج والحاسب االلى 0الى   20من  7/4/0202اإلربعاء
 

 االستذعار من بعج فى الجغرافيا

  جغرافية مرر)ب( 0الى  20من  21/4/0202األحج

 التخطيط االقميمى التخطيط االقميمى 0الى  20من   24/4/0202اإلربعاء 

  جغرافية الرناعة 0الى  20من   4/0202/ 02األحج 

  لجغرافية الدياسيةا 0الى  20من   01/4/0202اإلربعاء 

 الجغرافية الدياسية مهضهع خاص 0الى  20من  05/4/0202األحج 

 مهضهع البحث الميجانى البحث الميجانى 0الى  20من  12/4/0202اإلربعاء

 مادة االنتداب مادة االنتداب 0الى  20من  2/5/0202األحج 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينو عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمج                                                              



        
                    جامعة االسـكندرية

 ساعتانالزمن :                  كلية  االداب     
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 0202/0202 لمعام الجامعى  امتحان الفرل الجراسى الثانى

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الرابعة  الفترة

 ونظم المعمهمات الجغرافية قدم الجغرافيا
  الخرائط ونظم المعمهمات الجغرافيةالمداحة و شعبة  الرابعةالفرقة 

 مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 صهر جهية واستذعار من بعج االستذعارعن بعج والحاسب االلى 0الى  20من  4/4/0202األحج 

  مداحة جيهديدية 0الى   20من  7/4/0202اإلربعاء

 خرائط تهزيعات بذرية جغرافية مرر)ب( 0الى  20من  21/4/0202األحج

 التخطيط االقميمى التخطيط االقميمى 0الى  20من   24/4/0202اإلربعاء 

  الخرائط البحرية 0الى  20من   4/0202/ 02األحج 

 الجغرافية الدياسية الجغرافية الدياسية 0الى  20من   01/4/0202اإلربعاء 

  مهضهع خاص فى عمم الخرائط 0الى  20من  05/4/0202األحج 

 المذروع التطبيقى المذروع التطبيقى 0الى  20من  12/4/0202اإلربعاء
 )ساعة ونرف(

 مادة االنتداب مادة االنتداب 0الى  20من  2/5/0202األحج 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة            

 

 أ.د حمجينو عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 ،يعتمج،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمج                                                              

        
 
 


