
 
                   جامعة االسـكندرية

 ساعتانالزمن :                  كلية  االداب     
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 9105/9191 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األوليالفترة 

 ونظم المعلهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا
 الجغرافيا ونظم المعلهمات الجغرافية شعبة  الرابعةة الفرق

عجد  مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 الطالب

 0015 جغرافية العالم الججيج جغرافية العالم الججيج 09الى 01من  01/3/9191االربعاء

االستذعار عن بعج والحاسب  09الى 01من  05/3/9191األحج
 االلى
 

االستذعار من بعج فى 
 الجغرافيا

0015 

 0015  جغرافية مرر)ب( 09الى 01من  99/3/9191اإلربعاء

 0015 التخطيط االقليمى التخطيط االقليمى 09الى 01من  92/3/9191األحج

 0015  جغرافية الرناعة 09الى 01من  95/3/9191اإلربعاء

 0015 ية الدياسيةالجغراف مهضهع خاص 09الى  01من  1/4/9191اإلربعاء 

 0015  الجغرافية الدياسية 09الى  01من  5/4/9191األحج 

 0015 مهضهع البحث الميجانى البحث الميجانى 09الى 01من  09/4/9191اإلربعاء

 0015 مادة االنتداب مادة االنتداب 09الى 01من  02/4/9191األحج 

 المذرف العام للهحجة                                امين الكلية    المذرف االدارى للهحجة         

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د/ هانى خميس احمج                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 ن التعليم والطالبوكيل الكلية لذئه                                                             

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضى   

 

 يعتمج،،،       

  عميج الكلية              
                                                                          

           أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                               
 
 
 



 
 
 

                    جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :                  كلية  االداب     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 9105/9191 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
  األولي الفترة

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

مهاد الالئحة  يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 القجيمه

 عجد الطالب 

 902  مداحة جيهديدية 09الى 01من  01/3/9191االربعاء

 902 يط االقليمىالتخط التخطيط االقليمى 09الى 01من  05/3/9191األحج

 902 خرائط تهزيعات بذرية جغرافية مرر)ب( 09الى 01من  99/3/9191اإلربعاء

 902  الخرائط البحرية 09الى 01من  92/3/9191األحج

مهضهع خاص فى علم  09الى 01من  95/3/9191اإلربعاء
 الخرائط

 902 

االستذعارعن بعج والحاسب  09الى  01من  1/4/9191اإلربعاء 
 ىاالل

صهر جهية واستذعار 
 من بعج

902 

 902 الجغرافية الدياسية الجغرافية الدياسية 09الى  01من  5/4/9191األحج 

 المذروع التطبيقى المذروع التطبيقى 09الى 01من  09/4/9191اإلربعاء
 )ساعة ونرف(

902 

 902 مادة االنتداب مادة االنتداب 09الى 01من  02/4/9191األحج 

 المذرف العام للهحجة                                امين الكلية    دارى للهحجة        المذرف اال 

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د/ هانى خميس احمج                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                              

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضى   

 

 يعتمج،،،       

  عميج الكلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                     


