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 خذاول شعثح اندغرافٍا 
 

 و 0202/0201انفصم انذراصً انثاًَ 
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 م0202/0201 انثاًَ : انذراصً انفصم          ((     خغرافٍاعاو     ))   األونى/  انفرقح يحاضراخ ذولخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

 انضثد  

   عهى َفش ًَى  انهغح االَدهٍزٌح    ًقرران اصى

   د/ انحضًٍُ عهىاٌ  أ/ أًٌاٌ َىذ    انًحاضر

   302يذرج  302يذرج    انًكاٌ

 األحذ

    ارصاد خىٌح اصىل انررتٍح   انًقرر اصى

    أ.د. يذحد األَصاري  د/ يحًذ هالل   انًحاضر

    101ق  100يذرج   انًكاٌ

 االثٍٍُ

    خغرافٍح ذارٌخٍح  إحصاء  اندغرافٍح االقرصادٌح  قررانً اصى

    د. يحًذ انًغاوري  أ. د/ يذحد االَصاري      أ.د/ خٍهاٌ انصاوي  انًحاضر

     115قاعح  115ق   305ق  انًكاٌ

 انثالثاء

     خغرافٍح افرٌقٍا وحىض انٍُمصكشٍ  خغرافٍح افرٌقٍا وحىض انٍُم انًقرر اصى

     اندغرافٍا  يعٍذٌٍ د. صعٍذ عشٍثح   انًحاضر

     يعًم اندغرافٍا  001قاعح  انًكاٌ

 

 

 األرتعاء

       انًقرر اصى

       اضرانًح

       انًكاٌ

 انخًٍش

  حقىق اَضاٌ   يقرر اخرٍاري    انًقرر اصى

  أ.د/ أيم يهراٌ   أ.د/خٍهاٌ انصاوي    انًحاضر

  302يذرج   305ق    انًكاٌ
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 م 0202/0201   انثاًَ : انذراصً انفصم(( خغرافٍا او  ))ع  انثاٍَح/  انفرقح يحاضراخ خذول

 
 

 

 

  

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

  انضثد  

    صكشٍ ج حٍىٌح   0ذذرٌش يصغر  خغرافٍح انضكاٌ  انًقرر اصى

    يعٍذٌٍ اندغرافٍا صكشٍ قضى انًُاهح  د. صعٍذ عشٍثح  انًحاضر

    يعًم اندغرافٍا يعًم انرذرٌش 523ق  انًكاٌ

 األحذ

    ذكُىنىخٍا ذعهٍى  دراصح يٍذاٍَح طثٍعٍح  خغرافٍح انرعذٌٍ وانصُاعح انًقرر اصى

     / أيٍرج تالل  د  أ.د/ يذحد االَصاري  د. يحًذ انًغاوري  انًحاضر

    100يذرج   522ق  523قاعح  انًكاٌ

 االثٍٍُ

    ذكُىنىخٍا ذعهٍى صكشٍ  يقرر اخرٍاري  صكشٍ خغرافٍح انضكاٌ  انًقرر اصى

    قضى انًُاهح  عشٍثح د. صعٍذ  يعٍذٌٍ اندغرافٍا انًحاضر

    يعًم انركُىنىخٍا  523ق  يعًم اندغرافٍا  انًكاٌ

 انثالثاء

 

    خغرافٍح حٍىٌح  االشراف انررتىي   انًقرر اصى

    د. فاذٍ اتى خالنح  د/ عادل انهًضً  انًحاضر

    305ق  100يذرج   انًكاٌ

 األرتعاء

 

       انًقرر اصى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍش

       انًقرر اصى

       انًحاضر

       انًكاٌ
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           و  0201/ 0202انثاًَ : انذراصً انفصم     ((خغرافٍا عاو     ))   نثانثحا /  انفرقح يحاضراخ خذول

  7-5 5-3 3-1 1-01  01-01  01-7 انثٍاَاخ انٍىو

  انضثد  

       انًقرر اصى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

   صكشٍ خغرافٍح انعًراٌ  خغرافٍح انُقم وانردارج  طرق ذذرٌش روي االحرٍاخاخ  صٍكىنىخٍح روي االحرٍاخاخ  انًقرر اصى

   يعٍذٌٍ اندغرافٍا  د. يحًذ انًغاوري  د/ صفىخ هُذاوي   رشا انًذتىنً د/  انًحاضر

   يعًم اندغرافٍا   523قاعح   302و   302و  انًكاٌ

 االثٍٍُ

       انًقرر اصى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

 

   ذعهٍى كثار  ذطىر انفكر انررتىي  خغرافٍح انعًراٌ  خغرافٍح انثحار وانًحٍطاخ  انًقرر اصى

   د/ صهاو انضاري  فاطًح اتى انُىر  د/ د/ صعٍذ عشٍثح  د. فاذٍ اتى خالنح  انًحاضر

    101يذرج   101يذرج  001قاعح  305قاعح  انًكاٌ

 األرتعاء

 

  انًقرر اصى

 انرذرٌـــــــــــــــة انًٍذاَـــــــــً

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 انخًٍش

    صكشٍ َظى يعهىياخ خغرافٍح  َظى انًعهىياخ اندغرافٍح  يقرر اخرٍاري  انًقرر اصى

    يعٍذٌٍ خغرافٍا  أ.د/ خٍهاٌ انصاوي  أ.د/ خٍهاٌ انصاوي  ًحاضران

    يعًم اندغرافٍا  305قاعح   305قاعح  انًكاٌ
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              و 0201/ 0202انثاًَ : ًانذراص نفصما     ((خغرافٍا عاو     )) انراتعح   : انفرقح يحاضراخ خذول

 

  7-5 5-3 3-1 1-01 01 -01 01-7 انثٍاَاخ انٍىو

  انضثد  

    ذارٌخ يصر انًعاصر  ذارٌخ انعرب انًعاصر  َظاو انرعهٍى فً يصر  انًقرر اصى

    أ.د/ عاصى يحروس  د/ احًذ االنفً  د/ يثروك عطٍح  انًحاضر

     004ق  004ق  302يذرج  انًكاٌ

 األحذ

       انًقرر اصى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 االثٍٍُ

   خغرافٍح انعانى االصاليً  ُثٍح َصىص خغرافٍح اخ خغرافٍح يصر انثشرٌح  انفروق انفردٌح انًقرر اصى

   د/ صعٍذ عشٍثح  أ.د/ خٍهاٌ انصاوي  أ.د/ خٍهاٌ انصاوي  د/ اًٌاٌ ضحا  انًحاضر

    001قاعح   305قاعح  305ق   100يذرج   انًكاٌ

 انثالثاء

       انًقرر اصى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األرتعاء

    صكشٍ انفروق انفردٌح   يقرر اخرٍاري خرائط طثىغرافٍح  انًقرر اصى

    قضى عهى انُفش  د. يحًذ انًغاوري  د. يحًذ انًغاوري  انًحاضر

    يعًم عهى انُفش  522قاعح  522ق  انًكاٌ

 انخًٍش

 انًقرر اصى

 انرذرٌـــــــــــــــــــــة انًٍذاَــــــــــــــــــــً

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 


