
 

 

 

 

 كهية اآلزاب                                                          جايؼة زينهىر                                                                                                                 

                    

 و0200 – 0202/ انؼاو انجايؼي  انثانيجسول قسى انجغرافيا / انفصم انسراسي                     

 

 انيىو
 انحىقيث          

 انفرقة
9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 

 

 

 األحس

 األوني

 جغرافية انؼانى انقسيى

 ( 3يسرج ) 

 انقازر أ.ز/ يحًس ػبس

 يبازئ انررائط

 (  3يسرج ) 

 أ.ز / ياجس شؼهة

 االسحشؼارأسس 

 (  3يسرج ) 

 أ.ز/ ياسر انسيس

 انحساب

 ( 824قاػة ) 

 انجًال ز. شهيناز
 

 

 انثانية
 انحاريد االساليي 

 ( 0يسرج ) 

 ز. جيسير شازي

 انجغرافية االقحصازية

 ( 0يسرج ) 

 أ.ز / يحًس ػبس انقازر

 انًساحة انًسحىية 

 ( 3يسرج ) 

 أ.ز/ ياجس شؼهة
 

 

 انثانثة

 ػاو()
  

 يىضىع ذاص 

 (0يسرج ) 

 أ.ز/ يجسي جراب

 انحرطيط انسكاني 

 (0يسرج ) 

 ز. إبراهيى يصطفي

 جغرافية انحنًية 

 (0يسرج ) 

 ز. يحًس ػبسه

 حسيث جاريد

 (0يسرج ) 

 أحًس انفقيز. 

 انثانثة

 (يساحة)
 

 ذرائط انطقس وانًناخ

 ( 802قاػة ) 

 أ.ز/ يحًس انسًني

 يىضىع ذاص 

 (0يسرج ) 

 أ.ز/ يجسي جراب

 

 

 حسيث جاريد

 (0يسرج ) 

 ز. أحًس انفقي

 انرابؼة

 )ػاو(

انجيىيىرفىنىجيا 

 انحطبيقية 

 ( 824قاػة ) 

 ز. يحًس انشرقاوي

 انحرطيط انسياحي

 ( 824قاػة ) 

 ز. ػبس انًىني ػرقىب 

 يشروع ييساني   

 (3يسرج )

 انجًال ز. شهيناز

 

 انرابؼة

 (يساحة)
 

 ذرائط جيىنىجية

 انًرسى 

 ز. يحًس انشرقاوي

 انًساحة انًائية 

 انًرسى

 ز. ػبس انًىني ػرقىب

   

 

  ػًيس انكهية                                 وكيم انكهية نشؤوٌ انحؼهيى وانطالب                                 رئيس قسى انجغرافيا                                 

 أ.ز. يحًس رفؼث اإلياو                                                                                                                      أ.ز. يحًس انسًني                            

 



 

 

 

 

 كهية اآلزاب                                                                          جايؼة زينهىر                                                                                                 

                    

 و0200 – 0202/ انؼاو انجايؼي  انثانيجسول قسى انجغرافيا / انفصم انسراسي                     
 

 انيىو
 انحىقيث          

 انفرقة
9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 

 

 انثالثاء

 األوني

 نصىص جغرافية

 ( 3يسرج ) 

 انشرقاوي سز. يحً

 كشىف جغرافية

 ( 3يسرج ) 

 حًسي وز. حسا

 جاريد يصر

 ( 3يسرج ) 

 فضم ثز. شيروي

 ى ػهىز. ػهياء أب

  

 انثانية

 يسذم نظى انًؼهىيات

 ( 0يسرج ) 

 أ.ز/ يحًس انسًني

 جغرافية انسكاٌ

 ( 0يسرج ) 

 ىأ.ز/ ػبس انؼظي

 جغرافية انبحار وانًحيطات

 ( 0)  يسرج

 أ.ز/ ياسر انسيس

 انحساب

 ( 802قاػة ) 

 انجًال شهينازز. 

 

 انثانثة

 ػاو()

 انحساب  

 ( 802قاػة ) 

 انجًال شهينازز. 

 جغرافية انؼًراٌ

 ( 0يسرج ) 

 أ.ز ػالء ػست

 جحهيم يرئيات

 ( 0يسرج ) 

 ز. أحًس فرحات

 انثانثة

 (يساحة)

 يساحة جصىيرية 

 ( 824قاػة ) 

 ز. أحًس فرحات

 انحساب

 ( 802قاػة ) 

 انجًال شهينازز. 

 جغرافية انؼًراٌ

 ( 0يسرج ) 

 أ.ز ػالء ػست

 جحهيم يرئيات

 ( 0يسرج ) 

 ز. أحًس فرحات

 انرابؼة

 )ػاو(

 انحساب

 ( 824قاػة ) 

 انجًال ز. شهيناز

 أسس انحرطيط انحضري 

 ( 824قاػة ) 

 ز. ايًاٌ ػبس انال 

 أسس انحنًية انًسحساية

 ( 824قاػة ) 

 ز. هبة ػساز

 انبشريةجغرافية يصر 

 ( 3يسرج ) 

 ز. ايًاٌ ػبس انال 

 انرابؼة

 (يساحة)

 انحساب

 ( 824قاػة ) 

 انجًال ز. شهيناز

 نظى انًىاقغ االرضية

 انًرسى

 ز. ػبس انًىني ػرقىب

 انحاج انررائط

 انًرسى

 أ.ز ػالء ػست

 يشروع جطبيقي

 انًرسى

 أ.ز/ ياجس شؼهة

 جغرافية يصر انبشرية

 ( 3يسرج ) 

 ز. ايًاٌ ػبس انال 

 

 ػًيس انكهية                                  وكيم انكهية نشؤوٌ انحؼهيى وانطالب                                 رئيس قسى انجغرافيا                                 

 أ.ز. يحًس رفؼث اإلياو                                                                                                                                                                            أ.ز. يحًس انسًني 


