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 السبت تحليل مرئيات االستشعار عن بعد وتفسيرها 01إلى   2 د. جيهان الصاوى
 تطبيقات نظم المعلومات فى الجغرافية 07إلى    01 د. جيهان الصاوى 71/2/2172

 تطبيقات االستشعار عن بعد  7إلى  07 د. جيهان الصاوى

 السبت مساقط الخرائط 01إلى   2 أد. ياسر السيد
 المساحة التصويرية 07إلى    01 أد. ياسر السيد 22/2/2172

 مشروع تطبيقى 7إلى  07 أد. عبدالعظيم أحمد

 السبت تحليل مرئيات االستشعار عن بعد وتفسيرها 01إلى   2 د. جيهان الصاوى
 تطبيقات نظم المعلومات فى الجغرافية 07إلى    01 د. جيهان الصاوى 3/2172 /3

 تطبيقات االستشعار عن بعد  7إلى  07 د. جيهان الصاوى

 السبت الخرائطمساقط  01إلى   2 أد. ياسر السيد
 المساحة التصويرية 07إلى    01 أد. ياسر السيد 3/2172 /71

 مشروع تطبيقى 7إلى  07 أد. عبدالعظيم أحمد

 السبت تحليل مرئيات االستشعار عن بعد وتفسيرها 01إلى   2 د. جيهان الصاوى
 الجغرافيةتطبيقات نظم المعلومات فى  07إلى    01 د. جيهان الصاوى 3/2172 /71

 تطبيقات االستشعار عن بعد  7إلى  07 د. جيهان الصاوى

 السبت مساقط الخرائط 01إلى   2 أد. ياسر السيد
 المساحة التصويرية 07إلى    01 أد. ياسر السيد 3/2172 /22

 مشروع تطبيقى 7إلى  07 أد. عبدالعظيم أحمد

 السبت االستشعار عن بعد وتفسيرهاتحليل مرئيات  01إلى   2 د. جيهان الصاوى
 تطبيقات نظم المعلومات فى الجغرافية 07إلى    01 د. جيهان الصاوى 3/2172 /37

 تطبيقات االستشعار عن بعد  7إلى  07 د. جيهان الصاوى

 السبت مساقط الخرائط 01إلى   2 أد. ياسر السيد
 التصويرية المساحة 07إلى    01 أد. ياسر السيد 2/2172 /1

 مشروع تطبيقى 7إلى  07 أد. عبدالعظيم أحمد

 السبت تحليل مرئيات االستشعار عن بعد وتفسيرها 01إلى   2 د. جيهان الصاوى
 تطبيقات نظم المعلومات فى الجغرافية 07إلى    01 د. جيهان الصاوى 2/2172 /72

 تطبيقات االستشعار عن بعد  7إلى  07 د. جيهان الصاوى

 السبت مساقط الخرائط 01إلى   2 أد. ياسر السيد
 المساحة التصويرية 07إلى    01 أد. ياسر السيد 2/2172 /27

 مشروع تطبيقى 7إلى  07 أد. عبدالعظيم أحمد

 


