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 4- 3 3 - 0 0 - 1 1 –10 10 –11 11-12 12-9 9- 8 الفرقة اليوم

 االحــد

 األولي 

 )أ(محموعة 

 م. الجغرافيا الطبيعية
 أ.د/  ماجد شعلة

 1مدرج 

 فكر جغرافي
 أ.د/  عبدالعظيم

 1مدرج 

 البشرية الجغرافيا. م
 عبدالقادر محمد/ د.أ

 1مدرج 

 العملية الجغرافيا
  الشرقاوي محمد/ د

 1درج 

 لغة عربية
 د/ عصام وهبان

 404ق

   

 األولي 
 (ب)محموعة 

 فكر جغرافي
 أ.د/  عبدالعظيم

 0مدرج 

 م. الجغرافيا الطبيعية
 أ.د/  ماجد شعلة

 0مدرج 

 العملية الجغرافيا
 الشرقاوي محمد/ د

 0مدرج 

 البشرية الجغرافيا. م
 عبدالقادر محمد/ د.أ

 0مدرج 

 لغة عربية 
 د/ عصام وهبان

 404ق

  

 الثانية
 (أ)محموعة 

   

 
 نصوص جغرافية 
 أ.د/  عبدالعظيم 

 1مدرج 

 الجيومورفولوجيا
 أ.د/ مجدي تراب  

 1مدرج 

  
 الجديد العالم جغرافية

 عبدة محمد/ د
 1مدرج 

 الجغرافيا الكمية
 د/ احمد فرحات  
 د/ عبدالمولى شعبان

 1مدرج 

 الثانية
 (ب)محموعة 

   

 الجيومورفولوجيا 
 أ.د/ مجدي تراب  

 400ق

 نصوص جغرافية 
 أ.د/  عبدالعظيم 

 400ق

 الجغرافيا الكمية
 د/ احمد فرحات  
 د/ عبدالمولى شعبان

 400ق

 الجديد العالم جغرافية
 عبدة محمد/ د

 400ق

 الثالثة ع

 قواعد بيانات
 عالء عزتأ.د/ 
 404قم

 جغرافية النقل
 أ.د/ محمد عبدالقادر

 404ق 

 نصوص جغرافية 
 أ.د/  ماجد شعلة

 404ق

 خرائط التوزيعات
 أ.د/ ياسر السيد

 404ق
    

 الثالثة ش

 جغرافية النقل
 أ.د/ محمد عبدالقادر

 400ق 

 بيانات قواعد
 أ.د/ عالء عزت

 400ق

 خرائط التوزيعات
 أ.د/ ياسر السيد

  400ق

 نصوص جغرافية  
 أ.د/  ماجد شعلة

 400ق
    

         الرابعة ع

 ش الرابعة

 المساحة الجوديسية
 د/ محمد الشرقاوي

 المرسم

 مشروع ميداني
 د/  ابراهيم مصطفى

 المرسم

 مساحة تاكيومترية
 أ.د/ ياسر السيد

 المرسم 
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 الثالثاء

 األولي 
 محموعة أ

  
 

 
 تطبيقات الحاسب اآللي

 أ.د/ ياسر السيد
 1مدرج 

  العربي الوطن. ج 
 عزت عالء/ د.أ

 1مدرج  

 
 

 األولي 
 محموعة ب

  
 

 
  العربي الوطن. ج 

 عزت عالء/ د.أ
 0مدرج  

 تطبيقات الحاسب اآللي
 أ.د/ ياسر السيد

 0مدرج 

 
 

 الثانية
 محموعة أ

 الجغرافيا المناخية   
 محمدالسمني/ د

 1 مدرج

 ج حوض النيل
 د/ ايمان عبدالال

 1مدرج 

 

   

 

 

 الثانية
 محموعة ب

 ج حوض النيل
 د/ ايمان عبدالال

 400ق

 الجغرافيا المناخية   
 محمدالسمني/ د

 400ق

 

   

 

 

       ع الثالثة
 م التخطيط االقليمي
 د/ ايمان عبدالال 

 0مدرج

 االقتصاد علم مبادئ
 د/ فيروز

 0مدرج

  الثالثة ش
 دراسات فنية
 د/ هبة عزاز

 المرسم
 

 الخرائط الكنتورية
 د/ احمد فرحات 

 المرسم

 
 

  الرابعة ع
 مشروع ميداني
 د/  محمد عبدة

 400ق

 مناخ تطبيقي
 د/ محمد السمني 

 1مدرج 

 الجغرافيا الزراعية
 د/ هبة عزاز

 1مدرج

 ج. مصر الطبيعية
 د/ محمد الشرقاوي 

 400ق

 الجغرافيا السياسية
 د/ عبدالمولى شعبان

 400ق

الجغرافيا وتخطيط 
 الخدمات

 د/  ابراهيم مصطفى
 1 مدرج

 

   الرابعة ش
 مساقط الخرائط

 د/  ابراهيم مصطفى 
 404ق 

 الجغرافيا السياسية
 د/ حسام حمدي 

 404ق

 ج. مصر الطبيعية
 د/ محمد الشرقاوي

 404ق
  

 

               القسمرئيس  
 أ.د/عبدالعظيم أمحد عبدالعظيم

 


