
 
 

 سوهبج جبمعة  
 كلية االداة 

 برنبمج املسبحة واخلرائط

                                                                                                                                                                                                                

              
                                                                                                                           

 هيئة التدريس ءاجلداول الدراسية ألعضب
 م0202/  0202 األول للعبم اجلبمعيالفصل الدراسي 

 برنبمج املسبحة واخلرائط
 

 

 



                                                   المكان مدرج أ.د.كريم مرمحالمدتوى األول )نظري( مجموعة)أ(  لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 أيام اأٍلسبوع

 السبت

 

 الوقرر

هذخل إلي علن 

الخرائط 

 )نظرً(

الجغرافية 
 )نظرً(الطبيعية

تطبيقات في الحاسب 
 )نظرً( اآللي

هقذهة فٌ 

االستشعار عن 

 )نظرً(تعذ
   اللغة العرتَة 

 

 

 الفرقة
المستوى 

 األول
  المستوى األول المستوى األول

المستوى 

 األول
    المستوى األول

 
 

 د/ دمحم حشمت ا.د/ كريم مرمح  ا.د/ محمود حجاب األستار
ا.د/ كريم 
 مرمح 

   أ.د/ فتوح خلَل
 

 

 األحذ

 الوقرر

هقذهة فٌ نظن 

الوعلوهات 

الجغرافَة 

 )نظرً(

  جغرافَا إقلَوَة)اختَارً( )اختَارً( جغرافية حوض النيل

   

 الفرقة
المستوى 

  األول
   األولالمستوى   المستوى األول

   

     أ.د/ دمحم توفَق أ.د/ دمحم توفَق د/ دوذً نثَه األستار

 
 

 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           
 

 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 
 



                                                المكان مدرج أ.د.كريم مرمح    (بالمدتوى األول )نظري( مجموعة) لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 أيام اأٍلسبوع

 السبت

 

          الوقرر

          الفرقة

          األستار

 األحذ

        الوقرر

        الفرقة
        األستار

 االثنين

 الوقرر

هذخل إلي علن 

الخرائط 

 )نظرً(

الجغرافية 
 )نظرً(الطبيعية

تطبيقات في الحاسب 
 )نظرً( اآللي

هقذهة فٌ 

االستشعار عن 

 )نظرً(تعذ
  اللغة العرتَة 

 
  

      المستوى األول المستوى األول  المستوى األول المستوى األول المستوى األول الفرقة

     أ.د/ فتوح خلَل ا.د/ كريم مرمح  د/ دمحم حشمت ا.د/ كريم مرمح  ا.د/ محمود حجاب األستار

 الثالثاء

 الوقرر

هقذهة فٌ نظن 

الوعلوهات 

الجغرافَة 

 )نظرً(

  جغرافَا إقلَوَة)اختَارً( )اختَارً( جغرافية حوض النيل

  

  

       المستوى األول  المستوى األول  المستوى األول الفرقة

      أ.د/ دمحم توفَق أ.د/ دمحم توفَق د/ دوذً نثَه األستار

 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           
 

 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 
 



 

                                                المكان مدرج أ.د.كريم مرمح   المدتوى الثاني )نظري( مجموعة)أ(   لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 أيام اأٍلسبوع

 السبت

 

 تقنَات االستشعار        الوقرر
 جغرافية الزراعة الجغرافية التطبيقية

 المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الثاني       الفرقة

محمود حجابأ.د.  د/ عبد الرحمن        األستار  أ.د. محمود حجاب 

 األحذ

     الوقرر
خرائط  

 التوزٍعات
 الصور الجوٍة 

نطن وهعوهات 

 هتقذهة

جغرافَة 

 اقتصادٍة

الوسادة 

 التاكَوهترٍة

      الفرقة
الوستوى 

 الثانٌ
 المستوى الثاني المستوى الثاني

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثاني

 د/ حمدي نبيه أ.د.كريم مصلح أ.د. دمحم توفيق      األستار
أ.د. دوذً 

 الذٍة
 د/ دمحم هذوود

 
 
 

 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           
 

 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 
 
 



                                                   المكان مدرج أ.د.كريم مرمحالمدتوى الثاني )نظري( مجموعة)ب(  لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 5--4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 اأٍلسبوعأيام 

 السبت

 

        الوقرر
  

 

           الفرقة

        األستار
  

 

 األحذ

          الوقرر

          الفرقة
          األستار

 االثنين

      الوقرر
تقنَات 

 االستشعار 

الزراعةجغرافية  الجغرافية التطبيقية  

 المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الثاني       الفرقة

 أ.د. محمود حجاب أ.د. محمود حجاب د/ عبد الرحمن        األستار

 الثالثاء

     الوقرر
خرائط  

 التوزٍعات
 الصور الجوٍة 

نطن وهعوهات 

 هتقذهة

جغرافَة 

 اقتصادٍة

الوسادة 

 التاكَوهترٍة

 المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الثاني الوستوى الثانٌ      الفرقة
 د/ دمحم هذوود أ.د. دوذً الذٍة د/ حمدي نبيه أ.د.كريم مصلح أ.د. دمحم توفيق      األستار

 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           
 

 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 
 



                                                المدتوى الثالث )نظري( مجموعة)أ( المكان مدرج أ.د.كريم مرمح    لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 5--4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 أيام اأٍلسبوع

 األربعاء

 الوقرر
الوسادة 

 الجَودٍسَة

الخرائط 

 الجَولوجَة
 الجغرافَا الوناخَة

تطثَقات 

 االستشعار
 

 
 

   

       الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث الفرقة

       أ.د. كرٍن هصلخ دمحم توفَقأ.د.  أ.د. هذوود دجاب د/دمحم هذوود األستار

 الخميس
      الجغرافَا السَاسَة جغرافَة الخذهات تطثَقات النظن الخرائط الرقوَة الوقرر

      الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث الفرقة

      د/ هالة دافظ د/ هالة دافظ د/حمذي نبيه د/ دمحم نبيل األستار

 
 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           

 
 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                المدتوى الثالث )نظري( مجموعة)ب( المكان مدرج أ.د.كريم مرمح    لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 5--4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 أيام اأٍلسبوع

 األربعاء

     الوقرر
الوسادة 

 الجَودٍسَة

الخرائط 

 الجَولوجَة

الجغرافَا 

 الوناخَة
 تطثَقات االستشعار

  

   الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث     الفرقة

   أ.د. كرٍن هصلخ أ.د. دمحم توفَق أ.د. هذوود دجاب د/دمحم هذوود     األستار

 الخميس
 الجغرافَا السَاسَة جغرافَة الخذهات تطثَقات النظن الخرائط الرقوَة      الوقرر

 الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث الوستوى الثالث      الفرقة

 د/ هالة دافظ د/ هالة دافظ د/حمذي نبيه د/ دمحم نبيل      األستار

 
 

 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           
 

 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 
 
 
 
 



                                                                            21المدتوى الرابع )نظري( فرل  لبرنامج المداحة والخرائطجدول توزيع المحاضرات االداب                كمية

 5--4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9  -  8 أيام اأٍلسبوع

 الثالثاء

       مساقط الخرائط جغرافية الموارد جغرافية السياحة الوقرر

       المستوى الرابع المستوى الرابع المستوى الرابع الفرقة
       أ.د. حمدي الديب أ.د. حمدي الديب أ.د. حمدي الديب األستار

 األربعاء

 الوقرر
جغرافَة هصر 

 الطثَعَة
 التذلَل االدصائٌ   نظام تذذٍذ الووقع

 التخطَط االقلَوٌ
 

   

     المستوى الرابع المستوى الرابع   الوستوى الراتع الوستوى الراتع الفرقة

     د/ هالة حافظ أ.د. محمود حجاب   د/ دمحم نثَل توفَقأ.د. دمحم  األستار

 الخميس
           الوقرر

           الفرقة

           األستار

 

 وكيل الكمية لذئون التعميم والطالب                                                 عميد الكمية                   مندق البرنامج                           
 

 أ.د. فتوح أحمد خميل                                                     أ.د. جمال أحمد طه                                               أ.د.دمحم توفيق دمحم 
 


