
 

 

 
                             جامعة االسـكنجرية

 كمية اآلداب     
 الزمن : ساعتان       وحجة االمتحانات اآللية

 ججول
 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 الثانية  الفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية الجغرافيا  /قدم

  لفرقة االولى :ا
  منميعاد االمتحان   اسم المهاد  التاريخ 

 األحج
5/5/8109 

 0.11-00.11 المجخل الى عمم الخرائط
 اإلربعاء

8/5/8109 

 0.11-00.11 المكتبة الجغرافية
 األحج

08/5/8109 

 0.11-00.11 )ب( اسس الجغرافيا البذرية
 اإلربعاء

05/5/8109 

 0.11-00.11 الحاسب االلى فى الجغرافيا
 األحج

09/5/8109 

 3.11-33.11 جغرافية العالم العربى
 اإلربعاء

88/5/8109 

 0.11-00.11 تاريخ مرر حتى الفتح االسالمى
 األحج

86/5/8109 

 0.11-00.11 )ب( اسس الجغرافيا الطبيعية
 اإلربعاء

89/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحجة                      ين الكميةام    المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ/ دمحم خميل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميس احمج                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 م والطالبوكيل الكمية لذئهن التعمي                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                     

 



 

 

 
 
                   سـكندريةجامعة اال   
 الزمن : ساعتان                             لية  االدابك     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جـجول

  لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 ات الجغرافيةونظم المعمهم / الجغرافياقدم 

    الفرقة الثانية :      

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

 االساليب الكمية فى الجغرافيا
 والحاسب االلى)ب(

 8 – 4  

 الثالثاء
7/5/8109 

  4 – 8  جيهمهرفهلهجيا )ب( جيهمهرفهلهجيا

 الدبت
00/5/8109 

  4 – 8 المداحة المدتهية )ب( مداحة المدتهيةال

 الثالثاء
04/5/8109 

 4 -8   آسيا جغرافية

 الدبت
08/5/8109 

  4 – 8  )ب( جغرافية الدكان

 الثالثاء
80/5/8109 

  4 – 8  الجغرافية المناخية )ب(

 بتالد
85/5/8109 

تاريخ وسيط"اسالمى  "اسالمى واوروبى" تاريخ وسيط
 واوربى"

8 – 4  

 الثالثاء
88/5/8109 

  4 – 8 مادة االنتداب مادة االنتداب

 ة                   المذرف العام لمهح   امين الكمية    المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ/ دمحم خميل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميس احمج                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكمية              

                                                                          



 

 

     أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                     
 

             جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :             كلية  االداب     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-نتظاما

 األوليالفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا

 الجغرافيا ونظم المعمهمات الجغرافية الفرقة الثالثة شعبة 
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالدب
4/5/8109 

 صباحا   00 – 9من   الجغرافية اآلقترادية  )ب(

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  جغرافية اوراب مقجمة فى نظم المعمهمات الجغرافية

 الدبت
00/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  اجلغرافية التارخيية الجغرافية التاريخية

 الثالثاء
04/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  جغرافية املياه والطاقة جغرافية المياه والطاقة

 دبتال
08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من   جغرافية التنمية

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  اتريخ مصر احلديث تاريخ مرر الحجيث

 خرائط التهزيعات الجغرافية  85/5/8109الدبت
 والحاسب اآللي

 صباحا   00 – 9من  خرائط التوزيعات اجلغرافية

 الثالثاء
88/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  ة االنتدابماد مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحجة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ/ دمحم خميل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميس احمج                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 يعتمج،،،       
  عميج الكمية              



 

 

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                                    

 
        جامعة االسـكندرية

 ساعتانالزمن :       كلية  االداب     
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
  8108/8109لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 هجوانتداب م-انتداب عادى-انتظام

 األولىالفترة 
 ونظم المعمهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا

 {  ونظم المعمهمات الجغرافية  المداحة والخرائطقة الثالثة } شعبة الفر ا
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالدب
4/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  خرائط جيهلهجيو وجيهمهرفهلهجية الخرائط الجيهلهجيو

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  دراسات فنيو تجريب عممي مداحى ) ب (

 الدبت
00/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  مداحة تاكيهمتريو وجيهدسية مداحة تاكيه متريو ) ب (

 الثالثاء
04/5/8109 

مقجمو في نظم المعمهمات 
 الجغرافية

 صباحا   00 – 9من  غرافية المياه والطاقةج

 الدبت
08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  جغرافيو اوربا الخرائط اآللية

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من   الخرائط الطبهغرافية

 صباحا   00 – 9من   خرائط الطقس والمناخ 85/5/8109الدبت

 الثالثاء
88/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  جغرافية اقترادية (الجغرافية االقترادية)ب

 تالدب
0/6/8109 

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتداب مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحجة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ. د/ ىانى خميس احمج                   أ/ دمحم خميل الدعجنى                        أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكمية              



 

 

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                     

 
                   جامعة االسـكندرية

 ساعتانالزمن :                  كلية  االداب     
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 8108/8109 لمعام الجامعىان الفرل الجراسى الثانى امتح

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفترة 

 ونظم المعمهمات الجغرافية  قدم الجغرافيا
 الجغرافيا ونظم المعمهمات الجغرافية شعبة  الرابعةالفرقة 

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

 0.11-00.11من  جغرافية العالم الججيج جغرافية العالم الججيج

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  التخطيط االقميمى التخطيط االقميمى

 الدبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من   جغرافية الرناعة

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  الجغرافية الدياسية الجغرافية الدياسية

 الدبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من   جغرافية مرر)ب(

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من   مهضهع خاص

 الدبت
85/5/8109 

 االستذعار عن بعج والحاسب االلى
 

االستذعار من بعج فى 
 الجغرافيا

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
88/5/8109 

 0.11-00.11من  مهضهع البحث الميجانى البحث الميجانى

 تالدب
0/6/8109 

 0.11-00.11من  مادة االنتداب مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحجة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحجة        

 

 مج      أ/ دمحم خميل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميس اح            أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 يعتمج،،،                                                                        



 

 

   عميج الكمية              
                                                                           

      أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                                    
 
 

                    جامعة االسـكندرية
 ساعتانلزمن :ا                  كلية  االداب     

 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفترة

 ونظم المعمهمات الجغرافية قدم الجغرافيا
  الخرائط ونظم المعمهمات الجغرافيةالمداحة و شعبة  الرابعةالفرقة 

 من  ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجد الالئحة الجمها التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

 0.11-00.11من  خرائط تهزيعات بذرية جغرافية مرر)ب(

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  الجغرافية الدياسية الجغرافية الدياسية

 الدبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  التخطيط االقميمى التخطيط االقميمى

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  صهر جهية واستذعار من بعج االستذعارعن بعج والحاسب االلى

 الدبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من   مهضهع خاص فى عمم الخرائط

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من   مداحة جيهديدية

 الدبت
85/5/8109 

 0.11-00.11من   الخرائط البحرية

 الثالثاء
88/5/8109 

 المذروع التطبيقى المذروع التطبيقى
 )ساعة ونرف(

 0.11-00.11من 

 تالدب
0/6/8109 

 0.11-00.11من  مادة االنتداب مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحجة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ/ دمحم خميل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميس احمج                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 



 

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                     


