جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الجغرافيا الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان
اسم المقرر

للعام الجامعي  0217/0216الفرقة الاولى
12-9

9-8

11-12

اسس الجغرافيا الطبيعية 1

السبت

القائم بالتدريس

الاثنين

د/نعمة أبو شادى

المكان
تاريخ مصر
الفرعوني
د/على
الامبابى

القائم بالتدريس

المكان
اسم المقرر

الأربعاء

رحلات ميدانية

أسس الجغرافيا البشرية 1

د /محمد زكى السديمى د /محمد الغليان

اسم المقرر

القائم بالتدريس

تاريخ مصر الفرعوني

مدخل الى علم الخرائط
باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية
د/على الامبابى
د/عبد الرازق الكومى

لغة عربية

لغة عربية

د /حامد عبد اللطيف
د -أيمان عليوة

د/حامد عبد
اللطيف

المكان

شئون الدراسة
الكلية

10-11

1-10

0-1

3-0

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الجغرافيا لفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان
اسم المقرر

للعام الجامعي  0217/0216الفرقة الثانية
9-8

12-9

11-12

جغرافية مناخية

الأربعاء

الاثنين

السبت

القائم بالتدريس د /حسن أبو الخير

جغرافية
مساحة مستوية
أساليب كمية
السكان
في الجغرافيا 1
د-عبد المعطي شاهيند /محمد زكى السديمى د-علاء سيد
محمود

المكان
اسم المقرر تاريخ وسيط
القائم بالتدريس د/أسامة ذكى

جغرافية السكان
د-علاء سيد محمود

المكان
اسم المقرر
القائم بالتدريس

المكان

شئون الدراسة
الكلية

10-11

1-10

0-1

3-0

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الجغرافيا شعبة عامة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان
اسم المقرر

للعام الجامعي  0217/0216الفرقة الثالثة
12-9

9-8

الجغرافيا الاقتصادية 1

السبت

القائم بالتدريس

الأربعاء

الاثنين

د /أحمد حبيب

جغرافيا البحار
والمحيطات
د /نعمة
ابو شادى

3-0
جغرافيا السياحة
والترويج
د /احلام البسيونى

المكان
اسم المقرر

قضايا جغرافيا معاصرة

نصوص جغرافية
بلغة أوروبية

د /إبراهيم غانم

د /حسن أبو الخير

القائم بالتدريس

جغرافيا اوروبا
د /نجلاء مرشدى

المكان
اسم المقرر جغرافيا
البحار
والمحيطات
القائم بالتدريس د /نعمة
ابو شادى

مقدمة فى نظم
المعلومات الجغرافية

د /حسن أبو الخير

جغرافيا اوروبا

د /نجلاء مرشدى

المكان

شئون الدراسة
الكل

11-12

10-11

1-10

0-1

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الجغرافيا شعبة مساحة

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

السبت

اسم المقرر
القائم بالتدريس

الأربعاء

الاثنين

للعام الجامعي  0214/0213الفرقة الثالثة
12-9

9-8

11-12

10-11

1-10

3-0

0-1

الجغرافيا الاقتصادية 1

جغرافيا البحار والمحيطات

خرائط كنتورية

د /احمد حبيب

د /نعمة ابو شادى

د -عبد الرازق الكومى

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

المكان
اسم المقرر
القائم بالتدريس

مساحة تاكيومترية
1
د /صبحى يونس

دراسات ميدانية
مساحية 1

نصوص جغرافية

د /حسن أبو الخير

المكان
اسم المقرر جغرافيا البحارتصميم وتنفيذ الخرائط
والمحيطات
د /ضياء صبرى
القائم بالتدريس د /نعمة ابو
شادى

المكان

شئون الدراسة
الكلي

الفصل الدراسي الأول

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الجغرافيا شعبة عامة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة

السبت

اليوم

بيان

للعام الجامعي  0214/0213الفرقة الرابعة
12-9

9-8

11-12

10-11

1-10

اسم المقرر

الجغرافيا التاريخية

جغرافيا الريف

القائم بالتدريس

د /أحلام بسيونى

د /محمد عبد الصادق

الاثنين

جغرافيا الريف مشروع التخرج
(دراسة ميدانية )
د /محمد عبد د-محمد عبد الصادق
الصادق

القائم بالتدريس

المكان
اسم المقرر جغرافيا
مصر
الطبيعية
القائم بالتدريس د -ضياء د-أحمد حبيب
صبرى

نظم معلومات جغرافية جغرافيا مصر الطبيعية
متقدمة 1

الأربعاء

جغرافيا النقل
والتجارة
د /عبد المعطى شاهين

المكان
اسم المقرر

د -ضياء صبرى

مشكلات بيئية

د-نجلاء المرشدى

المكان

شئون الدراسة
الكل

0-1

3-0

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الجغرافيا شعبة مساحة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

الاثنين

السبت

اسم المقرر

للعام الجامعي  0214/0213الفرقة الرابعة
12-9

9-8

11-12

مساحة جوية

10-11

1-10

جغرافيا العمران

القائم بالتدريس د/صبحى يونس

د /محمد الغلبان

المكان
خرائط التوزيعات بالحاسب
اسم المقرر مساقط خرائط
الالى
د-ضياء صبرى
القائم بالتدريس

مشروع التخرج
(دراسة ميدانية )
د-محمد عبد الصادق

جغرافيا
العمران
د /محمد
الغلبان

المكان
اسم المقرر جغرافيا
مصر
الطبيعية
القائم بالتدريس د /ضياء د /احمد حبيب
صبرى

نظم معلومات جغرافية جغرافيا مصر الطبيعية
متقدمة 1

الأربعاء

0-1

3-0

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

د /ضياء صبرى

مشكلات بيئية

د /نجلاء مرشدى

المكان

شئون الدراسة

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب يعتمد عميد الكل

