
 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 2 مدرج 11-9 السبت /عبد الرازق الكوميد علم الخرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية إلى مدخل

 2 مدرج 1-11 السبت /محمد الغلباند ( 1البشــريـة )  الجغـــرافيــــا أسـس

 3 مدرج 3-1 السبت /محمد السديميد مـيـــدانـيــــة رحـــــــــالت

   5-4 السبت /محمد الغلباند ( 1البشــريـة )  الجغـــرافيــــا أسـس

 2 مدرج 11-8 االثنين /نعمة أبو شاديد ( 1الطبيعـيـة )  الجغــــرافيــــا أسـس

 3 قاعة 4-1 االثنين الشوربجي/ربيعي عبد الخالق + د/بشير د عــربـيـــــــة غـــــــــةلـ

 3 قاعة 11-8 األربعاء /زينب عثماند الفـرعـونــــي مصـر تــــاريـــخ

 الفـرقـة األولى  –جدول محاضرات قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 3 مدرج 1-11 السبت /محمد السديميد مستــويـــة مســاحــــــة

 2 مدرج 3-1 السبت بد المعطي شاهين/عد ( 1في الجغرافيا )  كميـة أسـاليــب

 3 قاعة 1-11 االثنين /نعمة أبو شاديد مـنــاخيـــة جغـــرافيـــــا

   5-4 االثنين /نعمة أبو شاديد مـنــاخيـــة جغـــرافيـــــا

 5 مدرج 10-8 األربعاء /محمد النشارد وسـيــــــط تـــاريـــــخ

 2 مدرج 1-11 بعاءاألر  /عالء محمودد السـكـــــــان جغـــرافيــة

   5-4 األربعاء /محمد النشارد وسـيــــــط تـــاريـــــخ

   6-5 األربعاء /عالء محمودد السـكـــــــان جغـــرافيــة

 الفـرقـة الثانية  –غرافيا ونظم المعلومات الجغرافية جدول محاضرات قسم الج
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 3 مدرج 11-8 بتالس /احمد حبيبد ( 1)  االقتصــاديــة الجغــرافيـــا

 3 قاعة 1-11 السبت /احمد حبيبد نظـم المعلومـات الجغرافيـة فـي مقدمـة

 3 قاعة 4-1 السبت /محمد عبد الصادقد بلغـة أوروبيــة جغرافيــة نصــوص

 المرسم 11-8 االثنين /نجالء مرشديد أوروبـــــــا جـغـــرافـيـــة

 2 درجم 1-11 االثنين /إبراهيم غانمد معـاصـرة جغــرافيــة قضــايــا

 2 مدرج 4-1 االثنين /نعمة أبو شاديد والمحيطــات البحـــار جغــرافيــة

   5-4 االثنين /إبراهيم غانمد معـاصـرة جغــرافيــة قضــايــا

 3 قاعة 1-11 األربعاء /احالم رجبد تـرويـحوال السيـاحــة جغــرافيــة

   6-5 األربعاء /احالم رجبد والتـرويـح السيـاحــة جغــرافيــة

 لثالثةالفـرقـة ا –جدول محاضرات قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 شعبة الجغـرافيــا العــامــة ونظم المعلومات الجغرافية 

 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 
كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 3 مدرج 11-8 السبت /احمد حبيبد ( 1)  االقتصــاديــة الجغــرافيـــا

 3 قاعة 4-1 السبت /محمد عبد الصادقد بلغـة أوروبيــة جغرافيــة ـوصنصـ

 3 قاعة 10-8 االثنين /ضياء صبريد ( 1مساحيـة )  ميـدانيــة دراســـات

 3 قاعة 11-10 االثنين /ضياء صبريد الخـرائط وتنـفـيــذ تصـمــيـــم

 2 مدرج 4-1 االثنين /نعمة أبو شاديد والمحيطــات البحـــار جغــرافيــة

   6-5 االثنين صبري/ضياء د الخـرائط وتنـفـيــذ تصـمــيـــم

 2 مدرج 11-9 األربعاء /عبد الرازق الكوميد كـنـتـــوريــــة خـرائـــــط

 2 مدرج 4-1 األربعاء /صبحي يونسد ( 1)  تاكيــومتــريـة مســاحـــة

 الفـرقـة الثالثة –جدول محاضرات قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 شعبة الخـرائــط والمسـاحــة ونظم المعلومات الجغرافية 

 اسي األولالفصل الدر 2019-2018للعام الجامعي 
كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 بوالطال

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 3 اعةق 11-9 السبت /محمد عبد الصادقد ) دراسـة ميدانيـة ( التخـرج مشــروع

 7 قاعة 1-11 السبت /عبد المعطي شاهيند والتجــارة النقـل جـغــرافـيـــة

 7 قاعة 4-1 السبت /محمد الغلباند الـريـــف جـغـــرافــيـــــة

   6-5 السبت /عبد المعطي شاهيند والتجــارة لالنقـ جـغــرافـيـــة

 3 مدرج 11-9 االثنين /احمد حبيبد ( 1جغرافيـة متقدمـة )  معلومــات نظم

 3 مدرج 1-11 االثنين /نجالء مرشديد بـيـئـيــــة مـشـكـــــــالت

 7 قاعة 10-8 األربعاء /احالم رجبد التـاريـخـيــــة الجغــرافـيـــا

 3 مدرج 11-10 األربعاء /ضياء صبريد الطبـيـعـيــة مـصــر يـةجغــراف

   4-3 األربعاء /احالم رجبد التـاريـخـيــــة الجغــرافـيـــا

   6-4 األربعاء /ضياء صبريد الطبـيـعـيــة مـصــر جغــرافيـة

 الفـرقـة الرابعة –جدول محاضرات قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 شعبة الجغـرافيــا العــامــة ونظم المعلومات الجغرافية 

 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 
كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 7 قاعة 4-1 السبت ان/محمد الغلبد العـمـــــران جغــرافـيـــــة

 3 مدرج 11-9 االثنين /احمد حبيبد ( 1جغرافيـة متقدمـة )  معلومــات نظم

 3 مدرج 1-11 االثنين /نجالء مرشديد بـيـئـيــــة مـشـكـــــــالت

 3 مدرج 3-1 االثنين /احالم رجبد بالحاسب اآللي التوزيعـات خــرائـــط

   5-4 االثنين ء مرشدي/نجالد بـيـئـيــــة مـشـكـــــــالت

 3 مدرج 10-8 األربعاء /ضياء صبريد الخــرائـــــط مســـاقـــــط

 3 مدرج 11-10 األربعاء /ضياء صبريد الطبـيـعـيــة مـصــر جغــرافيـة

 3 مدرج 1-11 األربعاء /محمد السديميد ( 1دراسة ميدانية )  التخـرج مشــروع

 3 مدرج 4-1 بعاءاألر  /محمد السديميد جــويـــــــة مســاحـــــة

   6-4 األربعاء /ضياء صبريد الطبـيـعـيــة مـصــر جغــرافيـة

 

 الفـرقـة الرابعة –جدول محاضرات قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 شعبة الخـرائــط والمسـاحــة ونظم المعلومات الجغرافية 

 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 
كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة


