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 شعبة الجغرافيا
 مسلن اإلجازة األساسية في الجغرافيا

 
 ن إعال

عًيذ كهيح اآلداب وانعهىو اإلَساَيح تىجذج إنً عهى طهثح يُهي انسيذ 

، أٌ ايرحاَاخ (5-3-1 )انفصىل األساسية في الجغرافيامسلن اإلجازة 

 فثراير  3و  2و  1يُاير و 31سرجري أياو  انعاديحانذورج انخريفيح 

كًا أٌ االيرحاٌ في انىحذاخ  .ول أسفههاانجذ تياَاخحسة   2222

      .2222 فثراير 4و 3 يىييسيرى انرطثيقيح نهفصم انخايس 



 ولالفصل األ   
) فوج  –( 11ق  5)فوج  – (6ق 4فوج  )–(5 ق 3فوج )–( 4 ق  2 فوج) -( 3ق   1 وجف)الماعات: 

 (14ق  8 ) فوج –( 13ق  7 ) فوج –( 12ق  6

 احا()صثانرىقيد انىحذاخ أياو االيرحاَاخ

 10.-.8 جيىيىرفهىجيا عايح + يُاخ 4244يُاير  53االثُيٍ 

  32 -.8 انسكاٌجغرافيح األرياف + جغرافيح  4244فثراير  3انثالثاء 

 32.52 – 8    قراءج انخريطح انطثىغرافيح + ذاريد انًغرب                                            4244فثراير  4االرتعاء 

 32- .8 نغح ويصطهحاخ 4244فثراير  5انخًيس 

 ثالثالفصل ال
 ( 6 ق 8و  7)فوج -(   5ق   6و 5فوج )-( 4ق  4و 3)فوج -(  3ق  2و  1)فوج الماعات: 

 )زواال( التوليت الوحدات أيام االمتحانات
 15-18 المرفومناخ + المناخ الدينامي 4244يُاير  53االثُيٍ 

 15-18 دينامية المجال الريفي + دينامية المجال الحضري 4244فثراير  3انثالثاء 

+  لراءة الوثائك وتحليل الخريطة الطبوغرافية  4244فثراير  4االرتعاء 
 علم االجتماع

18-15 

 



 خامسالفصل ال
 

 22 - 21 الماعات:  جدول امتحان المسارين

 مسار تهيئة  أيام االمتحانات
 21ة  الماع

 مسار بيئة
 22الماعة 

 )صباحا(التوليت

يُاير  53االثُيٍ 

4244 
المجاالت  +خرائط التهيئة
 الريفية والتنمية

 +خرائط الدينامية البيئية
 والتنمية المجاالت الريفية

1303.-1.03. 

فثراير  3انثالثاء 

4244 
لانون  +شبكات حضرية

 مؤسسات
لانون  +شبكات حضرية

 مؤسسات
 1.03.- 1303.  

فثراير  4االرتعاء 

4244 
 .1203–11 المماييس المختلفة للتهيئة المماييس المختلفة للتهيئة

 الفصل الخاهس: وحذات تطبيقية

  B- Cلثة زواالالثا خرائط الدينامية البيئية، ذ0 لسكعتطبيمات   2.22فبراير 3الخميس

   B-Cوالنصفالثامنة  ، ذ0 مزغابنظم المعلومات الجغرافية  2.22 فبراير 4الجمعة

  B-C الثالثة زواال  الصدق 0نظم المعلومات الجغرافية ذ  2.22 فبراير 4الجمعة
 يلتزم كل طالب بفوجه وبالقاعة الوخصصة له-1هلحوظة: 
ولن يرد اسوه في لوائح الوحذات هطالب  هسجلكل طالب  -2                

 .بتصحيح وضعيته لذى هصلحة شؤوى الطلبة
 


