










 

 

  2020دور اكتوبر الخاص جدول امتحانات مقررات الدبلوم  -قسم السياسة واالقتصاد 

 لطالب فرصة سبتمبر + الفصل الصيفي

 الخميس

22/10/2020 
 االربعاء

21/10/2020 
 الثالثاء

20/10/2020 
 االثنين

19/10/2020 
 االحد

18/10/2020 
 الخميس

15/10/2020 
 االربعاء

14/10/2020 
 الثالثاء

13/10/2020 
 االثنين

12/10/2020 
 االحد

11/10/2020 
 التاريخ/ اليوم/القسم

 أفريقيا تاريخ

 الحديث

 والمعاصر

 التنمية

 في السياسية

 أفريقيا
 في أفريقيا

 الدولية السياسة

 بحث قاعة

 (2) سياسة
 إلى مدخل

 االقتصاد

 األفريقي

 التنمية

 في االقتصادية

 أفريقيا

 خاص موضوع

 العالقات سياسة

 المصرية

 االفريقية

 

 بحث قاعة

 (1) سياسة
 إلى مدخل

 السياسة

 األفريقية

 السياسة

 جغرافية

 الموارد

 في االقتصادية

 أفريقيا

 العالقات

 االقتصادية

 ألفريقيا الدولية

 بحث قاعة

 (2) اقتصاد
 خاص موضوع

 اقتصاد
 بحث قاعة

 (1) اقتصاد
 االقتصاد

 صباحا لجميع االقسام 12.30حتى  11تعقد االمتحانات فى تمام الساعة 
 

 عميد الكلية                                               وكيل الدراسات العليا والبحوث                                   مدير ادارة الدراسات العليا

 

 أ.د/ محمد على نوفل                                           أ/ عائشة هاشم عبد الفتاح                                    أ.د/ عطيه محمود الطنطاوى        

 

 

 

  2020 اكتوبرجدول امتحانات مقررات الماجستير دور  -قسم السياسة واالقتصاد 

 الصيفي الفصل+  سبتمبر فرصة لطالب

 ءربعااأل

21/10/2020 
 الثالثاء

20/10/2020 

 االثنين

19/10/2020 
 االحد

18/10/2020 
 الخميس

15/10/2020 
 االربعاء

14/10/2020 
 الثالثاء

13/10/2020 
 االثنين

12/10/2020 
 االحد

11/10/2020 
 اليوم/القسم

 التاريخ/

 اقتصادية دراسة

 حوض) اقليمية

 والقرن النيل

 (األفريقي

 السياسية النظم

 المقارنة االفريقية

 الدولية المنظمات

 في أفريقيا

 السياسي الفكر

 العالقات األفريقي

 االقتصادية

 اإلقليمي والتكامل

 أفريقيا في

 العامة المالية

 المالية والسياسات

  أفريقيا في

 الدولية العالقات

 االفريقية

 مناطق دراسات

 أفريقية فرعية

 )السودان)

 التحليل مناهج

 السياسي
 السياسة

 التحليل أساليب

 والكمي الرياضي

 االقتصاد في

  األفريقي

 النقدية النظم

 والمصرفية

 في المالية واألسواق

 فريقياا

 اقتصاديات

 والعمالة السكان

 افريقيا في
 االقتصاد

 صباحا لجميع االقسام 12.30حتى  11االمتحانات فى تمام الساعة  تعقد
 

 عميد الكلية                                             وكيل الدراسات العليا والبحوث                                             مدير ادارة الدراسات العليا

 

 أ.د/ محمد على نوفل                                           أ.د/ عطيه محمود الطنطاوى                                أ/ عائشة هاشم عبد الفتاح                                      

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قسم السياسة واالقتصاد - جدول امتحانات مقررات الدكتوراه دور اكتوبر 2020 

 الصيفي الفصل+  سبتمبر فرصة لطالب

 الثالثاء

20/10/2020 
 االثنين

19/10/2020 
 االحد

18/10/2020 
 الخميس

15/10/2020 
 االربعاء

14/10/2020 
 الثالثاء

13/10/2020 
 االثنين

12/10/2020 
 االحد

11/10/2020 
 التاريخ/ اليوم/القسم

 السياسات

 لألنهار المائية

 في المشتركة

 أفريقيا

 تحليل

 الصراعات

 األزمات وإدارة

 األفريقية

 واعالم عام رأى

 أفريقي

 الدولي القانون

 تطبيقات) العام

 ( إفريقية

 العامة اإلدارة

 في المحلى والحكم

 أفريقيا

 السياسات تحليل

 في الخارجية

 افريقيا

 السياسية الثقافات

 المدني والمجتمع
 البيئة اقتصاديات

 الطبيعية والموارد

 أفريقيا في

 السياسة

   

 القياسي االقتصاد

 التطبيقي

 المستوى)

 (المتقدم

 السياسات تحليل

 وتقييم االقتصادية

 في المشروعات

 اأفريقي

 الكلى االقتصاد

 دراسات)

 وتطبيقات

 (متقدمة إفريقية

 التشريعات

 في االقتصادية

 افريقيا
 االقتصاد

 االقسام صباحا لجميع 12.30حتى  11تعقد االمتحانات فى تمام الساعة 
 

 عميد الكلية                                               وكيل الدراسات العليا والبحوث                                  مدير ادارة الدراسات العليا 

 

 أ.د/ محمد على نوفل                                           أ/ عائشة هاشم عبد الفتاح                                    أ.د/ عطيه محمود الطنطاوى        



 

 

  2020دور اكتوبر   الصراعات و األزماتادارة دبلوم  جدول امتحانات -قسم السياسة واالقتصاد  

 الخميس 

22/10 /2020 
  االربعاء

21/10 /2020 
  الثالثاء

20/10 /2020 
  االثنين

19/10 /2020 
  االحد 

18/10 /2020 
  الخميس 

15/10 /2020 
  االربعاء

14/10 /2020 
  الثالثاء

13/10 /2020 
  االثنين

12/10 /2020 
  االحد 

11/10 /2020 
 التاريخ /  اليوم/ القسم

  الدبلوماسية

  ونظم  الوقائية

 المبكر   اإلنذار

  المفاوضات

 االقتصادية 

  المتحدة  األمم 

  وإدارة 

  الصراعات 

  واألزمات

 األفريقية 

  المفاوضات

  وتسوية

  الصراعات 

 واألزمات 

  خاص موضوع

  إدارة  أزمة)

  في  المياه

 ( النيل حوض

  المنظمات

  وإدارة  اإلقليمية

  الصراعات 

  واألزمات

 األفريقية 

  حالة دراسة

  الصراعات   ألحد

  األزمات  أو

 العربية 

  ادارة

  الصراعات 

 العرقية 

  تحليل

  الصراعات 

 االفريقية 

  إدارة  مبادئ

 األزمات 

 السياسة 

 االقتصاد 

 

 صباحا لجميع االقسام 12.30حتى   11تعقد االمتحانات فى تمام الساعة 
 

 عميد الكلية                                                              وكيل الدراسات العليا والبحوث                                              مدير ادارة الدراسات العليا

           

 أ.د/ محمد على نوفل                                                               أ.د/ عطيه محمود الطنطاوى                               أ/ عائشة هاشم عبد الفتاح                         

 

 








