
                                                                                 

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 قسم السياسة واالقتصاد  – تخصصيجدول الدراسة ببرنامج الدبلوم ال

 2021الفصل الدراسي الثاني عام  

 مجموعة )أ( سياسة 
 

 الساعة          
 8:00 – 6:30 6:30 – 5:00 5.00-3.30 اليوم

 حـــــــد ال 

 حضوريا 

 أفريقيا في االقتصاد الدولي 
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

  غادة البياع+ د. 
 أ.د. عراقي الشربيني قاعة 

 ة الدولي سياسةأفريقيا في ال
 د. سوزي رشاد

 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(
 أ.د. عراقي الشربيني قاعة 

 

 االثـــنين 
 أونالين

  

 أفريقيا في االقتصاد الدولي 
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

 غادة البياع + د. 
 أونالين

 ة الدولي سياسةأفريقيا في ال
 وزي رشادد. س

 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(
 أونالين

 اء ـــالثالث

 حضوريا 

 (2سياسة ) طرق بحث
 أ.د. صبحي قنصوه  

 + د. رانيا حسين
+ )أ. إيمان عبد العظيم 

 "معاونا"( 
   أ.د. عراقي الشربينيقاعة 

 األفريقية  العالقات المصرية
 أ.د. محمود أبو العينين

 + د. محمود زكريا 
   عراقي الشربيني أ.د.قاعة 

 موضوع خاص )سياسة( 
 د. شيماء محي الدين

 + د. أحمد أمل 
 أ.د. عراقي الشربيني قاعة 

 الخميس 

 أون الين

 األفريقية  العالقات المصرية
 أ.د. محمود أبو العينين

 + د. محمود زكريا 
   أون الين

 )سياسة(  موضوع خاص
 د. شيماء محي الدين

 + د. أحمد أمل 
 أون الين

 (2سياسة ) طرق بحث
 أ.د. صبحي قنصوه  

 + د. رانيا حسين
 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(

 أون الين
 

   يعتمد ،،      
 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                

 محمود أبو العينين أ.د.                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                 

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 

 قسم السياسة واالقتصاد  – التخصصيجدول الدراسة ببرنامج الدبلوم 

 2021الفصل الدراسي الثاني عام  

 مجموعة )ب( سياسة

 الساعة          
 8:00 – 6:30 6:30 – 5:00  5.00 - 3:30 اليوم

 حـــــــد ال 

 حضوريا 

 

 ة الدولي سياسةأفريقيا في ال
 د. سوزي رشاد

 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(
 أ.د. إبراهيم نصر الدينقاعة 

 أفريقيا في االقتصاد الدولي 
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

  غادة البياع+ د. 
 قاعة أ.د. إبراهيم نصر الدين

  

 االثـــنين 
 أونالين

  

 فريقيا في االقتصاد الدولي أ
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

 غادة البياع + د. 
 أونالين

 ة الدولي سياسةأفريقيا في ال
 د. سوزي رشاد

 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(
 أونالين

 الثالثاء 

 حضوريا 

 األفريقية  العالقات المصرية
 أ.د. محمود أبو العينين

 + د. محمود زكريا 
 يم نصر الدينبراهأ.د. إقاعة 

 )سياسة(  موضوع خاص
 د. شيماء محي الدين

 + د. أحمد أمل 
 أ.د. إبراهيم نصر الدينقاعة 

 (2سياسة ) طرق بحث
 أ.د. صبحي قنصوه  

 + د. رانيا حسين
 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(

 أ.د. إبراهيم نصر الدينقاعة 

 الخميس 

 أونالين

 األفريقية  العالقات المصرية
 ود أبو العينينمحم أ.د.

   + د. محمود زكريا
 أون الين

 )سياسة(  موضوع خاص
 د. شيماء محي الدين

   + د. أحمد أمل 
 أون الين

 (2سياسة ) طرق بحث
 أ.د. صبحي قنصوه  

 + د. رانيا حسين
 + )أ. إيمان عبد العظيم "معاونا"(

 أون الين

      
 

   يعتمد ،،
 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                

 محمود أبو العينين أ.د.                                                                                                 

 
 

 
 
 
 



                                                                                 

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 

 
 اسة واالقتصاد لسيم اقس – التخصصيجدول الدراسة ببرنامج الدبلوم 

 2021الفصل الدراسي الثاني عام  

 اقتصاد ( جمجموعة )

 الساعة          
 8:00 – 6:30 6:30 – 5:00  5.00 - 3:30 اليوم

 سبت ال 

 حضوريا 

 
 أفريقيا في االقتصاد الدولي 

 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.
 البياع  غادة+ د. 

 صر الدينن مبراهياأ.د. قاعة  

 ( 2" )اداقتص بحث " طرق  
 أ.د. هويدا عبد العظيم
 + د. سمر الباجورى 

 + )أ. ندى ناجي "معاونا"( 
 ابراهيم نصر الدينأ.د. قاعة 

 ثنين اال

 أونالين

اقتصاديات الموارد الطبيعية في 
 أفريقيا 

 د. مروة عادل
   + د. ديزي رؤوف

 أونالين

 أفريقيا في االقتصاد الدولي 
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

 دة البياع غا+ د. 
 أونالين

 (2" )اقتصاد بحث " طرق 
 ويدا عبد العظيمأ.د. ه

 + د. سمر الباجورى 
 + )أ. ندى ناجي "معاونا"( 

 أونالين

 االربعاء 

 حضوريا 

 موضوع خاص )اقتصاد(
 م الببالوي  د. هيا

 + د. مروة عادل
 ابراهيم نصر الدينأ.د. قاعة 

اقتصاديات الموارد الطبيعية في 
 أفريقيا 
 ادلد. مروة ع

   + د. ديزي رؤوف
 ابراهيم نصر الدين أ.د.قاعة 

 األفريقية  العالقات المصرية
 ( ج+د)مجموعة 

 أ.د. محمود أبو العينين
 + د. محمود زكريا 

   ني.د. عراقي الشربيأقاعة 

 الخميس 

 أونالين

 األفريقية  العالقات المصرية
 أ.د. محمود أبو العينين

   + د. محمود زكريا
 أون الين

 

 ص )اقتصاد(موضوع خا
   د. هيام الببالوي 
 + د. مروة عادل

 أون الين
     

   يعتمد ،،  
 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                

 محمود أبو العينين أ.د.                                                                                                 
 

 
 

 



                                                                                 

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 
 
 

 قسم السياسة واالقتصاد  – التخصصيجدول الدراسة ببرنامج الدبلوم 

 2021الفصل الدراسي الثاني عام  

 اقتصاد ( دمجموعة )

 الساعة          
 8:00 – 6:30 6:30 – 5:00  5.00 - 3:30 اليوم

 سبت ال 

 حضوريا 

 تصاد الدولي يا في االق أفريق
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

 البياع  غادة+ د. 
 عراقي الشربينيأ.د. قاعة  

 (2" )اقتصاد بحث " طرق 
 أ.د. هويدا عبد العظيم
 + د. سمر الباجورى 

 + )أ. ندى ناجي "معاونا"( 
 أ.د. عراقي الشربيني قاعة 

 

 ثنين اال

 أونالين

 اقتصاديات الموارد الطبيعية في أفريقيا 
 ادلد. مروة ع

   + د. ديزي رؤوف
 أونالين

 أفريقيا في االقتصاد الدولي 
 فرج عبد الفتاح فرج د. أ.

 غادة البياع + د. 
 أونالين

 (2" )اقتصاد بحث " طرق 
 ويدا عبد العظيمأ.د. ه

 + د. سمر الباجورى 
 + )أ. ندى ناجي "معاونا"( 

 أونالين

 االربعاء 

 حضوريا 

 أفريقيا اقتصاديات الموارد الطبيعية في 
 مروة عادل د.

   + د. ديزي رؤوف
 أ.د. عراقي الشربيني قاعة 

 موضوع خاص )اقتصاد(
 م الببالوي  د. هيا

 + د. مروة عادل
 أ.د. عراقي الشربيني قاعة 

 األفريقية  العالقات المصرية
 ( ج+د)مجموعة 

 أ.د. محمود أبو العينين
 + د. محمود زكريا 

 ي الشربينيد.عراق قاعة 

 الخميس 

 أونالين

 فريقية األ صريةالعالقات الم
 أ.د. محمود أبو العينين

   + د. محمود زكريا
 أون الين

 

 موضوع خاص )اقتصاد(
   د. هيام الببالوي 
 + د. مروة عادل

 أون الين

 

   يعتمد ،،      
 صاد القتياسة وامجلس قسم الس رئيس                                                                                               

 محمود أبو العينين أ.د.                                                                                                 



                                                                                  

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 قسم السياسة واالقتصاد – دبلوم إدارة األزمات والصراعاتجدول الدراسة ببرنامج 

 2021الفصل الدراسي الثاني عام 
 

          
 الساعة 

 اليوم
2.00-3:30.00 3.30-5.00 5:00 – 6:30 6:30 – 8:00 

 حــــد األ
  حضوريا

 

موضوع خاص )أزمة إدارة  
 النيل( المياه في حوض نهر 

 أ.د. صبحي قنصوه  

 عوض مدرج أ.د. محمد 

 

 مبادئ إدارة األزمات 
 د. محمود زكريا 

 عوض مدرج أ.د. محمد 

 االثنيـــن 
 أونالين 

 

 

 

الدبلوماسية الوقائية ونظم  
 اإلنذار المبكر 

 رانيا حسين + د. 
 أونالين 

 اء ـــالثالث

 حضوريا
 

دراسة حالة ألحد الصراعات أو  
 األزمات العربية  

  د. أحمد أمل
 عوض مدرج أ.د. محمد 

الدبلوماسية الوقائية  
 ونظم اإلنذار المبكر 

   رانيا حسين + د. 
 عوض مدرج أ.د. محمد 

المفاوضات وتسوية  
 الصراعات واألزمات 

 أ.د. محمود أبو العينين  
+ )أ. إيمان عبد العظيم  

 "معاونا"( 
 عوض مدرج أ.د. محمد 

 الخميس 

 الين أون

3:30 – 5:00 
موضوع خاص )أزمة إدارة المياه  

 في حوض نهر النيل( 
 أ.د. صبحي قنصوه 

 أونالين 

5:00 – 6:30 
 مبادئ إدارة األزمات 

 د. محمود زكريا 
 أونالين 

6:30 – 8:00 
دراسة حالة ألحد  

الصراعات أو األزمات  
 العربية  

  د. أحمد أمل
   أونالين

8:00 – 9:30 
المفاوضات وتسوية  
 الصراعات واألزمات 

 أ.د. محمود أبو العينين  
+ )أ. إيمان عبد العظيم  

 "معاونا"( 
 أونالين 

 
   يعتمد ،،    

 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                
 محمود أبو العينينأ.د.                                                                                                 

 
 

 



                                                                                  

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

  
 

 قسم السياسة واالقتصاد  –جدول الدراسة ببرنامج الماجستير 

 2021الفصل الدراسي الثاني عام 

 مجموعة )أ( سياسة 

 الساعة 
 اليوم 

3:30 - 5.00   5:00 – 6:30 6:30 – 8:00 

 الســبت 
 أونالين 

دراسات مناطق فرعية أفريقية  
 )السودان( 

 د. شيماء محى الدين 
 أونالين 

  

 حد األ
 حضوريا

 

دراسات مناطق فرعية أفريقية  
 )السودان( 

 د. شيماء محى الدين 
 مدرج أ.د. محمد عوض 

 الفكر السياسي األفريقي 
 أ.د. صبحى قنصوه 

 ابراهيم نصر الدين قاعة أ.د. 

 األربعــاء
 حضوريا

العالقات االقتصادية والتكامل اإلقليمي  
  فى أفريقيا

 د. سماح سيد احمد  
 + د./ جيهان عبد السالم 
 مدرج أ.د. محمد غالب 

 المنظمات الدولية في أفريقيا
 أ.د. محمود أبو العينين 

 + د. محمود زكريا 
 عوض مدرج أ.د. محمد 

 

 الخميـــس 
 أونالين 
 

العالقات االقتصادية والتكامل اإلقليمي  
  فى أفريقيا

 د. سماح سيد احمد  
 السالم + د./ جيهان عبد  

 المنظمات الدولية في أفريقيا
 أ.د. محمود أبو العينين 

 + د. محمود زكريا 

 الفكر السياسي األفريقي 
 أ.د. صبحى قنصوه 

 
   يعتمد ،،

 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                
 محمود أبو العينينأ.د.                                                                                                 

 



                                                                                  

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 
 
 
 

 
 قسم السياسة واالقتصاد  –جدول الدراسة ببرنامج الماجستير 

 2021الفصل الدراسي الثاني عام 

 اقتصاد ( بمجموعة )

          
 الساعة 

 اليوم 
3:30 - 5.00   5:00 – 6:30 6:30 – 8:00 

 الســـبت 
 حضوري 

أساليب التحليل الرياضي والكمي في 
 االقتصاد األفريقي 
 د. هيام الببالوي 

 + د. سمر الباجورى 
 "معاونا"( ندى ناجي + )أ. 

   قاعة أ.د. محمد عوض

 

العالقات االقتصادية والتكامل  
 أفريقيا فياإلقليمي 

 د. سماح سيد احمد  
 + د. جيهان عبد السالم 

 محمد عوض قاعة أ.د. 

 االثـــنين 
 اونالين 

أساليب التحليل الرياضي والكمي   
 في االقتصاد األفريقي 

 د. هيام الببالوي 
 + د. سمر الباجورى 

 "معاونا"( ندى ناجي + )أ. 

اقتصاديات المالية العامة في أفريقيا 
 أ.د. هويدا عبد العظيم  

 + د. سالي فريد 
 

 اءربعــاأل 
 حضوريا

 أفريقياالمنظمات الدولية في 
 أ.د. محمود أبو العينين 

 + د. محمود زكريا 
 مدرج أ.د. محمد عوض 

اقتصاديات المالية العامة في أفريقيا 
 أ.د. هويدا عبد العظيم  

 + د. سالي فريد  
 ابراهيم نصر الدين قاعة أ.د. 

 

 الخميــس 
 أونالين 
 

العالقات االقتصادية والتكامل  
 أفريقيا فياإلقليمي 

 د. سماح سيد احمد  
 + د. جيهان عبد السالم 

 المنظمات الدولية في أفريقيا
 أ.د. محمود أبو العينين 

 + د. محمود زكريا 
 

 



                                                                                 

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 
 

 قسم السياسة واالقتصاد  –  دكتوراه جدول الدراسة ببرنامج ال

 2021الفصل الدراسي الثاني عام  

 مجموعة )أ( سياسة 

 الساعة          
 8:00 – 6:30 6:30 – 5:00  5.00 - 3:30 اليوم

 الســـبت 
 أونالين

اقتصاديات التجارة الخارجية 
 والتمويل الدولي في أفريقيا 

 فرجأ.د. فرج عبد الفتاح 
 + د/ سماح سيد أحمد 

 أونالين

 أفريقيرأى عام وإعالم 
 ند. شيماء محى الدي

 أونالين
 

 األحــــد 
 حضوريا 

 أفريقيرأى عام وإعالم 
 د. شيماء محى الدين
 مدرج أ.د. محمد غالب 

ل السياسات الخارجية  تحلي
 للدول األفريقية 

 أ.د. محمود أبو العينين
 + د. رانيا حسين
 ب مدرج أ.د. محمد غال

 

 ثنين ال 
 حضوريا 

اقتصاديات التجارة الخارجية   
 والتمويل الدولي في أفريقيا 
 أ.د. فرج عبد الفتاح فرج
 + د/ سماح سيد أحمد 

 ابراهيم نصر الدينقاعة أ.د. 

اإلدارة العامة والحكم المحلى  
   فى أفريقيا

 أ.د. صبحي قنصوه  
 + د. أحمد أمل 

  ابراهيم نصر الدينمدرج أ.د. 

 
 

 ــس الخميـ
 ينأونال
 

اإلدارة العامة والحكم المحلى فى 
   أفريقيا

 أ.د. صبحي قنصوه  
 + د. أحمد أمل 

 أونالين

تحليل السياسات الخارجية  
 للدول األفريقية 

 أ.د. محمود أبو العينين
 + د. رانيا حسين

 أونالين

 

 
   يعتمد ،،

 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                 
                                                        

 
 محمود أبو العينين أ.د.                                                                                                     

 
 



                                                                                 

 

 AF0Q0F020307نموذج رقم 

 20/03/2016( 1اصدار )

 قسم السياسة واالقتصاد  –مج الدكتوراه  سة ببرناجدول الدرا

 2021  الفصل الدراسي الثاني عام

 اقتصاد ( بمجموعة )

          
 الساعة

 اليوم
3:30 - 5.00  5:00 – 6:30 6:30 – 8:00 

 الســبت
 أونالين

اقتصاديات التجارة الخارجية والتمويل 
 الدولي في أفريقيا 

 أ.د. فرج عبد الفتاح فرج
 مد + د/ سماح سيد أح

 أونالين

 
اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات 

 والتصالت في أفريقيا 
 د. سالي فريد 

 أونالين

 

 ثنيـــن ال 
 حضوريا 

تقييم الستثمارات ودراسات الجدوى  
 في أفريقيا  

 أ.د. هويدا عبد العظيم 
 + د. نهلة أحمد أبو العز 

 عراقي الشربيني مدرج أ.د.

اقتصاديات التجارة الخارجية والتمويل 
 في أفريقيا الدولي 

 اح فرجأ.د. فرج عبد الفت
 + د/ سماح سيد أحمد 

 عراقي الشربيني قاعة أ.د. 

 

 ثالثاء ال
 حضوريا 

 
اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات 

 والتصالت في أفريقيا 
 د. سالي فريد 

 غالبقاعة أ.د. 

اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية فى  
 أفريقيا  

   الببالوي هيام  د.
 رؤوف + د. ديزى 

 مدرج أ.د. محمد غالب 

 

 الخميــس
 أونالين
 

تقييم الستثمارات ودراسات الجدوى  
 في أفريقيا  

 أ.د. هويدا عبد العظيم 
 + د. نهلة أحمد أبو العز 

اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية فى  
 أفريقيا 

 الببالوي هيام  د.
 + د. ديزى رؤوف 

 

 

   يعتمد ،،
 رئيس مجلس قسم السياسة واالقتصاد                                                                                                

 محمود أبو العينين أ.د.                                                                                                 
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