
رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

سددالثاني1304بشرية2010

سددالثاني1304بشرية2012

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

القسماسم الطالب

الجغرافيا اسامه عبد هللا عبدالجواد اسماعيل

الجغرافيا عصام محمد عبد الحليم محمد

مديرة الدراسات العليا والبحوث

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

قائم باعمال عميد الكلية

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

سددالثالث2428اسالمى2110

سددالثالث2428اسالمى2111

سددالثالث2428اسالمى2112

سددالثالث2428حديث ومعاصر2124

سددالثالث2428حديث ومعاصر2132

سددالثالث2428حديث ومعاصر2133

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

التاريخرأفت عبد الناصر فتحى احمد

التاريخشيماء فضل امين محمود

التاريخ

القسماسم الطالب

التاريخشادية منصور يوسف جبران

التاريخسلوى محمود محمد ابراهيم سالم

عبير السيد محمد السيد احمد زرمبة

التاريخ شريهان فتحى حسين فضل

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

قائم باعمال عميد الكلية

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

الثاني3327سياسة2200

الثاني3327سياسة2201

الثاني3327سياسة2202

الثاني3327سياسة2208

الثاني3327سياسة2209

الثاني3327سياسة2210

الثاني3327سياسة2211

الثاني3327سياسة2212

الثاني3327سياسة2213

الثاني3327سياسة2215

الثاني3327سياسة2226

الثاني3327سياسة2227

الثاني3327سياسة2230

الثاني3327سياسة2232

الثاني3327سياسة2233

الثاني3327سياسة2240

الثاني3327سياسة2241

الثاني3327سياسة2244

الثاني3327سياسة2248

الثاني3327سياسة2250

الثاني3327سياسة2253

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

السياسة واالقتصاداميره رشدى مطاوع السيد ابراهيم

السياسة واالقتصادجمال محمد المهدى محمد نجم

السياسة واالقتصادحمدى احمد عاشور سيد احمد

السياسة واالقتصاد اميره عطيه عبد الفتاح على

السياسة واالقتصادانجى محسن السيد ابراهيم

السياسة واالقتصاداية هللا عبدهللا محمد عامر االمام

السياسة واالقتصادايمان على محمد مهران

السياسة واالقتصادعبد هللا محمد احمد فؤاد محمود

السياسة واالقتصاد

السياسة واالقتصاداحمد حامد السيداحمد محمد هاشم

السياسة واالقتصاد

السياسة واالقتصادفواد فتحى فواد محمد تونى

السياسة واالقتصاداالميره راندا عوض عوض منصور

القسماسم الطالب

السياسة واالقتصاداحمد اسماعيل عبده ابو بكر

السياسة واالقتصاداحمد شوقى محمد سليمان

امنيه طالل حسين شكر

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

السياسة واالقتصادخلود على محمود مصطفى

السياسة واالقتصادداليا هشام مصطفى مصطفى حماد

السياسة واالقتصادرويدا على محمود عبد الباسط

السياسة واالقتصاد

عالء احمد حسن عبد العظيم

السياسة واالقتصادزينب عبد هللا محمد محمد

السياسة واالقتصادطارق محمد بهجات احمد

تامر المغاورى احمد محمد

قائم باعمال عميد الكلية

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

الثاني3327سياسة2254

الثاني3327سياسة2256

الثاني3327سياسة2265

الثاني3327سياسة2271

الثاني3327سياسة2282

الثاني3327سياسة2283

الثاني3327سياسة2286

الثاني3327سياسة2289

الثاني3327سياسة2204

الثاني3327سياسة2214

الثاني3327سياسة2231

الثاني3327سياسة2235

الثاني3327سياسة2249

الثاني3327سياسة2267

الثاني3327سياسة2269

الثاني3327سياسة2274

الثاني3327سياسة2279

الثاني3327سياسة2294

الثاني3327سياسة2295

2820

السياسة واالقتصادصالح اسحاق عيسى

احمد ربيع عبد العزيز

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

السياسة واالقتصادمحمد عبدالحميد ابراهيم محمد

السياسة واالقتصادمصطفى ابراهيم محمد محمد البحيري

السياسة واالقتصادعلى محمد حسن على

السياسة واالقتصادعبد المعز عبد المغنى خليل عالم

السياسة واالقتصادحسناء على حسين محمد

السياسة واالقتصادسلمى عبد المنعم الحنفى عامر

السياسة واالقتصاد

السياسة واالقتصادايمان احمد رضا محمد حسن

السياسة واالقتصادخالد عبدالحميد ابراهيم يوسف

السياسة واالقتصاددينا جالل يوسف سعيد

القسماسم الطالب

السياسة واالقتصاداحمد لطفي رجب دياب

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

السياسة واالقتصادمحمد حافظ عبد المجيد عبد الواحد

السياسة واالقتصادمحمد سيد رجب عبد الرازق

السياسة واالقتصادباسم صالح محمد بحيرى

السياسة واالقتصادندى محمد ابراهيم الموافى ندا

السياسة واالقتصادنيروز محمد محمد عبد هللا

وائل جمال محمد ريان الشريف

السياسة واالقتصادعبد هللا عبد الحكيم عبد الستار

السياسة واالقتصادميرفى عبد الناصر محمد مشالى

قائم باعمال عميد الكلية

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

 جامعة القاهرة

كلية الدراسات األفريقية  

 العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

الثاني4326اقتصاد2302

الثاني4326اقتصاد2306

الثاني4326اقتصاد2308

الثاني4326اقتصاد2311

الثاني4326اقتصاد2313

الثاني4326اقتصاد2327

الثاني4326اقتصاد2328

الثاني4326اقتصاد2331

الثاني4326اقتصاد2334

الثاني4326اقتصاد2339

الثاني4326اقتصاد2342

الثاني4326اقتصاد2350

الثاني4326اقتصاد2351

الثاني4326اقتصاد2355

الثاني4326اقتصاد2360

الثاني4326اقتصاد2362

الثاني4326اقتصاد2365

الثاني4326اقتصاد2820

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

السياسة واالقتصاد

السياسة واالقتصادنجوى ناصر عبد الحفيظ ابراهيم

السياسة واالقتصادهدير عصام فوزى عبد السالم

السياسة واالقتصاد هيثم محمد محمود على بيومى 

أكون موأكون انقوك 

السياسة واالقتصاد احمد ربيع عبد العزيز

السياسة واالقتصادايمان فرج خضر محمود

السياسة واالقتصادمحمد عمر السيد محمد 

السياسة واالقتصادمحمود عبدالمنجى عبدالعزيز على زيبته

السياسة واالقتصادعبدالرحمن عبد الرحيم حسن اسماعيل

السياسة واالقتصادفاتن محمدي سيد حسانين القاضي

السياسة واالقتصاداحمد ربيع عبد العزيز ابراهيم

تغريد عبد العظيم عبد القادر اسماعيل 

الجوهرى
السياسة واالقتصاد

السياسة واالقتصادمحمد صالح كمال محمد سكران

السياسة واالقتصادصابرين صبرى محمد احمد

السياسة واالقتصاداسامه اسماعيل احمد مطاوع

السياسة واالقتصادامنيه عصام محمود اسماعيل

السياسة واالقتصادبسمه مصرى عبد النعيم محمد

القسماسم الطالب

السياسة واالقتصاداحمد عالء عبد السميع حسان احمد

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

قائم باعمال عميد الكلية

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم  جامعة القاهرة

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

سددالثالث5406اجتماعية2413 األنثروبولوجيانهله محمد حامد صالح السيد صالح

مديرة الدراسات العليا والبحوث

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

القسماسم الطالب

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

قائم باعمال عميد الكلية

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

سددالثاني6311لغوية2503

سددالثاني6311لغوية2506

سددالثاني6311ادبية2523

منحةالثاني6311ادبية2524

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

قائم باعمال عميد الكلية

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أ

اللغات االفريقيةتامر ماهر يعقوب ابراهيم 

اللغات االفريقيةنيرزيجييمانا ادلين

اللغات االفريقيةنورهان على عبد التواب حسين شراره

القسماسم الطالب

اللغات االفريقيةحازم عالءالدين محمد احمد المالح

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

سددالثالث7411ارضية2602

سددالثالث7411نباتية2641

سددالثالث7411نباتية2642

سددالثالث7411نباتية2646

قائم باعمال عميد الكلية

عطيه حممود الطنطاوي/ د.أعائشة هاشم عبدالفتاح. أ

مديرة الدراسات العليا والبحوث

الموارد الطبيعيةفرج فاضل محمد عويس

القسماسم الطالب

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(مقررات الماجستير)

2022 -2021للعام الجامعي  (Summer Cours)المتحانات دور سبتمبر و 

الموارد الطبيعيةياسمين محمد محمد شعبان

الموارد الطبيعيةخالد على اسماعيل احمد عبد الكريم

الموارد الطبيعيةزكريا خالد عبد التواب بكر

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African Postgraduate 

Studies 
Postgraduate Management 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 


