
رقم 

الجلوس
الشعبة

سيباسة4000

سياسة4001

سياسة4002

سياسة4003

سياسة4005

سياسة4006

سياسة4007

سياسة4008

سياسة4009

سياسةالسياسة واالقتصاد4010

سياسةالسياسة واالقتصاد4011

سياسةالسياسة واالقتصاد4012

سياسةالسياسة واالقتصاد4013

سياسةالسياسة واالقتصاد4015

سياسةالسياسة واالقتصاد4016

سياسةالسياسة واالقتصاد4017

سياسةالسياسة واالقتصاد4018

سياسةالسياسة واالقتصاد4019

سياسةالسياسة واالقتصاد4022

سياسةالسياسة واالقتصاد4023

2طرق بحث سياسة حازم سميرعبد الخالق عمران   

النظم السياسية -العالقات الدولية-مدخل الى السياسة االفريقية 

االفريقية

طارق على احمد مصطفى

محمد ابراهيم محمد حجاب

ايهاب محمود احمد الشيوى

احمد ربيع فهمى الصباغ

رضا حسن محمد ابراهيم

محمد احمد مصطفى خليل   

همس محمد الفاتح

سلمى عبد المؤمن السيد

ايمن فاروق طه عبيد

النظم السياسية االفريقية-2طرق بحث سياسة 

2طرق بحث سياسة - العالقات الدولية 

العالقات الدولية

2طرق بحث سياسة 

2طرق بحث سياسة 

مدخل الى السياسة االفريقية - 2طرق بحث سياسة 

2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

طرق بحث -مدخل الى السياسة االفريقية -1طرق بحث سياسة 

2سياسة 

2طرق بحث سياسة - النظم السياسية االفريقية 

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(تكميلى - مقررات الدكتوراه )

2022 -2021 للعام الجامعي 2022المتحانات  دور سبتمبر والسمر كورس 

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

القسماسم الطالب

السياسة واالقتصادالسر محمد نصر العجمى

السياسة واالقتصاد

المواد

2طرق بحث سياسة 

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية
مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية

2طرق بحث سياسة - النظم السياسية 

السياسة واالقتصادعبد الرحمن على مشحوت

السياسة واالقتصادهانى احمد عبد العظيم بدر

السياسة واالقتصادوائل محمد محمود محمد

السياسة واالقتصادعادل محمود على حسن العمده

السياسة واالقتصاداحمد محمد بهاء احمد عبد اهلل

خالد فتحى اسماعيل متولى

السياسة واالقتصادمصطفى على عيسى بالنور

السياسة واالقتصادعلى عبد اهلل عبد الشافى

2طرق بحث سياسة 

عطيه حممود الطنطاوى/د.أ

2طرق بحث سياسة - النظم السياسية االفريقية 

1طرق بحث سياسة 

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

العالقات الدولية-االفريقية

محمد مصطفى محمد توفيق

عميد الكلية  مديرة الدراسات العليا والبحوث

 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

سياسة4024

سياسة4027

سياسة4028

سياسة4029

سياسة4030

سياسة4031

سياسة4032

سياسة4033

سياسة4034

سياسة4035

سياسة4036

سياسة4037

سياسة4039

2طرق بحث سياسة 

2طرق بحث سياسة 

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية

النظم السياسية االفريقية-2طرق بحث سياسة 

2طرق بحث سياسة 

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

العالقات الدولية-االفريقية

2طرق بحث سياسة 

2طرق بحث سياسة 

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

السياسة واالقتصاد عماد شوقى رياض جرجس   

السياسة واالقتصادمحمد حسين حسين احمد   

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(تكميلى- مقررات الدكتوراه)

2022 -2021 للعام الجامعي 2022المتحانات  دور سبتمبر والسمر كورس 

السياسة واالقتصادحافظ محمود حسن حافظ

السياسة واالقتصادعصام محمد محمود محمد   

القسماسم الطالب

بشر ابراهيم السيد دويدار   

السياسة واالقتصاداسامة محمد تهامى احمد

يسر فاروق توفيق صالح

السياسة واالقتصادمحمد محمود على جبريل   

السياسة واالقتصاد رانيا ابراهيم احمد رضوان

السياسة واالقتصاداسماء عبد الفتاح حسن حجازى

العالقات - مدخل الى السياسة االفريقية - 2طرق بحث سياسة 

الدولية
السياسة واالقتصاداحمد سالمة محمد الهمشرى

السياسة واالقتصاد

السياسة واالقتصاداحمد محمد احمد القلعاوى

السياسة واالقتصادعمر شريف حمد   

السياسة واالقتصاد

المواد

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية

مدخل الى السياسة -2طرق بحث سياسة - 1طرق بحث سياسة 

النظم السياسية- العالقات الدولية -االفريقية

2طرق بحث سياسة 

عميد الكلية 

عطيه حممود الطنطاوى/د.أ

 جامعة القاهرة

كلية الدراسات األفريقية  

Cairo University  
Faculty of African 

Postgraduate Studies 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

اقتصاد4050

اقتصاد4057

اقتصاد4060

اقتصاد4062

مدخل الى االقتصاد االفريقىالسياسة واالقتصادسماح احمد محمود سليمان

السياسة واالقتصادمريم محمود حمدى عبد الحفيظ  

القسماسم الطالب

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(تكميلى- مقررات الدكتوره )

2022 -2021 للعام الجامعي 2022المتحانات  دور سبتمبر والسمر كورس 

المواد

السياسة واالقتصادشيماء على متولى

السياسة واالقتصاداشرف محمد عبد الرازق

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عطيه حممود الطنطاوى/ د.أعائشة هاشم عبدالفتاح. أ

عميد الكلية 

اساليب التحليل الرياضى -2طرق بحث اقتصاد 

اساليب التحليل الرياضى -2طرق بحث اقتصاد 

1طرق بحث اقتصاد 

 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

دراسات ادبية4085 اللغات االفريقيةمنال فاروق محمد

القسماسم الطالب

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(تكميلى- مقررات الدكتوراه )

2022 -2021 للعام الجامعي 2022المتحانات دور سبتمبر 

المواد

دراسات صوتية

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

عميد الكلية 

عطيه حممود الطنطاوى/ د.أ

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African 

Postgraduate Studies 

AFPB0F111717نموذج رقم   Cairo University جامعة القاهرة

i20/03/2016 (1)اصدار 



رقم 

الجلوس
الشعبة

رقم 

اللجنة

رقم 

القاعة

دور 

القاعة

الرسوم 

الراسية

سدداالرضىد محمد عوض15نباتية4066

سدداالرضىد محمد عوض15نباتية4067

سدداالرضىد محمد عوض15نباتية4068

سدداالرضىد محمد عوض15نباتية4069

سدداالرضىد محمد عوض15نباتية4070

سدداالرضىد محمد عوض15مائية4078

سدداالرضىد محمد عوض15حيوانية4079

سدداالرضىد محمد عوض15حيوانية4080

سدداالرضىد محمد عوض15حيوانية4081

سدداالرضىد محمد عوض15حيوانية4082

سدداالرضىد محمد عوض15حيوانية4083

سدداالرضىد محمد عوض15حيوانية4084

لم تسدداالرضىد محمد عوض15نباتية4085

سدداالرضىد محمد عوض15نباتية4086

سدداالرضىد محمد عوض15بشرية4071

سدداالرضىد محمد عوض15مائية4087

الموارد الطبيعيةحسام الدين محمد النجار  

الموارد الطبيعيةصبره ناصر صبره رزق

الموارد الطبيعيةمحمد عبد الرحمن عبده

الموارد الطبيعيةاميره محسن عبد الوهاب بندق

الموارد الطبيعيةرشا كمال عثمان حماد

الموارد الطبيعيةاقبال السيد طه سالمه سعدون

مديرة الدراسات العليا والبحوث

عائشة هاشم عبدالفتاح. أ

عميد الكلية 

عطيه/ د.أ

الموارد الطبيعيةرقية هارون الطاهر محمد

الموارد الطبيعيةمروة السيد محمد السيد

الجغرافيامحمد عبد المنعم عبد الحليم

الموارد الطبيعية شريف حسين خليل

الموارد الطبيعيةناصر عبد الرحمن محمد

الموارد الطبيعيةشرين سعد عبد اهلل

الموارد الطبيعيةالشيماء ممدوح  محمد نور الدين

الموارد الطبيعيةزينب محمد حسن احمد

الموارد الطبيعيةاسالم عبد اهلل محمد حامد

القسماسم الطالب

الموارد الطبيعيةفدوى محمد احمد عثمان 

كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب مرحلة

(تكميلى- مقررات الدكتوراه )

2022 -2021 للعام الجامعي 2022المتحانات الفصل الدراسى الثانى دور يونيو 

 جامعة القاهرة

 كلية الدراسات األفريقية العليا

 إدارة الدراسات العليا

Cairo University  
Faculty of African 

Postgraduate Studies 

AFPB0F111717نموذج رقم 

i20/03/2016 (1)اصدار 


