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 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 إعالن هام

 لتوضيح الخطة الدراسية للكلية خالل الفصل الدراس ي 

 2020/0212األول للعام الجامعى  

  وبركة  خير   عام   وجل  عز   هللا  جعله  الجديد،   الدراس ي  العام  بدء  اقتراب  بمناسبة  بخير   وأنتم   عام   كل.  األعزاء.  كليتنا  وطالبات   البط
  عليكم

 
 . سوء كل من  األهل وسائر وحفظكم ماتأملونه، كل تحقيق  إلى  فيه ووفقكم جميعا

 الجامعي   للعام  األول   الدراس ي  الفصل  خالل  يةللكل  الدراسية  بالخطة   نعلمكم  أن  الدراس ي  الجدول   إعالن  بمناسبة  ناويهم
  العاملية  الجائحة   تبعات   ملواجهة  اإلسكندرية  جامعة   وخطة   العالي  التعليم   وزارة   توجهات  ضوء  في  إعدادها  تم   والتي  ،2021/2020

 : وهما أال رئيسيين،   رينمحو  على الخطة   هذه  تقوم حيث الحالية، 

 ممكن   حد أقل  إلى - األسبوع  أيام جميع  خالل  - بالكلية املتواجدة الطالبية  الكثافة  تخفيض .1

 .متتاليين  يومين في( املباشرة  املحاضرات  أسابيع  خالل) الواحدة الدراسية الفرقة  محاضرات جميعت .2

 : يلي ما على  لكليةل الدراسية  الخطة   ارتكزت  املحورين،  هذين تحقيق وملراعاة

 
ا
 :التالي  النحو على وذلك  موعات،ج م أربع إلى  بالكلية دراسية فرقة كل طالب تقسيم  :أول

 . اإلنجليزية باللغة الدراسة  لبرنامج ومثلهما العربية، باللغة الدراسة لبرنامج مجموعتان  : األولى   الفرقة .3
  لبرنامج  إحداهما)  االقتصاد  تخصص  لطالب  مجموعتين   إلى  طالبها  فيقسم  ، والرابعة  والثالثة  الثانية:  للفرق   بالنسبة  أما .4

 العلوم   لتخصص  مثلهما  مجموعتين  تخصيص  جانب  إلى  ،(اإلنجليزية  باللغة  الدراسة  لبرنامج  واألخرى   بيةعر ال  باللغة  الدراسة 
 (.زيةاإلنجلي باللغة الدراسة  لبرنامج واألخرى  العربية باللغة الدراسة  لبرنامج إحداهما) السياسية 

 
ا
  األسبوع)  زوجية  وأخرى   ،(ألخ..  والخامس  والثالث  ل و األ   األسبوع)  فردية  أسابيع  إلى  األول   الدراس ي  الفصل  أسابيع  تقسيم  :ثانيا

( واالثنين  األحد:  يوما)  األولى  الفرقتين  لطالب  املباشرة  للمحاضرات   الفردية   األسابيع  تخصص  حيث(.  ألخ..  والسادس  والرابع  الثاني
( واالثنين  األحد:  يوما)  الثانية  فرقتينلا  لطالب  املباشرة  للمحاضرات  الزوجية  األسابيع  وتخصص  ،( واألربعاء  الثالثاء:  وماي)  والثالثة
  ستكون   وبالتالي  بعد،  عن   للمحاضرات   –  فرقة   لكل   -  العكسية   األسابيع  تخصص   أن   على   وذلك(.  واألربعاء  الثالثاء:  يوما)  والرابعة

 (.دعب عن  للمحاضرات أو املباشرة   للمحاضرات سواء)  الزوجية   لألسابيع وأخرى  الفردية علألسابي دراسية  جداول  هناك

:
ا
   طالب   لكل   الكتروني  بريد  إنشاء  تم   حيث   ، Microsoft Teams  منصة   استخدام   على   بعد  عن   املحاضرات   تعتمد   ثالثا

 
  استعدادا

   راألم   بهذا املتعلقة  التفاصيل كل تعلن وسوف املنصة،  هذه عبر  للتعامل
 
 . هللا  بإذن الحقا

:
ا
 كثافة  لتخفيض   وذلك  الفرقة، لذات  املباشرة   للمحاضرات   خصصينملا   اليومين   في  فرقة   كل  لطالب  الطالبية  الخدمات تقدم  رابعا

  كل  من   والخميس  السبت   يومي  في  الكلية  طالب  لجميع   الخدمات  هذه  إتاحة  مع  الشباب،  ورعاية  الطالب  شئون   إدارتي  مع  التعامل
 .  أسبوع

:
ا
  لهذا   الدراسية   الخطة  بترتيبات   تعلقةملا  التفاصيل  كل   على  للتعرف  فرقة  كل   طالب   مع   مباشرة   لقاءات  الكلية   تنظم  سوف  خامسا
   اللقاءات هذه مواعيد  تعلن وسوف الفصل،

 
 . تعالى هللا بمشيئة  الحقا

  لكم دعواتنا خالص مع 
ا
 . والتفوق.   بالتوفيق جميعا

 الكلية  إدارة
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ات جدول محاضر   

* )االسابيع الفردية(   عربيالفرقة االولى   
جرة الح الموعد القائم بالتدريس المادة المجموعة   

 أ

مروة خليل د/  مدخل العلوم السلوكية 11-8االحد    204 
2-11 االحد  د/ هبة جابر  لغة انجليزية   204 

11 -  8 االثنين أ.د/ احمد وهبان  مدخل العلوم السياسية   204 

الجزئي  االقتصاد مبادى   د/ محمد عابد  
5 -  2 االثنين د/ عفاف عايد   204 

  لم يحدد بعد   مدخل الرياضيات 
  لم يحدد بعد   االبتكار وريادة االعمال 

 ب

11-8االحد  د/ هبة جابر  لغة انجليزية   205 

الجزئي  االقتصاد مبادى   د/ محمد عابد  
الشاميد/ محمد  2  -  11االحد    205 

مروة خليل د/  مدخل العلوم السلوكية 5-2االحد    205 
العادليد/ اسامة  مدخل العلوم السياسية  11 -  8 االثنين   205 

  لم يحدد بعد   مدخل الرياضيات 
  لم يحدد بعد   االبتكار وريادة االعمال 

 . (ألخ..  10/٣1 السبت من  يبدأ والثالث ،10/1٧ السبت من هللا بإذن يبدأ األول  فاألسبوع ذلك وعلى ،وهكذا والخامس والثالث  األول  األسابيع: الفردية باألسابيع يقصد)*
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 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
* )االسابيع الفردية(  إنجليزي ى االول  الفرقة  

 الحجرة  الموعد القائم بالتدريس المادة المجموعة 

 أ

11-8 االحد  د/ احمد سيد حسين  مدخل العلوم السلوكية  206 
الجزئي  االقتصاد مبادى  11-8االثنين  د/ شرين نصير   206 

2-11 االثنين د/ هبة جابر  لغة انجليزية   206 
5 -  2 االثنين د/ مروة خليل  مدخل العلوم سياسية   206 
  لم يحدد بعد   مدخل الرياضيات 

  لم يحدد بعد   االبتكار وريادة االعمال 

 ب

الجزئي مبادى االقتصاد  11  - 8 االحد  د/ محمد عابد    301 
2-11االحد  د/ هبة عصام  مدخل العلوم السلوكية  301 

ية لغة انجليز  11-8 االثنين د/ هبة جابر    301 
العلوم السياسية  خلمد  2-11االثنين  د/ مروة خليل    301 

  لم يحدد بعد   مدخل الرياضيات 
  لم يحدد بعد   االبتكار وريادة االعمال 

 . (ألخ..  10/٣1 السبت من  يبدأ والثالث ،10/1٧ السبت من هللا بإذن يبدأ األول  فاألسبوع ذلك وعلى ،وهكذا والخامس والثالث  األول  األسابيع: الفردية باألسابيع يقصد)*
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 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
*الزوجية(  )االسابيع   عربيالفرقة الثانية اقتصاد   

لموعدا اليوم القائم بالتدريس المادة  الحجرة  

 أ.د/ احمد مندور  نظرية اقتصادية جزئية 
11  - 8 االحد  د/ اسامة الفيل  204 

11  - 8 االثنين  د/ رمضان مقلد  اقتصاديات النقود   204 
النمو والتنمية  يات نظر  2  -  11 االثنين  أ.د/ احمد الناقة   204 

لالقتصاديين  تطبيقياحصاء  5  - 2 االثنين  د/ سمية   204 
  لم يحدد بعد    محاسبة 

قانون مدخل    لم يحدد بعد    
 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*



 

                           
                    

 

 ميد الع مك تب                                                                                                  

وكيل الكلية لشوئن التعليم والطالب مك تب                                     
                                                       Vice Dean Education and Student Affairs   

Dean’s Office               

اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 

* )االسابيع الزوجية(  إنجليزي الفرقة الثانية اقتصاد   
 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة

11  - 8 االحد  أ.د/ احمد مندور  نظرية اقتصادية جزئية   205 
الناقة أ.د/ احمد  نظريات النمو والتنمية  11  - 8 االثنين    205 

لالقتصاديين  تطبيقياحصاء  2  -  11 االثنين  د/ سمية   205 
5  - 2 االثنين  د/ رمضان مقلد  اقتصاديات النقود   205 

  لم يحدد بعد    محاسبة 
  لم يحدد بعد    مدخل قانون 

 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*



 

                           
                    

 

 ميد الع مك تب                                                                                                  

وكيل الكلية لشوئن التعليم والطالب مك تب                                     
                                                       Vice Dean Education and Student Affairs   

Dean’s Office               

اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
* الزوجية( )االسابيع  عربيالفرقة الثانية علوم سياسية   

يومال القائم بالتدريس المادة  الحجرة  الموعد 
11  - 8 االحد  أ.د/ احمد وهبان  تطور السياسة الدولية   206 

العام  الدولي القانون  2  -  11 االحد  د/ لمياء عبد السالم    206 
11  - 8 االثنين  د/ ميادة عبد القادر االدارة العامة والمحلية   206 

المقارنةالحكومات  2  -  11 االثنين  د/ وليد قاسم   206 
لقانون مدخل ا   لم يحدد بعد    

  لم يحدد بعد    تاريخ العلوم
 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*



 

                           
                    

 

 ميد الع مك تب                                                                                                  

وكيل الكلية لشوئن التعليم والطالب مك تب                                     
                                                       Vice Dean Education and Student Affairs   

Dean’s Office               

اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 

* الزوجية(  )االسابيع  إنجليزي الفرقة الثانية علوم سياسية   
 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة

ام لعا الدوليالقانون  11  - 8 االحد  د / رنا القهوجى   301 
القادر د/ ميادة عبد  االدارة العامة والمحلية  2  -  11 االحد    301 

المقارنةالحكومات  سيد حسين د/ احمد   5  - 2 االحد    301 
11  - 8 االثنين  د/ صفاء صابر  تطور السياسة الدولية   301 

  لم يحدد بعد    مدخل القانون 
د بعد د يحلم    تاريخ العلوم   

 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*



 

                           
                    

 

 ميد الع مك تب                                                                                                  

وكيل الكلية لشوئن التعليم والطالب مك تب                                     
                                                       Vice Dean Education and Student Affairs   
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اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
* )االسابيع الفردية( عربيالفرقة الثالثة اقتصاد   

دةالما ماليو  القائم بالتدريس   الحجرة  الموعد 
رياضي اقتصاد  11  - 8 الثالثاء  د/ عبير شعبان    204 
إسالمياقتصاد  2  -  11 الثالثاء  أ.د/ عبد الرحمن يسرى    204 

5  - 2 الثالثاء  د/ معتز عبد الكريم  اقتصاديات الصناعة والطاقة   204 
2  -  11 االربعاء   د/ احمد رمضان دراسات جدوى اقتصادية   204 

مقارنه دية نظم اقتصا 5  - 2 االربعاء   د/ مها حاتم    204 

 . (ألخ..  10/٣1 السبت من  يبدأ والثالث ،10/1٧ السبت من هللا بإذن يبدأ األول  فاألسبوع ذلك وعلى ،وهكذا والخامس والثالث  األول  األسابيع: الفردية باألسابيع يقصد)*
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اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 

* دية(الفر )االسابيع  إنجليزي الفرقة الثالثة اقتصاد   
 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة

رياضي اقتصاد  11  - 8 الثالثاء  أ.د/ احمد مندور    205 
لثالثاء ا د/ مها حاتم  نظم اقتصادية مقارنه   11  -  2  205 

11  - 8 االربعاء  أ.د/ احمد الناقة اقتصاديات الصناعة والطاقة   205 
إسالمياقتصاد  بعاء االر  أ.د/ عبد الرحمن يسرى    11  -  2  205 

5  - 2 االربعاء  د/ رمضان مقلد  دراسات الجدوى االقتصادية   205 

 . (ألخ..  10/٣1 السبت من  يبدأ والثالث ،10/1٧ السبت من هللا بإذن يبدأ األول  فاألسبوع ذلك وعلى ،وهكذا والخامس والثالث  األول  األسابيع: الفردية باألسابيع يقصد)*
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اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 

* ع الفردية()االسابي   عربيالثالثة علوم سياسية رقة الف  
 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة
السياسي تاريخ الفكر  11  - 8 الثالثاء  د/ وليد قاسم   206 

2  -  11 الثالثاء   د/ ممدوح منصور  تحليل السياسات الخارجية   206 
5  - 2 الثالثاء  د/ على عبد المطلب  تحليل السياسات العامة   206 
اسماعيل  قدري  /أ.د  عالقات سياسية دولية  11  - 8 االربعاء    206 

السياسي تطور مصر  العادليد/ اسامة   2  -  11 االربعاء    206 

 . (ألخ..  10/٣1 السبت من  يبدأ والثالث ،10/1٧ السبت من هللا بإذن يبدأ األول  فاألسبوع ذلك وعلى ،وهكذا والخامس والثالث  األول  األسابيع: الفردية باألسابيع يقصد)*
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اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
* )االسابيع الفردية(  إنجليزي الفرقة الثالثة علوم سياسية   

 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة
السياسي تاريخ الفكر  11  - 8 الثالثاء  د/ صفاء صابر    301 

العامة تحليل السياسات  2  -  11 الثالثاء  د/ احمد سيد حسين    301 
ت سياسية عربية القاع 5  - 2 الثالثاء   د/ احمد سيد حسين    301 

السياسي تطور مصر  العادليد/ اسامة   11  - 8 االربعاء    301 
2  -  11 االربعاء  د/ ممدوح منصور  تحليل السياسات الخارجية   301 

 . (ألخ..  10/٣1 السبت من  يبدأ والثالث ،10/1٧ السبت من هللا بإذن يبدأ األول  فاألسبوع ذلك وعلى ،وهكذا والخامس والثالث  األول  األسابيع: الفردية باألسابيع يقصد)*
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اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

حاضرات جدول م  
* (الزوجية)االسابيع  عربيالفرقة الرابعة اقتصاد   

 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة
11  - 8 الثالثاء  د/ نهى ناجى  تخطيط وسياسات اقتصادية   204 
رة قضايا اقتصادية معاص مروة محمد على /د   2  -  11 الثالثاء    204 

قياسي اقتصاد  5  - 2 الثالثاء  د/ شرين نصير   204 
إسالمي  مالينظام  حجازي أ.د/ المرسى   11  - 8 االربعاء     204 

2  -  11 االربعاء  أ.د/ السيد االسريتى  اقتصاديات المشروعات الصغيرة   204 
 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*
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 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 

* (الزوجية)االسابيع  إنجليزي الفرقة الرابعة اقتصاد   
 الحجرة  الموعد اليوم القائم بالتدريس المادة
ي قياساقتصاد  اء الثالث د/ شرين نصير   8 -  11  205 

2  -  11 الثالثاء  د/ نهى ناجى  تخطيط وسياسات اقتصادية   205 
11  - 8 االربعاء  أ.د/ السيد االسريتى  اقتصاديات المشروعات الصغيرة   205 

إسالمي  مالينظام  حجازي أ.د/ المرسى   2  -  11 االربعاء     205 
ربعاء اال د/ محمد عابد  قضايا اقتصادية معاصرة   2 -  5  205 

 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*

 

 



 

                           
                    

 

 ميد الع مك تب                                                                                                  

وكيل الكلية لشوئن التعليم والطالب مك تب                                     
                                                       Vice Dean Education and Student Affairs   

Dean’s Office               

اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
* )االسابيع الزوجية(  عربيالفرقة الرابعة علوم سياسية   

عدالمو  اليوم القائم بالتدريس المادة لحجرة ا   
الخارجية المصرية  السياسة 11  - 8 الثالثاء  د/ عادل عنتر    206 

2  -  11 الثالثاء  د/ صفاء صابر  النظرية السياسية   206 
االقتصادي  التنمية والتخطيط 5  - 2 الثالثاء  د/ سحر عبد الرؤوف   206 

الدوليادارة الصراع  11  - 8 االربعاء  أ.د/ احمد وهبان    206 
اسماعيل  ري قد  /أ.د  جيوبولتكس  2  -  11 االربعاء    206 

 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*



 

                           
                    

 

 ميد الع مك تب                                                                                                  

وكيل الكلية لشوئن التعليم والطالب مك تب                                     
                                                       Vice Dean Education and Student Affairs   

Dean’s Office               

اسات االقتصادية والعلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سموحة )عزبة سعد(    –مبنى األنشطة الطالبية    –المدينة الجامعية طلبه    –السياسية  

 

 جدول محاضرات 
* (ةزوجيال)االسابيع    إنجليزي الفرقة الرابعة علوم سياسية   

وعدالم اليوم القائم بالتدريس المادة  الحجرة  
االقتصادي التنمية والتخطيط  11  - 8 الثالثاء  د/ مها حاتم    301 

2  -  11 الثالثاء   د/ مروه خليل  سياسة خارجية مصرية   301 
الحسيني د/ محرز  جيوبوليتكس  5  - 2 الثالثاء    301 

11  - 8 االربعاء  د/ صفاء صابر  النظرية السياسية   013  
الدوليادارة الصراع  بر د/ صفاء صا  2  -  11 االربعاء     301 

 ( ألخ..  11/٧ السبت من يبدأ والرابع ،10/2٤ السبت من هللا بإذن يبدأ الثاني  فاألسبوع ذلك وعلى  ،وهكذا والسادس والرابع الثاني األسابيع:  الزوجية باألسابيع يقصد)*

                                                                                                                       

 

 

 


