
                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم اللغة العربية وآدابها
 درجة الماجستير فى االداب لسم اللغة العربية وادابها تخصص الدراسات االدبية والنمدية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اسم الممرر 
األػثُخ االتزبهبد 

 وانُمؼَخ انًؼبطـح

انفكـ انجالغٍ وانُمؼٌ 

 ػُؼ انؼـة
 فُىٌ أػثُخ ػهى االمهىة ػؿامخ نُبلؼ ػـثٍ ػؿامخ نشبػـ ػـثٍ ػؿامخ فٍ انُمؼ انتطجُمٍ

يُبهذ ػؿامخ تبؿَظ 

 األػة

يىضىع عبص فٍ 

 انجالغخ انؼـثُخ

 1 30 42 58 53 49 40 30 18 اعداد الطالب

 

 االداب لسم اللغة العربية وادابها تخصص الدراسات اللغويةدرجة الماجستير فى 

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اسم الممرر 
وآحبؿهب فٍ  أطىل انفمه

 انُضى انؼـثٍ

االتزبهبد انهغىَخ 

 انًؼبطـح

انُضى وانظـف لضبَب 

 ويشكالد

ػؿامبد نغىَخ ثهغخ 

 أوؿوثُخ
   فمه انؼـثُخ انًمبؿٌ ػهى انًظطهش ػهى األمهىة طُبػخ انًؼزى

اعداد 
 الطالب

21 17 16 15 8 24 1 13   

تخصص الدراسات االسالميةدرجة الماجستير فى االداب لسم اللغة العربية وادابها   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اإلمالو ولضبَب انؼظـ اسم الممرر 
يُبهذ انؼهًبء انؼـة فٍ 

 انتفنُـ

يُبهذ انًنتشـلٍُ فٍ 

 انؼؿامبد اإلماليُخ

يىضىع عبص فٍ 

 انضؼَج وػهىيه

يىضىع عبص فٍ 

 انضضبؿح اإلماليُخ
     َظىص ثهغخ أوؿوثُخ ػهى األمهىة

     6 10 2 4 14 1 9 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   
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  ػؿرخ انًبرنتُـ 

 

 

       

 
  

                    
  

                    

       

  

 عميد الكلية                                 والبحوثلدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                     أمين الكلية                                   اإلدارة مدير                          
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 لسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 

 

االدبدرجة الماجستير فى االداب لسم اللغة االنجليزية وادابها تخصص   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 أػة انًـأح اسم الممرر 
أػة يب ثؼؼ انكىنىَُبنُخ 

 وَظـَبتهب
 انـواَخ انًؼبطـح

انشؼـ اإلَزهُقٌ انضؼَج 

 وانًؼبطـ
       انًنـس انًؼبطـ األػة وانهنبَُبد

اعداد 
 الطالب

3 8 6 6 0 8       

 
 
 

والترجمةدرجة الماجستير فى االداب لسم اللغة االنجليزية وادابها تخصص اللسانيات   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

         األػة وانهنبَُبد  ػهى انؼالنخ  انًؼزًُخ  انظىتُبد وانفىَىنىرُب  أػة انًـأح  اسم الممرر 

         8 8 8 0 0 اعداد الطالب
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 لسم اللغة الفرنسية وآدابها
 
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم اللغة اللغة الفرنسية وادابها

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

             مناهج بحث   اللغويات و األسلوبية األػة انؼبنًٍ اسم الممرر 

             3  2 2 اعداد الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية وآدابها



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   
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  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 درجة الماجستير فى االداب لسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة التاريخ المديم

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

(0انهغخ انًظـَخ انمؼًَخ ) اسم الممرر   
يظبػؿ انتبؿَظ انًظـٌ 

 انمؼَى

يُبهذ انجضج فٍ انتبؿَظ 

 انمؼَى

يىضىع عبص فٍ تبؿَظ 

 انزقَـح انؼـثُخ

يىضىع عبص فٍ تبؿَظ 

 إَـاٌ انمؼًَخ

يىضىع عبص فٍ تبؿَظ 

       يظـ انمؼًَخ

       5 5 6 3 1 5 اعداد الطالب

 
االداب لسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة تاريخ العصور الوسطىدرجة الماجستير فى   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 اسم الممرر 
اإليجـاطىؿَخ انجُقَطُخ 

 وانضـوة انظهُجُخ
 انُمؼ انتبؿَغٍ انًغىل وانضـوة انظهُجُخ

تأحُـ انضضبؿح اإلماليُخ فٍ 

 أوؿوثب فٍ انؼظىؿ انىمطً

رقؿ انجضـ انًتىمظ فٍ 

 انؼظىؿ انىمطً

َظىص تبؿَغُخ ثهغخ 

أوؿوثُخ صؼَخخ )تبؿَظ 

 ثُقَطخ(

َظىص تبؿَغُخ ثهغخ 

خ )تبؿَظ أوؿوثُخ صؼَخ

 انضـوة انظهُجُخ(

تطور الكتابة  

التاريخية فى العصور 
 الوسطى

  

    1 1 3 3 1 1 2 1 اعداد الطالب

 
 درجة الماجستير فى االداب لسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة التاريخ الحديث

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 نغخ تـكُخ صؼَخخ فهنفخ انتبؿَظ انىحبئك األؿشُفُخ اسم الممرر 
نغخ شـلُخ )فبؿمُخ أو 

 ػجـَخ أو ػخًبَُخ(
   يظبػؿ انتبؿَظ انًؼبطـ َظىص تبؿَغُخ يُهذ انجضج انتبؿَغٍ يظبػؿ انتبؿَظ انضؼَج

   2 2 4 3 2 2 1 3 اعداد الطالب

 لسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية وآدابها



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   
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 التاريخ االسالميدرجة الماجستير فى االداب لسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة 

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 اسم الممرر 
اإلماليٍ فٍ انؼظـ انؼبنى 

 انؼجبمٍ

ػؿامخ فٍ انًؼبنى انتبؿَغُخ 

واألحـَخ نًؼَُخ اإلمكُؼؿَخ 

 اإلماليُخ

ػؿامخ فٍ يظبػؿ انتبؿَظ 

 اإلماليٍ

يىضىع عبص فٍ اِحبؿ 

اإلماليُخ ثشـق انؼبنى 

 اإلماليٍ

يىضىع عبص فٍ تبؿَظ 

 انًغـة واألَؼنل

يىضىع عبص فٍ تبؿَظ 

 انًغىل

يىضىع عبص فٍ تبؿَظ 

اإلماليُخ يظـ  

َظىص تبؿَغُخ إماليُخ 

 ثهغخ أوؿوثُخ صؼَخخ
  

   19 9 8 18 1 19 10 8 اعداد الطالب

 

 درجة الماجستير فى االداب لسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة األثار المصرية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

ـح انؼـثُخآحبؿ انزقَ اسم الممرر   انؼًبؿح فٍ انؼـاق انمؼَى أحبؿ إَـاٌ انمؼًَخ 
يُبهذ انجضج فٍ اِحبؿ 

 انًظـَخ

يىضىع عبص فٍ انضضبؿح 

 انؼـالُخ انمؼًَخ
الفنون الصغرى فى  َظىص هُـوغهُفُخ َظىص هُـاطُمُخ

 العراق المديم
  

    1 4 11 5 9 1 11 6 اعداد الطالب

 

 التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة االثار االسالميةدرجة الماجستير فى االداب لسم 

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 اسم الممرر 
انقعـفُخ اإلماليُخ انفُىٌ 

 فٍ شـق انؼبنى اإلماليٍ

ػؿامخ فٍ انًؼبنى انتبؿَغُخ 

واألحـَخ نًؼَُخ اإلمكُؼؿَخ 

اإلماليُخ )شؼجخ انتبؿَظ 

 اإلماليٍ(

لبػخ ثضج فٍ انؼًبؿح 

 وانفُىٌ اإلماليُخ

يىضىع عبص فٍ اِحبؿ 

اإلماليُخ ثشـق انؼبنى 

 اإلماليٍ

يىضىع عبص فٍ اِحبؿ 

ؼبنى اإلماليُخ ثغـة ان

 اإلماليٍ

يىضىع عبص فٍ انؼًبؿح 

 األَؼننُخ

يىضىع عبص فٍ انؼًبؿح 

 انؼخًبَُخ

موضوع خاص فى 
 فنون الغرب االسالمى

  

    4 4 4 4 4 4 4 4 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
الجغرافيا الطبيعيةدرجة الماجستير فى االداب لسم الجغرافيا و نظم المعلومات الجغرافية تخصص   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 االمتشؼبؿ ػٍ ثؼؼ اسم الممرر 

رًُىؿفىنىرُخ تطجُمُخ 

عـائظ آنُخ )تغظض 

 عـائظ(

ػؿامخ يُؼاَُخ يتمؼيخ 

 )رًُىؿفىنىرُب(

ػؿامخ يُؼاَُخ فٍ انزغـافُب 

 انطجُؼُخ

ػؿامخ يُؼاَُخ يتمؼيخ 

 )يُبط(
 ػهى انتـثخ )ثُؼنىرٍ(

يىضىع عبص فٍ انزغـافُب 

 انطجُؼُخ

َظى انًؼهىيبد انزغـافُخ 

(0)    

   6 2 7 3 7 6 6 7 اعداد الطالب

 
 درجة الماجستير فى االداب لسم الجغرافيا و نظم المعلومات الجغرافية تخصص الجغرافيا البشرية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

( 0إصظبء تضهُهٍ ) اسم الممرر  بَُخ تىفَؼبد يك   
ػؿامخ يُؼاَُخ يتمؼيخ فً 

 انزغـافُب انجشـَخ
 ػهى اننكبٌ 

ػهى اننُبمخ 

 وانًشكالد اننُبمُخ
     يىاؿػ يبئُخ  يُبهذ وأمبنُت ثضج ثشـَخ 

     1 4 4 4 1 4 4 اعداد الطالب

 
المعلومات الجغرافية تخصص الخرائطدرجة الماجستير فى االداب لسم الجغرافيا و نظم   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اسم الممرر 
( )شؼجخ 0ٍ )إصظبء تضهُه

 انزغـافُب انجشـَخ( 

كبَُخ )شؼجخ تىفَؼبد ي

 انزغـافُب انجشـَخ( 
 عـائظ آنُخ  تظًُى وتُفُؾ انغـائظ 

يُهذ وأمبنُت ثضج 

         كبؿتىرـافُخ 

         2 2 2 2 1 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم الفلسفة

 
 

 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم الفلسفة شعبة الفلسفة االسالمية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
ُبمٍ فٍ انفكـ انن

 اإلمالو
 فالمفخ اإلمالو ػهى انكالو

َظىص فهنفُخ إماليُخ 

           ثهغخ أوؿوثُخ صؼَخخ

      1 1 1 0 اعداد الطالب

 
 
 

شعبة الفلسفة و تاريخهادرجة الماجستير فى االداب لسم الفلسفة   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

انشـلٍ انمؼَى انفكـ اسم الممرر   فهنفخ انفٍ  
يُبهذ ثضج فٍ انؼهىو 

 اإلَنبَُخ 

َظىص فهنفُخ ثهغخ 

 أوؿوثُخ 
          

           1 1 1 1 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم الفلسفة
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم الفلسفة شعبة المنطك وفلسفة العلوم

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 

 اسم الممرر 
انؼهًٍ  أطىل انجضج

 ويُبهزه
           فهنفخ صؼَخخ ويؼبطـح فهنفخ انهغخ تـاث انؼـة انؼهًٍ

اعداد 
 الطالب

1 1 2 2           

 
 
 
 
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم الفلسفة شعبة فلسفة السياسة

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 11:00 01:0 

ؼَهىيبمًانتبؿَظ ان اسم الممرر   انفكـ اننُبمٍ انغـثٍ 
انفكـ اننُبمٍ فٍ 

 انضضبؿح اإلماليُخ
 تطىؿ انفكـ اننُبمٍ

فهنفخ انزًبل )شؼجخ 

 انفهنفخ وتبؿَغهب(
 يؾاهت وأَؼَىنىرُبد

يُبهذ انجضج فٍ انؼهىو 

     اننُبمُخ

اعداد 
 الطالب

1 1 1 2 2 2 1     

 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم االجتماع

تخصص علم اإلجتماع الماجستير فى االداب لسم اإلجتماع  

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 اسم الممرر 

انضؼَخخ االتزبهبد 

وانًؼبطـح فٍ َظـَخ 

 ػهى االرتًبع

انمضبَب اننُبمُخ 

 انًؼبطـح

انًشكالد االرتًبػُخ 

 واننهىن االَضـافٍ

تـاث ػهى االرتًبع 

 -إَزهُقٌ -فـَن1ٍ

طٍُُ( -َبثبٍَ -إَطبنٍ  

ػهى االرتًبع وفضبَب 

 انتًُُخ انًنتؼايخ

كُفُخ كتبثخ انـمبنخ 

       انؼهًُخ

اعداد 
 الطالب

6 3 6 3 7 6 
      

 
 

 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم اإلجتماع تخصص اإلعالم واالتصال

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 اسم الممرر 

د انؼػبَخ امتـاتُزُب

 واإللُبع

امتطالػبد ولُبمبد 

 انـأٌ انؼبو

اإلػالٌ وصًالد انتنىَك 

 االرتًبػٍ

االتزبهبد انًؼبطـح فٍ 

 انؼاللبد انؼبيخ

االتزبهبد انًؼبطـح فٍ 

ثضىث االتظبل وانـأٌ 

 انؼبو

االتزبهبد انًؼبطـح فٍ 

 َظـَبد االتظبل

انًؼبنزبد اإلصظبئُخ 

 نهجضىث اإلػاليُخ 

االتظبل تكُىنىرُب 

8وانًؼهىيبد   

َظىص إػاليُخ ثهغخ 

 أرُجُخ

0َظى اإلػالو انؼونٍ   

اعداد 
 الطالب

11 9 3 13 3 13 22 3 14 

 

 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم علم النفس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم علم النفس

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88  81-يونيو-80   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

اسم 
 الممرر 

مُكىنىرُخ ؽوٌ 

 انفئبد انغبطخ

0 

 ػهى انُفل االرتًبػٍ

2 

إصظبء مُكىنىرٍ 

 ينتىي يتمؼو

9 
 انتضهُم انُفنٍ

 
 مُكىنىرُخ انشُغىعخ

مُكىنىرُخ إػاؿح 

 األفيبد

 ػهى انُفل انًـضٍ 2

يُبهذ انجضج فٍ ػهى 

 انُفل

 

انمُبك اإلكهُُُكٍ فٍ 

انُفنٍانًزبل   

 

َظىص َفنُخ ثهغخ 

 أرُجُخ

ػهى انُفل اإلؿشبػٌ  

02 

ػهى انُفل اننُبمٍ 

01 

ػهى انُفل انًؼـفٍ 

02 

ػهى انُفل انتزـَجٍ 

82 

اعداد 
 الطالب

19 12 27 11 17 33 24 6 37 10 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم األنثروبولوجيا

 

 
 
 
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم األنثروبولوجيا تخصص األنثروبولوجيا الفيزيمية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 انُظـَخ انتطىؿَخ انًؼبطـح انـئُنبد  اإلصظبءاد انضُىَخ  األَخـوثىنىرُب انخمبفُخ  اسم الممرر 
يُبهذ انجضج فٍ 

         األَخـوثىنىرُب انفُقَمُخ

         1 1 1 1 2 اعداد الطالب

تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثمافيةدرجة الماجستير فى االداب لسم األنثروبولوجيا   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 أَخـوثىنىرُب انمـاثخ  اسم الممرر 
األَخـثىنىرُب انهغىَخ 

 و االتظبل
حانتًُُخ وانتضضـ اإلَكىنىرُب انخمبفُخ           انُىع )رُؼؿ( وانًزتًغ  

         1 1 1 1 1 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم األنثروبولوجيا
 
 

التطبيميةدرجة الماجستير فى االداب لسم األنثروبولوجيا تخصص األنثروبولوجيا   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
أَخـوثىنىرُب انًزتًغ 

 انًظـٌ

أَخـوثىنىرُب انًزتًؼبد 

 األفـَمُخ

األَخـوثىنىرُب انطجُخ 

)تغظض األَخـوثىنىرُب 

 انفُقَمُخ(

األَخـوثىنىرُب انطجُخ 

 انتطجُمُخ
 األًَبط انًزتًؼُخ

انتًُُخ وانتضضـ )تغظض 

األَخـوثىنىرُب االرتًبػُخ 

 وانخمبفُخ(

 اننُبمبد االرتًبػُخ

األَخـوثىنىرٍ يُبهذ انجضج 

)تغظض األَخـوثىنىرُب 

 االرتًبػُخ وانخمبفُخ(

 األَخـوثىنىرُب انضضـَخ

 1 3 2 1 2 2 1 1 3 اعداد الطالب

 
 
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم األنثروبولوجيا تخصص التراث والمتاحف الشعبية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 

األَخـوثىنىرُب انخمبفُخ 

)تغظض األَخـوثىنىرُب 

 انفُقَمُخ(

 االصتفبالد انشؼجُخ اإلثنولوجيا

انخمبفخ انًبػَخ )تغظض 

األَخـوثىنىرُب انخمبفُخ 

 واالرتًبػُخ(

يُبهذ انجضج فٍ انتـاث 

 انشؼجٍ
        

         1 1 2 1 2 اعداد الطالب

 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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والرومانيةلسم اآلثار والدراسات اليونانية   

 درجة الماجستير فى االداب لسم األثار و الدراسات اليونانية و الرومانية شعبة األثار

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
فٍ انفٍ األمطىؿح 

 انُىَبٍَ وانـويبٍَ

انضضبؿح انًمؼوَُخ 

 )تبؿَظ وآحبؿ(
 انفٍ انمجطٍ تبؿَظ ػبو انفُىٌ

انفُىٌ انظغـي فٍ 

اإلمكُؼؿَخ فٍ انؼظـٍَ 

 انُىَبٍَ وانـويبٍَ

 انؼًهخ اننكُؼؿَخ

فُىٌ انشـق األػًَ )ثالػ 

انُهـٍَ وانزقَـح 

 انؼـثُخ(

 يُبهذ انجضج األحـٌ
يىضىػبد ػٍ صضبؿح 

ؿَخاإلمكُؼ  

 6 7 4 3 1 2 4 8 9 اعداد الطالب

 
و الرومانية تخصص الدراسات اللغويةدرجة الماجستير فى االداب لسم األثار و الدراسات اليونانية   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 

انُىَبٍَ ػهى انظـف 

 وانالتٍُُ انًمبؿٌ

يُبهذ انجضج فٍ انؼهىو 

 انهغىَخ

فٍ 1يىضىع عبص 

انهغخ انُىَبَُخ أو 

 انالتُُُخ(

            

             1 1 1 اعداد الطالب

 درجة الماجستير فى االداب لسم األثار و الدراسات اليونانية و الرومانية شعبة التاريخ اليونانى و الرومانى

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
انًُؼٍَُ وانفـك  تبؿَظ

 األعًٍُُُ

تبؿَظ انُىَبٌ فٍ انؼظـ 

 انهههُُُنتٍ

تبؿَظ ػبو انفُىٌ )شؼجخ 

 اِحبؿ(

وحبئك ثـػَخ )يـامُى  َمىه تبؿَغُخ التُُُخ

وحبئك صضبؿَخ( –انضكبو           

         2 1 1 2 1 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم الصوتيات واللسانيات
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم الصوتيات واللسانيات

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اسم الممرر 
انضبمىثٍ ػهى انهغخ 

 )ينتىي يتمؼو(

اضطـاثبد انتىاطم 

 انهغىٌ
 ػهى انؼالنخ وانجـرًبتُخ 

 
          

اعداد 
 الطالب

7 2 10 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم الدراسات المسرحية
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم الدراسات المسرحية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

 تاريخ الفكر الفلسفى اػالو واتظبل ػهى انظىتُبد ػهى انُفل اسم الممرر 
 

        

  13 13 13 13 اعداد الطالب
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم المكتبات والمعلومات
 
 

 درجة الماجستير فى االداب لسم المكتبات و المعلومات شعبة المكتبات والمعلومات

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اسم الممرر 

انتضهُم انًىضىػٍ 

 –انًتمؼو )ينتغهظبد 

 يكبَق(

 انُشـ اإلنكتـوٍَ
ػهى انًكتجبد وانًؼهىيبد 

 انًمبؿٌ

لـاءاد ثهغخ أوؿوثُخ 

صؼَخخ فٍ انًكتجبد 

 وانًؼهىيبد

يُبهذ انجضج فٍ ػهى 

 انًكتجبد وانًؼهىيبد
        

         5 2 13 9 12 اعداد الطالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 لسم اللغات الشرلية
 درجة الماجستير فى االداب لسم اللغات الشرلية شعبة اللغة التركية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 األػة انًمبؿٌ اسم الممرر 

يُبهذ االمتشـاق فٍ 

انؼؿامبد اإلماليُخ فٍ 

انهغبد انفبؿمُخ أو انتـكُخ 

 أو األؿػَخ

يُبهذ انجضج األػثٍ 

 وانهغىٌ

يظبػؿ فبؿمُخ أو تـكُخ أو 

 أؿػَخ 

يىضىع فٍ انتبؿَظ 

انتـكٍ أو انفبؿمٍ أو 

 األؿػٌ

ـ انفبؿمٍ يىضىع فٍ انشؼ

 أو انتـكٍ أو األؿػٌ

يىضىع فٍ انفكـ اإلماليٍ 

 انضؼَج غُـ انؼـثٍ

ٍَ يىضىع فٍ انفكـ اإلَـا

 انمؼَى أو انهُؼٌ أو انتـكٍ 

يىضىع فٍ انُخـ انفبؿمٍ 

 أو انتـكٍ أو األؿػٌ

 6 2 7 1 1 1 6 6 5 اعداد الطالب

 

لسم اللغات الشرلية شعبة اللغة الفارسيةدرجة الماجستير فى االداب   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   
 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

بؿٌاألػة انًم اسم الممرر   

يُبهذ االمتشـاق فٍ 

انؼؿامبد اإلماليُخ فٍ 

انهغبد انفبؿمُخ أو انتـكُخ 

 أو األؿػَخ

يُبهذ انجضج األػثٍ 

 وانهغىٌ

يىضىع فٍ األػة انفبؿمٍ 

 أو انتـكٍ أو األؿػٌ

يىضىع فٍ انتبؿَظ 

انفبؿمٍ أو انتـكٍ أو 

 األؿػٌ

يىضىع فٍ انضضبؿح 

 اإلماليُخ فٍ انًشـق

يٍ يىضىع فٍ انفكـ اإلمال

 انضؼَج غُـ انؼـثٍ

يىضىع فٍ انُضى انفبؿمٍ 

 أو انتـكٍ أو األؿػٌ
  

   7 8 1 9 3 12 13 11 اعداد الطالب

 

 درجة الماجستير فى االداب لسم اللغات الشرلية شعبة اللغة العبرية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 08:30 10:30 

 اسم الممرر 
ػة انؼجـٌ اتزبهبد األ

 انضؼَج
 انًزتًغ اإلمـائُهٍ

يُبهذ انجضج األػثٍ 

 وانهغىٌ فٍ انؼجـَخ

يىضىع فٍ األػة انؼجـٌ 

 انمؼَى
         َضى انهغبد اننبيُخ انًمبؿٌ

         5 6 6 7 7 اعداد الطالب



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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التطبيمية اتبرنامج اللغ  
 
 

شعبة معلومات واتصاالت -درجة الماجستير فى اللغات التطبمية   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
ضهُم امتغـاد وت

 انًؼهىيبد انُظُخ
 انشبثكخ ونغبتهب

تؼاول انًؼهىيبد انـلًُخ 

 فٍ انهُئبد
            

             3 3 3 اعداد الطالب
 

 
التطبيمية اللغاتبرنامج   

 
 

شعبة ترجمة فرنسية -درجة الماجستير فى اللغات التطبمية   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 

اإلػالَُخ انتـرًخ 

 –ػـثٍ  –)فـَنٍ 

 فـَنٍ(

 انهنبَُبد انتمبثهُخ

تـرًخ األػة انشجبثٍ 

 –ػـثٍ  –)فـَنٍ 

 فـَنٍ(

تـرًخ يُظىؿح وتتجؼُخ 

 –ػـثٍ  -)إَزهُقٌ

 إَزهُقٌ(

          

           9 10 6 10 اعداد الطالب

 
 معهد العلوم االجتماعية



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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االجتماعيةدرجة الماجستير فى االداب تخصص الخدمة   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

9ثضج  إصظبء وطـق اسم الممرر   
انتطىع وانؼًم 

 االرتًبػٍ

انؼاللبد انؼبيخ فٍ 

 انًؤمنبد االرتًبػُخ

مىمُىنىرُب انزًبػبد 

 انظغُـح

تظًُى وتُفُؾ انجضج 

9االرتًبػٍ   

تُظُى وإػاؿح انًؤمنبد 

3االرتًبػُخ   

ػؿامبد يتمؼيخ فٍ تُظُى 

 انًزتًغ

ػؿامبد يتمؼيخ فٍ عؼيخ 

 انفـػ

ػؿامبد يتمؼيخ فٍ عؼيخ 

 انزًبػخ

اعداد 
 الطالب

3انمُبػح وانـأٌ انؼبو   

    

األَخـوثىنىرُب 

0االرتًبػُخ   

اننُبمخ االرتًبػُخ 

0وانتغطُظ      

 12 12 3 7 10 4 40 59 1 

 
 

 معهد العلوم االجتماعية
 

 

 درجة الماجستير فى االداب تخصص التنمية االجتماعية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 01:30 03:30 

ثضج إصظبء وطـق اسم الممرر   التظبػَبد انتًُُخ 
أَخـوثىنىرُب انًزتًؼبد 

 انًضهُخ
 انتغطُظ وانتًُُخ اإلػاؿَخ

تظًُى وتُفُؾ انجضج 

 االرتًبػٍ
 انتًُُخ اننُبمُخ انتًُُخ وانضكى انًضهٍ

مىمُىنىرُب االتظبل 

 وانتًُُخ انًضهُخ

يشـوػبد انتًُُخ فٍ 

 ظم انؼىنًخ

 6 26 27 23 7 25 2 2 10 اعداد الطالب

 
 
 

 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 معهد دراسات البحر المتوسط
 

 درجة الماجستير فى االداب تخصص الدراسات البيئية فى حوض البحر المتوسط

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
انتغُـ االرتًبػٍ 

 وػؿامبد انًنتمجم

انفُىٌ واِحبؿ فٍ صىع 

 انجضـ انًتىمظ

حمبفخ صىع انجضـ 

             انًتىمظ

             2 2 2 اعداد الطالب
 

 
 معهد دراسات البحر المتوسط

 
 درجة الماجستير فى االداب تخصص تاريخ وحضارات البحر المتوسط

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
أوؿوثب وػبنى انجضـ 

 انًتىمظ

انفُىٌ واِحبؿ فٍ صىع 

 انجضـ انًتىمظ

تبؿَظ وصضبؿح انًغـة 

 واألَؼنل

(0نغخ أوؿوثُخ صؼَخخ )  

          

           3 3 3 3 اعداد الطالب
 
 
 
 

 
 معهد الدراسات اللغوية والترجمة

 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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االنجليزية درجة الماجستير فى االداب شعبة الترجمة تخصص اللغة  

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

وتضهُم انغطبةانتـرًخ  اسم الممرر   
ػؿامبد نغىَخ فٍ نغخ 

 انتغظض

نظريات الترجمة  
 الفورية 

            

             1  5 8 اعداد الطالب

 

 

 
 

 درجة الماجستير فى االداب شعبة الترجمة تخصص اللغة الفرنسية

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
نغىَخ فٍ نغخ ػؿامبد 

 انتغظض
             َظـَبد انًؼًُ وانتـرًخ َظـَبد انتـرًخ

             7 4 5 اعداد الطالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 
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 مركز اإلسكندرية لآلثار البحرية والتراث الثمافي الغارق
 
 
 
 
 

 درجة الماجستير لمركز االسكندرية لالثار البحرية والتراث الثمافي الغارق

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
انًالصخ فٍ انؼظىؿ 

 انجضـَخ انمؼًَخ

ادارة مواقع التراث قى 
  المناطق الساحلية

              

               1  1 اعداد الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 

 

 

       

 
  

                    
  

                    

       

  

 عميد الكلية                                 والبحوثلدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                     أمين الكلية                                   اإلدارة مدير                          
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 معهد الدراسات المبطية
 
 
 
 

االداب الدراسات المبطيةدرجة الماجستير فى   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

( 0انهغخ انمجطُخ ) اِحبؿ انمجطُخ  اسم الممرر   
انًزتًغ انًظـٌ فٍ 

  األنف األونً نهًُالػ 
   يُبهذ انجضج األحـٌ      يُبهذ انجضج انتبؿَغٍ 

اعداد 
 الطالب

3 3 3 
 

3     3    

 
 
 
 
 
 
 

 مركز الدراسات الهللينيستية
 درجة الماجستير في الدراسات الهللينيستية تخصص األدب

 المواعيد
81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من



                      

                      

هُخ االػاةك  

انؼؿامبد انؼهُباػاؿح   

8102انـثُغ  فظم  رؼول ايتضبٌ يمـؿاد  

  ػؿرخ انًبرنتُـ 

 

 

       

 
  

                    
  

                    

       

  

 عميد الكلية                                 والبحوثلدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                     أمين الكلية                                   اإلدارة مدير                          
 

  

 

 
 

 
 

 
 

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
انخمبفٍ ثٍُ يظـ انتفبػم 

 وانُىَبٌ

انؼؿامبد انفُهىنىرُخ 

 وانهغىَخ فٍ اإلمكُؼؿَخ
 انؼؿامبد انهُهُُُنتُخ

أوؿاق انجـػٌ وانُمىه 

 انهُهُُُنتُخ وانؼًالد

يؼاؿك انفُىٌ 

 ثبإلمكُؼؿَخ
        

         1 1 1 1 1 اعداد الطالب

 
واالثار والعمارةدرجة الماجستير في الدراسات الهللينيستية تخصص الفن   

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
انخمبفٍ ثٍُ يظـ انتفبػم 

 وانُىَبٌ
 يُبهذ انجضج ويهبؿاته

يظبػؿ انضمجخ 

 انههُُُنتُخ

أوؿاق انجـػٌ وانُمىه 0

 انهُهُُُنتُخ وانؼًالد

يؼاؿك انفُىٌ 

 ثبإلمكُؼؿَخ

فٍ انغقف وانفُىٌ 

انظغـي فٍ انؼظـ 

 انههُُُنتٍ

 ػهى اِحبؿ انجضـَخ
انًؼاؿك انفُُخ 0

 انهههُُُنتُخ

انؼًبؿح انههُُُنتُخ 

غـافُخ اإلمكُؼؿَخوطجى  

 1 11 6 1 9 8 1 1 6 اعداد الطالب

 
 درجة الماجستير في الدراسات الهللينيستية تخصص العلوم والفلسفة

 المواعيد

81-يونيو-20 81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-20  81-يونيو-22  81-يونيو-82  81-يونيو-88   

 الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من الي من

11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 11:00 01:00 

 اسم الممرر 
وانًنُضُخ فٍ انُهىػَخ 

 اإلمكُؼؿَخ انهُهُُنتُخ
 يُبهذ انجضج ويهبؿاته

يظبػؿ انضمجخ 

 انههُُُنتُخ

شـاس َظىص أفالطىٌ 

 وأؿمطى اإلمكُؼؿاَُىٌ
          

           1 1 1 1 اعداد الطالب
 


