
                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 لؽى انهغخ انؼطثُخ وآزاثهب

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب اللغة العربية وادابها تخصص الدراسات االدبية والنقدية

 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 المقرر 

ارغبهبد انجحش األزثٍ 

 انًؼبطط 

ػهى األؼهىة 

 اإلحظبئٍ 

يظبزض انزطاس األزثٍ 

 ػُس انؼطة 

يُبهظ انؼهًبء 

انًؽهًٍُ فٍ انجحش 

 انؼهًٍ 

          

           20 14 8 10 اعداد الطالب

 لؽى انهغخ انؼطثُخ وآزاثهب

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اللغة العربية وادابها تخصص الدراسات اللغوية

 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 المقرر 
َخ وَحىَخ ظىاهط نغى

 فٍ انهغخ انؼطثُخ  

يظبهط انزغُط فٍ 

 انؼطثُخ انًؼبططح 

 َظطَخ انهغخ 

            

             9 8 5 اعداد الطالب

 لؽى انهغخ انؼطثُخ وآزاثهب

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اللغة العربية وادابها تخصص الدراسات 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

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 المقرر 
 رشطَغ إؼاليٍ 

                

                 1 اعداد الطالب

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وآزاثهب إلَغهُعَخلؽى انهغخ ا  

 

 

 

االدبدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اللغة االنجليزية وادابها 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

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 المقرر 
أزة انؽُط وانؽُطح 

 انصارُخ 

زضاؼبد فٍ انمطٌ  األزة ثبنهغخ اإلَغهُعَخ 

 انضبيٍ ػشط 
            

             2 1 4 اعداد الطالب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وآزاثهب انفطَؽُخلؽى انهغخ   

 

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم 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 

اسم 
 المقرر 

 لضبَب فهؽفُخ يؼبططح  انفكط انؼطثٍ  األزة انًىاظٌ 

            

اعداد 
 الطالب

3 3 3 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

وآزاثهب انزبضَد واِصبض انًظطَخ واإلؼاليُخلؽى   



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة التاريخ القديم

 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 المقرر 
غطَخ انؼظىض انح

 ويب لجم األؼطاد 

رطىضاد انفكط 

انؽُبؼٍ فٍ 

 انؼظىض انمسًَخ 

نغخ يظطَخ لسًَخ 

(8 )  
            

             1 1 1 اعداد الطالب

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية تخصص تاريخ العصور الوسطى

 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 المقرر 

انؼظىض  انطهجُخ فٍ

 انىؼطً 

انُظى االعزًبػُخ فٍ 

 انؼظىض انىؼطً 

رطىض انزبضَد فٍ شططٌ 

انمبضح األوضوثُخ فٍ 

 انؼظىض انىؼطً 

َظىص ربضَرُخ ثهغخ  يساضغ انزفؽُط انزبضَرٍ 

         أوضوثُخ حسَضخ 

         1 1 1 1 1 اعداد الطالب

 

األثار المصرية واالسالمية شعبة التاريخ الحديثدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم التاريخ و   

 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 المقرر 
عزًبػٍ انزبضَد اال  َظىص ربضَرُخ  يساضغ انزفكُط انزبضَرٍ  

            

             4 4 2 اعداد الطالب

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

وآزاثهب انزبضَد واِصبض انًظطَخ واإلؼاليُخلؽى   

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم 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 

 اسم المقرر 

األزة فٍ انؼظط انًظطٌ 

 انزأذط 

 َظىص ثهغخ أوضوثُخ حسَضخ  انفٍ فٍ انؼظط انًزأذط 

            

             7 7 7 اعداد الطالب

 

واالسالمية شعبة االثار االسالميةدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم التاريخ و 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 

 اسم المقرر 

انًؤصطاد انحضبضَخ 

 انًرزهفخ فٍ اِصبض اإلؼاليُخ 

يُهظ ثحش فٍ اِصبض  يساضغ انزظىَط اإلؼاليٍ 

             اإلؼاليُخ 

             1 2 2 اعداد الطالب

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم التاريخ و األثار المصرية واالسالمية شعبة التاريخ االسالمى

 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 المقرر 

طحبنخ وانغغطافُىٌ فٍ ان

 انؼظط اإلؼاليٍ 

انفطوق انؽُبؼُخ وانسَُُخ 

 فٍ انؼبنى اإلؼاليٍ 

انًطأح فٍ انؼظط اإلؼاليٍ 

 )شطلب وغطثب( 

 حضبضحيىضىع ذبص فٍ ان

 اإلؼاليُخ 

يىضىع ذبص فٍ انؼظط 

انًًهىكٍ وػاللبرهى 

 انربضعُخ 

َظىص ربضَرُخ ثهغخ 

َضخ إؼاليُخ حس        

       8 7 6 7 8 9 اعداد الطالب

 
 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

انغغطافُب وَظى انًؼهىيبد انغغطافُخلؽى   

 

الجغرافية تخصص الجغرافيا الطبيعيةدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم الجغرافيا و نظم المعلومات   

 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 المقرر 

لبػخ ثحش فٍ 

 انغغطافُب انطجُؼُخ

يىضىع ذبص فٍ 

انغغطافُب انطجُؼُخ ثهغخ 

 أوضوثُخ

زضاؼخ يُساَُخ يزمسيخ 

 فٍ انغغطافُب انطجُؼُخ

 انًُبخ انزطجُمٍ

          

           ال َىعس ال َىعس ال َىعس ال َىعس اعداد الطالب

 

انغغطافُب وَظى انًؼهىيبد انغغطافُخلؽى   

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم 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 

 اسم المقرر 

لبػخ ثحش فٍ  ػاللبد زونُخ  ررطُظ ػًطاٍَ 

 انغغطافُب انجشطَخ 

يمسيخ عغطافُخ فٍ 

َظى يؼهىيبد انغغطافُب 

 انجشطَخ 

          

           2 1 2 2 اعداد الطالب

 
 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

انفهؽفخلؽى   

 

 
 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم الفلسفة شعبة الفلسفة و تاريخها

 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 المقرر 

انزُبضاد انفكطَخ 

انًؼبططح فٍ انمبضح 

 األوضوثُخ 

 انًُزبفُعَمب 
لطاءاد فهؽفُخ ثهغخ 

 أعُجُخ 
            

اعداد 
 الطالب

1 1 1             

 

انفهؽفخلؽى   

 

 

شعبة الفلسفة االسالميةدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم 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 

 اسم المقرر 
انحُبح انطوحُخ فٍ 

 اإلؼالو 

انؼاللخ ثٍُ انُمم 

 وانؼمم فٍ اإلؼالو 

 ػهى أطىل انسٍَ 

            

اعداد 
 الطالب

2 2 2 
            

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

انفهؽفخلؽى   

 

 

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم الفلسفة شعبة المنطق 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 المقرر 

ػهًُخ  –ثحىس فهؽفُخ  انًؼطفخ انؼهًُخ 

 يؼبططح 

زضاؼبد يؼبططح فٍ 

فهؽفخ انؼهىو )ثبنهغخ 

 اإلَغهُعَخ( 

            

اعداد 
 الطالب

2 2 2 
            

انفهؽفخلؽى   

 
 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم 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 

 اسم المقرر 

اإلػالو وَظى 

 انًؼهىيبد 

االؼزطارُغُخ 

 وانؽُبؼخ 

انُظطَبد انؽُبؼُخ 

ػُس انُىَبٌ 

 وانطويبٌ 

انُظى وانًصاهت 

انؽُبؼُخ فٍ 

 اإلؼالو 

زضاؼخ رحهُم 

يضًىٌ انىصبئك 

 انؽُبؼُخ 

لطاءاد ؼُبؼُخ 

 ثهغخ أعُجُخ 

َظطَخ انظطاع 

     انؽُبؼٍ 

اعداد 
 الطالب

4 7 5 1 2 2 3 
    

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

االعزًبعلؽى   

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اإلجتماع تخصص علم 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 المقرر 

أذاللُبد انجحش فٍ 

 انؼهىو االعزًبػُخ 

االرغبهبد انُمسَخ فٍ 

 ػهى االعزًبع 

زضاؼبد يزمسيخ فٍ  انزُظًُبد االعزًبػُخ 

يُهغُخ انجحش فٍ 

 انؼهىو االعزًبػُخ 

يىضىع ذبص فٍ ػهى 

         االعزًبع 

اعداد 
 الطالب

1 1 2 2 2 
        

 
 

 

 لؽى االعزًبع

الفلسفة فى االداب قسم اإلجتماع تخصص اإلعالم واالتصال درجة دكتوراة  

 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 المقرر 
أذاللُبد ثحىس 

 اإلػالو 

االرغبهبد انُمسَخ فٍ 

 ثحىس اإلػالو 

زضاؼبد يزمسيخ فٍ   زضاؼبد يزرظظخ 

 يُهغُخ ثحىس اإلػالو 

وؼبئم اإلػالو ورشكُم 

 انىػٍ 
        

اعداد 
 الطالب

3 2 2 3 2 
        

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػهى انُفػلؽى   

 

قسم علم النفسدرجة دكتوراة الفلسفة 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

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 المقرر 
االذزجبضاد وانًمبَُػ 

 انُفؽُخ 

 ٍ ٍ انًؼطف رشرُض انضططاثبد  انؼالط انُفؽ

 انُفؽُخ وانؼمهُخ

ػهى انُفػ اإلكهُُُكٍ  ػهى انُفػ األؼطٌ  ػهى انظحخ انُفؽُخ 

(0 )  

ػهى انُفػ  ػهى انُفػ انطجٍ 

 انفؽُىنىعٍ 

 ػهى َفػ انشىاش 

اعداد 
 الطالب

5 13 1 5 4 7 13 13 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

األَضطوثىنىعُبلؽى   

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم األنثروبولوجيا تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 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 المقرر 
األَضطوثىنىعُب 

 انؽُبؼُخ 

 أَؽبق انفكط وانًؼطفخ 

              

اعداد 
 الطالب

1 1 
              

األَضطوثىنىعُبلؽى   

األنثروبولوجيا التطبيقيةدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم األنثروبولوجيا 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

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 المقرر 
أَضطوثىنىعُب  أَضطوثىنىعُب انجُئخ 

 انًغزًبػذ اِؼُىَخ 
              

اعداد 
 الطالب

1 1 
              

األَضطوثىنىعُبلؽى   

انزطاس وانًزبحف انشؼجُخدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم األنثروبولوجيا 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

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 المقرر 
إزاضح انًزبحف 

 وانًؼبضع 

 انفٍ انشفبهٍ 

              

اعداد 
 الطالب

1 2 
              



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

اِصبض وانسضاؼبد انُىَبَُخ وانطويبَُخلؽى   

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم 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 المقرر 

انطيع وانطيعَخ فٍ 

انفٍُُ انُىَبٍَ 

 وانطويبٍَ 

انفٍ انغُبئعٌ فٍ 

يظط فٍ انؼظطٍَ 

 انُىَبٍَ وانطويبٍَ 

انفٍ انُىَبٍَ 

وانطويبٍَ زضاؼخ 

 يمبضَخ 

فٍ انفؽُفؽبء فٍ 

 شًبل أفطَمُب 

فُىٌ آؼُب انظغطي فٍ 

انؼظطٍَ انُىَبٍَ 

 وانطويبٍَ 

فُىٌ ؼىضَب فٍ 

انؼظطٍَ انُىَبٍَ 

 وانؽهُىلٍ 

      

اعداد 
 الطالب

6 7 6 4 5 3 
      

 

اِصبض وانسضاؼبد انُىَبَُخ وانطويبَُخلؽى   

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم األثار و الدراسات اليونانية و الرومانيةفكر يوناني وروماني

 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 المقرر 
األؼطىضح وانزبضَد فٍ 

 يحبوضاد أفالطىٌ 

َظىص فهؽفُخ ثهغخ 

( 8َىَبَُخ )  
              

اعداد 
 الطالب

1 1 
              

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

اِصبض وانسضاؼبد انُىَبَُخ وانطويبَُخلؽى   

 

وانالرُُُخ انُىَبَُخ انسضاؼبد انهغىَخدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم األثار و الدراسات اليونانية و الرومانية 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

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 

 ػهى انههغبد انُىَبَُخ  اسم المقرر 

يىضىع ذبص فٍ 

انهغخ انُىَبَُخ أو 

 انالرُُُخ يؽزىي يزمسو

َظطَخ رحهُم األذطبء 

)زضاؼخ رطجُمُخ ػهً 

 انُىَبَُخ أو انالرُُُخ( 

            

اعداد 
 الطالب

1 1 1 
            

 

 

 
 

ررظض انسضاؼبد األزثُخ انُىَبَُخ وانالرُُُخدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم األثار و الدراسات اليونانية و الرومانية   

 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 المقرر 

زضاؼخ ألػًبل أزَت 

( 8َىَبٍَ؟ضويبٍَ )  

يىضىع ذبص فٍ 

األزة انىَُبٍَ أو 

( 8انالرٍُُ )  

َظىص أزثُخ الرُُُخ 

(8 )              

اعداد 
 الطالب

1 2 2 
            

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انظىرُبد وانهؽبَُبدلؽى   
 

واللسانياتدرجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم الصوتيات   

 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 المقرر 
ارغبهبد حسَضخ فٍ 

 انفىَىنىعُب 

ػهى انهغخ اإلكهُُُكٍ 

( 8يؽزىي يزمسو )  

ػهى انهغخ انحبؼىثٍ 

( 8يؽزىي يزمسو )  

َظطَبد فٍ ػهى 

 انظىرُبد 

 زضاؼبد فطزَخ 

        

         1 2 1 1 2 اعداد الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسضاؼبد انًؽطحُخلؽى   
 

 

فى االداب قسم الدراسات المسرحية درجة دكتوراة 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

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 المقرر 
عًبنُبد األزاء  ربضَد وفكط حضبضٌ 

 واإلذطاط انًؽطحٍ 

 ػهى األؼطىضح 

            

اعداد 
 الطالب

1 3 2 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًكزجبد وانًؼهىيبدلؽى   

 

دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم المكتبات و المعلومات شعبة المكتبات والمعلوماتدرجة   

 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 
 المقرر 

انؽُبؼبد انىطُُخ 

 نهًؼهىيبد 

انُظى اِنُخ انًزكبيهخ 

 نهًكزجبد 

 يىاز األطفبل  رحمُك وَشط انزطاس 

          

اعداد 
 الطالب

10 9 9 5 
          

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

انشطلُخانهغبد لؽى   
 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اللغات الشرقية 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 

 اسم المقرر 
نجالغخ يىضىع فٍ ا

فبضؼٍ(  -رطكٍ -)أضزٌ  

يىضىع فٍ انفكط انزطكٍ 

او انهُسٌ أو اإلَطاٍَ 

 انمسَى 

يىضىع فً األزة 

 االؼاليً انًمبضٌ

  
 

          

             1 2 1 اعداد الطالب

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اللغات الشرقية شعبة اللغة الفارسية

 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 المقرر 
نجالغخ يىضىع فٍ ا

فبضؼٍ(  -رطكٍ -)أضزٌ  

يىضىع فٍ انفكط انزطكٍ 

او انهُسٌ أو اإلَطاٍَ 

( 8انمسَى )  

              

               1 1 اعداد الطالب

 

 درجة دكتوراة الفلسفة فى االداب قسم اللغات الشرقية 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 المقرر 
فٍ انسضاؼبد االؼزشطاق 

8انؽبيُخ   

يىضىع فٍ ارغبهبد َمس 

 انؼهس انمسَى 

يىضىع فٍ األزة 

 انؽبيٍ انًمبضٌ 

يىضىع فٍ انُحى 

 انؽبيٍ انًمبضٌ 
          

           1 3 3 2 اعداد الطالب



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼهس انؼهىو االعزًبػُخ
 

انرسيخ االعزًبػُخدرجة دكتوراة الفلسفة 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

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 المقرر 
االرغبهبد انُمسَخ فٍ  أَضطوثىنىعُب انزًُُخ 

 ػهى االعزًبع  

فهؽفخ انرسيخ 

 االعزًبػُخ ولضبَبهب

يشكالد انزًُُخ فٍ 

 انؼبنى انضبنش 

يُهظ ولضبَب انؼهىو 

 االعزًبػُخ 

اؼزطارُغُبد انزغُُط 

 انًرطظ

اإلحظبء فٍ انؼهىو 

 االعزًبػُخ 
    

اعداد 
 الطالب

5 8 17 19 1 15 12 
    

 

 

 

 
 

انزًُُخ االعزًبػُخدرجة دكتوراة الفلسفة 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

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 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 
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 اسم المقرر 
االرغبهبد انُمسَخ فٍ  أَضطوثىنىعُب انزًُُخ 

 ػهى االعزًبع 

فهؽفخ انرسيخ 

 االعزًبػُخ ولضبَبهب 

يشكالد انزًُُخ فٍ 

 انؼبنى انضبنش 

َظطَبد انزًُُخ 

 وارغبهبرهب 
        

اعداد 
 الطالب

2 2 4 2 2 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼهس انسضاؼبد انهغىَخ وانزطعًخ
 

انزطعًخ )ررظض انهغخ اإلَغهُعَخ(درجة دكتوراة الفلسفة 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

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 المقرر 
زضاؼخ صمبفُخ نهغخ 

 األذطي 

 َظطَبد فٍ انزطعًخ 

              

اعداد 
 الطالب

4 4 
              

 

 

 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 

       

 

 

                      

                      

                      

                      

 عميد الكلية والبحوث                                             لدراسات العلياوكيل الكلية ل                                                           أمين الكلية                                      مدير اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼهس انسضاؼبد انمجطُخ

 
ربضَد األلجبط درجة دكتوراة الفلسفة 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

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 المقرر 
ربضَد انًؽُحُخ فٍ 

 يظط 

ربضَد يظط فٍ انؼظط 

 انجُعَطٍ 

ربضَد يظط فٍ طسض 

 اإلؼالو 
            

اعداد 
 الطالب

1 1 1 
            

 

 

 

 

اِصبض وانفُىٌ انمجطُخدرجة دكتوراة الفلسفة 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

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 



                      

                      

 كهُخ االزاة

انسضاؼبد انؼهُبازاضح   

8102انطثُغ  فظم  عسول ايزحبٌ يمطضاد  

زضعخ انسكزىضاِ                 
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اسم 
 المقرر 

انفربض وانععبط 

 انمجطٍ 

يشغىالد انؼبط وانؼظى  فٍ انُؽُظ انمجطٍ 

 انمجطٍ 
            

اعداد 
 الطالب

3 3 3 
            

 


