
  
  
  

   

 

  ) ٢٠٢٢دفعة ( - ) تكميلي ( ٢٠٢٢ الشتويجدول امتحانات الدراسات العليا الفصل 

  اليــــوم          
  

   القسم

  السبت  
١٤/٥/٢٠٢٢ 

  األحــد 
١٥/٥/٢٠٢٢  

  االثنني 
١٦/٥/٢٠٢٢  

  الثالثاء  
١٧/٥/٢٠٢٢  

  األربعاء 
١٨/٥/٢٠٢٢  

  اخلميس  
١٩/٥/٢٠٢٢  

  مشكالت نحوية    اللغة العربية  
  قراءات في  

 النظرية البالغية الحديثة  
  

قراءات في السيرة  
 النبوية 

 

    التاريخ 
تاريخ وحضارة مصر 

  اإلسالمية
  

تاريخ وحضارة مصر 
  القديمة  

  
تاريخ وحضارة مصر 

  الحديث والمعاصر  

  يزي  اإلنجل األدب   للغة اإلجنليزية ا
 (مستوي متقدم) 

 
  كتابة أكاديمية

   (مستوي متقدم)
 

  لغويات 
 (مستوي متقدم) 

 

 نظريات الشخصية     علم النفس المرضي    علم النفس التربوي      علم النفس 

   قراءات متنوعة     واعد  ـــــق   ٢٠أدب معاصر القرن   اللغة الفرنسية  

 أثار إسالمية    نية نية وروماأثار يونا   أثار مصرية قديمة      اآلثــــــار 

ترجمة من وإلى العبرية    اللغات الشرقية 
  الحديثة  

       

    اجلغرافيا 
مات مبادئ نظم المعلو
 الجغرافية  

  
  األساليب الكمية  
 في الجغرافيا  

 جغرافيا التنمية    

  فلسفة يونانية      ة األخالق  فلسف    فلسفة الجمال     الفلسفة 
  

  

  رئيس قسم  
  الدراسات العليا 

  وكيل الكلية  
  العليا والبحوث  للدراسات 

  عميد الكلية  

  البحريي أ.د/ وليد شوقي   أ.د/ ياسر عبد الوهاب  اللواتي  أ / حممود



  
  
  

   

 

  ) ٢٠٢٢دفعة ( - ) املاجستري ( ٢٠٢٢ الشتويجدول امتحانات الدراسات العليا الفصل 

  اليــــوم          
  

   القسم

  السبت  
١٤/٥/٢٠٢٢  

  األحــد 
١٥/٥/٢٠٢٢  

  االثنني 
١٦/٥/٢٠٢٢  

  الثالثاء  
١٧/٥/٢٠٢٢  

  األربعاء 
١٨/٥/٢٠٢٢  

  اخلميس  
١٩/٥/٢٠٢٢  

    فنون أدبية وعلم األسلوب      مهارات الكتابة باللغة العربية    اللغة العربية 
  مناهج العلماء  

 ر  لتفسيفي ا العرب
  

  مناهج البحث التطبيقية    فلسفة القيم    الفلسفة الحديثة والمعاصرة     الفلسفة 

    فونولوجيا وأبنية وتراكيب    أدب مقارن    أصول البحث العلمي   اللغة اإلجنليزية

  أصول البحث العلمي     التاريخ
البيزنطية   راطوريةاإلمب

 والحروب الصليبية  
 تاريخ مصر الحديث   

   تقنيات الفن المسرحي   فرنسية اللغة ال
 ) ١موضوع خاص (

  
  دراسات لغوية  

  

  علم النفس االجتماعي     علم النفس اإلكلينيكي    أصول البحث العلمي     علم النفس

  العلمي   أصول البحث   اللغات الشرقية
  ترجمة

 ) فارسي  -عبري (
  

  موضوع خاص 
  ) فارسي  -عبري (

  

  ي أصول البحث العلم   املكتبات واملعلومات 
مة في  موضوعات متقد

 تكنولوجيا المعلومات 
  

مناهج البحث في المكتبات  
  والمعلومات 

   االتجاهات المنهجية الحديثة     نظريات اجتماعية    مشكالت اجتماعية    علم االجتماع 

   نصوص جغرافية بلغة أجنبية     اجلغرافيا
نظم المعلومات الجغرافية  

 واستشعار عن بعد  
  ) ١موضوع خاص ( 

   ـار ــــاآلث
  مواقع آثرية 

 ) يوناني -إسالمي   –مصري (
  

  )مصري (  آثار مصرية قديمة
  

 ) إسالمي  -يوناني ( )١موضوع خاص (
 

  آثار مصر عبر العصور 
  ) يوناني -إسالمي   –مصري (

  
  

  

  

  

  

  رئيس قسم  
  الدراسات العليا 

  وكيل الكلية  
  العليا والبحوث  للدراسات 

  عميد الكلية  

  البحريي أ.د/ وليد شوقي   أ.د/ ياسر عبد الوهاب  اللواتي  أ / حممود



  
  
  

   

 

  ) ٢٠٢٢دفعة ( - ) دكتوراه ( ٢٠٢٢ الشتويل امتحانات الدراسات العليا الفصل جدو

  اليــــوم          
  

   القسم

  السبت  
١٤/٥/٢٠٢٢  

  األحــد 
١٥/٥/٢٠٢٢  

  االثنني 
١٦/٥/٢٠٢٢  

  الثالثاء  
١٧/٥/٢٠٢٢  

  األربعاء 
١٨/٥/٢٠٢٢  

  اخلميس  
١٩/٥/٢٠٢٢  

   م النفس  ـــــعل
  علم النفس 
 ) ١اإلكلينيكي (

 علم النفس التجريبي    النشر العلمي    

  المصادر األدبية واللغوية    ) ٢موضوع خاص (   صناعة المعجم    ة ـــاللغة العربي

   ا ــــــــاجلغرافي
  موضوع خاص في  

 الجغرافيا بلغة أجنبية  
 ) ٢موضوع خاص (  النشر العلمي  

  فلسفة اللغة وتطبيقاتها    ) ٢موضوع خاص (   د الحداثة  أدب ما بع  اللغة اإلجنليزية 

   خ  ــــــــــالتاري
 األدنى حضارة الشرق 
 القديم  

  موضوع خاص    النشر العلمي  

  دراسات أسرية  ) ٢(موضوع خاص     دانيةأصول الدراسة المي  اع  ـــعلم االجتم

    ـار ـــــــــــاآلثــ
  متاحف وحفائر 

  ) مصري -يوناني (
 

  موضوع خاص في اآلثار
 ) مصري -يوناني (

 

نصوص هيراطيقية  
  )  مصري ( وديموطيقية

  
 )يوناني(  أثار مصر الغارقة

    ة  ــــــــــالفلسف
  الفلسفة  

  ) ١وقضايا التنوير (
  النشر العلمي   

  اهات المعاصرة  االتج
في المنطق وفلسفة  

 العلوم
  

  

  رئيس قسم  
  الدراسات العليا 

  وكيل الكلية  
  العليا والبحوث  للدراسات 

  عميد الكلية  

  البحريي أ.د/ وليد شوقي   أ.د/ ياسر عبد الوهاب  اللواتي  أ / حممود
   



  
  
  

   

 

  

  ) ٢٠٢١ دفعة( ــــــاتختلفـ - ) املاجستري ( ٢٠٢٢ الشتويجدول امتحانات الدراسات العليا الفصل 

  اليــــوم          
  

   القسم

  السبت  
١٤/٥/٢٠٢٢  

  األحــد 
١٥/٥/٢٠٢٢  

  االثنني 
١٦/٥/٢٠٢٢  

  الثالثاء  
١٧/٥/٢٠٢٢  

  األربعاء 
١٨/٥/٢٠٢٢  

  اخلميس  
١٩/٥/٢٠٢٢  

نصوص جغرافية بلغة      ـاــــافيــــاجلغر
  )١موضوع خاص (       أجنبية  

  ة ـــاللغة العربي
مهارات الكتابة باللغة  

  العربية 
  
 )حون معاجم واللغة العربية (

  
فنون أدبية وعلم  

  األسلوب  
  

 )١موضوع خاص (
  

  مناهج العلماء العرب
  في التفسير 

  
موضوع خاص في  

 البالغة والنقد 

  

  )١خاص ( موضوع     م النفس  ـــــــعل

  النفس اإلكلينيكي علم
  

مهارات استخدام  
 الحاسوب في علم النفس  

  

  األدب اإلنجليزي     )١خاص ( موضوع   اللغة اإلجنليزية 
  عاصر  الحديث والم

الفلسفة الحديثة    ة  ــــــــــالفلسف
   فلسفة القيم    والمعاصرة 

أو موضوع في اللغة    دبيةاالتجاهات األ  الشرقية  اللغات 
نقوش سامية أو فنون     األدب المقارن

  فارسية 

  

  

  رئيس قسم  
  الدراسات العليا 

  وكيل الكلية  
  العليا والبحوث  للدراسات 

  عميد الكلية  

  البحريي أ.د/ وليد شوقي   أ.د/ ياسر عبد الوهاب  اللواتي  أ / حممود
  


