
                                   

                                                         

 

 

 محاضرات جدول                                     الثانيلفصل الدراسي كلية اآلداب                                    ا             
  الفرقة األولى                                  2222 – 1222العام الجامعي قسم السياسة                                        

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 التوقيت اليوم

 اإلثنين

الفكر السياسي في  السياسة العامة المادة
 اإلسالم

 بيولوجيا السياسة   الدين والسياسة الفكر السياسي الحديث

لأ.د/ فضل الله اسماعي أ.د/أشرف عبد الله المحاضر ام محمد السعيد د. حس محمد رفعت اإلمامأ.د/  د. آيات عادل زكريا 
 رحومة

 816قاعة  المكان
 الدور السادس

 816قاعة 
 الدور السادس

 816قاعة 
 الدور السادس

 816قاعة 
 الدور السادس

 816قاعة 
 الدور السادس

 

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 التوقيت اليوم

 الخميس

  مادة االنتساب القانون والمجتمع الجغرافيا السياسية   المادة

  د. آيات عادل زكريا د. إسالم فوزي انس د. محمد عبده   المحاضر

  المكان
 116قاعة 

 الدور األول
 116قاعة 

 الدور األول
 116قاعة 

  الدور األول
 

 

 عميد الكلية  سياسةقسم ال ئيسر 
 محمد رفعت اإلمام أ.د.  أ.د. محمد رفعت اإلمام

 



                                   

                                                         

 

 

 محاضرات جدول                                      الثانيلفصل الدراسي ا                        كلية اآلداب                        
  ثانيةالفرقة ال                                  2222 – 2122العام الجامعي قسم السياسة                                        

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 التوقيت اليوم   

 اإلثنين

مقدمة في السياسة  النظم السياسية   المادة
 المشاركة السياسية  المقارنة 

الفكر السياسي المعاصر 
 )نظريات العدالة(

 د. آيات عادل زكريا أ.د/ فضل الله اسماعيل أ.د/أشرف عبد الله أ.د/أشرف عبد الله  المحاضر

 826قاعة   المكان
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9  التوقيت اليوم   

 الخميس

 مادة االنتساب القانون الدولي أمن المعلومات والسياسة   السياسة والمالية  المادة

 د. حسام محمد السعيد رحومة أحمد حمامد.  سمر إبراهيم محمدد.  د. خالد عمر رحومة  ضرالمح

  226قاعة    المكان
 الدور الثاني

  226قاعة 
 الدور الثاني

  226قاعة 
 الدور الثاني

  226قاعة 
 الدور الثاني 

 

 

 عميد الكلية  سياسةقسم ال ئيسر 
 محمد رفعت اإلمام أ.د.  أ.د. محمد رفعت اإلمام

 



                                   

                                                         

 

 

 محاضرات جدول                                      الثانيلفصل الدراسي ا                             كلية اآلداب                    
 ثالثةالفرقة ال                                   2222 – 2122العام الجامعي قسم السياسة                                        

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 قيتالت اليوم   

 اإلثنين

المنظمات اإلقليمية   المادة
 مادة االنتساب مقدمة في العالقات الدولية دراسات في االستراتيجية والعالمية

 أ.د/ فضل الله اسماعيل أ.د/أشرف عبد الله أ.د. محمد رفعت اإلمام د. هشام إبراهيم  المحاضر

  116قاعة   المكان
 الدور األول

  116ة قاع
 الدور األول

  116قاعة 
 الدور األول

  116قاعة 
 الدور األول

 

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 التوقيت اليوم   

 الخميس

التنمية السياسية  اإلرهاب المادة
 واالقتصادية

التنمية السياسية 
 واالقتصادية

 نظرية األلعاب
 واالستراتيجية والسياسة 

ة االيديولوجيات السياسي
 المعاصرة

سمر إبراهيم د.  المحاضر
 محمد

أ.د/ فضل الله 
د. حسام محمد السعيد  د. خالد عمر رحومة اسماعيل

 أ.د/ فضل الله اسماعيل رحومة

 816قاعة   المكان
 الدور السادس

 816قاعة  
 الدور السادس

 816قاعة  
 الدور السادس

 816قاعة  
 الدور السادس

 816قاعة 
 الدور السادس

 

 عميد الكلية  سياسةقسم ال يسئر 
 محمد رفعت اإلمام أ.د.  أ.د. محمد رفعت اإلمام

 

 



                                   

                                                         

 

 

 محاضرات جدول                                  ثانياللفصل الدراسي ا                                       كلية اآلداب             
 رابعةالفرقة ال                                 2222 – 2122العام الجامعي      قسم السياسة                                    

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 التوقيت اليوم   

 اإلثنين

الصراع العربي   المادة
 اإلسرائيلي

 مصر في القرن 
 العشرين

األحزاب السياسية 
 وجماعات المصالح

الفساد السياسي 
 والبيروقراطي

 د. محمد محمود داود د. محمد محمود داود د. هشام إبراهيم  د. سمر إبراهيم محمد   المحاضر

  222قاعة   المكان
 الدور الثاني

  222قاعة 
 الدور الثاني

  222قاعة 
 الدور الثاني

  222قاعة 
 الدور الثاني

 

 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 12 12-9 التوقيت اليوم   

 الخميس

االقتصاد السياسي  المادة
 للتنمية 

 السياسة الخارجية
 واألمن القومي 

 الرأي العام في
 الصراع العربي اإلسرائيلي مادة االنتساب السياسة المصرية  

لأ.د/ فضل الله اسماعي ا.د. محمد رفعت اإلمام د. خالد عمر رحومة المحاضر  أ.د.محمد رفعت اإلمام + أ.د/ فضل الله اسماعيل 
 ر الحفناوي عميد/ ياس

 826قاعة  المكان
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 826قاعة 
 الدور السادس

 

 

 عميد الكلية  سياسةقسم ال ئيسر 
 محمد رفعت اإلمام أ.د.  أ.د. محمد رفعت اإلمام

 

 


