جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيرحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيرحاٌ يٍ  4 -2 :يساءا
انزيٍ  :ساعراٌ

جـذٔل
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
اَرظاو-اَرساب عادٖ-اَرساب يٕجّ
انفرزج انثانثح
لسى انفهسفح
انفزلح األٔني :
انسثد
2102/02/23

الثالثاء

9112/1/1

انسثد
2103/0/5

الدبت

9112/1/19

الثالثاء

9112/1/11

انثالثاء
2103/0/22

الفكخ الذخقي
السجخل إلي
الفلدفة

القجيػ

فكخ اسالمى

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

معاصخ

السشطق

الرؽرى

السشطق

فلدفة الدياسة

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

والحاسؽب

السجخل إلي

األنثخوبؽلؽجيا

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيرحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيرحاٌ يٍ  4- 2:يساءا
انزيٍ  :ساعراٌ

جـذٔل
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
اَرظاو-اَرساب عادٖ-اَرساب يٕجّ
انفرزج انثانثح
لسى انفهسفح
انفزلح انثانثح  :شعثح ذاريخ انعهٕو ٔفهسفرٓا
االثُيٍ
2102/02/10
العلػ في

الحزارات القجيسة

الخسيذ

9112/1/3

حخكة التخجسة
فى الحزارة

الخسيذ

9112/1/11

تاريخ العلػ

اإلسالمية

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

االثُيٍ
2103/0/04

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

تاريخ

الخياضيات

فلدفة العلػ

والفلغ

األصؽلي

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

السشطق

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
حذج االيرحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيرحاٌ يٍ  4 – 2:يساءا
انزيٍ  :ساعراٌ

جـذٔل
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
اَرظاو-اَرساب عادٖ-اَرساب يٕجّ
انفرزج انثانثح
لسى انفهسفح
انفزلح انثانثح  :شعثح فهسفح انسياسح الئحح جذيذج
االثُيٍ
2102/02/10

الخسيذ

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

ذطٕيز انفكز
انسياسٗ انغزتي

يذاْة ٔلضايا
سياسيح

يُاْج
انثحث انعهًي

االثُيٍ
2103/0/04

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

انجغزافيح
انسياسيح

انفكز
انفهسفي
انحذيث

انًُطك
ٔانحاسة اآلني

انفزلح انثانثح  :شعثح فهسفح انسياسح انالئحح انمذيًح
االثُيٍ
2102/02/10
انفكز انسياسي
انغزتي

الخسيذ

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

َظاو انحكى فٗ
االسالو

فهسفح انراريخ

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

االثُيٍ
2103/0/04
انجغزافيح
انسياسيح

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

انفهسفح
انحذيثح

------

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيرحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيرحاٌ يٍ  4 – 2 :يساءا
انزيٍ  :ساعراٌ

جـذٔل
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
اَرظاو-اَرساب عادٖ-اَرساب يٕجّ
انفرزج انثانثح
لسى انفهسفح
انفزلح انثانثح  :الئحح جذيذج

شعثح انفهسفح

االثُيٍ
2102/02/10

الخسيذ

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

االثُيٍ
2103/0/04

السشطق الخياضى

الفكخ الدياسي

السحاىب

الفلدفة اإلسالمية

الفلدفة الحجيثة

ونعخياتو()1

الغخبي

األخالقية عشج

( فالسفة االسالم )

االثُيٍ
2102/02/10

فلدفو العلؽم

( القخن ) 11

انفزلح انثانثح :

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

الغخبييؼ

شعثحعايح انالئحح انمذيًح
الخسيذ

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

----

-----

الفلدفة اإلسالمية
والشرؽص

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

االثُيٍ
2103/0/04
الفكخ الدياسي
الغخبي

انخًيس
2103/0/01
فلدفو العلؽم

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

االثُيٍ
2103/0/20
األخالق

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيرحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيرحاٌ يٍ  00 – 3 :صثاحا
انزيٍ  :ساعراٌ

جـذٔل
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
اَرظاو-اَرساب عادٖ-اَرساب يٕجّ
انفرزج األٔني
لسى انفهسفح
انفزلح انثاَيح  :الئحح جذيذِ
انسثد
2102/02/23
الفلدفة اليؽنانية
(ارسطؽ)

الثالثاء

9112/1/1
علػ الكالم

الدبت

انسثد
2103/0/5

9112/1/19

فلدفة العرؽر

فلدفة القيػ

الؽسطى

الثالثاء

9112/1/11

السشطق العخبى

انثالثاء
2103/0/22
مشاىج البحث

عشج السدلسيؼ

انفزلح انثاَيح  :انالئحح انمذيًح
انسثد
2102/02/23

الثالثاء

9112/1/1
فهسفح انفٍ

-----السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

انسثد
2103/0/5

الثالثاء

الدبت

9112/1/19

فهسفح أرتيح
فٗ انعصز
انٕسيط
اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

9112/1/11

عهى انُفس
االجرًاعٗ

انثالثاء
2103/0/22

انًُطك
االسرمزائٗ

االخالق

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

ميعاد االمتحان مؼ 1.31-11.31 :مداءا

جامعة االسـكشجرية

الدمؼ  :ساعتان

كلية اآلداب

ججول
وحجة االمتحانات اآللية
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مؽجو
الفتخة الثانية

قدػ الفلدفة

الفخقة الخابعة شعبة الفلدفة (الئحة ججيجة )
االثُيٍ
2102/02/10
الفكخ االسالمى
الحجيث

الخسيذ

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

االثُيٍ
2103/0/04

الفلدفة الحجيثة

مشاىج العلؽم

السشطق والحكاء

(القخن)12

السعاصخة

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

الفلدفة

االصطشاعى

قزايا فلدفية

السعاصخة(ا)

الفخقة الخابعة عام ( الئحة قجيسة )
االثُيٍ
2102/02/10
الفلدفة

االسالمية

الخسيذ

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

االثُيٍ
2103/0/04

انخًيس
2103/0/01

الفلدفو الحجيثة
والشرؽص

والشرؽص
السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

مشاىج العلؽم

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

------

-----

االثُيٍ
2103/0/20
االيجيؽلؽجيات
وفلدفة

الحزارة

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

ميعاد االمتحان مؼ  1.31 – 11.31 :ظي اخ

جامعة االسـكشجرية

الدمؼ  :ساعتان

كلية اآلداب

وحجة االمتحانات اآللية

ججول
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مؽجو
الفتخة الثانية

قدػ الفلدفة
الفخقة الخابعة شعبة تاريخ العلؽم وفلدفتيا (الئحة ججيجة )
االثُيٍ
2102/02/10

الخسيذ

9112/1/3

9112/1/11

فلدفة العلؽم

فلدفة العلؽم

نعخية السعخفة

الطبيعية

البيؽلؽجية

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

الخسيذ

العلسية

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

االثُيٍ
2103/0/04

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

السشطق والحكاء

علػ السعلؽمات

الجساعات

العلسية وتطؽر

االصطشاعى

العلػ

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

ميعاد االمتحان مؼ  1.31-11.31 :ظيخا

جامعة االسـكشجرية

الدمؼ  :ساعتان

كلية اآلداب

ججول
وحجة االمتحانات اآللية
ايرحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مؽجو
الفتخة الثانية

قدػ الفلدفة

الفخقة الخابعة شعبة فلدفة الدياسة (الئحة ججيجة )
االثُيٍ
2102/02/10

الخسيذ

9112/1/3

الخسيذ

االثُيٍ
2103/0/04

9112/1/11

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

الدياسة

الفكخ العخبى
السعاصخ

الشعػ الدياسية

الخارجية

الحاسؽب

حقؽق االندان

( الشعخية

والسعلؽماتية

االقتراد

الدياسى

والتطبيق )

الفخقة الخابعة شعبة فلدفة الدياسة (الئحة قجيسة )
االثُيٍ
2102/02/10
الفكخ العخبى
السعاصخ

الخسيذ

9112/1/3

الشعػ الدياسية

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

الخسيذ

9112/1/11

الفلدفة

السعاصخة

االثُيٍ
2103/0/04

انخًيس
2103/0/01

االثُيٍ
2103/0/20

الفكخ الدياسى

-----

االيجيؽلؽجيات

فى االسالم

اميؼ الكلية

وفلدفة التاريخ

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

أ /دمحم خليل الدعجنى

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية
أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

