جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  11 -9 :صثاحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف انفزقح { انزاتعح } دٔر سثتًثز 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
قسى  /انفهسفح
السدت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/59

5252/9/02

انفهسفح انحذيثّ 4 /
( قزٌ )19
5أَتظاو2+أ.عادٖ
15+أ.يٕجّ

انفكز االساليٗ
انحذيث 4 /
3أَتظاو1+أ.عادٖ
7+أ.يٕجّ

فهسفّ انهغّ 4/
14أَتظاو2+أ.عادٖ
136+أ.يٕجّ

انفهسفّ انًعاصزج
(4 / )1

انًُطق ٔانذكاء
االصطُاعٗ4/
2أَتظاو6+أ.يٕجّ

َصٕص فهسفيح
تهغح 4 /
3أَتظاو1+أ.عادٖ
45+أ.يٕجّ

انفهسفّ انحذيثّ
َٔصٕص4/
(الئحح قذيًح)
4أَتظاو3+أ.عادٖ
1+أ.يٕجّ

انفهسفّ انعايّ 4 /
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو

انفهسفح االسالييّ
ٔانُصٕص4/
(الئحح قذيًح)
3أ.يٕجّ

انفهسفّ انًعاصزِ
ٔانُصٕص4/
(الئحح قذيًح)
5أَتظاو1+أ.عادٖ
1+أ.يٕجّ

تاريخ انعهٕو
عُذ انعزب 4 /

انفكز انسياسٗ فٗ
االسالو4/
(الئحح قذيًح)
1أ.يٕجّ

3أَتظاو17+أ.يٕجّ

(الئحح قذيًح)
1أَتظاو1+أ.عادٖ

يذاْة اخالقيح عُذ
انغزتيٍ 3 /
1أَتظاو2+أ.يٕجّ

انفهسفح االسالييح 3/
(فالسفح االسالو)
1أ.يٕجّ

يُاْج انثحث عُذ
انًسهًيٍ 0 /
1أ.يٕجّ

تاريخ انعهٕو عُذ
انعزب 3 /
3أ.يٕجّ

يادج االَتساب 3 /
1أ.يٕجّ

انًُطق انزياضٗ3 /
َٔظزياتّ ( ) 0
1أ.يٕجّ

انًُطق االستقزائٗ 0/
1أَتظاو5+أ.يٕجّ

انفهسفح االسالييّ
ٔانُصٕص 3 /
(الئحح قذيًح)
3أ.يٕجّ

يذخم انٗ انفهسفح 1/
2أ.يٕجّ

عهى انكالو 0 /
1أ.عادٖ1+أ.يٕجّ

فهسفح عصٕر
ٔسطٗ 0 /
1أ.يٕجّ

َظزياخ عهى
االجتًاع 0 /
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  0 – 10 :ظٓزا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف انفزقح { انزاتعح } دٔر سثتًثز 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
قسى  /انفهسفح
السدت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/59

5252/9/02

االيذيٕنٕجياخ ٔفهسفح
انحضارج 4 /
1أ.يٕجّ

يُاْج انعهٕو
انًعاصزِ4 /
1أَتظاو1+أ.يٕجّ

قضايا فهسفيح 4 /
1أَتظاو

انفكز االساليٗ
انًعاصز 4/
2أَتظاو1+أ.عادٖ
10+أ.يٕجّ

انفهسفّ
انًعاصزج (4 / )0

انًيتافيزيقا 4/
1أ.عادٖ12+أ.يٕجّ

1أَتظاو32+أ.يٕجّ

الخميس

االيذيٕنٕجياخ ٔفهسفح
انحضارج 4/
(الئحح قذيًح)
2أَتظاو

يُاْج انعهٕو 4 /
(الئحح قذيًح)
1أ.عادٖ1+أ.يٕجّ

فهسفح انعهٕو 3/
1أ.يٕجّ

انًُطق انزياضٗ3 /
َٔظزياتّ ( ) 1
1أَتظاو4+أ.يٕجّ

نغح أرتيح حذيثح 3 /
 2أ.يٕجّ

يادج االَتساب 4 /
1أ.عادٖ6+أ.يٕجّ

انتصٕف االساليٗ 3/
1أَتظاو1+أ.عادٖ
1+أ.يٕجّ

يشكالخ فهسفيح 3/
2أَتظاو1+أ.يٕجّ

انفهسفح انحذيثح
ٔانُصٕص 3/

انًُطق انزياضٗ3 /
(الئحح قذيًح)
1أَتظاو

َصٕص فهسفيح
تهغح 3 /
(الئحح قذيًح)
1أ.يٕجّ

فكز سياسٗ
غزتٗ 3/
1أ.يٕجّ

نغح أرتيح حذيثح 0 /
1أ.يٕجّ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

(الئحح قذيًح)
1أَتظاو
يادج االَتساب 0 /
1أ.يٕجّ

قائم بعمل امين الكلية
أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

انًذارس انفهسفيح
انًتأخزج0/
1أ.يٕجّ

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ :
انزيٍ  :ساعتاٌ

 11-9صثاحا

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف انفزقح { انزاتعح } دٔر سثتًثز 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
قسى  /انفهسفح
شعثح انسياسح -:
االحد

السدت

5252/9/52

5252/9/52

انُظى انسياسيح 4/

يشزٔع تحث 4 /

0أ.يٕجّ

1أ.يٕجّ

انفكزانعزتٗ انًعاصز 4 /
1أَتظاو

انفكزانعزتٗ انًعاصز 4 /
(الئحح قذيًح)
1أ.عادٖ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
ٔحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ :
انزيٍ  :ساعتاٌ

 11-9صثاحا

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف انفزقح { انزاتعح } دٔر سثتًثز 0201/0220
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
قسى  /انفهسفح
شعثح تاريخ انعهٕو -:
االحد

السدت

5252/9/52

5252/9/52

انًُطق ٔانذكاء
االصطُاعٗ 4 /

فهسفح انزياضاخ 4/
2أَتظاو9+أ.يٕجّ

1أ.عادٖ8+أ.يٕجّ

اخالقياخ انثحث
انعهًٗ 4 /

َظزيح انًعزفح
انعهًيح 4/

1أ.يٕجّ

1أ.يٕجّ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /ديرررررل ابررررررابيم احمرررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لدرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

