
 
 

      جامعة االسـكنجرية
 لزمن : ساعتان ا                                                    كلية اآلداب     

       وحجة االمتحانات اآللية
 

 ججول
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قسم الفلسفة

 الفرقة األولى :) الئحة ججيجة (
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 افالطهن"-"طاليسالفلسفة اليهنانية 5الى   3من  4/6/0202الجمعة 
 تاريخ فلسفة قجيمة)الئحة قجيمة(

 فلسفة الجمال 5الى   3من  7/6/0202االثنين
 مناهج البحث والتفكير العلمى 5الى   3من  22/6/0202الجمعة 

 مبادئ علم النفس ومجارسه 5الى   3من  24/6/0202ن االثني

 المجخل الى علم االجتماع 5الى   3من  28/6/0202الجمعة 

 لغة اوربية حجيثة ونصهص 5الى   3من  02/6/0202االثنين 

 مادة االنتساب 5الى   3من  05/6/0202الجمعة 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 



 
 

                  جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 0202/0202 الجامعى للعامامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الرابعة الفترة 
 قسم الفلسفة

  الفرقة الثانية :
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 املدارس الفلسفية املتأخرة 8الى   6من  4/6/0202الجمعة 
 )العصراهلينسىت(

------ 

 نظرايت علم االجتماع املنطق االستقرائى 8الى   6من  7/6/0202االثنين
 الفلسفة القدمية والنصوص املذاهب االخالقية عند املسلمني 8الى   6من  22/6/0202الجمعة 
  فلسفة الفن 8الى   6من  24/6/0202االثنين 
 الفلسفة االسالمية والنصوص الفكر السياسى ىف االسالم 8الى   6من  28/6/0202الجمعة 

 نصوص فلسفية بلغة اجنبية لغة اوربية  حديثة ونصوص 8الى   6من  02/6/0202 االثنين
 مادة االنتساب مادة االنتساب 8الى   6من  05/6/0202الجمعة 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة          

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               م ناصرأ/ ابراهيم ابراهي    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 
 



 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتان الزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 جولـــج

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 قسم الفلسفة

 الفلسفةلثالثة شعبة الفرقة ا
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 مشكالت فلسفية مشكالت فلسفية 0الى  20من  6/6/0202األحج 

  التصوف االسالمى 0الى   20من  9/6/0202اإلربعاء
 صالفلسفة احلديثة والنصو  ( 81الفلسفة احلديثة )القرن  0الى  20من  23/6/0202األحج

 املنطق الرايضى (2املنطق الرايضى ونظرايته) 0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 

  اتريخ العلوم عند العرب 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 
 نصوص فلسفية بلغة اوربية لغة اوربية حديثة ونصوص 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 ادة االنتسابم مادة االنتساب 0الى  20من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  ائم بعمل عميج الكليةق            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتان الزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 جولــــج
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية  الفترة 
 قسم الفلسفة

 السياسة  فلسفة  الفرقة الثالثة : شعبة
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

  الفكر الفلسفي املعاصر 0ى ال 20من  6/6/0202األحج 
 مناهج البحث العلمى املنظمات االقليمية 0الى   20من  9/6/0202اإلربعاء

 االمم املتحدة واملنظمات العاملية املتخصصة نظام احلكم يف اإلسالم 0الى  20من  23/6/0202األحج
 ى العامالسياسة وقياس الرأ السياسة واإلعالم 0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 

 القانون الدوىل العام القانون الدول العام 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 
نصوص سياسية بلغة أوربية  0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 حديثة
 نصوص سياسية ابللغة االجنبية

 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية     المشرف االدارى للهحجة      

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 



 
 جامعة االسـكندرية

      االداب  كلية    
 ساعتان الزمن :           وحدة االمتحاانت االلية

 

 ججول

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 قسم الفلسفة

 
  ) شعبة تاريخ العلهم وفلسفتها ( الفرقة الثالثة 
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 تطور التكنولوجيا 0الى  20من  6/6/0202األحج 

 )دراسه((  8العريب )   الرتاث العلم 0ى  ال 20من  9/6/0202اإلربعاء

 اتريخ العلوم الطبيعية والطبية 0الى  20من  23/6/0202األحج
 املنطق الرايضي ونظرايته 0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 

 فلسفة املنطق 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 
 ديثةنصوص علمية بلغة أوربية ح 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب 0الى  20من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 



 
 
 

 جامعة االسـكندرية
     االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 ججول
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 األولي الفترة 
 قسم الفلسفة

 الفلسفةشعبة  الرابعة الفرقة
    

 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 الفلسفة العامه امليتافيزيقا 22الى  9من  6/6/0202األحج 

 الفكر السياسى ىف االسالم االسالمى املعاصرالفكر 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

 الفلسفة املعاصرة والنصوص (2) الفلسفة املعاصرة 22الى  9من  23/6/0202األحج

 د العرباتريخ العلوم عن فلسفة اللغة 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

  االيديولوجيات وفلسفة احلضارة 22الى  9من   6/0202/ 02األحج 
نصوص فلسفية بلغة اوربية  22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

 حديثة
 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 22الى  9من  07/6/0202األحج 

           كلية لشئهن التعليم والطالبوكيل ال     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 



 
 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 جولــج
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-ساب عادىانت-انتظام

 األوليالفترة 
 قسم الفلسفة

 ة فلسفة السياسة شعب الرابعة الفرقة
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 النظرية السياسية املعاصرة النظم السياسية والدستورية ىف مصر 22الى  9من  6/6/0202األحج 

 املنظمات االقليمية مم املتحدة واملنظمات العامليةاال 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

 االقتصاد السياسى العالقات الدولية 22الى  9من  23/6/0202األحج

 حقوق االنسان االيديولوجيات وفلسفة التاريخ واحلضارة 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

 ث ىف السياسةمشروع حب مشروع حبث ىف السياسة 22الى  9من   6/0202/ 02األحج 

  نصوص سياسية بلغة اوربية حديثة 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 22الى  9من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               اهيم ناصرأ/ ابراهيم ابر     

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 



 
 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 ججول

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الجراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 األولي  الفترة
 قسم الفلسفة

 

 شعبة تاريخ العلهم وفلسفتها لرابعةا الفرقة
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 فلسفة الرايضيات 22الى  9من  6/6/0202األحج 

 مناهج العلوم املعاصرة 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

 اخالقيات البحث العلمى 22الى  9من  23/6/0202األحج
 هندسة املعرفة 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

 ()حتقيق(2الرتاث العلمى العرىب ) 22الى  9من   6/0202/ 02حج األ

 نصوص علمية بلغة اوربية حديثة 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب 22الى  9من  07/6/0202األحج 

           بوكيل الكلية لشئهن التعليم والطال     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                               

 


