
 
 جامعة االسـكندرية 
     االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 جدول
 9109/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 قسم الفلسفة

 الفلسفةشعبة  الرابعة الفرقة
    

مهاد الالئحة  يدةدالجمهاد الالئحة  الهقت اليهم
 القديمه

عد د 
 الطالب 

 366 الفلسفة العامه امليتافيزيقا 4الى 9من  01/7/9191االربعاء

الفكر السياسى ىف  االسالمى املعاصرالفكر 4الى 9من  09/7/9191األحد
 االسالم

366 

الفلسفة املعاصرة  (2) الفلسفة املعاصرة 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء
 والنصوص

366 

 366 اتريخ العلوم عند العرب فلسفة اللغة 4الى 9من  93/7/9191األحد

 366  االيديولوجيات وفلسفة احلضارة 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 366  نصوص فلسفية بلغة اوربية حديثة 4الى 9من  1/8/9191اإلربعاء 

 366 مادة االنتساب مادة االنتساب 4الى 9من  9/8/9191األحد 

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية    مشرف االدارى للهحدة        ال

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د/ هانى خميس احمد                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضى   

 

 يعتمد،،،       

  عميد الكلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 دولــج
 9109/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة 
 لسفةقسم الف

 ة فلسفة السياسة شعب الرابعة الفرقة
عدد  مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 الطالب
النظم السياسية والدستورية ىف  4الى 9من  01/7/9191االربعاء

 مصر
 99 النظرية السياسية املعاصرة

 99 ملنظمات االقليميةا االمم املتحدة واملنظمات العاملية 4الى 9من  09/7/9191األحد

 92 االقتصاد السياسى العالقات الدولية 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

االيديولوجيات وفلسفة التاريخ  4الى 9من  93/7/9191األحد
 واحلضارة

 99 حقوق االنسان

 99 مشروع حبث ىف السياسة مشروع حبث ىف السياسة 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 99  نصوص سياسية بلغة اوربية حديثة 4الى 9من  1/8/9191اإلربعاء 

 99 مادة االنتساب مادة االنتساب 4الى 9من  9/8/9191األحد 

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د/ هانى خميس احمد                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضى   

 

 يعتمد،،،       

  الكليةعميد               
                                                                          

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتان: الزمن      وحدة االمتحاانت االلية
 

 جدول

 9109/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية  الفترة
 قسم الفلسفة

 

 شعبة تاريخ العلهم وفلسفتها الرابعة الفرقة
 عدد الطالب   اسم المهاد  الهقت اليهم

 04 فلسفة الرايضيات 4الى 9من  01/7/9191االربعاء
 04 مناهج العلوم املعاصرة 4الى 9من  09/7/9191ألحدا

 04 اخالقيات البحث العلمى 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء
 04 هندسة املعرفة 4الى 9من  93/7/9191األحد

 04 ()حتقيق(2الرتاث العلمى العرىب ) 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء
 04 وربية حديثةنصوص علمية بلغة ا 4الى 9من  1/8/9191اإلربعاء 
 41 مادة االنتساب 4الى 9من  9/8/9191األحد 

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 / هانى خميس احمد      أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضى   

 

 يعتمد،،،       

  عميد الكلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     
 


