
 

 

 
 

      جامعة االسـكندرية
 لزمن : ساعتان ا                                                    كلية اآلداب     

       وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قدم الفلدفة

 الفرقة األولى :) الئحة جديدة (
 منميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 افالطهن"-"طاليسالفلدفة اليهنانية
 تاريخ فلدفة قديمة)الئحة قديمة(

8-4 

 اإلربعاء
8/5/8109 

 4-8 فلدفة الجمال

 األحد
08/5/8109 

 4-8 مناهج البحث والتفكير العلمى

 اإلربعاء
05/5/8109 

 4-8 لغة اوربية حديثة ونرهص

 األحد
09/5/8109 

 4-8 المدخل الى علم االجتماع

 اإلربعاء
88/5/8109 

 4-8 مبادئ علم النفس ومدارسه

 األحد
86/5/8109 

 4-8 مادة االنتداب

 المذرف العام للهحدة                      امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  براهيم ابراهيم ناصرأ/ ا    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 ،يعتمد،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 

 

 
 

                  جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان       اآلدابكلية        

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـدول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 األوليالفترة 
 قدم الفلدفة

  الفرقة الثانية :
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 حداأل
5/5/8109 

 املدارس الفلسفية املتأخرة
 )العصراهلينسىت(

 9-00 

 اإلربعاء
8/5/8109 

 00-9 نظرايت علم االجتماع املنطق االستقرائى
 األحد

08/5/8109 

 00-9 الفلسفة القدمية والنصوص املذاهب االخالقية عند املسلمني
 اإلربعاء

05/5/8109 

 00-9  فلسفة الفن
 األحد

09/5/8109 

نصوص فلسفية بلغة  ة اوربية  حديثة ونصوصلغ
 اجنبية

9-00 

 اإلربعاء
88/5/8109 

 00-9 الفلسفة االسالمية والنصوص الفكر السياسى ىف االسالم
 األحد

86/5/8109 

 00-9 مادة االنتساب مادة االنتساب
              المذرف العام للهحدة         امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة              

 

 أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 نرارى أ.د سامح سعد ابهالمجد اال   

 يعتمد،،،                                                                                
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

        االداب  كلية    
 ساعتان الزمن :      وحدة االمتحاانت االلية

 دولـــج
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 قدم الفلدفة

 الفلدفةلثة شعبة الفرقة الثا
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 االثنين
6/5/8109 

 0.11-00.11 مشكالت فلسفية مشكالت فلسفية
 الخميس

9/5/8109 

 0.11-00.11  التصوف االسالمى
 االثنين

01/5/8109 

 0.11-00.11 وصالفلسفة احلديثة والنص ( 81الفلسفة احلديثة )القرن 
 الخميس

06/5/8109 

 0.11-00.11 املنطق الرايضى (2املنطق الرايضى ونظرايته)
 االثنين

81/5/8109 

 0.11-00.11  اتريخ العلوم عند العرب
 الخميس

81/5/8109 

 0.11-00.11 نصوص فلسفية بلغة اوربية لغة اوربية حديثة ونصوص
 االثنين

87/5/8109 

 0.11-00.11 نتسابمادة اال مادة االنتساب
 المذرف العام للهحدة                      امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 
 
 



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

        االداب  كلية    
 ساعتان الزمن :      وحدة االمتحاانت االلية

 

 دولــــج
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

  ة الثانيالفترة 
 قدم الفلدفة

 الدياسة  فلدفة  الفرقة الثالثة : شعبة
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 االثنين
6/5/8109 

 0.11-00.11  الفكر الفلسفي املعاصر
 الخميس

9/5/8109 

 0.11-00.11 مناهج البحث العلمى املنظمات االقليمية
 االثنين

01/5/8109 

االمم املتحدة واملنظمات  نظام احلكم يف اإلسالم
 العاملية املتخصصة

00.11-0.11 

 الخميس
06/5/8109 

 0.11-00.11 السياسة وقياس الرأى العام السياسة واإلعالم
 االثنين

81/5/8109 

 0.11-00.11 القانون الدوىل العام القانون الدول العام
 الخميس

81/5/8109 

أوربية  نصوص سياسية بلغة
 حديثة

 0.11-00.11 نصوص سياسية ابللغة االجنبية

 االثنين

87/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب مادة االنتساب
 المذرف العام للهحدة                      امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة           

 

 دعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد      أ/ دمحم خليل ال            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                           
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 



 

 

 جامعة االسـكندرية
      االداب  كلية    

 ساعتان الزمن :           وحدة االمتحاانت االلية
 

 جدول

 81078108/8109 للعام الجامعىالفرل الدراسى الثانى امتحان 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة 
 قدم الفلدفة

 
  ) شعبة تاريخ العلهم وفلدفتها ( الفرقة الثالثة 

 من ميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 
 االثنين

6/5/8109 

 0.11-00.11 تطور التكنولوجيا
 الخميس

9/5/8109 

 0.11-00.11 )دراسه((  8العريب )   الرتاث العلم
 االثنين

01/5/8109 

 0.11-00.11 اتريخ العلوم الطبيعية والطبية
 الخميس

06/5/8109 

 0.11-00.11 املنطق الرايضي ونظرايته
 االثنين

81/5/8109 

 0.11-00.11 فلسفة املنطق
 الخميس

81/5/8109 

 0.11-00.11 نصوص علمية بلغة أوربية حديثة
 االثنين

87/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب

 المذرف العام للهحدة                      امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     
 
 
 



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

     االداب  كلية    
 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية

 

 جدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 نتداب مهجها-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 قدم الفلدفة

 الفلدفةشعبة  الرابعة الفرقة
    

 من  ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 
 االثنين

6/5/8109 
 4-8 الفلسفة العامه امليتافيزيقا

 الخميس
9/5/8109 

 4-8 الفكر السياسى ىف االسالم االسالمى املعاصرالفكر

 االثنين
01/5/8109 

 4-8 الفلسفة املعاصرة والنصوص (2) الفلسفة املعاصرة

 الخميس
06/5/8109 

 4-8 اتريخ العلوم عند العرب فلسفة اللغة

 االثنين
81/5/8109 

 4-8  االيديولوجيات وفلسفة احلضارة

 الخميس
81/5/8109 

 4-8  نصوص فلسفية بلغة اوربية حديثة

 االثنين

87/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب دة االنتسابما

 المذرف العام للهحدة                      امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 

 

 
 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 دولــج
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 لثالثة االفترة 
 قدم الفلدفة

 ة فلدفة الدياسة شعب الرابعة الفرقة
 من  ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 االثنين
6/5/8109 

 4-8 النظرية السياسية املعاصرة النظم السياسية والدستورية ىف مصر
 الخميس

9/5/8109 

 4-8 املنظمات االقليمية االمم املتحدة واملنظمات العاملية
 االثنين

01/5/8109 

 4-2 االقتصاد السياسى العالقات الدولية
 الخميس

06/5/8109 

االيديولوجيات وفلسفة التاريخ 
 واحلضارة

 4-8 حقوق االنسان

 االثنين
81/5/8109 

 4-8 مشروع حبث ىف السياسة مشروع حبث ىف السياسة
 الخميس

81/5/8109 

 4-8  بية حديثةنصوص سياسية بلغة اور 
 االثنين

87/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب
 المذرف العام للهحدة                      امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة        

 

 مد      أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس اح            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 

 

 
 

 جامعة االسـكندرية
        االداب  كلية    

 ساعتانالزمن :      وحدة االمتحاانت االلية
 

 جدول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

   الثالثة  الفترة
 قدم الفلدفة

 

 شعبة تاريخ العلهم وفلدفتها الرابعة الفرقة
 من ميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 

 االثنين
6/5/8109 

 4-8 فلسفة الرايضيات
 الخميس

9/5/8109 

 4-8 مناهج العلوم املعاصرة
 االثنين

01/5/8109 

 4-8 لعلمىاخالقيات البحث ا
 الخميس

06/5/8109 

 4-8 هندسة املعرفة
 االثنين

81/5/8109 

 4-8 ()حتقيق(2الرتاث العلمى العرىب )
 الخميس

81/5/8109 

 4-8   نصوص علمية بلغة اوربية حديثة
 االثنين

87/5/8109 

 4-2 مادة االنتساب

 لهحدة                   المذرف العام ل   امين الكلية    المذرف االدارى للهحدة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 ابهالمجد االنرارى أ.د سامح سعد   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 


