جامعة المنٌا
كلٌة اآلداب

القسم :الفلسفة
الفرقة :الثانٌة
عدد الطالب 57( :طالب)

جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة للعام الدراسً
 0202-0202الفصل الدراسً األول
الحذ األقصى لصرف السبعبت الزائذة  %022هي ثذاية هرثوط الذرجة

هجووعة (أ)
الٌوم  /الساعة

9-8

األحد

أسابٌع فردٌة المادة
األستاذ

22-9

األربعاء

أسابٌع
زوجٌة

أ.م.د/طارق عبدالمحسن

أ.د /محمد صالح

تدرٌبات منطق رٌاضً

مدخل إلى الفلسفة السٌاسٌة

أ/محمد األمٌن

د /جمٌل أبو العباس

المنطق الرٌاضً
د/مرٌم عبدالمسٌح

د/عزت عبدالظاهر

أ/محمد األمٌن

المادة

نصوص أوربٌة متخصصة

األستاذ

د/فاطمة رمضان

أ.د /محمد صالح

د /ممدوح الحٌنً

المادة
علم الكالم(أ) (/122ق.ف)
الفلسفة اليونانية (أرسطو والمدارس المتأخرة)(/121ق.ف)

3

لغة أوربية حديثة (/122ج.ز)

2

المنطق الرياضي (/123ق.ف)

3

نصوص عربية وأوربية متخصصة(/124ق.ف)

3

مدخل إلى الفلسفة السياسية (/125ق.ف)

3

تاريخ علم النفس /علم النفس المعرفي (مقرر اختياري)

2

عدد الساعات

15

3-0

تارٌخ علم النفس /علم النفس المعرفً (مقرر
اختٌاري)

نصوص عربٌة متخصصة

3

4-3

5-4

تدرٌبات منطق رٌاضً

لغة أوربٌة حدٌثة

نظري

6-5

تدريبات

1

1

األحد (الفردي):أٌام ()2/22 ،20/02 ،20/23 ،22/09 ،22/25 ،22/2 ،22/28
األربعاء (الفردي) :أٌام()2/23 ،20/32 ،20/26 ،20/0 ،22/28 ،22/4 ،22/02

رئيس هجلس القسن
أ.م.د/على الخطيت

2-20

الفلسفة الٌونانٌة (أرسطو والمدارس المتأخرة)

األستاذ

األستاذ

20-22

0-2

علم الكالم (أ)

أسابٌع زوجٌة المادة

أسابٌع فردٌة المادة

22-22

القبعة ()022

وكيل الكلية لشئوى التعلين والطالة
أ.د/أشرف هبهر الٌواجي

األحد (الزوجً):أٌام ()2/22 ،2/3 ،20/02 ،20/6 ،22/00 ،22/8 ،22/05
األربعاء (الزوجً) :أٌام()2/02 ،2/6 ،20/03 ،20/9 ،22/05 ،22/22 ،22/08

عويذ الكلية
أ.د/أشرف هبهر الٌواجي

يعتوذ ًبئت رئيس الجبهعة لشئوى التعلين والطالة
أ.د /عصبم الذيي صبدق فرحبت

جامعة المنٌا
كلٌة اآلداب

القسم :الفلسفة
الفرقة :الثانٌة
عدد الطالب 57( :طالب)

جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة للعام الدراسً
 0202-0202الفصل الدراسً األول
الحذ األقصى لصرف السبعبت الزائذة  %022هي ثذاية هرثوط الذرجة

هجووعة (ة)
الٌوم  /الساعة

22-9

9-8

األحد

أسابٌع فردٌة المادة
األستاذ
أسابٌع زوجٌة المادة
األستاذ

20-22

2-20

تدرٌبات منطق رٌاضً

مدخل إلى الفلسفة السٌاسٌة

أ/محمد األمٌن

د /جمٌل أبو العباس

الفلسفة الٌونانٌة (أرسطو والمدارس المتأخرة)
أ.م.د/طارق عبدالمحسن

أ.د /محمد صالح

األربعاء

األستاذ

3-0

نصوص أوربٌة متخصصة

نصوص عربٌة متخصصة

لغة أوربٌة حدٌثة

د/فاطمة رمضان

أ.د /محمد صالح

د /ممدوح الحٌنً

4-3

5-4

المادة

المنطق الرٌاضً

تارٌخ علم النفس /علم النفس المعرفً (مقرر
اختٌاري)

تدرٌبات منطق رٌاضً

األستاذ

د/مرٌم عبدالمسٌح

د/عزت عبد الظاهر

أ/محمد األمٌن

المادة

نظري

علم الكالم (أ) (/122ق.ف)

3

الفلسفة اليونانية (أرسطو والمدارس المتأخرة)(/121ق.ف)

3

لغة أوربية حديثة (/122ج.ز)

2

المنطق الرياضي (/123ق.ف)

3

نصوص عربية وأوربية متخصصة(/124ق.ف)

3

مدخل إلى الفلسفة السياسية (/125ق.ف)

3

تاريخ علم النفس /علم النفس المعرفي (مقرر اختياري)

2

عدد الساعات

15

6-5

تدريبات

1

1

األحد (الفردي):أٌام ()2/22 ،20/02 ،20/23 ،22/09 ،22/25 ،22/2 ،22/28
األربعاء (الفردي) :أٌام()2/23 ،20/32 ،20/26 ،20/0 ،22/28 ،22/4 ،22/02

رئيس هجلس القسن
أ.م.د/على الخطيت

0-2

علم الكالم (أ)

أسابٌع فردٌة المادة

أسابٌع
زوجٌة

22-22

القبعة ()020

وكيل الكلية لشئوى التعلين والطالة
أ.د/أشرف هبهر الٌواجي

األحد (الزوجً):أٌام ()2/22 ،2/3 ،20/02 ،20/6 ،22/00 ،22/8 ،22/05
األربعاء (الزوجً) :أٌام()2/02 ،2/6 ،20/03 ،20/9 ،22/05 ،22/22 ،22/08

عويذ الكلية
أ.د/أشرف هبهر الٌواجي

يعتوذ ًبئت رئيس الجبهعة لشئوى التعلين والطالة
أ.د /عصبم الذيي صبدق فرحبت

