
 

 
 الفلسفة بقسم جدول توزيع المحاضرات والدروس 

 ي االول الفرقة                               كلية : اآلداب                                        ال
 (  م2021/   2020)      االولالفصل الدراسي                                                      الفلسفة القسم : 

 

 عميد الكلية                                           التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون                                           رئيس قسم يعتمد,,,         

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                     

 

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 مدخل إلي الفلسفة العامة المقرر  السبت 

 د. حمدي الشريف 

 الطب البيطري  2ق 

 مدخل إلي الفلسفة اإلسالمية 

 د. عالء والي

 الطب البيطري  2ق 

 الفلسفة اليونانية قبل سقراط 

 د/ شرف الدين أمين

 الطب البيطري  2ق 

 الحاسب االلي

 س

 الطب البيطري  4ق 

 

 االستاذ

 المكان

 مدخل إلي علم االجتماع  المقرر  االحد 

 د/ هبة 

 الطب البيطري  4ق 

 الفكر الشرقي القديم 

 د/ محمد سليمان

 الطب البيطري  4ق 

 لغة عربية

 د. 

 الطب البيطري  4ق 

 

 
 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان



 

 

 
 ع المحاضرات والدروس بقسم الفلسفة جدول توزي

 الثانية   الفرقة                             كلية : اآلداب                                        ال
 م (2021/   2020القسم : الفلسفة                                           الفصل الدراسي االول     ) 

 

 عميد الكلية            يعتمد,,, رئيس قسم                                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                       

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                    

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

الفلسفة اليونانية في العصر   المقرر  االثنين 

 الهيلنستي 

 أ.د/ محمود مراد 

 الطب البيطري  4قاعة 

 مناهج بجث علمي

 د/ عبد العزيز جاد 

 البيطري  الطب 4قاعة 

 تطبيقات الحاسب اآللي

 د/ وائل أحمد

 الطب البيطري  4قاعة 

 تدريبات تطبيقات الحاسب 

 أ. عمرو

 الطب البيطري  4قاعة 

 
 االستاذ

 المكان

 علم الكالم  المقرر  الثالثاء 

 د/ عابدين السيد 

 الطب البيطري  4قاعة 

 فلسفة القيم 

 د/ مصطفى عبد الرؤوف 

 طري الطب البي  4قاعة 

 لغة أوربية حديثة )نصوص( 

 د/ محمد سليم

 الطب البيطري  4قاعة 

 تاريخ العلوم عند العرب 

 د/ محمد سليم

 الطب البيطري  4قاعة 

 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان



 

 

 
 جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم الفلسفة 

                الثالثة الفرقة                             كلية : اآلداب                                        ال
 م (2021/   2020القسم : الفلسفة                                           الفصل الدراسي االول     ) 

 عميد الكلية               يعتمد,,, رئيس قسم                                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                    

 

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 احصاء تطبيقي المقرر  السبت 

 د/ وائل أحمد

 الطب البيطري  4ق 

 مدخل إلي الفلسفة السياسية 

 أ.د/ شعبان عبد للا 

 الطب البيطري  4ق 

 نصوص فلسفية بلغة عربية 

 د/ ناصر المهدي 

 الطب البيطري  4ق 

 تدريبات نصوص فلسفية 

 أ. بسمة خالد

 الطب البيطري  2ق 

 

 االستاذ 

 المكان

 أساسيات المنطق الرمزي  المقرر  االحد 

 أ.د/ نصار عبد للا 

 الطب البيطري  2ق 

 فلسفة أوربية حديثة 

 للا  أ.د/ شعبان عبد

 الطب البيطري  2ق 

 تصوف إسالمي 

 د/ وجيه عبد للا 

 الطب البيطري  2ق 

 تدريبات احصاء تطبيقي 

 أ. سارة محمود

 الطب البيطري  4ق 

 لغة شرقية

 د.

 الطب البيطري  4ق 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 ستاذاال

 المكان

      المقرر  االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان



 

 
 جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم الفلسفة 

 ((  2قاعة )    وعة )أ(  مالرابعة ) المج  الفرقة                                    داب         كلية : اآلال
 م (2021/   2020القسم : الفلسفة                                           الفصل الدراسي االول     ) 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                         عميد الكلية              يعتمد,,, رئيس قسم                                        

 

 توح احمد خليلف أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                    

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

 منطق رمزي   المقرر  االربعاء

 أ.د/ نصار عبد للا  

 الطب البيطري  2ق 

 السياسية المعاصرة الفلسفة 

 د/ حمدي الشريف 

 الطب البيطري  2ق 

 فلسفة أوربية وامريكية معاصرة 

 د/ على قاسم 

 الطب البيطري  2ق 

 فلسفة إسالمية معاصرة

 د/ ناصر المهدي 

 الطب البيطري  2ق 

 
 االستاذ

 المكان

 فلسفة األخالق الحديثة المقرر  الخميس

 د/ مصطفى عبد الرؤوف 

 البيطري  الطب 2ق 

 نصوص فلسفية بلغة عربية 

 د/ عالء والى 

 الطب البيطري  2ق 

 تدريبات فلسفة إسالمية 

 أ. هالة هريدي 

 الطب البيطري  2ق 

 تدريبات نصوص فلسفية 

 أ. محمود المصرى

 الطب البيطري  2ق 

 

 االستاذ

 المكان


