
                                                                                               

 

 محاضرات جدولاألول                                  لفصل الدراسي كلية اآلداب                                    ا  كلية اآلداب     
   الفرقة األولى                            2120 – 2020العام الجامعي قسم الفلسفة                                 قسم الفلسفة

                                                
 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 اإلثنين

مدخل إلى فلسفة   المادة
 تاريخ العلوم الجمال

مدخل الي 
الفلسفة 
 اإلسالمية

 مدخل إلى 
 الفلسفة 

مدخل إلى فلسفة 
  الجمال

د. رشا محمود  البيارد. دعاء طه   المحاضر
 رجب

د. رشا محمود 
 رجب

ميالد زكي أ.د. 
 غالي

ميالد زكي أ.د. 
  غالي

  520قاعة    المكان
 الدور الخامس 

  520قاعة 
 الدور الخامس 

  520قاعة 
 الدور الخامس

  520قاعة 
 الدور الخامس

  520قاعة 
 الدور الخامس

 

 

 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 الخميس

مدخل إلى فلسفة  تاريخ العلوم  المادة
 األخالق

مدخل إلى 
 السياسة 

مدخل إلى علم 
   االجتماع

  المحاضر
د. حسام محمد 
 السعيد رحومة

د. عصام كمال 
 المصري

أ.د. فضل اهلل 
   د.     محمد اسماعيل

  520قاعة   المكان
 الدور الخامس 

  520قاعة 
 ر الخامس الدو 

  520قاعة 
 الدور الخامس

  520قاعة 
 الدور الخامس

  
 

 عميد الكلية                      قسم الفلسفة ئيسر 
 حنان خميس الشافعي أ.د.  أ.د. فضل اهلل محمد إسماعيل

 

 



                                                                                               

 

 محاضرات جدول                            األول      لفصل الدراسي كلية اآلداب                                    ا  كلية اآلداب     
   ثانيةالفرقة ال                            2120 – 2020العام الجامعي قسم الفلسفة                                 قسم الفلسفة

                                                
 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 اإلثنين

 الفلسفة اإلسالمية   المادة
   فلسفة السياسة مناهج البحث (فالسفة اإلسالم)

أ.د/ فضل اهلل محمد  د. حسام محمد السعيد رحومة رشا محمود رجبد.   المحاضر
   اسماعيل

  620قاعة   المكان
 الدور السادس

  620قاعة 
 الدور السادس

  620قاعة 
 دور السادسال

  

 

 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 الخميس

فلسفة الجمال في  المنطق االستقرائي فلسفة القيم  المادة
 الفكر القديم والوسيط

الفلسفة اليونانية 
  افالطون

د. عصام كمال   المحاضر
ا عبد د. محمد رض د. حسام محمد السعيد رحومة المصري

 الفتاح
د. محمد رضا عبد 

  الفتاح

  المكان
  518قاعة 

 الدور الخامس 
  518قاعة 

 الدور الخامس 
  518قاعة 

 الدور الخامس 
  518قاعة 

 الدور الخامس 
 

 
   قسم الفلسفة رئيس

 عميد الكلية
 حنان خميس الشافعي أ.د.  أ.د. فضل اهلل محمد إسماعيل

 



                                                                                               

 

 محاضرات جدولاألول                                  لفصل الدراسي آلداب                                    اكلية ا  كلية اآلداب     
   لثالثةالفرقة ا                            2120 – 2020العام الجامعي قسم الفلسفة                                 قسم الفلسفة

                                                
 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 اإلثنين

الفلسفة األوروبية  فلسفة الفن المادة
 في العصر الوسيط

الفلسفة الحديثة 
 18القرن 

الفلسفة الحديثة 
  المنطق والحاسوب 18القرن 

أ.د/ ميالد زكي  المحاضر
 غالي

د زكي أ.د/ ميال
د. مني محمود  د. دعاء طه البيار غالي

  د. حسام محمد السعيد رحومة عثمان

  618قاعة  المكان
 الدور السادس

  618قاعة 
 الدور السادس

  618قاعة 
 الدور السادس

  618قاعة 
 الدور السادس

  618قاعة 
 الدور السادس

 

 

 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 الخميس

السياسي الفكر   المادة
 الغربي الحديث

الفلسفة اإلسالمية 
 )التصوف(

األخالق في الفكر 
 الحديث

السياسي الفكر 
   الغربي الحديث

أ.د. فضل اهلل   المحاضر
 محمد اسماعيل

د. حياة محمد 
 إبراهيم

د. عصام كمال 
 المصري

د. آيات عادل 
   زكريا 

  620قاعة   المكان
 الدور السادس

  620قاعة 
 الدور السادس

  620قاعة 
 الدور السادس

  620قاعة 
 الدور السادس

  

 
   قسم الفلسفة رئيس

 عميد الكلية
 حنان خميس الشافعي أ.د.  أ.د. فضل اهلل محمد إسماعيل

 



                                                                                               

 

  كلية اآلداب     
 محاضرات جدولول                                  األ لفصل الدراسي كلية اآلداب                                    ا 

   لرابعةالفرقة ا                            2120 – 2020العام الجامعي قسم الفلسفة                                 قسم الفلسفة
                                                

 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 اإلثنين

قضايا فلسفية  المادة
مشكالت سياسية  فلسفة اللغة حديثة ومعاصرة 

 معاصرة
قضايا فلسفية 
 حديثة ومعاصرة 

الجمال والفن في 
   الفكر المعاصر

د. مني محمود  المحاضر
 عثمان

د. مني محمود 
 عثمان

أ.د. فضل اهلل 
   د. دعاء طه البيار لبيارد. دعاء طه ا محمد اسماعيل

  518قاعة  المكان
 الدور الخامس 

  518قاعة 
 الدور الخامس 

  518قاعة 
 الدور الخامس 

  518قاعة 
 الدور الخامس 

  518قاعة 
   الدور الخامس

 

 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 12 12 - 11 11 - 10  10 - 9  التوقيت اليوم

 الخميس

مذاهب الفلسفة   المادة
الجمال والفن في  نظرية المعرفة اصرةالمع

  مناهج العلوم الفكر المعاصر

د. إبراهيم   المحاضر
 مصطفى إبراهيم 

د. إبراهيم 
 مصطفى ابراهيم 

د. محمد رضا عبد 
  د. حسام محمد السعيد رحومة الفتاح

  618قاعة   المكان
 الدور السادس

  618قاعة 
 الدور السادس

  618قاعة 
 الدور السادس

  618اعة ق
 الدور السادس

 

 
   قسم الفلسفة رئيس

 عميد الكلية
 حنان خميس الشافعي أ.د.  أ.د. فضل اهلل محمد إسماعيل

 

 


