
 

 
 

 ينطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المممكة العربية السعودية
 

 

 الفترة  اليوم
 كود

 المقرر
  سم المقررا

 

 كود
 المقرر

  سم المقررا

 السبت
8/7/7107 

 صباحاً  01
  فمسفة إسالمية 770  مدخل الى الفمسفة النظرية والتطبيقية  000

     األخالق اإلسالمية 304

 األحد
9/7/7107 

 صباحاً  01
 400  فمسفة يونانية حتى أفالطون 070

370 
 اتجاهات الفمسفة الحديثة

 المعاصرةإتجاهات الفمسفة األسيوية 
 

 اإلثنين
01/7/7107 

 ظهراً  0
  فمسفة الدين 470  فمسفة يونانية بعد أفالطون 700

     إتجاهات الفمسفة األوروبية المعاصرة  300

 الثالثاء
00/7/7107 

 صباحاً  01
 فمسفات الشرق القديم  007

 
777 
377 

 فمسفة الجمال
 الفلسفة األمريكية المعاصرة

 

 األربعاء
07/7/7107 

 صباحاً  01
077 
307 

 مقدمة فى عمم األخالق النظرية والتطبيقية
 فمسفة الرياضيات والعموم الطبيعية 

  فمسفة البيئة 407 

 الخميس
04/7/7107 

 ظهراً  0

 
 477  المنطق التطبيقى )المنطق لالستعمال( 707

374 
 معالم التاريخ االنسانى

 فسمفة المغة واألدب
 

 الجمعة
03/7/7107 

 
 تعقد إمتحانات ال

 

 ال تعقد إمتحانات

 السبت
01/7/7107 

 صباحاً  01
004 
303 

 مدخل الى فمسفة العمم ومناهج البحث
 األخالق البيولوجية والطبية 

  السياسة فمسفة 774 

 األحد
01/7/7107 

 
 ظهراً  0

 

  فمسفة التذوق الفنى 404  مبادئ التفكير النقدى 074

 مشكالت الفكر العربي المعاصرة 373   
 

 اإلثنين
07/7/7107 

 صباحاً  01
704 
301 

 فمسفة الثقافة
 فمسفة الحضارة وحوار الحضارات 

  فمسفة العقل 474 

   

 الثالثاء
08/7/7107 

 صباحاً  01
 773  (0لغة عربية ) 003

371 
 فمسفة مسيحية

 األخالق المهنية )أخالق العمل(
 

 األربعاء
09/7/7107 

 ظهراً  0
073 
301 

 (7لغة عربية )
 فمسفة التعميم 

 403 

 

 نصوص فمسفية تطبيقية 
 )بمغة أوروبية حديثة(

 

 الخميس
71/7/7107 

 
 صباحاً  01

 473  نصوص فمسفية تطبيقية بالمغة العربية 703
371 

 فمسفة القانون
 فمسفة العموم اإلجتماعية

 

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات 70/7/7107

 
 تعقد إمتحانات ال

 السبت
77/7/7107 

  فمسفة يهودية 771   (0لغة أوربية حديثة ) 001 صباحاً 01

 األحد
 يوليو 74أجازة ثورة   يوليو 74أجازة ثورة  32/7/3107

 اإلثنين
73/7/7107 

  عمم النفس المعرفى 401   (7لغة أوربية حديثة ) 071 صباحاً 01

 الثالثاء
71/7/7107 

  فمسفة التاريخ 471   االجتماع المعرفى عمم 701 ظهراً 0

 

 

 (برنامج الفلسفة النظرية والتطبيقية )كلية اآلداب   3107 وليويجدول امتحان دور 

 


