
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ز

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 اليوم

 الفترة 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر

 

 كود

 المقرر  
  اسم المقرر

 األحد 

15/8 /2021 
  فلسفة اسالمية  221  مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية  111 صباحا 10

     االخالق اإلسالمية  413 ا ظهر 12

 اإلثنين 

16/8 /2021 
     فلسفة يونانية حتى أفالطون 121 صباحا 10

 إتجاهات الفلسفة األسيوية المعاصرة 421  إتجاهات الفلسفه الحديثه  311 ظهرا  12
 

 

 الثالثاء 

17/8 /2021 

 فلسلفه الدين  321  فلسفة يونانية بعد افالطون  211 مساء 2
 

     بية المعاصرةإتجاهات الفلسفة األور 411 مساء   4

 االربعاء

18/8 /2021 

 فلسفة الجمال  222  فلسفات الشرق القديم  112 صباحا 10
 

     الفلسفة األمريكية المعاصرة 422 مساء   6

 الخميس 

19/8 /2021 

 

    مقدمه في علم األخالق النظرية والتطبيقية 122 صباحا 10
 

 اضيات والعلوم الطبيعيةفلسفة الري 412  فلسفه البيئه  312 مساء 2
 

 الجمعة

20 /8/2021 
 

 ال تعقد امتحانات  ال تعقد امتحانات 

 السبت 

21 /8/2021 
 

     المنطق التطبيقى)المنطق لالستعمال( 212 صباحا 10

     فسلفة اللغة واألدب 423 مساء 4

     معالم التاريخ اإلنساني  322 مساء 6

 األحد 

22 /8/2021 

  فلسفة السياسة  223  مدخل إلى فلسفة العلم ومناهج البحث 113 صباحا 10

     األخالق البيولوجية والطبية  414 مساء   2

 اإلثنين 

23/8/2021 

    مبادئ التفكير النقدي  123 ظهرا  12
 

  مشكالت الفكر العربي المعاصرة  424  فلسفه التذوق الفني  313 مساء 2

 

 الثالثاء 

24 /8/2021 
 

     فلسفة الثقافة  213 مساء   2

   فلسفة الحضارة وحوار الحضارات 415  فلسفه العقل  323 مساء 4

 االربعاء

25 /8/2021 
  فلسفة مسيحية 224  (1) لغه عربية 114 صباحا 10

     األخالق المهنية )أخالق العمل(  425 مساء 6

 الخميس 

26 /8/2021 

  التعليم فلسفة  416  (2) لغه عربية 124 ظهرا  12

     نصوص فلسفية تطبيقية بلغه أوربيه حديثه 314 مساء 2

 الجمعة

 ال تعقد امتحانات  ال تعقد امتحانات  8/2021/ 27
 السبت 

28/8 /2021 

 

     نصوص فلسفية تطبيقية باللغة العربية 214 مساء 2

     فلسفة العلوم اإلجتماعية  426 مساء 4

     فلسفه القانون  324 مساء  6
 األحد 

29 /8/2021 
 

 صباحا 10
 فلسفة يهودية 225  (1) لغه أوربية حديثة 115

 

 اإلثنين 

   علم نفس المعرفي 315  (2) لغة أوربية حديثة 125 صباحا 10 8/2021/ 30

 الثالثاء        

31/8 /2021 

      فلسفه التاريخ  325 ظهرا  12

      علم االجتماع المعرفى 215 مساء 2

 

 

  

 

الفلسفة   –االداب كلية  2021 يوليو جدول امتحان دور

 النظرية والتطبيقية 
 


