
صايعت باصٍ يخخار ـ عُابت 

كهُت اِداب وانعهىو اإلَطاَُت واالصخًاعُت 

 لطى انفهطفت

 2016صذول االيخحاَاث انضسئُت األونً دورة صاَفٍ 

 االونً ياضخرانطُت  انزاَُت نُطاَصانطُت  انزانزت نُطاَصانطُت  انزاَُت ياضخرانطُت  انُىو
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األحذ 

22/01/2017 

 انفهسفت انتطبٍمٍت

 كُحم

 يدخم انى انفكر اننمدي فكر شرلً فهسفت غربٍت حدٌخت

  صُاد خهفاوٌ كُحم صُاد خهفاوٌ

 كُحم

 خهفاوٌ

االرٍُُ 

23/01/2017 

اننمد فً فهسفت انحداحت 

 ويابعد انحداحت

 صُاد

 اننمد فً انفكرانفهسفً االغرٌمً انفهسفت انٍىنانٍت فكر عربً حدٌج

  غاَى يطُعذ صُاد خهفاوٌ كُحم

 غاَى

 عاللٍ

انزالراء 

24/01/2017 

اننمد فً انفكر انفهسفً 

 انعربً  انًعاصر

 اودَُت

 اننمد فً انتراث انفهسفً انعربً يدارس انفهسفت انٍىنانٍت فهسفت انجًال

 اودَُت عاللٍ غاَى

 
  عاللٍ غاَى

 اودَُت

 يغسٌ

األربعاء 

25/01/2017 

 فهسفت انحضارة

 عاللٍ

 ابستًىنىجٍا تارٌخ انعهى فهسفت انعهىو 

 عاللٍ عًراٌ واعر

 
 يطُعذ نُخُى عًراٌ واعر

انخًُص 

26/01/2017 

  ينهجٍت انبحج انفهسفً يناهج فهسفٍت حدٌخت 

 

 

 واعر بٍ خهُف ياَع ياَع واعر 

األحذ  

29/01/2017 

انًىاطنت و حمىق 

 اإلنساٌ

 خهفاوٌ

 نمد انًناهج انًنطك انتمهٍدي  تعهًٍٍت انفهسفت

 

 صُاد

 
 اودَُت

 
 صُاد خهفاوٌ اودَُت صُاد خهفاوٌ

االرٍُُ 

30/01/2017 

 ينهجٍت انبحج انفهسفً

 ياَع

 ينهجٍت انبحج فً انعهىو االجتًاعٍت فهسفت انمٍى انفهسفت االجتًاعٍت

 ياَع

 
  واعر عاللٍ اودَُت واعر

 واعر

 عاللٍ

انزالراء 

31/01/2017 

 فرنسٍت 

 عربٍ

 فرَطُت فرَطُت  انفهسفت انسٍاسٍت

 ياَع عربٍ يطُعذ ياَع عربٍ بٍ خهُف عًراٌ

األربعاء 

01/02/2017 

  انفكر انخهدونً يناهج اندراساث االستشرالٍت  

   حطٍُُ عاللٍ غاَى غاَى يطُعذ

 انخًُص

02/02/2017 

      انجهٍزٌت 

  بُضُاف

 

  



صايعت باصٍ يخخار ـ عُابت 

كهُت اِداب وانعهىو اإلَطاَُت واالصخًاعُت 

لطى انفهطفت 

 

 

 

 

  2017 ـ 2016رزَايت ايخحاَاث انطذاضٍ األول 

 

 

 فهطفت: فهطفت                                                                                   انخخصص : انطُت انزاَُت نُطاَص                                                                                              انفرع 

 األضخار انًمُاش انماعت انخىلُج انخارَخ انرلى

  2017 ـ 01 ـ 22 01

 

 

 

  13:30 انً 11:00يٍ 

 

 

 

  1د  / 1ف 

 2د  / 2ف 

 3د  / 3ف 

 عاللٍ عبذ انهطُف فكر شرلٍ

 عًراٌ صىدٌ انفهطفت انُىَاَُت 2017 ـ 01 ـ 23 02

 يغسٌ وافُت يذارش انفهطفت انُىَاَُت 2017 ـ 01 ـ 24 03

 يغسٌ وافُت حارَخ انعهى 2017 ـ 01 ـ 25 04

 نُخُى فاطًت انسهراء يُهضُت انبحذ انفهطفٍ 2017 ـ 01 ـ 26 05

 واعر اضُا انًُطك انخمهُذٌ 2017 ـ 01 ـ 29 06

 حطٍُُ حىرَت فهطفت انمُى 2017 ـ 01 ـ 30 07

 عربٍ رزَمت فرَطُت 2017 ـ 01 ـ 31 08

 بٍ خهُف يانك انفكر انخهذوٍَ 2017 ـ 02 ـ 01 09

10    

 

 

 رئيس القسم

 

 

  



 

صايعت باصٍ يخخار ـ عُابت 

كهُت اِداب وانعهىو اإلَطاَُت واالصخًاعُت 

لطى انفهطفت 

 

 

 

 

  2017 ـ 2016رزَايت ايخحاَاث انطذاضٍ األول 

 

 

 فهطفت: فهطفت                                                                                   انخخصص : انطُت انزانزت نُطاَص                                                                                              انفرع 

 األضخار انًمُاش انماعت انخىلُج انخارَخ انرلى

  2017 ـ 01 ـ 22 01

 

 

 

  11:15 انً 9:45يٍ 

 

 

 

 2د  / 1ف 

 3د  / 2ف 

 خهفاوٌ حُاة فهطفت غربُت حذَزت

 كُحم يصطفً فكر عربٍ حذَذ 2017 ـ 01 ـ 23 02

 اودَُت ضهُى فهطفت انضًال 2017 ـ 01 ـ 24 03

 يغسٌ وافُت فهطفت انعهىو 2017 ـ 01 ـ 25 04

 كُحم يصطفً يُاهش فهطفُت حذَزت 2017 ـ 01 ـ 26 05

 صُاد اضُا حعهًُُت انفهطفت 2017 ـ 01 ـ 29 06

 بٍ خهُف يانك انفهطفت االصخًاعُت 2017 ـ 01 ـ 30 07

 ياَع احطٍ انفهطفت انطُاضُت 2017 ـ 01 ـ 31 08

 عاللٍ عبذ انهطُف يُاهش انذراضاث االضخشرالُت 2017 ـ 01 ـ 01 09

 بضُاف ضًُرة اَضهُسَت 2017 ـ 02 ـ 02 10

 

 

 رئيس القسم

 

  



 

صايعت باصٍ يخخار ـ عُابت 

كهُت اِداب وانعهىو اإلَطاَُت واالصخًاعُت 

لطى انفهطفت 

 

 

 

 

  2017 ـ 2016رزَايت ايخحاَاث انطذاضٍ األول 

 

 

 فهطفت َمذَت: فهطفت                                                                                   انخخصص : انطُت األونً ياضخر                                                                                              انفرع 

 األضخار انًمُاش انماعت انخىلُج انخارَخ انرلى

  2017 ـ 01 ـ 22 01

 

 

 

  14:45 انً 13:15يٍ 

 

 

 

  1د  / 1ف 

 2د  / 2ف 

 

 ياَع احطٍ يذخم انً انفكر انُمذٌ

 عًراٌ صىدٌ انُمذ فٍ انفكر انفهطفٍ االغرَمٍ 2017 ـ 01 ـ 23 02

 واعر اضُا انُمذ فٍ انخراد انفهطفٍ انعربٍ 2017 ـ 01 ـ 24 03

 صُاد نُُذة االبطخًىنىصُا 2017 ـ 01 ـ 25 04

05    

 غاَى صىَذة َمذ انًُاهش 2017 ـ 01 ـ 29 06

 غاَى صىَذة يُهضُت انبحذ فٍ انعهىو االصخًاعُت 2017 ـ 01 ـ 30 07

 عربٍ رزَمت فرَطُت 2017 ـ 01 ـ 31 08

    

    

 

 

 رئيس القسم

 

  



 

صايعت باصٍ يخخار ـ عُابت 

كهُت اِداب وانعهىو اإلَطاَُت واالصخًاعُت 

لطى انفهطفت 

 

 

 

 

  2017 ـ 2016رزَايت ايخحاَاث انطذاضٍ األول 

 

 

 فهطفت َمذَت: فهطفت                                                                                   انخخصص : انطُت انزاَُت ياضخر                                                                                              انفرع 

 األضخار انًمُاش انماعت انخىلُج انخارَخ انرلى

  2017 ـ 01 ـ 22 01

 

 

 

 11:15 انً 9:45يٍ 

 

 

 

 

  1د 

 

 كُحم يصطفً انفهطفت انخطبُمُت

 خهفاوٌ حُاي انُمذ ف فهطفت انحذارت و يابعذ انحذارت 2017 ـ 01 ـ 23 02

 ياَع احطٍ انُمذ فٍ انفكر انفهطفٍ انعربٍ  انًعاصر 2017 ـ 01 ـ 24 03

 َبُم يطُعذ فهطفت انحضارة 2017 ـ 01 ـ 25 04

05    

 غاَى صىَذة انًىاطُت و حمىق االَطاٌ 2017 ـ 01 ـ 29 06

 صُاد نُُذة يُهضُت انبحذ انفهطفٍ 2017 ـ 01 ـ 30 07

 عربٍ رزَمت فرَطُت 2017 ـ 01 ـ 31 08

09    

10    

 

 

 رئيس القسم

  


