جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الفلسفة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

الثلاثاء

الأحد

اسم المقرر

الخميس

12-9

9-8

10-11

11-12

0-1

1-10

3-0

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

فلسفة يونانية ونصوص 1

القائم بالتدريس د /محمد فتحي
د -أحمد خليفة
قـــــــاعة 7
المكان
مدخل إلى الفلسفة
اسم المقرر لغة عربية
القائم بالتدريس د/حامد عبد اللطيف د /محمد مجدي الجز يرى
د-أماني غريب
قــــــــاعة 7
المكان

اسم المقرر
القائم بالتدريس

مدخل الى الفلسفة
الاسلامية
د /أحمد سالم

المكان

شئون الدراسة
الكلي

للعام الجامعي  0217/0216الفرقة الاولى

علم النفس العام

مدخل الى فلسفة الجمال

د/

د/سمير ابو طالب

مدخل إلى
الفلسفة
د /محمد
مجدي الجز
يرى

قــــــــاعة 7

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

جدول المحاضرات قسم الفلسفة الفصل الدراسي الأول
للعام الجامعي  0214/0213الفرقة الثانية
9-8

اسم المقرر

11-12

12-9

منطق استقرائى
د /عزة العدوى
د-احمد خليفة

الثلاثاء

الأحد

القائم بالتدريس

المكان
اسم المقرر
القائم بالتدريس

المكان

الخميس

اسم المقرر

الكلية

3-0

فلسفة يونانية
د /محمد فتحى
د-عزة العدوى
قـــــاعة 7

منطق
استقرائى
د /احمد
خليفة

علم الكلام
د/زين الدين الخطيب
مـــــدرج 7
علم الجمال( اتجاهات ومذاهب)
د /سمير أبو طالب

القائم بالتدريس

المكان

شئون الدراسة

10-11

1-10

0-1

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

موضوع خاص فى
الفكر العربي
د /احمد سالم

نظريات علم الاجتماع
د /ماريان عزمى

مـــــدرج 7

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الفلسفة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

الخميس

الثلاثاء

الأحد

اسم المقرر

9-8

12-9

11-12

10-11

مقدمة فى الفلسفة المعاصرةمنطق رياضى

القائم
بالتدريس
المكان

د /إبراهيم طلبة

اسم المقرر
القائم
بالتدريس
المكان

علم الاخلاق
د-وفاء عبد الحليم
مــــــــــدرج 7

اسم المقرر

فلسفة سياسية

القائم
بالتدريس
المكان

د /ياسر قنصوة

شئون الدراسة
الكلية

للعام الجامعي  0217-0216الفرقة الثالثة( شعبة عامة)

قـــــاعة 10

المراجع

رئيس القسم

1-10

3-0

0-1

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

علم الأخلاق نصوص فلسفية بلغة اوروبية

د-وفاء عبد د-احمد خليفة
د /عزة العدوى
د -وفاء عبد الحليم
الحليم
د /احمد خليفة
مـــــــــــدرج 7

فلسفة إسلامية ونصوص(فلاسفة
الغرب)
د-احمد سالم
قـــــــــاعة 10

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الفلسفة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

للعام الجامعي  7102-0216الفرقة الرابعة (شعبة عامة)
9-8

12-9

11-12

1-10

10-11

3-0

0-1

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

الأحد

فلسفة حديثة (قرن موضوع خاص في الفلسفة
اسم المقرر
المعاصرة
فلسفة إسلامية ونصوص(تصوف) )19
د-وفاء عبد الحليم د -إبراهيم طلبه
القائم بالتدريس د-زين الدين الخطيب
قـــــاعة 10

المكان

القائم بالتدريس

فلسفة العلوم
الطبيعية
د /ماجدة مرسى

المكان

مـــــــــدرج 7

الخميس

الثلاثاء

اسم المقرر

الفكر
اسم المقرر
السياسي
الإسلامي
القائم بالتدريس د-هاني
المرعشلي

د-أحمد عبد الفتاح

المكان

شئون الدراسة
الكلية

فلسفة العلوم
الطبيعية

نصوص
فلسفية
د-هاني المرعشلي

فلسفة حديثة (قرن )19

الفكر السياسي الإسلامي

نصوص
فلسفية
د-ياسر قنصوه

قـــــــــــــــاعة 8

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الفلسفة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان
اسم المقرر

الأحد

القائم بالتدريس

الخميس الثلاثاء

9-8

12-9

11-12

نصوص فلسفية كلاسيكية
عربية وغربية
باللغة الانجليزية
د-أحمد خليفة
د -وفاء عبد الحليم

0-1

فكر سياسى عربى حديث ومعاصر

د-

تطور الفكر السياسى الغربى

مدخل الى فلسفة التاريخ

تطور الفكر السياسى فى الاسلام

د -ياسر قنصوه

د-أحمد عبد الفتاح

د -هانى المرعشلى

القائم بالتدريس

فــــــــــــــاعة

المكان

مدخل الى
فلسفة التاريخ
د-أحمد عبد
الفتاح

8

الجغرافيا السياسية

اسم المقرر

د -علاء سيد مجمود

القائم بالتدريس

المكان

شئون الدراسة

10-11

1-10

3-0

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

قــــــــــــاعة 8

المكان
اسم المقرر

الكلية

للعام الجامعي  0214/0213الفرقة الثالثة ( فلسفة سياسية)

قـــــــــاعة 8

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

جامعة طنطا
جدول المحاضرات قسم الفلسفة الفصل الدراسي الأول

كلية الآداب
شئون الدراسة
اليوم

بيان

للعام الجامعي  0214/0213الفرقة الرابعة ( شعبة الفلسفة السياسية)
9-8

12-9

11-12

اسم المقرر

1-10

10-11

الأحد

0-1

د -أحمد خليفة
د -عزة العدوى

د-أحمد خليفة
د -وفاء عبد الحليم
مــــــــــــدرج

المكان

الخميس

الثلاثاء

7

الفلسفة السياسية
(إشكاليات وقضايا)

اسم المقرر

د-ياسر قنصوه

القائم بالتدريس

قـــــــــــاعة

المكان
اسم المقرر

اقتصاد سياسي

القائم بالتدريس

د-أحمد الشحات

المكان

شئون الدراسة

4-3

المنطق والحاسوب

القائم بالتدريس

الكلية

3-0

5-4

نصوص فلسفية معاصرة بلغة أوروبية حديثة

6-5

7-6

8-7

علم الاجتماع السياسي
د-ياسر النجار

نظريات سياسية
د-

7
علم الاجتماع
السياسي
د-ياسر النجار

قـــــــــــــــاعة 9

المراجع

رئيس القسم

مدير شئون التعليم والطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

يعتمد عميد

