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 كلية االدآب             
 قسم الفلسفة        

 
 الفصل( ةالثالث الفرقة – الثانية الفرقة – األولي الفرقة) الفلسفة قسم -الدراسية املقررات تقييم آليات          

 م 9102/9191 الجامعي للعام الثاني الدراس ي

 
 م9102/9191مقررات الفرقة األولي : الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي                       

 

 ألية التقييم المتبعة أستاذ المادة اسم المقرر م
الفلسفة اليونانية ) أرسطو والمدراس  0

 المتأخرة(
بحث نظري باستخدام  د. نبيلة ذكري 

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  د. حسن طلب القديمالفكر المصري  9

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  د. ميشيل حليم علم االجتماع 3

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  د. فاطمة الصعيدي لغة عربية )نحو وصرف ( 4

 بنك المعرفة المصري 
 بحث تطبيقي د. عمرو عبد المنعم لغة أوروبية قديمة )التيني ( 5

بحث نظري باستخدام  د. هدى إبراهيم علم النفس العام 6
 بنك المعرفة المصري 
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 م9102/9191: الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ثانيةمقررات الفرقة ال       

 ألية التقييم المتبعة أستاذ المادة اسم المقرر م
بحث نظري باستخدام  إكرام فهميد.  العلوم عند العربتاريخ  0

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  نجاح محسند.  ة(ووسيط -الفلسفة السياسية )قديمة 9

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  نرمين سميرد.  منهج البحث العلمي+ قاعة البحث 3

 بنك المعرفة المصري 
 فلسفيةانثربولوجيا  4

 
بحث نظري باستخدام  سامح طنطاوى د. 

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  سوزان عادلد.  الفلسفة األوروبية في العصور الوسطى 5

 بنك المعرفة المصري 
 لغة أوروبية قديمة )التيني ( 6

 
بحث نظري باستخدام  تامر عبد الباسطد. 

 بنك المعرفة المصري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9102/9191  الدراسية                                                            الفصل الدراسي الثاني آلية المقررات

 م9102/9191: الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ثالثةمقررات الفرقة ال       

 ألية التقييم المتبعة أستاذ المادة اسم المقرر م
بحث نظري باستخدام  عطيات أبو السعودد.  02الفلسفة الحديثة في ق  0

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  أحمد عزبد.  فلسفة العلوم 9

 المعرفة المصري بنك 
بحث نظري باستخدام  إكرام فهميد.  مناهج بحث 3

 بنك المعرفة المصري 
 فلسفة الدين 4

 
بحث نظري باستخدام  سامح طنطاوى د. 

 بنك المعرفة المصري 
بحث نظري باستخدام  منى أبو زيدد.  فالسفة المغرب العربي 5

 بنك المعرفة المصري 
 فلسفة اللغة 6

 
بحث نظري باستخدام  زكريا المنشاوي د. 

 بنك المعرفة المصري 
 

 

 

 

 

 

رئيس قسم الفلسفة              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          عميد الكلية      
 أ.د عادل خلف عبد العزيز          أ.د مها محمد حسني                أ.د سهير عبد السالم


