
الرابطاالستاذالمادةالساعة الىالساعة مناالسبوعاليومالشعبةالمرحلةالقسم

9:30:0010:30:00األحدب- أالثانيةالفلسفة 
د علي جميلعلم الكالم

https://meet.google.co

m/zpy-dxej-qpa

10:30:0011:30:00األحدب- أالثانيةالفلسفة 
د علي جميلعلم الكالم

https://meet.google.co

m/zpy-dxej-qpa

11:30:0012:30:00األحدب- أالثانيةالفلسفة 
د علي جميلعلم الكالم

https://meet.google.co

m/zpy-dxej-qpa

8:30:009:30:00اإلثنينب- أالثانيةالفلسفة 
د عمار منطق رياضي

https://meet.google.co

m/dfn-dtph-psr

9:30:0010:30:00اإلثنينب- أالثانيةالفلسفة 
د عمار منطق رياضي

https://meet.google.co

m/dfn-dtph-psr

10:30:0011:30:00اإلثنينب- أالثانيةالفلسفة 
غادة. دنصوص

https://meet.google.co

m/sau-uvyb-qhe

حضورينهاوند. دالفلسفة الحديثة8:30:0010:30:00الثالثاءأالثانيةالفلسفة 

حضورينهاوند. دالفلسفة الحديثة10:30:0012:30:00الثالثاءأالثانيةالفلسفة 

حضورينهاوند. دالفلسفة الحديثة8:30:0010:30:00الثالثاءبالثانيةالفلسفة 

حضورينهاوند. دالفلسفة االسالمية 10:30:0012:30:00الثالثاءبالثانيةالفلسفة 

حضوريعبد الكريم. دالفلسفة االسالمية 8:30:0010:30:00األربعاءأالثانيةالفلسفة 

حضوريعبد الكريم. دالفلسفة االسالمية 8:30:0010:30:00األربعاءبالثانيةالفلسفة 

حضوريحسين هادي. دالفلسفة اليونانية 10:30:0012:30:00األربعاءاالثانيةالفلسفة 

حضوريحسين هادي. دالفلسفة اليونانية 10:30:0012:30:00األربعاءبالثانيةالفلسفة 

8:30:009:30:00الخميسب- أالثانيةالفلسفة 
م بوراننصوص

https://meet.google.co

m/nsf-uzaz-hde

9:30:0010:30:00الخميسب- أالثانيةالفلسفة 
آمال. دوسيطة

https://meet.google.co

m/rho-ebjr-rai
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https://meet.google.com/nsf-uzaz-hde
https://meet.google.com/nsf-uzaz-hde


10:30:0011:30:00الخميسب- أالثانيةالفلسفة 
آمال. دوسيطة

https://meet.google.co

m/rho-ebjr-rai

9:30:0010:30:00األحدب- أالثالثةالفلسفة 
د هبةأخالق تطبيقية

https://meet.google.co

m/yhm-iwtm-vnh

10:30:0011:30:00األحدب- أالثالثةالفلسفة 
د هبةأخالق تطبيقية

https://meet.google.co

m/yhm-iwtm-vnh

حضوريد صالحمنطق لبحث العلمي8:30:0010:30:00اإلثنينأالثالثةالفلسفة 

حضوريد صالحمنطق لبحث العلمي10:30:0012:30:00اإلثنينبالثالثةالفلسفة 

حضوريعلي جبار. دالفلسفة االسالمية 8:30:0011:30:00اإلثنينبالثالثةالفلسفة 

حضوريعلي جبار. دالفلسفة االسالمية 10:30:0012:30:00اإلثنينأالثالثةالفلسفة 

حضوريذكاء. مالفلسفة الحديثة8:30:0010:30:00الثالثاءأالثالثةالفلسفة 

حضوريذكاء. مالفلسفة الحديثة10:30:0012:30:00الثالثاءبالثالثةالفلسفة 

حضوريحسين الشيخ. دمشكالت فلسفية8:30:0010:30:00الثالثاءبالثالثةالفلسفة 

حضوريحسين الشيخ. دمشكالت فلسفية10:30:0012:30:00الثالثاءأالثالثةالفلسفة 

8:30:009:30:00األربعاءب- أالثالثةالفلسفة 
د حنانفلسفة التاريخ

https://meet.google.co

m/fij-pdva-npm

9:30:0010:30:00األربعاءب- أالثالثةالفلسفة 
د حنانفلسفة التاريخ

https://meet.google.co

m/fij-pdva-npm

10:30:0011:30:00األربعاءب- أالثالثةالفلسفة 
د حنانفلسفة التاريخ

https://meet.google.co

m/fij-pdva-npm

11:30:0012:30:00األربعاءب- أالثالثةالفلسفة 
تغريد. م.ماألدب الفلسفي

https://meet.google.co

m/syr-fnws-gar

12:30:001:30:00األربعاءب- أالثالثةالفلسفة 
تغريد. م.ماألدب الفلسفي

https://meet.google.co

m/syr-fnws-gar

8:30:009:30:00الخميسب- أالثالثةالفلسفة 

غادة. دنصوص
https://meet.google.co

m/lookup/coaf7ayzvn



9:30:0010:30:00الخميسب- أالثالثة
د إحسانفلسفة الدين

https://meet.google.co

m/wzv-syof-zae

9:30:0010:30:00الخميسب- أالثالثةالفلسفة 
د إحسانفلسفة الدين

https://meet.google.co

m/wzv-syof-zae

حضوريمحمد عبد هللا. دميتافيزيقا8:30:0010:30:00األحدأالرابعةالفلسفة 

حضوريمحمد عبد هللا. دميتافيزيقا10:30:0011:30:00األحدبالرابعةالفلسفة 

حضوريمحمد هاتو. دالفلسفة االسالمية 8:30:009:30:00األحدبالرابعةالفلسفة 

حضوريمحمد هاتو. دالفلسفة االسالمية 10:30:0011:30:00األحدأالرابعةالفلسفة 

حضوريعلي عبود. دفلسفة ما بعد حداثة8:30:0010:30:00اإلثنينأالرابعةالفلسفة 

حضوريعلي عبود. دفلسفة ما بعد حداثة10:30:0011:30:00اإلثنينبالرابعةالفلسفة 

حضوريبتول. دفلسفة العلم8:30:0010:30:00اإلثنينبالرابعةالفلسفة 

حضوريبتول. دفلسفة العلم10:30:0011:30:00اإلثنينأالرابعةالفلسفة 

9:30:0010:30:00الثالثاءب- أالرابعةالفلسفة 

د بتولفلسفة القرن العشرين
https://meet.google.co

m/irz-zqci-ear?hs=179

10:30:0011:30:00الثالثاءب- أالرابعةالفلسفة 

د بتولفلسفة القرن العشرين
https://meet.google.co

m/irz-zqci-ear?hs=179

23:30:0012:30:00الثالثاءب- أالرابعةالفلسفة 

د بتولفلسفة القرن العشرين
https://meet.google.co

m/irz-zqci-ear?hs=179

9:30:0010:30:00األربعاء
د محمد فاضلفكر إسالمي معاصر

https://meet.google.co

m/pzy-qfwu-phd

10:30:0011:30:00األربعاءب- أالرابعةالفلسفة 
د محمد فاضلفكر إسالمي معاصر

https://meet.google.co

m/pzy-qfwu-phd

11:30:0012:30:00األربعاءب- أالرابعةالفلسفة 
د محمد فاضلفكر إسالمي معاصر

https://meet.google.co

m/pzy-qfwu-phd



د فيصلعلم الكالم الجديد8:30:009:30:00الخميسب- أالرابعةالفلسفة 

https://meet.google.co

m/vkf-ohse-zza

د فيصلعلم الكالم الجديد9:30:0010:30:00الخميسب- أالرابعةالفلسفة 

https://meet.google.co

m/vkf-ohse-zza

د غادةنصوص10:30:0011:30:00الخميسب- أالرابعةالفلسفة 

https://meet.google.co

m/lookup/axmf26ddmz
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