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الفلسفة المعاصرة الفلسفة المعاصرة المادة

هبه هللا / دهالل وجدى / داألستاذ

الرابعة الثالثة الثالثة الرابعة الفرقه

الفلسفة المسيحية الفلسفة المسيحية المادة

السيد عبد الرحمن / دالسيد عبد الرحمن / داألستاذ

الثانية الثانية الفرقه

الفكرالعلمى عندالعربالفكرالعلمى عندالعربالمادة

سامى/ دسامى/ داألستاذ

الثالثة الثالثة الفرقه

منطق صورى منطق صورى المادة

عادل عوض / د.اعادل عوض / د.ااألستاذ

االولى االولى الفرقه

الميتافيزيقاالميتافيزيقاالمادة

ابراهيم ياسين / د.اابراهيم ياسين / د.ااألستاذ

الرابعة الرابعة الفرقه

فلسفة االخالق فلسفة االديان فلسفة يونانية فلسفة االخالق المادة

عبد العال / د.اهالل احمد / دسماح كريم / دعبد العال / د.ااألستاذ

الثانيةاالولى االولى الثانية الفرقه

الفكر الشرقىالفكر الشرقى المادة

عبد العال / د.اهشام / داألستاذ

االولى االولى الفرقه

التصوف السنى 

السيد عبد الرحمن / د

الثالثة 

تحقيق مخطوطة 

السيد عبد الرحمن/ د.ا

الرابعة 

الثالثة 

التصوف السنى 

هشام السعيد / د

الثالثة 

فرق ومذاهب 

صبرى / د

الثالثة 

الثانية 

السيد عبد الرحمن / د.ا

نصوص من التراث 

االولى 

فلسفة االديان 

معتز احمد / د

االولى 

فلسفة االخالق 

الثالثة 

التصوف السنى التصوف السنى 

هشام السعيد/ دالسيد عبد الرحمن / د.ا

الثالثة 

منطق استقرائى 

عادل عوض / د.ا

الثالثة 

الميتافيزيقا

عبد العال / د.ا

الرابعة 

تحقيق مخطوطة 

السيد عبد الرحمن/ د.ا

الرابعة 

عبد العال/ د.ا

هشام/د

الثانية 

فلسفة مسيحية 

الثالثة 

سامى عبد الوهاب / د

منطق استقرائى  اللغة االوربية الحديثة 

رحاب فاروق / د

االولى 

عبد العال/ د.ا

الفلسفة اليونانية 

االولى 

الرابعة 

فلسفة العلوم

عادل عوض / د. ا

الرابعة 

فلسفة العلوم

عاليه عبده / د

الرابعة 

انفهسـفةجدول توزيع احملاضرات واندروس
201قاعة 2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

الرابعة الرابعة 

الفلسفة الحديثة  

هبه السيد / د

الفلسفة الحديثة  

هالل وجدى / د السبت

الفلسفة المعاصرة 

هبه السيد / دمعتز / د

فرق ومذاهب فلسفة القيم 

صبرى / د

الثالثة 

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

عبد العال/ د.اسماح كريم / د

الثانية الثانية 

األحد

الفلسفة الرومانية الفلسفة الرومانية 

الجمعه

الخميس

مدخل الى التصوف 

صبرى عبد الحميد / د

الثانية 

مدخل الى التصوف 

ابراهيم ياسين / د.ا

نصوص من التراث 

السيد عبد الرحمن / د.ا

الثالثة 

سامى عبد الوهاب / د

مناهج البحث 

الثالثة 

الفكر العربى  الحديث

هشام/د

الثالثة 

الفكر الشرقى القديم الفكر الشرقى القديم 

االولى 

الفكر العلمى عند العرب 

ابراهيم ياسين / د.ا

عبد العال/ د.ا

االولى االولى 

هشام السعيد / د

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول
رضا سيد أحمد/ د.أمحمود الجعيدي/ د.أعبدالعال عبدالرحمن/ د.أمحمد عسكر/ أ
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المادة
األستاذ

الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

الميتافيزيقافلسفة معاصرة المادة

عبد العال / د.اهالل / داألستاذ

الرابعة الرابعة الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

فكر شرقى فكر شرقى فلسفة مسيحية فلسفة مسيحية المادة

هشام / دعبد العال / د.االسيد عبد الرحمن / د.اعالية / داألستاذ

االولى االولى الثانية الثانية الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

فلسفة االخالق 

صبرى / د

الثانية 

الرابعة الرابعة 

فلسفة القيم 

معتز / د

تحقيق مخطوطة 

صبرى / د

الثالثة الثالثة الثالثة 

المنطق والحاسوب 

عادل عوض / د.ا

المنطق والحاسوب 

عاليه / د

فلسفة االخالق 

سماح كريم / د

السبت

انفهسفة جدول توزيع احملاضرات واندروس

الجمعه

الخميس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

األحد

91قاعة 2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول

رضا سيد أحمد/ د.أمحمود الجعيدي/ د.أعبدالعال عبدالرحمن/ د.أمحمد عسكر/ أ


