
 الدراسي األولالفصل  2023-2022للعام الدراسي  جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية  
 % من بداية مربوط الدرجة200الحد األقصى لصرف الساعات الزائدة 

     ىالفرقة األول                                                                                                                           جامعة المنيا                                                          

 كلية اآلداب                                                                                                

 قسم الفلسفة  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعة اليوم

 األحد

 مدخل إلى فلسفة الفن عملي(حاسب آلي )نظري +  مدخل إلى فلسفة الفن لغة أوروبية حديثة   المادة

 د/ نجوى مصطفي د. ممدوح جمعة د/ نجوى مصطفي سحر عادلد. جمال +  يأ. عشر   األستاذ

 201 كلية العلوم 201 201   القاعة

 االثنين

           المادة

           األستاذ

           القاعة

 الثالثاء

 مدخل إلى الفلسفة الفكر الشرقي القديم   الصوريالمنطق  الفكر الشرقي القديم المادة

 أ.م.د/ أميرة إبراهيم أ.م.د/ طارق عبد المحسن   د/ مريم عبد المسيح أ.م.د/ طارق عبد المحسن األستاذ

 201 201   201 201 القاعة

 األربعاء

   الفلسفةمدخل إلى  علم االجتماع المنطق الصوري تدريبات المنطق الصوري المادة

   أ.م.د/ أميرة إبراهيم أ.د/ بركيسة طه د/ مريم عبد المسيح أ/ مروة عامر األستاذ

   201 201 202 202 القاعة

 الخميس

 علم االجتماع لغة أوربية حديثة        المادة

 د/ بركيسة طهأ. سحر عادلد. جمال +  يأ. عشر        األستاذ

 201 204        القاعة

 تدريبات نظري المادة 
 - 4 (فق. /111الفكر الشرقي القديم )

 - 4 (فق. /112مدخل إلى الفلسفة )
 2 4 (فق. /113المنطق الصوري )

 - 4 ع.ج(114علم االجتماع )
 - 3 (زج. /115لغة أوربية حديثة )

 1 1 (أع. /116حاسب آلي )
 - 4 (فق. /117مدخل إلى فلسفة الفن )

 3 24 عدد الساعات

 الكلية                               يعتمـد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبرئيس مجلس القسم                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                عميد         

 فرحات صادق أ.د/ عصام الدين       أ.د/أشرف ماهر النواجي                                                        إبراهيم حسن أبوالخيرلخطيب                                    أ.د/ا محمد عليان أ.م.د/على                 

 

 



 الدراسي األولالفصل  2023-2022للعام الدراسي  جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية                                                                
 % من بداية مربوط الدرجة200الحد األقصى لصرف الساعات الزائدة 

 الفرقة الثانية                                                                       ة المنيا                                                                                                 جامع    

                                               كلية اآلداب                                                      

                                                                                                                                                                      قسم الفلسفة     

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعة اليوم

 األحد

   المنطق الرياضي نصوص أوربية متخصصة علم النفس المعرفي  رياضيتدريبات منطق  المادة

   د/مريم عبدالمسيح أ.م.د/ على الخطيب د/ عال عمر أ/ مروة عامر األستاذ

   202 202 202 201 ةالقاع

 االثنين

   لغة أوربية حديثة علم النفس المعرفي  مدخل إلى الفلسفة السياسية المنطق الرياضي المادة

   د/ ممدوح الحيني د/ عال عمر د/ جميل أبو العباسأ.م. د/مريم عبدالمسيح األستاذ

   201 201 202 202 القاعة

 الثالثاء

           المادة

           األستاذ

           القاعة

 األربعاء

 علم الكالم )أ(   نصوص عربية متخصصة   مدخل إلى الفلسفة السياسية المادة

 أ.د/ محمد صالح   أ.م.د/ أميرة إبراهيم   أ.م.د/ جميل أبو العباس األستاذ

 201   204   204 القاعة

 الخميس

     علم الكالم )أ( الفلسفة اليونانية )أرسطو والمدارس المتأخرة( المادة

     أ.د/ محمد صالح نعبد المحسأ.م.د/طارق  األستاذ

     202 201 القاعة

 تدريبات نظري المادة
  4 (فق. /211) )أ(علم الكالم

  4 (فق. /212)الفلسفة اليونانية )أرسطو والمدارس المتأخرة( 
  3 (زج. /213لغة أوربية حديثة )
 2 4 (فق. /214المنطق الرياضي )

  4 (فق. /215)نصوص عربية وأوربية متخصصة 
  4 (فق. /216مدخل إلى الفلسفة السياسية )

  3 )مقرر اختياري( تاريخ علم النفس /علم النفس المعرفي
 2 26 عدد الساعات

                  

 الكلية                               يعتمـد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبرئيس مجلس القسم                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                عميد         

           فرحات صادق أ.د/ عصام الدين       أ.د/أشرف ماهر النواجي                                                        إبراهيم حسن أبوالخيرلخطيب                                    أ.د/ا محمد عليان أ.م.د/على                 



 الدراسي األولالفصل  2023-2022للعام الدراسي  حاضرات النظرية والتطبيقية  جدول توزيع الم
 % من بداية مربوط الدرجة200الحد األقصى لصرف الساعات الزائدة 

 الفرقة الثالثة                                                                      جامعة المنيا                                                                                                  

                                               كلية اآلداب                                                  

 قسم الفلسفة  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعة اليوم

 األحد

           المادة

           األستاذ

           القاعة

 االثنين

  االخالقفلسفة  فلسفة الحضارة  (16،17الفلسفة الحديثة )ق  المادة

  أ.د محمد محي د. إسماعيل فريد  نجوى مصطفي. د  األستاذ

  202 202  201  القاعة

 الثالثاء

     الفلسفة اإلسالمية فالسفة المشرق الفلسفة اإلسالمية فالسفة المشرق أوروبية متخصصة نصوص المادة

     د محمد محي.ا نجاة سعد أ.م.د مريم عبد المسيح. د األستاذ

     204 204 202 القاعة

 األربعاء

   التيني()اللغة األوروبية القديمة  أ()التصوف اإلسالمي   المادة

   أبوطالب  يد. تون د احمد الجزار.أ  األستاذ

   202 201  القاعة

 الخميس

   نصوص عربية متخصصة فلسفة الحضارة (16،17الفلسفة الحديثة )ق   المادة

   د محمد صالح.أ طارق عبد المحسن. أ.م.د نجوى مصطفي. د   األستاذ

   202  201 204   القاعة

 تدريبات نظري المادة 

 - 4 (فق. /311الفلسفة اإلسالمية )فالسفة المشرق( )

 - 4 (فق. /312فلسفة األخالق )

 - 4 (فق. /313) (16،17)ق الفلسفة الحديثة 

 - 4 (فق. /314) متخصصة عربية وأوربيةنصوص 

 - 4 (فق. /315) يوناني(أو  )التينيلغة أوربية قديمة 

 - 3 (فق. /316) (اإلسالمي)أالتصوف 

 - 3 (فق. /317فلسفة الحضارة )

 - 26 عدد الساعات

 

 الكلية                               يعتمـد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبرئيس مجلس القسم                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                عميد         

 فرحات صادق أ.د/ عصام الدين       أ.د/أشرف ماهر النواجي                                                        إبراهيم حسن أبوالخيرلخطيب                                    أ.د/ا محمد عليان أ.م.د/على                 



 الدراسي األولالفصل  2023-2022للعام الدراسي  جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية  
 % من بداية مربوط الدرجة200الحد األقصى لصرف الساعات الزائدة 

 الفرقة الرابعة                                                                                                           جامعة المنيا                                                          

 كلية اآلداب                                                                                                

 قسم الفلسفة 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعة اليوم

 األحد

   فلسفة اللغة   فلسفة القيم المادة

   أ.م.د/فاطمة رمضان   أ.م.د/ نجاة سعد األستاذ

   201   204 القاعة

 االثنين

     نصوص أوربية متخصصة الفلسفة المعاصرة )أ( المادة

     أ.م.د/ جميل أبو العباس أ.د/بهاء درويش األستاذ

     204 204 القاعة

 الثالثاء

    فلسفة العلوم الميتافيزيقا فلسفة اللغة التيني(لغة أوربية قديمة ) المادة

    د/أميرة إبراهيمأ.م. أ.د/أحمد الجزار أ.م.د/ فاطمة رمضان أ.د/ جمال أبو الوفا األستاذ

    202 202 202 204 القاعة

 األربعاء

           المادة

           األستاذ

           القاعة

 الخميس

   فلسفة العلوم الميتافيزيقا نصوص عربية متخصصة التيني(لغة أوربية قديمة )  المادة

   د/أميرة إبراهيمأ.م. أ.د/أحمد الجزار أ.د/ محمد صالح أ.د/ جمال أبو الوفا  األستاذ

   201 204 202 204  القاعة

 تدريبات نظري المادة 
 - 4 (فق. /411الفلسفة المعاصرة )أ( )

 - 3 (فق. /412فلسفة اللغة )
 - 4 (فق. /413نصوص عربية وأوربية متخصصة )

 - 4 (فق. /414فلسفة العلوم )
 - 4 (فق/. 415فلسفة القيم )

 - 3 (فق. /416لغة أوربية قديمة )التيني أو يوناني( )
 - 4 (فق. /417الميتافيزيقا )

 - 26 عدد الساعات
            

 الكلية                               يعتمـد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبرئيس مجلس القسم                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                عميد         

 فرحات صادق أ.د/ عصام الدين       أ.د/أشرف ماهر النواجي                                                        إبراهيم حسن أبوالخيرلخطيب                                    أ.د/ا محمد عليان أ.م.د/على                 


