
جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمدرسالمادةاىلمناليوم

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.االتصىف الفلسف911ٍ

1قاعه عادل عبدالحافظ/ د.اتاريخ مصر االسالمية111

1قاعه عادل عبدالحافظ/ د.اتارَخ الوغزب العزب13ٍ

1قاعه دمحم أبى الشُخ.أ دعلىم المزاى911

1قاعه أحود سىكارًى.أداللغت االوربُت111

1قاعه عبد الحفُظ هصطفً.أدًصىص هي االدب المدَن13

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا

ات برنامج دبلومه الدراسات االسالمية السنة االوىل جدول توزيــــع المحاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

االحد

ن األثني 

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.االوٌطك الحدَج وهٌاهج البحج911

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.افلسفة االخالق111

1قاعه عادل عبدالحافظ/ د.اتارَخ االَىبُي والووالُك13

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.أالتفسُز والحدَج911

1قاعه أحود سىكارًى.د.أاللغت االوربُت111

1قاعه فزَد   عبدالظاهز.د.أًصىص هي االدب الحدَج13

ات برنامج دبلومه الدراسات االسالمية السنة الثانية جدول توزيــــع المحاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

االحد

ن األثني 

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.اتارَخ الفمه وهذاهبه911

1قاعه أألحود بكزٌ.د.أالمدارس الفقهية111

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.الاعت البحج الشزع13ٍ

يعة االسالمية السنة االوىل ات برنامج الماجستير قسم  الشر جدول توزيــــع المحاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

ر األثنير

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.االمىاعد والٌظزَاث الفمهُت911

ن 111 1قاعه أألحود بكزٌ.د.أمناهج المحدثي 

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.اهماصد الشزَعت االسالهُت13

يعة االسالمية السنة الثانية ات برنامج الماجستير قسم  الشر جدول توزيــــع المحاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

ر األثنير

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.اهصادر الفلسفت اإلسالهُت911

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.امناهج البحث الفلسفن111

1قاعه عبد الحفُظ هصطفً.أدهصادر االدب العزب13ٍ

قسم الفلسفة اإلسالمية السنة األوىل ات برنامج الماجستير جدول محاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

ر األثنير

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.االفكز االسالهً الحدَج911

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.امقارنة األديان111

1قاعه عبد الحفُظ هصطفً.أدلزاءة فً التزاث البالغ13ً

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                            ا/ د.ا

قسم الفلسفة اإلسالمية السنة الثانية ات برنامج الماجستير جدول محاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

ر األثنير

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه فزَد   عبدالظاهز.د.أهصادر االدب العزب911ٍ

ي111 1قاعه فزَد   عبدالظاهز.د.أقاعة البحث االدب 

1قاعه عبد الحفُظ هصطفً.أدالبالغت العزبُت هصطلحاث ولضاَا13

قسم الدراسات األدبية ات برنامج الماجستير جدول محاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

ر االثنير

وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 



جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمدرسالمادةاىلمناليوم

1قاعه احود هحوىد الجزار/ د.افالسفت االسالم فٍ الوشزق911

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.اهدارس علن الكالم111

1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.اهٌاهج همارًت االدَاى911

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا

ات برنامج الدكتوراه قسم الفلسفة االسالمية جدول توزيــــع المحاضر

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

السبت

األحد



1قاعه احود هحوىد الجزار/ د.االتصىف الس111ٌٍ

جامعة أسـوان

كلية دار العلوم

المكانالمادةاىلمناليوم

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.الىاعد االستٌباط911

1قاعه دمحم أبى الشُخ.د.افمه الوعاهالث 111

1قاعه أحمد بكري/د. أًمد الحدَج وعلله911

يعة االسالمية ات برنامج الدكتوراه قسم الشر جدول توزيــــع المحاضر

األحد

رئيس القسم وكيل الكلية للدراسات العليا                                                        عميد الكليــــــة 

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                                  ا/ د.           ا

            2023 / 2022للعام الجامىع   ....األول.....            للفصل الدراسي 

األحد 

ر االثنير



1قاعه هجدي دمحم ابزاهُن/ د.اهدارس علن الكالم111

ر االثنير

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.مجدى دمحم ابراهيم                                                    ا/ د.ا


