
                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

حقوق االنسان2022/01/131012الخميس

األخالق والفلسفة العامة2022/01/161012األحد

الحاسب اآللى2022/01/181012الثالثاء

األدب فى العصر الجاهلى2022/01/201012الخميس

علم اللغة2022/01/231012األحد

(1)النحــو 2022/01/251012الثالثاء

البالغة العربية2022/01/301012األحد

اللغة االوربية2022/02/011012الثالثاء

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة األولى 
            2022  / 2021لمعام الجامعي ....األول.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

التاريخ االموى والعباسى2022/01/151012السبت

النظم واألسلوبية2022/01/171012األثنين

اللغة االوربية2022/01/191012األربعاء

العقيدة والمنطق ومناهج البحث2022/01/221012السبت

القران الكريم واالحوال الشخصية2022/01/241012األثنين

اللغة الفارسية/اللغة العبرية2022/01/261012األربعاء

االدب فى عصر صدر االسالم وبنى اميه2022/01/291012السبت

(2)النحو 2022/01/311012األثنين

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة الثانية 
            2022  / 2021لمعام الجامعي ....األول.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

(2)الصرف والعروض2022/01/161012األحد

(3)النحو 2022/01/181012الثالثاء

علم اللغة االجتماعى وعلم الداللة2022/01/201012الخميس

األدب العباسى واألندلسى2022/01/231012األحد

اللغة االوربية2022/01/251012الثالثاء

تاريخ مصر االسالمية والمغرب واالندلس2022/01/301012األحد

األدب المقارن ونظرية األدب2022/02/011012الثالثاء

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة الثالثة 
            2022  / 2021لمعام الجامعي ....األول.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

التصوف والفكر االسالمى الحديث2022/01/161012األحد

(4)النحــو 2022/01/181012الثالثاء

اللغة االوربية2022/01/201012الخميس

األدب العربى الحديث2022/01/231012األحد

الصرف والقافية2022/01/251012الثالثاء

الحضارة والنظم االسالمية2022/01/301012األحد

االتجاهات اللغوية الحديثة2022/02/011012الثالثاء

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة الرابعة 
            2022  / 2021لمعام الجامعي ....األول.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

(انتساب+ الفرقة األولى انتظام )تدريبات نحوية  2022/01/0892السبت

2022/01/0992األحد
   (انتساب+ الفرقة الثانية انتظام ) تدريبات لغوية 

+ الفرقة الثالثة انتظام )       تدريبات أدبية 

(انتساب

(الفرقة الرابعة انتظام )تدريبات بالغية 2022/01/1092األثنين

(الفرقة الرابعة انتساب )تدريبات بالغية 2022/01/1192الثالثاء

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الشفوى
            2022  / 2021لمعام الجامعي ....األول.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

نصوص من العصر الجاهلى2022/06/051012األحد

اللغة األوربية2022/06/071012الثالثاء

تصريف األفعال2022/06/091012الخميس

النقد األدبى القديم2022/06/121012األحد

(1)النحــو 2022/06/141012الثالثاء

السيرة النبوية وتاريخ الراشدين2022/06/161012الخميس

القران الكريم والعبادات2022/06/191012األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة األولى 
            2022  /2021لمعام الجامعي ....الثانى.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

  ممنوع دخول اللجان بالهاتف المحمول



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

(1)الصرف والعروض2022/06/041012السبت

اللغة االوربية2022/06/061012األثنين

المعاجم وعلم األصوات2022/06/081012األربعاء 

نصوص من األدب االسالمى واألموى2022/06/111012السبت

بالغة القرآن2022/06/131012األثنين

(2)النحو 2022/06/151012االربعاء

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة الثانية 
            2022  /2021لمعام الجامعي ....الثانى.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

  ممنوع دخول اللجان بالهاتف المحمول



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

نصوص أدبية من العصر العباسى واألندلسى2022/06/051012األحد

(3)النحو 2022/06/071012الثالثاء

اللغة الفارسية/ اللغة العبرية2022/06/091012الخميس

علم الكالم والفلسفة اإلسالمية2022/06/121012األحد

اللغة االوربية2022/06/141012الثالثاء

التفسير والحديث2022/06/161012الخميس

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

التاريخاليوم
الوقت

المادة

  ممنوع دخول اللجان بالهاتف المحمول

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة الثالثة 
            2022  /2021لمعام الجامعي ....الثانى.....            لمفصل الدراسي 



                                            كمية دار العمومأسـوان جامعة

الىمن

الحروب الصليبية وتاريخ الشرق اإلسالمى2022/06/051012األحد

(4)النحــو 2022/06/071012الثالثاء

علم اللغة المقارن والتقابلى2022/06/091012الخميس

أيات األحكام وأصول الفقه2022/06/121012األحد

اللغة االوربية2022/06/141012الثالثاء

نصوص من األدب الحديث2022/06/161012الخميس

النقد األدبي الحديث2022/06/191012األحد

الكليــــة عميــد                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمسجل الكليــة

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

  ممنوع دخول اللجان بالهاتف المحمول

"انتساب- انتظام "جدول امتحانات الفرقة الرابعة 
            2022  /2021لمعام الجامعي ....الثانى.....            لمفصل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة


