
جامعة أسـوان

الىمن

الفلسفة اإلسالمية2022/08/21101األحد

تاريخ األندلس حتى نهاية الدولة األموية2022/08/23101الثالثاء

فقه المعامالت2022/08/25101الخميس

الفكر اإلسالمى الفلسفى الحديث2022/08/28101األحد

مصادر أدبية من التراث2022/08/30101الثالثاء

علوم الحديث2022/09/01101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا مجدي دمحم إبراهيم /د0ا

كمية دار العموم
(الدنة األولى )جدول امتحانات الدبلوم الخاص قدم الدراسات االسالمية 

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

انتصىف االساليي انسُي2022/08/21101األحد

تاريخ المغرب العربي في عصري الموحدين وبين مرين2022/08/23101الثالثاء

فقه انحدود وانجُايات2022/08/25101الخميس

اصىل انفقه2022/08/28101األحد

تاريخ االَدنس  يُذ عهد يهىك انطىائف حتى سقىط غزَاطة 2022/08/30101الثالثاء

انًكتبة األدبية انحديثة2022/09/01101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا مجدي دمحم إبراهيم /د0ا

كمية دار العموم
(الدنة الثانية )جدول امتحانات الدبلوم الخاص قدم الدراسات االسالمية 

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

أصول الفقه2022/08/21101األحد

فقه الواقع وفقه األولويات2022/08/23101الثالثاء

العالقات الدولية فى اإلسالم2022/08/25101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

التاريخاليوم
الوقت

المادة

(الدنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجدتير قدم الذريعة االسالمية
كمية دار العموم

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

اتجاهات انًفسزي2022/08/21101ٍاألحد

فقه العقوبات والجنايات 2022/08/23101الثالثاء

فهسفة االخالق في االسالو2022/08/25101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

كمية دار العموم
(الدنة الثانية )جدول امتحانات برنامج الماجدتير قدم الذريعة االسالمية

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

اصىل انفقه2022/08/21101األحد

التصوف االسالمي 2022/08/23101الثالثاء

عهى انكالو وانعقائد2022/08/25101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

كمية دار العموم
(الدنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجدتير قدم الفلدفة االسالمية

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

تحهيم انُص األدبي ويُاهجه2022/08/21101األحد

قضايا االدب العربي2022/08/23101الثالثاء

يُاهج انبحث األدبى2022/08/25101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

التاريخاليوم
الوقت

المادة

كمية دار العموم
(الدنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجدتير قدم الدراسات األدبية

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

2022/08/21101األحد
اتجاهات نقدية حديثة

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

كمية دار العموم
(امواد تحميل مقاصة )جدول امتحانات برنامج الماجدتير قدم الدراسات األدبية

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

تحهيم انُص األدبي ويُاهجه2022/08/21101األحد

انُقد انعزبي انقديى2022/08/23101الثالثاء

النقد األدبي عند اليونان 2022/08/25101الخميس

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

كمية دار العموم
(الدنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجدتير قدم البالغة العربية

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

عهىو انقزآ2022/08/21101ٌاألحد

يقاصد انشزيعة االساليية 2022/08/23101الثالثاء

آيات االحكاو واحاديثها2022/08/25101الخميس

اتجاهات انتصىف اإلساليى2022/08/28101االحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة

كمية دار العموم
جدول امتحانات برنامج الدكتوراه قدم الذريعة االسالمية

0

مجدي دمحم إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

فالسفة االسالو في انًغزب2022/08/21101األحد

اتجاهات انتصىف االساليي 2022/08/23101الثالثاء

انفكز انسياسي في االسالو2022/08/25101الخميس

اقساو انتصىف االساليى2022/08/28101االحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

دمحم أحمد أبوالشيخ/ د.ا مجدي دمحم إبراهيم /د0ا

كمية دار العموم
جدول امتحانات برنامج الدكتوراه قدم الفلدفة االسالمية

            2022  / 2021للعام الجامعي ....الثانى.....            للفرل الدراسي 

التاريخاليوم
الوقت

المادة


