
جامعة أسـوان

الىمن

التصوف الفلسفي2023/02/14101الثالثاء

تاريخ مصر االسالمية   حتى نهاية الدولة الفاطمية2023/02/16101الخميس

علوم القران2023/02/19101األحد

(1)نصوص من االدب القديم   2023/02/21101الثالثاء

تاريخ المغرب العربي  حتى نهاية عصر المرابطين2023/02/23101الخميس

(1)اللغة االوربية 2023/02/26101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

كلية دار العلوم
(السنة األولى )جدول امتحانات الدبلوم الخاص قسم الدراسات االسالمية 

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

المنطق الحديث ومناهج البحث2023/02/14101الثالثاء

تاريخ االيوبين والمماليك2023/02/16101الخميس

التفسير والحديث2023/02/19101األحد

فلسفة االخالق2023/02/21101الثالثاء

نصوص من االدب  العربى الحديث2023/02/23101الخميس

(2)اللغة االوربية 2023/02/26101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

كلية دار العلوم
(السنة الثانية )جدول امتحانات الدبلوم الخاص قسم الدراسات االسالمية 

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

تاريخ الفقه ومذاهبه2023/02/14101الثالثاء

المدارس الفقهية2023/02/16101الخميس

قاعة البحث الشرعي2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

كلية دار العلوم

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة

(السنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم الشريعة االسالمية

مجدي محمد إبراهيم /د0ا



جامعة أسـوان

الىمن

القواعد والنظريات الفقهية2023/02/14101الثالثاء

مناهج المحدثين 2023/02/16101الخميس

مقاصد الشريعة االسالمية2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

كلية دار العلوم
(السنة الثانية )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم الشريعة االسالمية

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

مصادر الفلسفة اإلسالمية2023/02/14101الثالثاء

مناهج البحث الفلسفى2023/02/16101الخميس

مصادر االدب العربي2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

كلية دار العلوم
(السنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم الفلسفة االسالمية

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

الفكر االسالمى الحديث2023/02/14101الثالثاء

مقارنة األديان2023/02/16101الخميس

قراءة فى التراث البالغى2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

المادة

مجدي محمد إبراهيم /د0ا

كلية دار العلوم
(السنة الثانية )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم الفلسفة االسالمية

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

التاريخاليوم
الوقت



جامعة أسـوان

الىمن

مصادر االدب العربي2023/02/14101الثالثاء

قاعة البحث االدبي2023/02/16101الخميس

البالغة العربية مصطلحات وقضايا2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

التاريخاليوم
الوقت

المادة

مجدي محمد إبراهيم /د0ا

كلية دار العلوم
(السنة األولى )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم الدراسات األدبية

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



جامعة أسـوان

الىمن

الفكر االسالمى الحديث2023/02/14101الثالثاء

مصادر األدب العربى فى مصر والشام2023/02/16101الخميس

فتون النثر العربى  القديم2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

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

التاريخاليوم
الوقت

كلية دار العلوم
(السنة الثانية )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم الدراسات األدبية

المادة



جامعة أسـوان

الىمن

قراءة فى التراث النقدى2023/02/14101الثالثاء

قراءة فى التراث البالغى2023/02/16101الخميس

فنون النثر العربى القديم2023/02/19101األحد

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة

كلية دار العلوم
(السنة الثانية )جدول امتحانات برنامج الماجستير قسم البالغة العربية



جامعة أسـوان

الىمن

فالسفة االسالم في المشرق2023/02/14101الثالثاء

مدارس علم الكالم2023/02/16101الخميس

مناهج مقارنة االديان2023/02/19101األحد

التصوف السني2023/02/21101الثالثاء

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

محمد أحمد أبوالشيخ/ د.ا

0

مجدي محمد إبراهيم /د0ا

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة

كلية دار العلوم
جدول امتحانات برنامج الدكتوراه قسم الفلسفة االسالمية



جامعة أسـوان

الىمن

قواعد االستنباط2023/02/14101الثالثاء

مدارس علم الكالم2023/02/16101الخميس

نقد الحديث وعلله وتخريجه2023/02/19101األحد

فقه المعامالت 2023/02/21101الثالثاء

                                 عميــد الكليــــةوكيل الكلية لشئون الدراسات العليامسجل الدراسات

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

كلية دار العلوم
جدول امتحانات برنامج الدكتوراه قسم الشريعة االسالمية

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

التاريخاليوم
الوقت

المادة


