
 

 بالقاهرة والدول العربية ينطبق هذا الجدول عمى إمتحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية

 كود  الفترة اليوم
  اسم المقرر المقرر

 

 كود
  اسم المقرر المقرر 

 السبت
5/5/8108 

 

 صباحا   01
 

  الحضارة والنظم اإلسالمية 706  عمم المغة المقارن التقابمي 408
     الوصيةالميراث و  705

  (8لغة انجميزية ) 502  األدب الجاهمي : دراسة و نصوص 203 ا ظهرا  
 مساء   4

     التحميل النحوي لمنص الشعري 801 

 االحد
6/5/8108 

 صباحا   01
  بناء الجممة الفعمية 301 

 

  الفكر اإلسالمي الحديث 707

 ا ظهرا  
  فقه العبادات 204

 األسرية فى االسالمالزواج والعالقات  505
 

   االدب االندلسى : دراسة ونصوص 503
 مساء   4

     (4لغة انجميزية ) 802 

 االثنين
7/5/8108 

 
 

 صباحا   01
  (3لغة انجميزية ) 601  عمم االصوات 302 

  اتجاهات معاصرة فى النقد االدبى 504  السيرة النبوية والخمفاء الراشدون 206 ا ظهرا  
 مساء   4

  أصول الفقه 805  نصوص أدب عربي حديث 803 

 الثالثاء
8/5/8108 

 

 صباحا   01
 

  بالغة النظم القرآني 304
 

  المعجم العربى و عمم الداللة 602
     العقيدة و عمم الكالم 307

  تاريخ المغرب واالندلس 506  المقدمات النحوية 101 ا ظهرا  
      األدب المقارن 804 مساء   4

 االربعاء
9/5/8108 

 

 صباحا   01
 

  التاريخ االموي العباسي 306

 

  االدب العباسى)دراسة و نصوص( 603

 ظهرا   0
  اساسيات  402  عمم المغة العام 102
  نظرية االدب 404  األساليب النحوية الخاصة 401

     عمم األخالق والتصوف 807 مساء   4

 الخميس
01/5/8108 

 صباحا   01
 

  التفسير و الحديث 605   مدخل إلي الحاسب اآللي 308
  أدب صدر اإلسالم وبني أميه )دراسة نصوص( 403   التفكير الفمسفي في اإلسالم 103 ظهرا   0
  العربية والمغات السامية والشرقية 702   موسيقى الشعر 701 مساء   4

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  اتال تعقد إمتحان 00/5/8108

 السبت
08/5/8108 

 صباحا   01
 

  تاريخ مصر االسالمية 606   بناء الجممة االسمية 201
  (0لغة إنجميزية ) 405   البالغة العربية والنقد عند العرب 104 ظهرا   0
      األدب العربى الحديث 703 مساء   4

 االحد
03/5/8108 

 صباحا   01
 

  التحميل الصرفى 501   العربيالتراث المغوي  202
  المنطق الحديث ومناهج البحث 407   مدخل إلي عموم الشريعة 105 ظهرا   0
      الفن القصصي والمسرحي العربي الحديث 704 مساء   4

 

 كلية دار العلوم  8102مايو ر البينى متحان دوإجدول 
 



 
 


