
 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا


�� ا�����          وآ�� ا�����                                                 ���� ا�دارة  ���            ا�
	��                  ر��� ا�    
          

  


"ل ا��� / د . أ                                                                                                                                                                       # �
   أ$
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            }}}}ثثثثييييحدحدحدحد { { { {دبلومدبلومدبلومدبلوم    التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��ــ)م/ا��	&�
  ا,+*� 

٢٦/٥/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

٢٨/٥/٢٠١٤  
  ا6+*�  

٢/٦/٢٠١٤  
  أ��اض ا���ــــ8
  ـ�ـوا6و��� ا���)�ــ
  ا���  ا�>";:

 وا6و��� أ��اض ا���ـــــــــــ8 
  ا���ــــــ)�� 

  ـــــــــــ� أو�ـــ<ور=
   Aــــــــــــ"�ـــ"ت٣

 وا6و��� أ��اض ا���ـــــــــــ8 
  ا���ــــــ)�� 

  ور=ـــــــــ� +";�ــــــ�
   Aـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  أ��اض ا�B"C*ــــــــ� 
  

  
   Aـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

   ٠ فى تمام الســاعه العاشــرة صباحا االمتحاناتدأ ــ تب١

   ٠الة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فى غـش  حفيــ ٢

  ٢٠١٤ أغسطسفى ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣

   .٢٦/٦/٢٠١٤ حتي ١٤/٦/٢٠١٤ــ تبدأ االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة االقسام المختصة من ٤
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            دبلومدبلومدبلومدبلوم    التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور العليا العليا العليا العليا  الدراسات  الدراسات  الدراسات  الدراسات امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  

  ا��)م/ا��	&�
  ا,+*� 

٢٦/٥/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

٢٨/٥/٢٠١٤  
  ا6+*�  

٢/٦/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

٤/٦/٢٠١٤  
  ا6+*�  

٩/٦/٢٠١٤  

  ا��)��� وأ�ـــــــ�اض
  ا�*ـــــــــــــــــــــ"ء

  أ��اض ا�*ـــــــــ"ء
  
  
   Aــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ��E و=���$

  �F*G� ا,Aــــــــــ�ة
  
  

�  �Aــــــــــــــــ"
  $��E و=���

  G)��ــــــــــــــــــــــــ�
  
  
   Aـــــــــــ"�ـــــ"ت٣

  $��E و=���

 H��4��وا ��"I �JK
"L���  

  
M&;و ��"A  
  $��E و=���

 :�A"*��ز ا"LJ�ض وا(J�ا O��PG
  �*Q�ا O��PGو :�(C�ا

:�A"*��ز ا"LQ�ا "�#(�(�Kو   
   Aــــــــــ"�ـــ"ت٣

R�K E��$  

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبدأ ١

   ٠ غـش في حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فيــ ٢

  ٢٠١٤أغسطس في ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣

   .٢٦/٦/٢٠١٤ حطي ١٤/٦/٢٠١٤ المختصة من األقسامفوية والعملية بمعرفة ــ تبدأ االمتحانات الش٤
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        }}}}ديث ديث ديث ديث ــــــــــــحححح{ { { {     دبلومدبلومدبلومدبلوم    التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��)م/ا��	&�
  ا,+*� 

٢٦/٥/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

٢٨/٥/٢٠١٤  
  ا6+*�  

٢/٦/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

٤/٦/٢٠١٤  
  ا�F4ــــــــ"م #�ا$ــ�  ــــ"م#�ا$� ا�F4ـــ

  
  
  

   Aــــــــــــ"�ــ"ت٣

 "�#(�(+"C�وا O��P��ا
 �S"	�ا$�� ا�Q�ا

  �Q5ا$� ا�F4"م
  

٣A تـــــــــــــــــــــ"�"  

  اS6ــــــــــــــ"5ـــ"ت
"L#T�  و

  
  
  ــــــــ"�ــ"تـــ Aـــــ٣

  ا��Qا$ــــ� ا�4"�ــــ� 
  
  
  
  ـــ"�ــ"تـــ Aـــــــــــ٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحانات تبدأ ــ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع اى حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢

  ٢٠١٤أغسطس في ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣

   .٢٦/٦/٢٠١٤ حطي ١٤/٦/٢٠١٤ من  المختصةاألقسامــ تبدأ االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة ٤
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            دبلومدبلومدبلومدبلوم    التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��)م/ا��	&�
  ا�$6 

٣١/٥/٢٠١٥  
  ا�>T+"ء 

٢/٦/٢٠١٥  
  ا�$6 

٧/٦/٢٠١٥  
  ا�$6 

١٤/٦/٢٠١٥  
Vـــ�"
#�ا$ـــــــ� ا�
"�V   #�ا$� ا�

  ا�C)��ــــــــــــــــــــ�
   Aـــــــــــــ"�ــ"ت٣

  ا��Qا$ــــ� ا�4"�ــــ�  
  
   Aــــــــــــــ"�ــ"ت٣

 �S"I "�#(�(+"5و O��PG  
   Aــــــــــــــ"�ــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبدأ ١

   ٠ غـش فيالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع  حفيــ ٢

  ٢٠١٤أغسطس في ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣

   .٢٦/٦/٢٠١٤ حطي ١٤/٦/٢٠١٤ المختصة من األقسامــ تبدأ االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة ٤
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        قديم قديم قديم قديم     دبلومدبلومدبلومدبلومـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤إبريل إبريل إبريل إبريل يا دور  يا دور  يا دور  يا دور  جدول امتحانات الدراسات العلجدول امتحانات الدراسات العلجدول امتحانات الدراسات العلجدول امتحانات الدراسات العل
  

  ا��)م/ا��	&�
  ا,+*� 

٢/٦/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

٤/٦/٢٠١٤  
  ا6+*�  

٩/٦/٢٠١٤  
  ا6ر45"ء 

١١/٦/٢٠١٤  

  ا,��اض ا�B"C*ـــــــW ا�4"��
  

"L�  ا��6اض ا�B"C*� و�Kو
  � أو�:ــــــور=

  
  

   Aــ"�ــــــــ"ت٣

   �*B"C�ا��6اض ا
L�  "و�Kو

  �ـــــــــور=� +";�
  

   Aــ"�ــــــــ"ت٣

  ا�C"+)�)#�" ا�آ��*����
  
  
  

   Aــ"�ــــــــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبدأ ١

   ٠ غـش في حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فيــ ٢

  ٢٠١٤أغسطس في كليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس ال٣

   .٢٦/٦/٢٠١٤ حطي ١٤/٦/٢٠١٤ المختصة من األقسامــ تبدأ االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة ٤
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        ))))حديثحديثحديثحديث( ( ( (     دبلومدبلومدبلومدبلوم     االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية–٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

  

  ا,+*�   ا��ـــ)م/ا��	&�
٢٦/٥/٢٠١٤  

  ا6ر45"ء 
٢٨/٥/٢٠١٤  

  ا6+*�  
٢/٦/٢٠١٤  

  ا6ر45"ء 
٤/٦/٢٠١٤  

  اXB6ــــــــــ"ل8B أ��اض   8B اXB6ــــ"ل
  ور=ــــــــ� أو�ــــــــ<

  
  

   Aـــــــــــ"�ــــ"ت٣

  اXB6ــــــــــ"ل8B أ��اض 
  ور=� +";�ـــــــــــــــــ�

  
  

   Aـــ"�ــــــــــــــــ"ت٣


) ا��XY وأ��اض $��>: ;
��Z[G),دة و�ا�XY�ا   

  
  

  ـــــــ"�ــــ"تـــــAـــــــ٣

ا��اض ا�)را+� 
وا��T��Jت ا,$&"��� 

��CY�ا  
  

M&;و ��"A  

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبدأ ١

   ٠ غـش في حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فيــ ٢

  ٢٠١٤أغسطس في جلس الكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بم٣

   .٢٦/٦/٢٠١٤ حطي ١٤/٦/٢٠١٤ المختصة من األقسامــ تبدأ االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة ٤
  


