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            }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل     جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
  

�,  ا���م/ا��
  ا�� .

٧/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
  ا�� .

٢١/٥/٢٠١٦  
  ا��95) 

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا8$!$��ا�"��م ا�; �� 

  8*�9واا��=��> 
  

 !�*���  ا�?�ــــــــ�
  

�ـــــــــــــــــــــ�!$  

��@�ABا� !�*���  ا� �
  

  

�ـــــــــــــــــــــ�!$  

  C�!"Dا��=��> ا�  
  

  

  $ــــــــــــ!�ــــــــــ�

  ���  ا�9*8
  

  $ــــــــــــ!�ــــــــــ�

  ا8$!$��ا��را�5 
  

  

  $ــــــــــــ!�ــــــــــ�

  ا�F��!ري�ر ـــا���
  
  
  

  $ــــــــــــ!�ــــــــــ�

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور لعليا لعليا لعليا لعليا جدول امتحانات الدراسات اجدول امتحانات الدراسات اجدول امتحانات الدراسات اجدول امتحانات الدراسات ا
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
  ا8$!$�� ا�; ��ا�"��م 

!�*���  ا�?�ــــــــــــ�
  

�م G رات��� HI ر! �Fا
 �,  ا��

�!ت ٣!$   

    

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام فيانات  تبدأ االمتح - ١   

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢        

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهانات التحريرية انات التحريرية انات التحريرية انات التحريرية  ـ االمتح ـ االمتح ـ االمتح ـ االمتح٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  ا8$!$�� ا�; ��ا�"��م 
 !�*�����Jآ������9ا�Kا  
  

 !�*�����Jا� ���  أ$ـــــــــــــــ� 
  
  

  ــــ!��!ن ـــ$ــــــــــ

ــــ� ا��A�J!ء أ$ـــ   
  ا������ ا��; ����

  
  ـــــــ!��!نــــ$ـــــــ

  ا����ر ا�F��ـــ!ري
  
  

  
  

  $ــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  فيـيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  سوف تعتمد النتيــجة بمشـ - ٣
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

   ا8$ـ!$��ا�; ��ا�"��م 
  !ء ا�����ـــ� ا�; �ــ�ا�����

  

��م N �� أ$!$�� M�"�G ــــــــ�
���  O!�����!ء ا���

  
  

  ـــ!�!تــــــ $ــــــــــ٣

  

  ا���ــــ�ر ا�F��!ري
  
  
  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش فيحضر شروع  طالب سيتم عمل مأي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه االمتحانات التحريرية  االمتحانات التحريرية  االمتحانات التحريرية  االمتحانات التحريرية -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦ابريلابريلابريلابريل    جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  56!ء ا�7

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  ا8$!$�� ا�; ��ا�"��م 
!�*���  ا� !5

  

�*�! ا�"!�ـ� ��    أ$� ��� ا� !5
   $ـــــــــــ!�!ت٣

      

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  فيتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  سوف تع - ٣
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

  ا8$!$�� �ا�; �ا�"��م 
 !�*���  اKآ������9ا�J!ر�!آ

  

�*�ـــــــ! ا�"��م ا�; �� ا$8!$���� ��J!ر�!آ
  اKآ������9 

  
   $ــــــــــــــ!�!ت ٣

  ا���ــ�ر ا�F��!ري  
  

  
  $ــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش فيطالب سيتم عمل محضر شروع  أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

   ا8$ــــــ!$��ا�; ��ا�"��م 
 !�*����Oا�; ��ا�����و   
  وا��9!�ــ�

  

ا�;ـــــ�ق ا��"���� وو$!	� 
 ��  ا��=

  
  

  ـــــــــــ!��!نـــــــــــ$ــــــ

  ا���ـــــــــــــــ�ر ا�F��!ري    
  
  
  

   $ـــــــــــــــــــــــــــــ!�!ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام فيالمتحانات  تبدأ ا - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢      

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهانات التحريرية انات التحريرية انات التحريرية انات التحريرية  ـ االمتح ـ االمتح ـ االمتح ـ االمتح٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

  ا8$!$�� ا�; ��ا�"��م 
  ا�;���J!ت

  

  ا�;���Jـــــــــــــ!ت
   

  
  $ــــــــــــــــــ!��!ن 

   ا�F��!ريا����ر    
  
  

  $ــــــــــــــــــ!�!ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

9

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه التحريرية  التحريرية  التحريرية  التحريرية  ـ االمتحانات ـ االمتحانات ـ االمتحانات ـ االمتحانات٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

  ا�"!�� ا� !�9N ا��8اض
  

�*�ـــــــــــــــ! ا��; ������  ا� !5
  

  ـــــ!�!تــــ $ــــــ٣

�*�ـــــــــــ!   ����Jا�
  ا��; ����

   $ــــــــــــــ!�!ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

10

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهحانات التحريرية حانات التحريرية حانات التحريرية حانات التحريرية  ـ االمت ـ االمت ـ االمت ـ االمت٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

 Sا�;ـــــــH"� ;ه��ا�U�وا�   
  

H�� ;�ا��=��> ا�  
  

   $ــــــــــــ!�!ت٣

   !�*���ا��Jـــــــــ�
  ا��; ����

  ــــــ!�!تـ $ـــــــــ٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام فيالمتحانات  تبدأ ا - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهرية رية رية رية  ـ االمتحانات التحري ـ االمتحانات التحري ـ االمتحانات التحري ـ االمتحانات التحري٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

   ا�", ��ا��8اض
  

�*�ــــ!����� ا� !5  
  

   $ــــــــــــ!�!ت٣

�*�ـــــ!  ����Jا� ���  
  

   $ــــــــــــــ!�!ت٣

   ٠ة صباحا  العاشــرالساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}مدةمدةمدةمدةساعات معتساعات معتساعات معتساعات معت{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 Sا�;ـــــــH�J9ا�  
  

�*�ـــــــــــــ! ��  ا� !5
  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن  

 H*�����Jا� ���  
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن  

�Jا�9ـــــــــــــ ���  
  

  $ــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام فيالمتحانات  تبدأ ا - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهية ية ية ية  ـ االمتحانات التحرير ـ االمتحانات التحرير ـ االمتحانات التحرير ـ االمتحانات التحرير٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء

١٠/٥/٢٠١٦  
���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

  ��Sأ��اض ا�
 ���   ا�����ــ�وا8و

  

 ���  ا��=��> ا��; ��S���� H وا8و��� ا���
   $ـــــــــــــــــــ!�!ت  ٣

    !�*���ا��Jـــــــــــ�
  ا��; ���� 

  
  ــــــــــــــ!�!ت $ـــــ٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

�,  ا���م/ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
  ا�� . 

٢١/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 MN!9ا�� SN
!?��V!رة و�ا�  

  

�*�ـــــــــــ! ��ا� !5
  ا��; ����

  
  
  

  

�   و�W,X$ــــــــ!

�*�ـــــــــ!ا� ������  
  
  

  
  

W,Xو ��  $ــــــــ!

 ���� ;G !�*�����I  

  
  
  

W,Xو ��  $ــــــــــ!

�*�ــــــــــــ!��  ا�J!ر�!آ

  
  
  

  

Wـــــــ,Xــ� و�  $ــــ!

  

  ا�;���Jـــــــــــــــ!ت

  
  

  

W,Xو ��  $ــــــــ!

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أيهاز محمول مع  حالة ضبط ج  في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 SـــــــــــNا8$�ة  
  

�دةــ ا�,��ــــــاKدارةBـــ� وا� 
 HI!ت ا�,��� ـــــا���!$و

 SN ل!Bا8$�ة�  
  

��!نــــــــــــــــــــــ$!  

ا���� ا�; �� وا��?!رات 
 S;O ـــ�V!  ا8$�ةا�

  
  

  ــ!��!ن$ــــــــــــــــــــ

  ا�F��!ريا����ر 
  
  
  

�ــــــــ!$� Wــــ,Xو   

 ا8$!$�� ا�� !دئ
 S;ا8$�ة�  

  
  

  ـ!��ــــــــــــــ!نــــ$ــ

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  فيمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  سوف تعتمد النتيــجة ب - ٣
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

� وSN ــــــــ ا�"!�ا�,��
Z��Bا��  

  

O!و�	أ��اض!ت ــــ C�� Z��Bا�� 
�ى ــــا����Hا��و�C��وا��   

  
  
  $ـــــــــــــــ!��!ن

�*�ــــ!���Oا�����و  
  
  
  

Wــــ,Xو ��  $ـــ!

ــ�J وG; ��!ت ��Iـــ
   ا��و���ا�,��

  
  

  ـ!��!نــــــ$ــــــــ

  ـــــــ!تـــــا�;���Jـــ
  
  
  

W,Xو ��  $ــــ!

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام فيمتحانات  تبدأ اال - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
    

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه    ـ االمتحانات التحريريةـ االمتحانات التحريريةـ االمتحانات التحريريةـ االمتحانات التحريرية    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

SN ا�,9!�!ت 
   ا��?��9وا�,��

  

  ا����م ا�,9!��ـــــ�
  
  

     $ـــ!��ــــــــــــــــ!ن

�*�! ا��; ����   ����Jا�  
  
  

��  !ن$ـــــــــــــــــــــ!

  )ا�F��!ريا���ـــــــ�ر (
  
  

  ـــــــــــــ!��!نــ$ـــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

�*�ــــــــــــ! ��  اKآ������9ا� !5
  

  اKآ������9ا�����!ء 
  

  $ــــ!��ــــ!ن

   ا�ـــــــــــ�مأ��اض
  

  $ــــــــــــــــ!��ــــ!ن

�  إآ�������9 ـــــا��9!
  

  $ـــــــــــــــ!��ــــ!ن

C��9اآ�� C*����Oو����  
  

  $ــــــــــــــ!��ــــ!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش فيب سيتم عمل محضر شروع  طالأي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 S;ا�H� ا�=�
  اKآ�������9�م ــوا��

  

 !�*���  ا�; ��ا� !5
���  ا�=�

  
W,Xو ��  $ــــــ!

ا�����!ء ا�; �ــــــــ� 
���  ا�=�

  
  ــــ!�� وW,Xــ$ــ

ــ�و��*C ا��ـــــــــ�
W��A�وا�  

  
W,Xو ��  $ــــــ!

   ��اآA ا���B ا���!$`إN�_!Iــ�ق 
  

�� وX,ـــــــــW$ـ!  

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦ر ر ر ر دودودودوجدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 SــــــــNل!JN8ا  
  

�*�ــــــــــــ! ا��; ������  ا� !5
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

   !�*���ا��Jــــــــــــ�
  ا��; ����

  $ــــــــــــــــــــ!��!ن

  ا�����!ء ا�����ــــ� ا��; ����
  

  $ــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  فيـجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  سوف تعتمد النتيـ - ٣
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

�,  ا���م/ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
  ا�� . 

٢١/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

   ا�����B وا��9!$���ا��8اض
  

 !�*���أ$ــ� ا� !5
!�*�5!O�  وا�?��

  
W,Xو ��  $ـــــــ!

�*�ـــ! ���Oا�����و
��  وا��9!

  
W,Xو ��  $ــــــــ!

 !�*�����Jأ$� ا�  
  
  

W,Xو ��  $ــــــــ!

ا�"6ج O�?��!Oــــــــــ!ء 
��	�bا� !�*���  وا� �

  
  

W,Xو ��  $ـــــــــــ!

��Fرىا����ر ا�!  
  
  

  $ــ!��ـــــــــــــ!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور ليا ليا ليا ليا جدول امتحانات الدراسات العجدول امتحانات الدراسات العجدول امتحانات الدراسات العجدول امتحانات الدراسات الع
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

�  ا��8ا���آAة و�6ج � وا�"9!�� �ا��
  

  ا��A�J!ء وا���!$!ت ا�آ�����9
  

  

  $ــــــــــــــــ!�!ت٣

�*�ــ  ��  ـــ!ا�J!ر�!آ

  
  $ــــــــــــــــ!�!ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور لعليا لعليا لعليا لعليا جدول امتحانات الدراسات اجدول امتحانات الدراسات اجدول امتحانات الدراسات اجدول امتحانات الدراسات ا
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 ��,�  اD8"� ا��=ـــــــــــ
  

�*�ــــــــــــ!��  ا� !5

  
W,Xو ��  $ــــــــ!

 ��� �C  ا�;ا�; Hا��,
C"� ;ا�����م ا�  

  
W,Xو ��  $ــــــــــــ!

   ا� !9Nـــــــ�أ��اض
  
  

   $ــــــ!�ـــــــ!ت٣

  ا��Bا+` ا�"!�ــــــــ`

  
   $ــــــ!�ـــــــ!ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {  جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 Sــــــــ6ج ا8ورام وا�;ــــ�
  ا�9�وي

  

�*�ـــــــــــــــــــ!��5!O  
  ا�ورام

  
  

W,Xو ��  $ــــــــ!

 !�*���ا� �
 ���ا�AB	�ـــــــــ� و

  ا�9�B!ت
  

W,Xو ��  $ــــــــــ!

 !�*����O ا$ـــــــ�
  ا�ورام

  
  

Wــ,Xو ��  $ـــــ!

ا$ــــــــــ� ا�; �"` 
���!"Dا�  

  
  

�� وX,ــW$ـــــ!  

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

25 

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  

  ا��Bا+� ا�"!�ـــــ�
  

�*�ـــــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5
  

  

   $ــــــ!�ــــــــ!ت٣

  C+ا�Bا��=��ـ> ا�  

  
   $ــــــ!�ــــــــ!ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهت التحريرية ت التحريرية ت التحريرية ت التحريرية ـ االمتحاناـ االمتحاناـ االمتحاناـ االمتحانا    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 cب*�ا+ـــــــ� ا��!,�  ا8
  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5
  ــــــــ!��!نـــــ$ــــــ

�*�ـــــــــــــ!   ����Jا�
  ا��; ����

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

C+ا�Bا��=ـــ��> ا�  
  

  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

27 

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

�*�ــــــــــــ  *�ا+ـــــــ� ا���S وا�,�ر��  ـ! ا��Bا+��ا� !5
  
  
  
  

  $ـــــ!��ـــــــــــــ!ن

  ا����ر ا�F��!رى  
  
  
  
  
  

  $ـــــ!��ـــــــــــــ!ن

C+ا�Bا��=ـــ��> ا�  
  
  

  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
   

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

28 

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 ����  *�ا+ـــــ� ا���!�e ا� 
  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5
  ــــــــ!��!نـــــ$ــــــ

�*�ـــــــــــــ!   ����Jا�
  ا��; ����

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

C+ا�Bا��=ـــ��> ا�  
  

  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ـرة صباحا  العاشـالساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

29 

        }}}}مدةمدةمدةمدةساعات معتساعات معتساعات معتساعات معت{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  *�ا+ــــــ� ا�"f!م
  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5
  
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

  ا����ر ا�F��ــــــ!رى  
  
  

  $ـــــــــــــــــــــ!��!ن

  ـــــــــــــ��>ا��=ــ
  ��C��9ا�آ

  
  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

30

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦اكتوبراكتوبراكتوبراكتوبردور دور دور دور ات العليا ات العليا ات العليا ات العليا جدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراس
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

 وا8ذن اWX8*�ا+� 
  وا���B9ة

  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5

  
  ن!��!$ـــــــــــــــــــــ

  ا���ـــــــ�ر ا�F��!رى  
  
  
  

  $ــــــــ!��ــــــــــــــــ!ن

Cا+ــــــــــ�Bا��=��> ا�  
  
  
  
  

��ـــــــــــــــــــــــ!ن!$  

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  فيعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  سوف ت - ٣
  

    
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

31

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+��  ا��ـــــــــــ�"�!ت��  ا� !5
  
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

  ا���ــــ�ر ا�F��!رى  
  
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

C+ا�Bا��=ـــ��> ا�  
  
  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي محمول مع  حالة ضبط جهاز  في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

SــــــــــــــN!  ا��
  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

  SN!�*�! ا������I  
  

  $ــــــــــــــــ!��ــ!ن

C+ا�Bا��=ـــ��> ا�  
  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام يف تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  
  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
 

33

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

   ا��9!ءوأ��اضا�����ــــ� 
  

�*�ـــــــــــــ! ا��Bا+����  ا� !5
  

  

Wــــــ,Xو ��  $ــ!

�*�ــــــ! ���Oا�����و
  ا��; ����

  

Wــــــــ,Xو ��  $ــ!

*�����Iا���!5ــ� !�  

  
Wــــــ,Xو ��  $ــ!

C+ا�Bا��=ـــ��> ا�  

  
Wــــــ,Xو ��  $ــ!

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦سطس أغ في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
   

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

�,  ا���م/ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
  ا�� .

٢١/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  SN و*�ا+ـــــــ� ا�"�)
  

�*�ـــ��5!O(ـ!ا�"ــــ�  
  
  
  

W,Xو ��  $ــــــــ!

�*�ـــــ! ���Oا�����و  
  
  
  

��  $ــــــــــــــــــــ!

�*�! ا�"�)��  �Iـــــ�
  
  
  

W,Xو ��  $ــــــــ!

  G=ـــــــــ��> ا�"�)
  
  
  

Wــــــ,Xو ��  $ــ!

  ا� ,ــــــــــــــ��!ت
  
  
  

W,Xو ��  $ــــــــ!

   ٠ صباحا  العاشــرةالساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
   

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{{{{ جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية ـ االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  ا��8اض ا�,�ر��
  وا���رن

 H�J9�ز ا�!?Bـ! أ��اض ا��*���5!O
  وا��رن

 
 $ـــــــــــــــــ!��!ن

 

�*�! ــــــــــــ�Iـ��ـ�
H�J9�ز ا�!?Bا�  

  
 !�� ن$ــــــــــــــــــ!

  ـ�!ري�F�ــا�ـ��ـــ�ر ا
 
  

 $ـــــــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
   

  
  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل حانات الدراسات العليا دور حانات الدراسات العليا دور حانات الدراسات العليا دور حانات الدراسات العليا دور جدول امتجدول امتجدول امتجدول امت
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
 ���  ا�

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
 ���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  *�ا+ـــــ� ا�����B وا���وق
  

�*�ـــــــــــــ! ا�!ص ��ا� !5
���B��!O  

  ــــــــ!��!نـــــــــ$ــ

�*�ـــــــــــــ!      ����Jا�
 ���B��!O ص!ا�
  $ـــــــــــــــــ!��!ن

C���B�ا��=ـــ��> ا�  
  

  

  $ـــــــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ش  غـفي طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا�����       وآ�� ا�����                                                       ���� ا�دارة                         ا����                ر	�� ا����                
                                                                                                              ���را$!ت ا�"� ! وا� ��ث

  
  أ+�� أ+�� *�!ل ا���)/ د٠              أ                                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء أول جزء أول جزء أول جزء أولدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية  ـ االمتحانات التحريرية ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
  

 �,  ا���م/ ا��
  ا�567!ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا8+�

١٥/٥/٢٠١٦  
  ا�567!ء 

١٧/٥/٢٠١٦  
���  ا�

٢٦/٥/٢٠١٦  

  SN ا��!�ت ا���*� 
  

�*�ــــــــــــ! ا��; ������  ا� !5
  

  $ـــــــــــــــــ!��!ن

   !�*���ا��Jــــــــــــ�
  ا��; ����

  $ــــــــــــــــــــ!��!ن

 ���Nق ا��=
  ا�����7 

  $ــــــــــــــ!��!ن

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام في تبدأ االمتحانات  - ١

   ٠ غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع   في- ٢

   . ٢٠١٦أغسطس  في سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد  - ٣
  

  


