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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     ثانـــــىثانـــــىثانـــــىثانـــــى جزء  جزء  جزء  جزء دكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

  ا� �"م ا�;$�ـــــــــــــــ�
����   ا>�ـــــ

  ا��<��= وا>*.�

  �Aور@ــــــــــــ? او
   و��� وا>*.ــــ���ــــ=ا��<

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ـــــ�
 ���  وا0*.�ا��<ـــــ��=  و

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

�رى��D<ر ا�
  ا��

  
�ـــــــ�تــ �٣�  ـــ

   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعه العاشــرة صباحا ١      

   ٠از محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فى غـش  حالة ضبط جهفيــ ٢      

   .٢٠١٦أغسطسفى ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ما��"/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

  ا� �"م ا�;$�ـــــ�
   ا>���ـ��

�  ا�E	ــــ�"�"*�

Aور@ــــــــــــ? او�  
��*"�"�	Eا�  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــ? /�B�ــــــ�
��*"�"�	Eا�  

  
�ـــــــــ�ت  ٣�   �ـــ

  ا��
�ر ا>�D�ـــ�رى
  
  
  

�ـــــــ �ــ٣�  ـــ�تـ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  
����  ا� �"م ا�;$��  ا>�
� ا>آ��.�����*"�"�	Fا�  

  

Aور@ــــــــــــ? او�  
�ا��*"�"�	F   

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
��*"�"�	Fا�  

  
�ـــــــــ�تــــ �٣�  ـــ

  ا��
�ر ا>�D�ــــ�رى
  
  
  
  

�ــ�ـ�ن�  �ـــــــــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  
����  ا� �"م ا�;$�� ا>�ـ
   ا������ء ا�#�"�� ا�;$��

Aور@ــــــــــــ? او�  
  ا������ء ا�#�"��

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
  ا������ء ا�#�"��

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ا��
�ر ا>�D�ــــ�رى
  
  
  
  

�ــ�ـــ�  ـــــ�ن�ــــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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        }}}}ساعات معتمده ساعات معتمده ساعات معتمده ساعات معتمده {{{{     جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور راسات العليا راسات العليا راسات العليا راسات العليا جدول امتحانات الدجدول امتحانات الدجدول امتحانات الدجدول امتحانات الد
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

����  ا� �"م ا�;$�� ا>�
��*"�"/�  ا�$

Aور@ــــــــــــ? او�  
�H�� ا���*"�"/�   ا�$

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
�H�� ا���*"�"/�   ا�$

  
�ـــــــــ�تــــــــــ �ـ٣�  ــ

  ـ ��� ا>+�ـ�ء ا�I�JK�ـ�
��K�ــــــ	ء ا�.�  ـ ا�����

����            ا��.
  

��ـــــــــــــــ�ن�  �ــــــــــ

  ا��
�ر ا>�D�ــــــــ�رى
  
  
  

��ــــــــــــــ�  ـ�ن�ــــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور ات العليا ات العليا ات العليا ات العليا جدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراس
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

����  ا� �"م ا�;$�� ا>�
�ر��آ"�"*�� ا>آ��.����Fا�  

Aور@ــــــــــــ? او�  
�ر��آ"�"*�ـــــ� ا>آ��.Fا�����  

  
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
�ر��آ"�"*�ـــــ� ا>آ��.����Fا�  

  
  
  
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــــ

  ا��
�ر ا>�D�ــــ�رى
  
  
  
  
  

�ــ�ــــــــ�ن�  �ــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهة ة ة ة ــــــــاالمتحانات التحريرياالمتحانات التحريرياالمتحانات التحريرياالمتحانات التحريري    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

����  ا� �"م ا�;$�� ا>�
��*"�"�Lا�����و  

�ــــــــ��  ا�;$�ـــ� وا��.

Aور@ـــــــــــــــــ? او�  
���� ا�;$�� وا��.�*"�"�Lا�����و  

�ـــــــــ�ت٣�   �ــــــــــ

  ــــ�ــــ? /�B�ـــــــــور@ـــــ

*"�"�Lا�;$�ـ� ا�����و ��
���  وا��.

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦غسطسأ فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
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���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
 

8

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

����  ا� �"م ا�;$�� ا>�
�ت���F;ا�  

Aور@ــــــــــــ? او�  
���F;تا��  
  

�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
�ت���F;ا�  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ــــــ

  ا��
�ر ا>�D�ــــ�رى
  
  
�ــ�ــــــــ�ن�  �ــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

   ٠ غـش فيضر شروع  حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محفيــ ٢      

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      

  
  
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
 

9

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دورة دورة دورة دورة جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
   ا�78/�ء 

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�)

١٣/٦/٢٠١٦  

  ا� ��� ا�$�N.? ا��0اض
  

  أو�Aور@ــــــــــــ? 
���  ا�$�N.? ا� 

  
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ـــــ? /�B�ــــــ�
���   ا�$�N.? ا� 

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ــــ

 �E+�O P����? ��"�A ا�;+
� ووRH ا� 7ج E,��>Sو

 �E�  
Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــــدأ االمتحانات ــ تبــ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  

  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦ل ل ل ل إبريإبريإبريإبري            جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
  

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
   ا0+�

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�)

١٣/٦/٢٠١٦  

 Pا�;ـــT �$;ه��ا�Vوا��   
  

 A ا�;$�ــــــ P;ا�
  وا��Vه��

  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ــــــ

�� ا>�� ��>ت ا>آ��.��
 AW ��$;ء ا��L�E���
  ا��<��� وا� 7ج

�ــــــــــ�ت٣�   �ـــــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O
�E� ا� 7ج RHوو  

   
Rــــــــ,Bو ���  �ـ

 ��X�" ة ا��JE*<ا
����  وا>�Nاف ا�,.

  
   

٣��ــــ�  ت �ـــــــــــ

   ٠باحا  العاشــرة صةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  

             



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}معتمدةمعتمدةمعتمدةمعتمدةساعات ساعات ساعات ساعات { { { {     ة جزء ثانـــــىة جزء ثانـــــىة جزء ثانـــــىة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتورا ـ االمتحانات التحريرية دكتورا ـ االمتحانات التحريرية دكتورا ـ االمتحانات التحريرية دكتورا        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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�)

١٣/٦/٢٠١٦  

   ا� ,$��ا��0اض
  

Aور@ــــــــــــ? او�  
  ا>��اض ا� ,$��

  
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
   ا>��اض ا� ,$��

  

٣��ـــــــــ�  ت �ـــ

��? ��ــ"+ �E+�O P���A ا�;
  �E*7� RــــHوو �E,��>Sو  

Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الك٣      
  

  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى        ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل     جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�)

١٣/٦/٢٠١٦  

A	F.ا� Pا�;ـــــــ  
  

  او�Aور@ــــــــــــ? 
A	F.ا� Pا�;ـــ  

  
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
A	F.ا� Pا�;ـــــ  

  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
 RــــHوو �E,��>Sو

  �E*7�  
Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  

  
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ةةةةساعات معتمدساعات معتمدساعات معتمدساعات معتمد{ { { {     ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى            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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 ا�,�ر�� ا��0اض
  وا���رن

  

Aور@ـــــــــــ? او�  
  ا>��اض ا�,�ر��

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
  ا>��اض ا�,�ر��

  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

��? ��ــ"�A ا�;+ P��
 �E,��>Sو �E+�O
�E� ا� 7ج RHوو  
Rــــــــ,Bو ����  

�رى��D<ــــ�ر ا
  ا��
  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ــ سوف ت٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى                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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 P�
ا��اض ا�
  وا>و��� ا���"��

  

Aور@ــــــــــــ? او�  
  ا��اض ا�
�P وا>و��� ا���"��

   
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
 P�
ا��اض ا�

  وا>و��� ا���"��
   

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O
�E� ا� 7ج RHوو  

    
��Rــــــــ,Bو ��  

�رى��D<ــــ�ر ا
  ا��
  
  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيلكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس ا٣      

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

�E�#Hرة و�  PN ا��.�ZN ا�#
  

  ? او�Aور@ــــــــــــ
  PN ا��.ــــــ�ZN ا�#�رة

   
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
  PN ا��.ـــــــ�ZN ا�#�رة

   

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O
 �E*7� RــــHوو  

   
Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ة صباحا  العاشــرةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     ـــىـــىـــىـــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانــاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانــاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانــاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانــ    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

  ا�$�/ـــــــــــ"�"*�� ا>آ��.����
  

Aور@� أو�ـــــــــــــ  
  

�ـــــــ�ت٣�   �ــــــ

  ور@ـــــ? /�B�ــــــــ�
  

�ـــ�ت٣�   �ـــــــــــ
  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيت ــ تبــــــدأ االمتحانا١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهالتحريرية التحريرية التحريرية التحريرية االمتحانات االمتحانات االمتحانات االمتحانات     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل     جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

 P;ا�T�  وا�	�"م ا>آ��.���� ا�<�
  

 A�
ا�;P ا�<ــــــ��A ا>آ��.��A وا�#
�ت وا� �ه�ت L�H<وا  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــــ

ا� ��� وا���Hـــ� ��� ا�	ـــــــــ�"م 
  وا>د��ن

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

ا>د��ن وNــــــ�ق 
  ا��<��� وا� 7ج 

  
�ــــــ��ن�  �ـــــــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  

  
  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

Nــــــــ Pل�FN0ا  
  

Aور@ــــــــــــ? او�  
� ا���,,�ت .�X�� ل�FN<ا PN

�Fا�����  
  

�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
�ل FN<ا PN �.�X��
   ا������Fا���,,�ت 

  
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E*7� RــــHوو �E,��>Sو  

  
   

 ����Rــــــــ,Bو  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى        ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل  الدراسات العليا دور  الدراسات العليا دور  الدراسات العليا دور  الدراسات العليا دور جدول امتحاناتجدول امتحاناتجدول امتحاناتجدول امتحانات
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

ا������ وا� .��ــــ� ا���آJة 
  و�7ج ا>��

  

Aور@ــــــــــــ? او�  
��� ا�����ـــــــ� وا� ���. 

  ا���آJة و�7ج ا>��
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
 ������ ا�����ـــــــــ� وا� .

  ا���آJة و�7ج ا>��

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
�E*7� RHوو �E,��>Sو  

  
  
  

Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةعا تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا����� 

١٦/٦/٢٠١٦  

  ا>O ? ا��<ــــ��,��
  

Aور@ــــــــــــ? أو�  
��,��>S ? Oأ  

  
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
>S ? Oــأ��,��  

  

  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

�ري��D<ــ�ر ا
  ا��
  
  
  
  

��ـــــــــــ�ن�  �ــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيلس الكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمج٣      
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

��  �ـــــا��Kا+� ا� 
  

  ـ? او�Aور@ـــــــــــ
�E���ــــــ� و�Wو�  *�ا+� 

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
�E���ــــــ� و�Wو�  *�ا+� 

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
�E*7� RHوو �E,��>Sو  

  
  

  

Rــــــــ,Bو ����  

   ٠حا  العاشــرة صباةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     حتانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىحتانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىحتانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىحتانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    االماالماالماالم    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

�ب ــــــــ*�ا+,�  � ا��^ وا>
  

Aور@ــــــــــــ? او�  
  *�ا+� ا��ــــــ^

�ب,�  وا>
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــ? /�B�ــــــ�
  *�ا+� ا��ــــــ^

�ب,�  وا>
٣ ��ـــــــــ�  ت �ـــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E*7� RHوو �E,��>Sو  

  
      

  Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فياهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة ٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

  *�ا+� ا�
�P وا�,�ر
  

  ــــــــ? او�Aور@ــــ
P�@ ا+ــــــــ��*  

  وHـــ�ر
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
P�@ ا+ــــــــ��*  

  وHـــ�ر
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E*7� RHوو �E,��>Sو  

  
      

Rــــــــ,Bو ����  

   ٠عاشــرة صباحا  الةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  

  
  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      ثانـــــى ثانـــــى ثانـــــى ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزءاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزءاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزءاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

  *�ا+� ا��	��_ ا�$"���
  

Aور@ــــــــــــ? او�  
_��  *�ا+� ا��	ـ

  ا�$"���
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
_��  *�ا+� ا��	ـــ

  �ا�$"��
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O

 �E*7� RHوو  
      

Rــــــــ,Bو ����  

��D<ر ا�
�رىــــا��  
  

  
��ـــــــــــــــــ�ن��  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
�ء  ا�/78  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

  *�ا+� ا� `�م
  

Aور@ــــــــــــ? او�  
  *�ا+ــــ� ا� `�م

�تL�H<وا  
  

�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
  *�ا+ــــ� ا� `�م

�تL�H<وا  
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O

7� RHوو �E*  
      

Rــــــــ,Bو ����  

��D<ر ا�
�رىـــا��  
  

  
�ـــــــــــــ�ت٣�   �ــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس في بمجلس الكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا٣      
  
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {         ـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىـ االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل     جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

اRB0 *�ا+ـــــ� 
  وا0ذن وا�#.ـــــــ�Kة

  

Aور@ــــــــــــ? أو�  
 RB0إ��اض ا0ذن وا

  وا�#.�Kة
  

�ـــــــــ�ت٣ �   �ــــــــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ�
ا0ذن واRB0  أ��اض 

  وا�#.�Kة
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O

 �E*7� RHوو  
      

Rــــــــ,Bو ����  

�ري��D<ـــ�ر ا
  ا��

  
  

��ـــــــــــــــــ�ن��  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس في ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد٣      
  
  
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     نات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىنات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىنات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىنات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىحاحاحاحاـ االمتـ االمتـ االمتـ االمت    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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

   ا�.	�ءوأ��اضا��"��� 
  

  ا��"��ــــــــــــــــــ�
  

  
�ـــــ�ت �٣�  ـــــــــ

  أ��اض ا�.	ــــــــ�ء
  

  
�ــــــــ�ت٣�   �ــــــــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
�E*7� RHوو �E,��>Sو  

  

  

  
Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
   ا�78/�ء 

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

  PN و*�ا+ـــــ� ا� ـ�)
  

  NــــــــــــP ا� �)
  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ــ

  *ــــ�ا+ــــ� ا� �ـــ)
  

  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــــــ

 �E+�O P����? ��ــ"�A ا�;+
�E*7� RHوو �E,��>Sو  

  
  

  

Rــــــــ,Bو ����  

   ٠ العاشــرة صباحا ةاعــ تمام السفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     متحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالاالاالاال    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���,�
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 PNة��ا0  
  

Aور@ـــــ? او�ـــــــــ  
  NـــــــP ا�ـــــــ�ة

  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

  ـ? /�B�� ور@ــــــــــ
  NـــــــــــــP ا��ة

  
�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

���AW A ا���,,�ت �S
ا>آ��.���� ذات ا� 7@� 

  P;L ا>��ة

  
�ــــــــــ�ت٣�   �ــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O

 RH7جا�وو � �E 
�ل PN ا0��ة K� TW  

�� وB,ــ�  ـــRـ�

�رى��D<ر ا�
  ا��
  
  

�ــــــــ��ن�  �ــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــىاالمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل 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���,�
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  
 ���ا�,#� ا� 
c��Kا�� PNو  

  

Aور@ــــــــ? او�ـــــــــ  
  ــــ?H#ــــ� �ــــــــ��ـ

  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

  ور@ـــــــ? /�B�ـــــــ� 
��ــــــــ?�  H#ــــ� 

  
�ـــــــ�ت٣�   �ــــــ

�س ا���"/ـــــــ�ت �@
 �E7@�ـــ�ا�$�I�ــ� و
c��Kـــ�اض ا���VL  

  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــ

ادارة و*ــــــــــــ"دة 
  ا�����ت ا�,#�ـــــ�

  
  

��ـــــ�ـ�  ن�ــــــــــــ

  ا��
�ر ا>�D�ـــ�رى
  
  
  
  
  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيمنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة ال٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,�
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  
�ت ��PN ا�,.

  ��E.��وا�,#� ا
  

Aور@ــــــــ? او�ـــــــــ  
�ت ��PN ا�,.

  وا>��اض ا��E.�ــــــ�
  

�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

  ور@ــــــــــــ? /�B�ــــ�
�ت ��PN ا�,.

  وا>��اض ا��E.�ـــــ�
  

�ـــــــ�ت٣�   �ــــــ

 AI�$ا>/ـــــ� ا� ���
S
A#,ا�  

  
  

��ــــــــــــ�ن�  �ــــــ

  ا��"��� ا�,#�ـــ�
@"���N���� �) ا���  

  
���ـــــ�  ن�ــــــــ

�رى��D<ر ا�
  ا��
  

  
��ــــــــــ�ن�  �ــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــي٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة {  {  {  {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,�
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا����� 

٢/٦/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  
 ����Kا>��اض ا�

 �����  وا��.
  

Aور@ــــــــ? او�ـــــــــ  
  ا>��اض ا����Kـــــــ�

  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

  ور@ــــــــــــ? /�B�ــــ�
  ا>��اض ا����Kـــــ�

  
�ـــــــ�ت٣�   �ـــــــــ

Aور@ــــــــ? او�ــــــ  
 �����ا>��اض ا��.

 ��	.Kوا�  
  

�ــــــــ�ت ٣�  �ـــــــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ?
 �����ا>��اض ا��.

 ��	.Kوا�  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

 P����? ��ــ"�A ا�;+
 �E,��>Sو �E+�O

 �E*7� RHوو  
     

Rــــــــ,Bو ����  

 ��/"�"*�ــــــــــــــــL
 ��*"�"/�L"ـــــ�	وه

  ا��Kــــ�
  

��ــــــــ�ن�  �ـــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل ر ر ر ر جدول امتحانات الدراسات العليا دوجدول امتحانات الدراسات العليا دوجدول امتحانات الدراسات العليا دوجدول امتحانات الدراسات العليا دو
  

  ا��"م/ا���,�
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا����� 

٢/٦/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

�تـــا�	� �  
  

Aور@ــــــــ? او�ـــــــــ  
c�	أ��اض ا�  

  
�ــــــــ�ت �ـــــ٣�  ــ

  ور@ــــــــــــ? /�B�ــــ�
c�	أ��اض ا�  

  
�ـــــــ�ت٣�   �ـــــــــ

Aور@ــــــــ? أو�ـــــ  
  SـــــــVه�ـــــ�

  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

  ور@ــــــــ? /�B�ــــــ?
  SـــــــVه�ـــــ�

  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

  أBــــــــــــــR وأذن
  و+.�Kة

  
�ــ�ـ�  ــــــ�ن�ـــــــ

  ا>����وB�ــــــــــ�ت
  
  

��ـــــــ�ن�  �ـــــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلي٣      
  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية 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���,�
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا����� 

٢/٦/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
Aور@ــــــــــــــــ? او�ـــ  
�ع O<�L 7ج ا>ورم�  

�ت٣��  �ـــــــــــــــــــــــ

  ور@ــــــ? /�B�ـــــــــــــــــ?
O<�L 7ج ا>ورم��عــــــ   

�تـــ�ــــــــــــــــــ٣��  ـــــ

  ا��,"�� ا��<��,f� Tورام
��ــ�ن�  �ــــــــــــــــــــ

�/"�"*�ـــــــــ� ا0ورامL  
  

�ن���  �ــــــــــــــــــــ
  ا�����

٩/٦/٢٠١٦  
h$	ا�  

١١/٦/٢٠١٦  
  ا>/.�)

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

ــ7ج ا0ورام  �ــــ
  وا�;P ا�."وى

  ا��0اض ا�$�N.ــــــــ�
  

��ـــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــــــ

  *ـــــ�ا+ــــــــــ� ا0ورام
  

��ــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــ

ج ا�$�"�"*ــــT ا� ـــــ7
f� Tورام�  وآ���

�ت٣��  �ــــــــــــــــــــ

  ا��
ــــ�ر ا>�D�ـــ�رى
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣      
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا                                 وآ�� ا�����                                 ا�دارة    ����                ر�� ا�
	�          ا�����               �����  
   وا�$#"ثا� ���  ���را��ت                                                                                                                 

   
    أ+�� أ+�� *��ل ا���) /د٠أ                                                                                                                                        
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {  جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــى جزء ثانـــــىدكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهلتحريرية لتحريرية لتحريرية لتحريرية     االمتحانات االمتحانات االمتحانات االمتحانات     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���,� 
  ا��"م

  ا0/.�) 
٣٠/٥/٢٠١٦  

  ا0+� 
٥/٦/٢٠١٦  

  ا�78/�ء  
٧/٦/٢٠١٦  

  ا>/.�) 
١٣/٦/٢٠١٦  

  ا�����
١٦/٦/٢٠١٦  

PN�  ا���
  

Aور@ــــــــ? او�ـــــــــ  
PN�  ا���

  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

ا>��اض ا� ,$�? 
?�	F.وا�  

  
��ـــ�ن�  �ــــــــــــــ

ور@ــــــــــــ? 
�B�ــــ�/  
PN�  ا���

  

�ـــــــ�ت٣�   �ـــــــــ

  أBــــــــــــــR وأذن
  و+.�Kة

  
�ــــــــ�ت �ــ٣�  ـــــ


�ر ا�D�ـــــ�رى�  
  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

   ٠ العاشــرة صباحا ةاع تمام الســفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١      

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

   .٢٠١٦أغسطس فيليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الك٣      

  
  
  
  


