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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلدورة دورة دورة دورة جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل يدين اعتبارا من دورة يدين اعتبارا من دورة يدين اعتبارا من دورة يدين اعتبارا من دورة للطالب املقللطالب املقللطالب املقللطالب املق

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 ا��0اض
�.<�  ا� ��� ا�$

  

  أو�@ور?ــــــــــــ= 
�.<�   ا� ���ا�$

  
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور?ـــــ= /�A�ــــــ�
���   ا�$�>.= ا� 

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ــــ

 B��Cا� @�"�� =��+
 �D,��EFو �D+�G
 �D� ا� 7ج IJوو  
Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

   .٢٠١٦ أغسطسفي سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد - ٣                   
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦ابريل ابريل ابريل ابريل             انات الدراسات العليا دورانات الدراسات العليا دورانات الدراسات العليا دورانات الدراسات العليا دورجدول امتحجدول امتحجدول امتحجدول امتح
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  
  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٥  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�)

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا����� 

١٦/٦/٢٠١٦  

BـــCا� M �$Cا� 
  وا��Oه��

  

ا�BC ا�C$�ــــــ @ 
  وا��Oه��

  
  

�ــــــــ�ت٣�   �ــــــ

ا:�� ��:ت 
�ء P�D��� ����.�ا:آ�

 @Q ��$Cا�
  ا���E�� وا� 7ج

�ــــــــــ�ت٣�   �ـــــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G
�D� ا� 7ج IJوو  

   
Iــــــــ,Aو ���  �ـ

 ��R�" ة ا��SD*:ا
���وا:>�اف ا�,.�  

  
   

٣��ــــ�  ت �ـــــــــــ


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١ 

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

   .٢٠١٦المنعقد في أغسطس سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة -٣ 
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        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

   ا� ,$��ا��0اض
  

  ور?ــــــــــــ= او�@
  ا:��اض ا� ,$��

  
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور?ــــــــ= /�A�ــــــ�
   ا:��اض ا� ,$��

  

٣��ـــــــــ�  ت �ـــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G
  �D*7� IــــJوو  

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  

���)�ـــــــــــــ�  ــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

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

  
  



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

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

4

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦ابريل ابريل ابريل ابريل     جدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دورجدول امتحانات الدراسات العليا دور
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

Cا� BـــــــM	U.ا�  
  

  ور?ــــــــــــ= او�@
@	U.ا� BـــCا�  

  
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور?ــــــــ= /�A�ــــــ�
@	U.ا� BـــــCا�  

  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G
  �D*7� IــــJوو  

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

  . ٢٠١٦ أغسطسفي سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد - ٣                   
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  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 V<�>B ا��.
�D�#Jرة و�  ا�#

  

  ور?ــــــــــــ= او�@
 V<�>B ا��.ــــــ

  ا�#�رة
   

�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور?ــــــــ= /�A�ــــــ�
 V<�>B ا��.ـــــــ

  ا�#�رة
   

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G
 �D*7� IــــJوو  

   
Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  

  
���)�ـــــ�  ــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

   .٢٠١٦ أغسطسفينعقد  سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة الم- ٣                   
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  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 BCا�M��Eا� 
  ا�آ��.����وا�	�"م 

  

Cــــا� BM��Eا� 
 وا�#
�Mا:آ��.��@ 
�تP�Jت وا��   وا� �ه

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــــ

��� ا�	ـــــــــ�"م 
ا� ��� وا���Jـــ� 

  وا:د��ن
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

ا:د��ن و>ــــــ�ق 
  ا���E�� وا� 7ج 

  
�ــــــ��ن�  �ـــــــــــــ


�رىــ ا�L��رـــــــ�  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

   .٢٠١٦ أغسطسفيمجلس الكليــــة المنعقد  سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا ب- ٣                   
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

�لB ــــــــ>U<0ا  
  

  أو�@ور?ــــــــــــ= 
 B<ل�U<0ا �.�R�� 

�Uت ا������  ا���,,
  

�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور?ــــــــ= /�A�ــــــ�
�ل U<:ا B< �.�R��
   ا������Uا���,,�ت 

  
  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G
�D*7� IــــJوو   

   

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

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



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

  أ+�� *��ل ا���)/ د٠أ                                                                                                                                                                    
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

ا������ وا� .��ــــ� 
ا���آSة و�7ج 

  ا:�� 
  

  ور?ــــــــــــ= او�@
��� ا�����ـــــــ� 
وا� .��� ا���آSة 

   و�7ج ا:�� 
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  ور?ــــــــ= /�A�ــــــ�
��� ا�����ـــــــــ� 

Sة وا� .��� ا���آ
      و�7ج ا:�� 

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G

 �D*7� IJوو  
  

    

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

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



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

  أ+�� *��ل ا���)/ د٠أ                                                                                                                                                                    
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        }}}}عتمدةعتمدةعتمدةعتمدةساعات مساعات مساعات مساعات م{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

��  �ـــــا��Yا+� ا� 
  

  ور?ــــــــــــ= او�@
��ــــــ� �*�ا+� 

 �D�   و�Qو
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

  �ور?ــــــــ= /�A�ــــــ
��ــــــ� �*�ا+� 

�D�  و�Qو

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G

 �D*7� IJوو  
      

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

   .٢٠١٦ أغسطسفي سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد - ٣                   
  



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

  أ+�� *��ل ا���)/ د٠أ                                                                                                                                                                    
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

� ا��Z ــــــــ*�ا+
�ب ,�  وا:

  

  ور?ــــــــــــ= او�@
Zا+� ا��ــــــ�*  

�ب,�  وا:
�ـــــــــ�ت٣ �   �ـــ

�A�ــــــ�ور?ــــ=/   
Zا+� ا��ــــــ�*  

�ب,�  وا:
�ـــــــــ� ت٣�   �ـــ

��B ــ+��= ��ـCـ"�@ ا�
EFو �D+�Gـ �D,��

 �D*7� IJوو  
      

�� وA,ــــــــI  ـــ��

 
�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠احا  في تمام الساعة العاشــرة صباالمتحانات تبدأ  -١                      

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

   .٢٠١٦ أغسطسفي سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد - ٣                   
  
  

  



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

  أ+�� *��ل ا���)/ د٠أ                                                                                                                                                                    
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      دكتوراة جزء ثانـــــى دكتوراة جزء ثانـــــى دكتوراة جزء ثانـــــى دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

 وأ��اضا��"��� 
  ا�.	�ء 

  

  ا��"��ــــــــــــــــــ�
  

  
�ـــــ�ت٣�   �ـــــــــ

  .	ــــــــ�ءأ��اض ا�
  

  
�ــــــــ�ت٣�   �ــــــــ

 B��Cــ"�@ ا��� =��+
 �D,��EFو �D+�G

 �D*7� IJوو  
      

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

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



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

  أ+�� *��ل ا���)/ د٠أ                                                                                                                                                                    
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        }}}}تمدةتمدةتمدةتمدةساعات معساعات معساعات معساعات مع{ { { {      االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
        ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠إبريل إبريل إبريل إبريل للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة للطالب املقيدين اعتبارا من دورة 

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا:/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

>B و*�ا+ـــــ� 
  ا� ـ�) 

  

  >ــــــــــــB ا� �)
  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ــ

  *ــــ�ا+ــــ� ا� �ـــ)
  

  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــــــ

+ B��Cــ"�@ ا��� =��
 �D,��EFو �D+�G

 �D*7� IJوو  
      

Iــــــــ,Aو ����  


�رىـــــــ���Lر ا�  
  
  

(����  �ـــــــــــــــــ

   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

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



  
 الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا    

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

  أ+�� *��ل ا���)/ د٠أ                                                                                                                                                                    
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 }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {  االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى  االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى  االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى  االمتحانات التحريرية دكتوراة جزء ثانـــــى ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦إبريلإبريلإبريلإبريلجدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور جدول امتحانات الدراسات العليا دور 
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   ٠ في تمام الساعة العاشــرة صباحا االمتحانات تبدأ  -١                      

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

   .٢٠١٦ أغسطسفي سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد - ٣                   
             

 


