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1

١

  

        دكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهاالمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية االمتحانات التحريرية ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦        إبريل 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  
  ا0ر: �ء 

٢/١٢/٢٠١٥  
  ا;/.�)

٧/١٢/٢٠١٥  

����  ا� �"م ا�>$�� ا;�
��*"�"/�  ا�$

  ور@ــــــــــــ< او�=
�A�� ا���*"�"/�   ا�$

  
٣��  ـــــــــ�ت �ـــ

  ور@ــــــــ< /�B�ــــــ�
�A�� ا���*"�"/�   ا�$

  
�ـــــــــ�تــــــــــ �ـ٣�  ــ

    

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس د في سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعق - ٣
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2

٢

        } } } } حديثحديثحديثحديثنظام نظام نظام نظام {{{{ االمتحانات التحريرية الدكتوراه     االمتحانات التحريرية الدكتوراه     االمتحانات التحريرية الدكتوراه     االمتحانات التحريرية الدكتوراه    –    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����� 

٢/٦/٢٠١٦  
  ا0+� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا;/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  
  ـ�ا��0اض ا����Dــ
  وا��.����ــــــ�

  ا��0اض ا����Dـــ�
  
  

  ور@ـــــــ� أو�ـــــ=
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــ

  ا��0اض ا����Dـــ�
  
  

  ور@ـــــــ� /�B�ــــــ�
�ــ�ت٣�   �ــــــــــــ

����ـــ�.F أ�ــــ�اض  
  
  

  ور@ــــــــــ� أو�ـــــ=
�ــ�ت٣�   �ــــــــــــــ

����ـــ�.F أ�ــــ�اض  
  
  

  ـــ� /�B�ـــــ�ور@ـــــــ
�ــ�ت٣�   �ــــــــــــــ

��ــــــــــــــ+ GAو>  
  
  
  

Gــــــــــ,Bو ����  

�  ه	�"�"*�ــــــــــــــ
�  وه	�":�/"�"*�ــــــ
ا�����و:�"�"*ــــ= 
  وا�I>ــــــــــــــ���ت 

�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد في  - ٣
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٣

        ة الدكتوراهة الدكتوراهة الدكتوراهة الدكتوراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االمتحانات التحريري االمتحانات التحريري االمتحانات التحريري االمتحانات 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;/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا�����

١٦/٦/٢٠١٦  

�لIJ;ا KـــــــــJ  ل�  JــK اIJ0ـــــــــــــ
  ور@ـــــــ� أو�ـــــــــــ=

  
  
�ــ�ت٣�   �ــــــــــــــ

  JـــــــــــK اIJ0ــــــــــــ�ل
  ور@ـ� /�B�ـــــــــــــــــــــ�

  
  
�ــ�ت�ـــــــــــــــــــــــــ٣�  

  ـــG +ــــــ��ـــــ�ــوAــــــ
  
  
  

Gــــ,Bــــــــ� و��  �ــــــ

�  ا�$�/"�"*�ـــــــــــــــــــــــ
�  وا�I	�"�"*�ـــــــــــــــــــ
  ا��>$�
�ـــــــــــــــــــــــــــ�

  
�ــــــــــ�ت٣�   �ـــــــــــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد في  - ٣
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٤

        ٠٠٠٠     االمتحانات التحريرية الدكتوراه االمتحانات التحريرية الدكتوراه االمتحانات التحريرية الدكتوراه االمتحانات التحريرية الدكتوراه–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  
�ء  ا�/78  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا;/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  
  ا����� 

١٦/٦/٢٠١٦  

  اM0ـ � ا��Lـــــ��,��  اM0ـ � ا��Lـ��,��
  ور@ــــــــ� أو�ـــــــــــ=

  
  
  
  

�ــ�ت٣�   �ــــــــــــ

  اM0ـ � ا��Lـــــ��,��
  ور@ــــــــ� /�B�ـــــــــــ�

  

  
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــ

  ا��0اض ا�$�J.ــــــــ�
  ا��Dا+ـــــ�و

  
  
  

�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــ

 �ا�$�/"�"*�ــــــــــ
N��ـــــ� �ـــــــ< �7@ــــ� 
�M0 � ا���L�,�ـــــ�:  

  
�ــ�ت٣�   �ــــــــــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد في  - ٣
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٥

  

         االمتحانات التحريرية الدكتوراه االمتحانات التحريرية الدكتوراه االمتحانات التحريرية الدكتوراه االمتحانات التحريرية الدكتوراه–٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥    اكتوبراكتوبراكتوبراكتوبر    دوردوردوردورجدول 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  
  ـــــ� وأ�ـــ�اضا��ـــ"��ـ

  ا�.	ـــــــــ�ء
  ـــ�ـــ"��ــــــــــا��ــــــ

  
  
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــــ

  ــــ�ءـــأ�ــــ�اض ا�.	ـــ
  
  
�ــ�تـــ �ـــــ٣�  ـــــــــ

Aـــــــــــــــــــ�ـــو��+ G  
  
  

Gــــ,Bـــ� و��  �ــــــــ

Oـــــــ��ـــــــــــــــــLا��  
�  وا�$�/ــ"�ـــــ"*�ـــــــــــ

  
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد في  - ٣
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٦

                                  

         االمتحانات التحريريــــــــــــــة الدكتوراه االمتحانات التحريريــــــــــــــة الدكتوراه االمتحانات التحريريــــــــــــــة الدكتوراه االمتحانات التحريريــــــــــــــة الدكتوراه–    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  
��ــــــــ�ا��Dا+ــــــ� ا�   ا��Dا+ــــــــــ� ا� ��ــــ�  

�  وNـــــــ�و�Pــــــــــــــــ
  ور@ــــــــــ� أو�ــــــــــ=

  
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــــــــــ

  ا��Dا+ــــ� ا� ��ــــــــــ�
�  وNــــــ�و�Pـــــــــــــــــ
  ور@ــــــــــ� /ـــــ�B�ــــــ�

  
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــــــ

��ـــــــــــــ�+ GــــــAو  
  
  
  

Gــــــ,Bـــــ� و��  �ــــ

  ا��O��L ا��Dا+ــــــ=
� ا��Dا+�<�*"�"/�  وا�$

  
  
�ــ�ت٣�   �ـــــــــــــــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس  الكلية المنعقد في سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس - ٣
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٧

        ٠٠٠٠  االمتحانات التحريرية الدكتوراه  االمتحانات التحريرية الدكتوراه  االمتحانات التحريرية الدكتوراه  االمتحانات التحريرية الدكتوراه–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� ,$�� ا��0اض  ا� ,$�� ا��0اض
  

  � أو�ـــــ=ــــــور@ــــــــ
�ـــ�تــــ �ـــــ٣�  ـــــــ

  ا;��اض ا� ,$�<
  

  ـــــ� /�B�ــــــ�ــــــور@ــــ
�ـــ�تـــــ �ـــــــ٣�  ــــــ

Aـ�ــــــــو��  ــG +ـــ
   

  
�� وB,ـGــــــ�ـ�  ــ

	Iا� ���  �"�"*�ـــ�ــــ
  ا��>$�
ــــــ=    

��*"�"/�  ا��>$�
�<وا�$
�ـــ�تـــــ �ـــــ٣�  ــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١ 

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

  . ٢٠١٦أغسطس سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد في  - 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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         للدكتوراة      للدكتوراة      للدكتوراة      للدكتوراة      االمتحانات 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 
        }}}}قديمقديمقديمقديمنظام نظام نظام نظام  { { { {

  

  ا��"م/ ا���,� 
  ا0/.�) 

٣٠/٥/٢٠١٦  
  ا�78/�ء  

٧/٦/٢٠١٦  
  ا;/.�) 

١٣/٦/٢٠١٦  

ا���ـــــــ��� وا;�ـــــ�   ا�����ــــــــــ�
وا� .��� ا���آــــــــQة 

�ش B;وا  
  ــ� أو�ـــــ=ــــــــور@

  
�ـــ�ت٣�   �ــــــــ

ا���ـــــــ��� وا;�ـــ� 
��� ا���آــــQة وا�. 

  وا;B ــ�ش
  ور@ــــــــ� /�B�ــــــ�

  
�ـــ�ت٣�   �ـــــــــــ

 ��ر��آ"�"*�ـــــــــIا�
 �ا;آ��.���� ا��= �Pــ

�������: >@7�  

  
�ـــ�ت٣�   �ـــــــــــــ

  ٠تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا - ١

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

  . ٢٠١٦أغسطس سوف تعتمد النتيجة بمشيئة اهللا بمجلس الكلية المنعقد في  - ٣

  


