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            }}}}حديثحديثحديثحديث{ { { {      ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء 

١/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

٥/٦/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء  

٨/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا*��اض ا��6ـ���
  وا��9"��8ـــــــــــ�

  وا�ـــ:آ(رة

  �ـــــ��ــــ�أ��اض #
  و�>#;ـــــــــــــــــ"
  ور<ــــــــــ� أو�ـــــ=

  
  8ـــــــــــــــ"�ــ"ت٣

  أ��اض #�ـــــ��ــــ�
  و�>#;ـــــــــــــــــ"
Aــــــــ�B"C ور<ـــــــ�  

  
  8ـــــــــــــــ"�ــ"ت٣

  أ��Dاض ا��9"��8ـ�
  وا�:آــــــــــــــــ(رة

  ور<ــــــــــ� أو�ـــــ=
  
  8ـــــــــــــــ"�ــ"ت٣

  أ��Dاض ا��9"��8ـ�
  وا�:آــــــــــــــــ(رة

Aـــــــ�B"C ور<ــــــــ�  
  
  8ـــــــــــــــ"�ــ"ت٣

  ا*��اض ا�9E"Fـــــ�
  و ا��6ا$ـــــــــــــــ�

  
  
   8ـــــــــ"�ــ"ت٣

   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعه العاشــرة صباحا ١

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

  .٢٠١٦ أغسطسفى ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        ))))قديمقديمقديمقديم((((     ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  

  ا*$�   ا��ـــ(م/	'�ا��
٢٩/٥/٢٠١٦  

  ا*ر23"ء 
١/٦/٢٠١٦  

  ا*$�
٥/٦/٢٠١٦  

  ا*$�
١٢/٦/٢٠١٦  

  أ��اض ا*GEــــــــــ"ل  HE ا*GEــــ"ل
  ور<ــــــــ� أو�ــــــــ=

  
   8ـــــــــــ"�ــــ"ت٣

  أ��اض ا*GEــــــــــ"ل
  ور<� �B"Cـــــــــــــــــ�

  
   8ـــ"�ــــــــــــــــ"ت٣

 ��"�  ا�GIــ� 3
ـــــ"ر
  �K;ـ" $��J= ا�ــ(Dدة
ــــــ��ـــــــ �F
  وا�

  8ــــــــــــــ"�ــــ"ت٣

ا�(را�C وا�9
ــــــــــــ(   
  ا�9�6ى(ا� =��2��GIــ�
  ا�2�FIــــــــــــــــــــــ=

  8ـــــــــــــــــ"�ــــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا الساعة تمام فيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

  .٢٠١٦فى أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        }}}}قديـــــمقديـــــمقديـــــمقديـــــم{{{{     ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا*$�   ا��ـــ(م/'�ا��	
٢٩/٥/٢٠١٦  

  ا*ر23"ء
١/٦/٢٠١٦  

  ا*ر23"ء  
٨/٦/٢٠١٦  

  ا*$�
١٢/٦/٢٠١٦  

Hـــــــــــ���أ��اض ا  
  وا*و��� ا���(�ـــ� 

أ��اض ا���ـــــــــــH وا��ورة 
ا���ــــــ(�� وEـ�ق 

ا��N	�ــ� 
  ا��;ــــــــــــــ�3"��ـ�
  ور<ـــــــــــ� أو�ـــ=

٣�  ـــ"ت 8ــــــــــــ"

أ��اض ا���ـــــــــــH وا��ورة 
ا���ــــــ(�� وEـ�ق ا��N	�ـــ� 

  ا��;ــــــــــــــ�3"��ـ�
  ور<ـــــــــ� �B"Cــــــ�

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  أ�8 أ�ــــــــــ�اض
Hــــــــــــــــــــــ���ا  

  
  
  

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

 ا�9E"Fــــــــ�أ��اض 
  ـــــــــــــ�ا�2"�ــــــــــ

  
  
  
   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        }}}}ثثثثييييحدحدحدحد{{{{     ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتدول دول دول دول جججج
  

  ا��ــ(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء

١/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  
Hــــ���أ��اض ا  

  وا*و��� ا���(�ـــ�
أ��اض ا���ـــــــــــH وا��ورة ا���ــــــ(�� 

  ا��;ــــــــــــــ�3"��ـ�وEـ�ق ا��N	�ــ� 
  ور<ـــــــــــ� أو�ـــ=

  
   8ــــــــــــ"�ـــ"ت٣

أ��اض ا���ـــــــــــH وا��ورة 
ا���ــــــ(�� وEـ�ق ا��N	�ـــ� 

  ا��;ــــــــــــــ�3"��ـ�
  ور<ـــــــــ� �B"Cــــــ�

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

أ��اض ا�9E"Fــــــــ� 
  ــــــ�ا�2"�ـــــــــــــــــ

  
  

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        }}}}قديم قديم قديم قديم { { { {  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا حاناتحاناتحاناتحاناتامتامتامتامتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء 

١/٦/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء

٨/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا�C<J"ء 

١٤/٦/٢٠١٦  
  HE ا�2ـــــــــــــــــ�   HE و#�ا$� ا�2ــ� 

  
  
  ـ"ت 8ـــــــــــــ"�ــ٣

  #�ا$ـــــــ� ا�2ـــــ� 
  
  
   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  C"3(�(#�ـــــــــــــــــ"
  و����3(�(#�" ا�2ـ� 

  
   8ــــــــــــــ"�ــ"ت٣
  

  #�ا$ـــــــ� �"�ـــــ�
  
  
   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ا*��اض ا�9E"Fـــــ�
  وا��F'2ـــــــــــــــ�

  
   8ـــــــــــ"�ـــ"ت٣
  

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــدأ االمتحانات ــ تبــــ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        }}}}حديثحديثحديثحديث{ { { {  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    تتتتاالمتحانااالمتحانااالمتحانااالمتحانا    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا*$�   ا��ـــ(م/ا��	'�
٢٩/٥/٢٠١٦  

  ا*ر23"ء 
١/٦/٢٠١٦  

  ا*$�
١٢/٦/٢٠١٦  

  ا�C<J"ء 
١٤/٦/٢٠١٦  

HE و#�ا$ــ� ا��2  ور<ـــــــHE   A و#�ا$� ا�2ــ� 
  أو�ـــــــ=

  
   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

HE و#�ا$ــ� ا��2  
Aــــــــ�B"C Aور<ـــــــ  

  
   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  #�ا$ـــــــ� �"�ـــــ�
  
  

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ا*��اض ا�9E"Fـــــ�
A2"�ـــــــــــــــــــــــ�ا  

  
   8ـــــــــــ"�ـــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

   ٠ غـش فيل محضر شروع  طالب سيتم عمأي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        }}}}ديث ديث ديث ديث ــــــــــــحححح{ { { {      ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  23"ء ا*ر

٨/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا�P2ــــــــ"م #�ا$ــ�  #�ا$� ا�P2ـــــــ"م


��"ت #�ا$ـــــ��  و
  ا�P2ـــــــــــــــــــــ"م

  
  

   8ــــــــــــ"�ــ"ت٣

  ا��6ا$� ا�2"�ــــ�
  
  
  

  ـ"�ــــــــ"تــ 8ـ٣

"P2�"3 AQ"	�3"ت ا"QDما  
  
  
  

�ــــــــــــ"ت٣"8   

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيحانات ــ تبــــــدأ االمت١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        ثانيثانيثانيثاني ماجستري جزء  ماجستري جزء  ماجستري جزء  ماجستري جزء التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

                                                                                                                                                                    

  ا��(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*$� 

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا��6ا$ـــ� ا�2"�ــــ� و�Kو�;ــــــــــــــــ"  ا��6ا$� ا�2"�ــــ�

  ور<ــــــــــ� أو�ــ=
  

   8ــــــــــــــ"�ــ"ت٣

ا��6ا$ـــــ� ا�2"�ـــ� 
  و�Kو�;ـــــــــــــــــ"
  ور<ـــــــــــ� �B"Cــ�

   8ــــــــــــــ"�ــ"ت٣

  

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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         ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*$� 

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا�C<J"ء 

١٤/٦/٢٠١٦  
  R	��ـــــــــــــــــــــــ�  ا��	��ـــــــــــــــــــــ�

  ور<ــــــــــ� أو�ـــــ=
  

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  R	��ـــــــــــــــــــــــ�
  ور<ـــــــــ� �B"Cــــــ�

  
   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  أ��اض 9E"3ــــــــــ�
  
  

   8ـــــــــــــ"�ـــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

   ٠ غـش فيم عمل محضر شروع  طالب سيتأي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        ))))حـــــديثحـــــديثحـــــديثحـــــديث   (   (   (   ( ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانى ماجستري جزء ثانىالتحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    -٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��ـــ(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء 

١/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا��N	�� 2T*"3ــ�  ا*�2T ا��N	�'�ــ�

  ور<ـــــــــ� أو�ـــــ=
  
  

   8ــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ا��N	�� 2T*"3ــ�
  ور<ـــــــــ� �B"Cــــــ�

  
  

   8ــــــــــــ"�ـــ"ت٣

 A2"�ـــــــ��6ا$� ا�وا*��اض ا
  ا�9E"Fـــــ�

  
  

   8ــــــــــــــ"�ــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيـــــدأ االمتحانات ــ تبـ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        ))))قديمقديمقديمقديم   (    (    (    ( ثانيثانيثانيثاني ماجستري جزء  ماجستري جزء  ماجستري جزء  ماجستري جزء التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    اناتاناتاناتاناتاالمتحاالمتحاالمتحاالمتح    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��ـــ(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء 

١/٦/٢٠١٦  
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  

N���2 اT*'�ــ�ــــــا�	2ــ�  T*"3 ��	N��ا  
  ور<ـــــــــ� أو�ـــــ=

  
  

   8ــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ا��N	�� 2T*"3ـ�
  ور<ـــــــــ� �B"Cــــــ�

  
  

  ــــــــ"�ـــ"ت 8ــــ٣

  ا*�8 ا*آ�����9ــــ�
وا*��اض K= ا��6ا$ــــــــــــــ� 

  وا�C"F(�(#�ــــــــــــ"ا�9E"Fـــــ� 
  

   8ــــــــــــــ"�ــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

   ٠ غـش يف طالب سيتم عمل محضر شروع أي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        }}}}قديـم قديـم قديـم قديـم { { { {  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى  ماجستري جزء ثانى التحريريةالتحريريةالتحريريةالتحريرية    االمتحاناتاالمتحاناتاالمتحاناتاالمتحانات    –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

                                                                    

  ا��ــ(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦ 
  ا�C<J"ء 

٣١/٥/٢٠١٦ 
  ا*$�

١٢/٦/٢٠١٦  

  C"3(�(#�ــــــــــــــــ"  ا��U"��� ا��FIــــ�
  آ�
�"��ــــــــــــــــــ�

  
  

�ـــ"ت 8ـــــــــــــ"٣  

  أ�ـــــــ�اض ا�ـــــ�م  
  وا�����F(�(#�ـــــــ"
  ا*آ�����9ــــــــــــــ�

  
   8ـــــــــــ"�ـــــ"ت٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتيــج٣
  
  

  

  



 
 دراسات العليادراسات العليادراسات العليادراسات العليا ال ال ال ال


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


"ل ا���   / د . أ                                                                                                                                                                                     # �
  أ$
� أ$
  

13

١٣

        }}}}حديث حديث حديث حديث { { { {  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانى   االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانى   االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانى   االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانى  –٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا  الدراسات العليا امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتجدول جدول جدول جدول 
  

  ا��ـــ(م/ا��	'�
  ا*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*$� 

٥/٦/٢٠١٦  
  ا*ر23"ء

١٢/٦/٢٠١٦  

ا�C"F(�(#�ــــــــ" ا�آ������9 
  وا���
�"��ــــــــ�

  ــــــ"ـــــا�C"F(�(#�ـــــــــ
ـــــــ� ــــــا�آ�����9ـــــــــ

  ـــ�ـــــــوا���
�"��ـــــــــــ
  ـــ�أو�ــــــــ= ــــــور<ـــــ

   8ــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ــــــــ"ــــا�C"F(�(#�ـــــــ
ــــــــ� ـــــــا�آ�����9ــــــــ
  ــــ�ــــــــــوا���
�"��ــــــ

  ـــ� �B"Cـــــــــ�ــــــــور<ـــ
   8ــــــــــــــ"�ـــ"ت٣

  ـ�مـــــــــأ�ـــــــ�اض ا�ــــ
�ــــــــــــــــــ�"9
  وا�

  
  

  ــــــ"�ـــ"تــــــــ 8ـــــ٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

  .٢٠١٦في أغسطس ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليــــة المنعقد ٣
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        ـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانىـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانىـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانىـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء ثانى    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*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*$� 

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا�C<J"ء 

١٤/٦/٢٠١٦  

   ا�2"��� ا�9E"Fـــــــا*��اض
  

  ور<� أو�ــــــــــ=
  
  

   8ــ"�ــــــــ"ت٣

  ور<� �B"Cـــــــــــ�
  

  
�ــــــــــــ"ت٣"8   

  

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

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

  
  



 
 دراسات العليادراسات العليادراسات العليادراسات العليا ال ال ال ال


�� ا�����       وآ�� ا�����                                                 ���� ا�دارة  ���            ا�
	��                  ر��� ا�    
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  أ$
� أ$
  

15

١٥

        ))))حديثحديثحديثحديث (  (  (  (     ماجستري جزء ثانىماجستري جزء ثانىماجستري جزء ثانىماجستري جزء ثانى     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 
  

  

  ا*$�   ا��ـــ(م/ا��	'�
٢٩/٥/٢٠١٦  

   ا*ر23"ء
١/٦/٢٠١٦  

  ا*$�
٥/٦/٢٠١٦  

  ا*$�
١٢/٦/٢٠١٦  

  ـــــــ"لـــأ��اض ا*GEـــ  HE ا*GEــــ"ل
  ـــ=ور<ــــــ� أو�ـــ    
  

  
  ــــ"�ــــ"تــــــ 8ـــــــ٣

  ــ"لأ��اض ا*GEــــــ
  ــ�ور<� �B"Cــــــــــــ

  

  
  ـــــــ"ت 8ـــ"�ــــــــ٣

 ��:VR ــــــــ�قEلا"GED 
GEDء و��"�23 ا"UQDل ا"

 $��J= ور�"�� ا�)GI�A و
ــ��ـــ  ا�ــ(Dدة�F
  وا�

  ــــ"�ــــ"تـــــــــ8ـــــــ٣

وا���2=  ا�9
ـ(   ا�9�6=
   و���ا� W2�FI��GIــ�

ا�(راCـــــــA وا��Dاض 
��C(را�ا  

  8ـــــــــــــــــ"�ــــ"ت٣

   ٠  العاشــرة صباحاة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

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



 
 دراسات العليادراسات العليادراسات العليادراسات العليا ال ال ال ال
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        }}}}حديث حديث حديث حديث { { { { االمتحانات التحريرية ماجستري االمتحانات التحريرية ماجستري االمتحانات التحريرية ماجستري االمتحانات التحريرية ماجستري - 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*

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*$� 

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا�C<J"ء 

١/١٢/٢٠١٥  
 ��
  ا�	

٣/١٢/٢٠١٥  

 ��FI��2(م ا�ا*8"��8ا 
) ��FI�(#�ــــــ" ا�و�3(���
ا�

��"9
  )وا�
  

  ور<ـــــــA أو�ــــ=
  
  

   8ــ"�ــــــــ"ت٣

  ور<ــــ�B"C Aـــــــ�
  
  

�ــــــــــــ"ت٣"8   

    

   ٠ العاشــرة صباحا ةالســاع تمام فيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

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



 
 دراسات العليادراسات العليادراسات العليادراسات العليا ال ال ال ال
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        }}}}حديث حديث حديث حديث   {   {   {   { ثانيثانيثانيثانيزء زء زء زء  االمتحانات التحريرية ماجستري ج االمتحانات التحريرية ماجستري ج االمتحانات التحريرية ماجستري ج االمتحانات التحريرية ماجستري ج-    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*$� 

٢٩/٥/٢٠١٦  
  ا*$� 

١٢/٦/٢٠١٦  
  ا�C<J"ء 

١٤/٦/٢٠١٦  
�#Zـــ�"
  #�ا$ـــــــ� ا�
"�Z ا�F(��ــــــــــــــــــــ�  ا$� ا�

  ور<ـــــــ� أو�ـــــــ=
   8ـــــــــــــ"�ــ"ت٣

 Z�"ــــــــ
#�ا$� ا�
  ا�F(��ـــــــــــــــــــــ�
  ور<ــــــ� �B"Cــــــــ�

   8ــــــــــــــ"�ــ"ت٣

  ا��6ا$ــــ� ا�2"�ــــ�
  
  

  ـ"ت 8ــــــــــــــ"�ـ٣

   ٠ العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفيــ تبــــــدأ االمتحانات ١

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

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

  


