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  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

	"6�"*�ــــــــ� ا	$
  ا�آ��:����

  

ا	����و9�"	ــــ"*< 
��ا;آ��:��? � وا	�:

  ا;آ��:���@
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

�ت   ���BC	ت ا����  أ�
  
  

  
��ــــــ�نــ�ـــ�  ــ

�ت ���أ�ــــــــــــــ
  ?ا	����و9�"	"*ــ

��  �ــوا	�:
  

��ــــــ�ن�  �ــــــ

 ــ E$< إ+-�ءــ 
Eقـــ�G$#ـــ	ا   

  ا	C$�� ��ــــ ا	�
  

�ــ@ وH-ــــ��Iـ  

�J��KH;ا @L�	ــا�  
  
  
  

��ــــــ�نـــ�ــــ�  ــ

  .رة صباحا ــ العاشةاعــ تمام السفي االمتحاناتدأ ــــــــ تب١

  . غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أيحالة ضبط جهاز محمول مع  فيــ ٢
  

  . ٢٠١٦اغسطس فيد المنعق الكلية النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس تعتمدــ سوف ٣
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  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

 O��	أ��اض ا
  وا;و��@ ا	��"��

  
  

ـــــ��R ـ ا	�Qــــــــ
  �ـ ا	�Bـ�"	"*�ــــ

�  ـ ا	$�6ـــــــ"	"*�
  

�ــ�تــ �ــــ٣�  ــــ

  @:E�  ا;��اض ا	$
@��  ا	 
  
  

�ــ�تــ �ـــــ٣�  ـــ

ــ أ+-ــــــــ�ء E$ــ?   
G$#ـــ	ـــــــ�ق اE ــ  
  ــ ا	�ـــ�� ا	C$�ــــــــ@

  
�ــ@ و��Iـــــ-H  

�J��KH;ا @L�	ـــا�  
  
  
  

��ــــــ�نـــ�ــــ�  ــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
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  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

S;ا @ 
-��Q�	ـــــا��  
  
  
  

ا	�J�Bـــــــــــــ�ء               
���� S;ا  
    

  
�ــــــــ�ت٣�  �ــ

  �#B	ا ��*"	":�T  
R��Q�	وا � S;�9  

     ا	�اد�"	"*?
  
�ــــــــــ �٣�  ــ�تـ

�ـ���امـ ا�ــــ�U:	ا   
Q�	ـــا @ ���Q��	  

  �ا	�6V��ات ا	$�"	"*�  ـ
�ع S7	  

�ــــــــ�تـــــ �ـ٣�  ـ

  ? ــــأ+-�ء E$ ـ
E قـــــ�G#$	ا   

�$C	ا ���	ــــــ ا@  
  

�ــ@ وH-ـ��Iـ  

��J��KH;ا @L�	ا  
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  جة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليةــ سوف تعتمد النتيــ٣
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  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�7ج ا;ورام ــــــــ
  وا	OC ا	:"وى 

  
  

  

9�"	"*�ـــــ� ا	 7ج 
?�� S;ا  

  
  
�ــــــــ�ت٣�   �ـــــــ

9�6ـــ"	"*�ـــــ� ا;ورام  
       

  
  

  

�ـــــــــ�ت٣�   �ـــــــــ

  ا	���ر ا;�Z�ــ�رى
  

    
  

�ــــــــ�  ـــــ@�ـــــــ

�ء �J�B	ا ���� S;ا   
             

  
  

  

�ــ�ـــــ٣��تــــــــــــــ   

ـ أ+-ـــــــ�ء E$ــــ? 
G$#ــــــــ	ــــ�ق اE ـ  
  ـ ا	��� ا	C$�ـــــــــــــ@

  

Iـ-Hــ@ و��  �ـ

�J��KH;ا @L�	ــــــا�  
  
  
  

��ــــــ�نـــــــ�ـــــ�  ـ

  .ا  العاشــرة صباحة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
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  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  �ا	����ــ
وا	 :��� ا	��آــJة 

  و�7ج ا;	ـ�
  

  

ا	�ــــــــــــR��Q ـ 
ــ�"	"*? ـــ ا	�Bــ

�ر�ــB	ـ ا��آ"	"*�  
  
�ت �ــــــــــ٣��  ــ

   @:E�  ا;��اض ا	$
���          ا	 

  
  
�ـــــــ�ت٣�   �ـــ

�دىء ا	�J�Bـــ�ء$�  
  و�Eق ا	����ــــ�ت

       ا;آ��:����
  
�ـــــــ�ت٣�   �ــــ

  ? ـــــــــ�ء E$ـــــأ+-ـ 
E قــــــــــ� G#$ـــــــ	ا   

�$C	ا ���	ـــــــــــــــــ ا@  
  

  

�ــ@ وH-ـــ�  ــــIـ�

��KH;ا @L�	ا�Jــــ�  
  
  
  

��ــــــ�نــــ�ـــ�  ـــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
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  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

 [E�OE ا	�:
�  ا	#�رة و[#�\

  
  

�ــــــا	$����ـ"	"*�ـ   
���Q$	ت ا����BC	ـ ا  

  ـ�ـــــا	-#@ ا	 �� ـ
�ــــــــ�تـــــــ�ـ٣�  ـ

  ا;��اض ا	$�E:�ـــ�  
  
  
�ــــــ�تــــ �ـ٣�  ــ

  ا	�B�"	"*�ــــــــــ�ـ 
  ـ ا	�����ء ا	#�"�ــ�

� ا	:C$����ـ �*"	"6�  ا	$
�ــــــ�ت٣�   �ـــــــ

�ء E$? ـــــأ+-ـ   
E $#�قـــــــ	ا  G  

�$C	ا ���	ــــــــ ا@  
�ــ@ وH-ــ��I  

  ا	�L@ ا;�J��KHــــ�
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  س الكليةــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجل٣

  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

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

 

7

                }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {  جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دوردوردوردورجدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  *�ا+�
�	^ ـــــــــا	��  

  ا	$"	��
  

� ا	�Kا+�@        �*"	"6�$	�ــ
�  ــ ا	$����"	"*�ــــــــــ

  ا	\��"	"*�ـــــــــــ�ــ 
  

�ـــ�ت٣�    �ــــــــــــــــ

  ���  ـ ا	�Kا+@ ا	 
Rـــــــــ��Q�	ـ ا  

  
�ــــ�ت٣�   �ــــ

  ا	�Bــــــــ�"	"*�� ـ 
  �ـــ���ء ا	#�"�ـ ا	��

�ر��آ"	"*�ــB	ــــ ا�  
  

�ـــــ�ت٣�   �ـــــــ

  ـــ�ء E$? ـــــ أ+-ــ
  ـ�ق ا	$#G ـــــ Eـــــ
  � ا	C$�ـــــ@ــــــ ا	��

  

Iــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHــــ�
  

  
��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

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

 

8

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     أولأولأولأول جزء  جزء  جزء  جزء دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + + يرية ماجستري جزء أول يرية ماجستري جزء أول يرية ماجستري جزء أول يرية ماجستري جزء أول رررر االمتحانات التح االمتحانات التح االمتحانات التح االمتحانات التح-     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦    إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

@��  ا	�Kا+� ا	 
  
  

  

��R ـــــــــــQا	�ـ 
� ــ ا	$�6ـــــــ"	"*�  

  
  
�ـــ�تـــ �ـــ٣�  ــ

  ا	\��"	"*�ـــــــ�ـ   
  ا	����و9�"	"*�� ـ

  
  
�ــــــ�تـــ �ـــ٣�  ــ

� ــا	�Bــــــــ�"	"*�ـ   
  �ـــــ ا	�����ء ا	#�"�
�ر��آ"	"*�B	ـــــــ ا�  

  
�ـــــ�ت٣�   �ـــــــ

�ء E$? ـــــــأ+-ـ 
E قــــ�G$#ـــ	ا   

$C	ا ���	ــــــــ ا�@  
  

  
  

�ـــــــ��Iــ-Hو @  

  ا	�L@ ا;�J��KHــــ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــدأ ــ تبــــ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

                         
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     أولأولأولأول جزء  جزء  جزء  جزء دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦ل ل ل ل إبريإبريإبريإبريدور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�اض ـــــــــا;�
  ا	 -$��

?�B:	ا OC	وا  
  
  

�"*�ــــا	\��"	ـ   
  ــ��ـــRـــــا	�Qــ 
  
  
�ـ٣�  ـ�ت �ـــــ

�ز \K	ا �9�6"	"*�ـــ  
  ا	 -$?

  
  

�ن���  �ـــــــــــــــــ

  ا	$�E:@ ا	 ��ــــ�
  
  
  

�ـــــ�ت٣�   �ــــــ

  ا	�Bــــــــ�"	"*�� ـ 
  �ــ ا	�����ء ا	#�"�
�ر��آ"	"*�B	ــــ ا�  

  
�ـــــ�تــ �ــــ٣�  ـــ

ـ أ+-ـــــــ�ء E$ـ? 
  �ق ا	$#ـــGـ Eـــــ

  ـ ا	��� ا	C$�ــــــــ@
  

  
  

Iــ-Hـ@ و��  �ــــــ

  ا	�L@ ا;�J��KHــــ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد   بمشــيئة اهللا بمجلس الكليةــ سوف تعتمد النتيــجة٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     أولأولأولأول جزء  جزء  جزء  جزء دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦    للللدور إبريدور إبريدور إبريدور إبريجدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�لBE;ا OE  
  
  

  

  ـــR��Q ـ ا	�ــــــــــ
      ?:�K	:�ــــ"ا	وا  

 �  ـ�	\��"	"*�ـــــــ
  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

ـ� ــ ا	$�6"	"*�ــــــ
  ا;آ��:����

  ـــ ا	$����"	"*?
  

�ــــ�تــــ �ـ٣�  ــ

  ا	-#@ ا	 ��ـــــ@
ــــ?�  وا	OC ا	"`

  
  

�Iــــــ-Hو @��  

  ـــــ�"	"*�� ـ ا	�Bــ
  ـ ا	�����ء ا	#�"��

�ر��آ"	"*�B	ــ ا�  
  
�ـــــ�ت٣�   �ـــــــ

ـ أ+-ــــــــــ�ء E$ـ? 
G$#ـــ	ــــــــ�ق اE ـ  
  ـ ا	�ــــ�� ا	C$�ــــــــ@

  

  
  

Iــ-Hـ@ و��  �ــــــ

  ا	�L@ ا;�J��KHـــ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي تحاناتاالمــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}     ساعات معتمدة ساعات معتمدة ساعات معتمدة ساعات معتمدة    {{{{    أولأولأولأول جزء  جزء  جزء  جزء دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + + اجستري جزء أول اجستري جزء أول اجستري جزء أول اجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية م االمتحانات التحريرية م االمتحانات التحريرية م االمتحانات التحريرية م-    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  � ا;ذنـــــ*�ا+
IH;وا  

K:#	ةــــــــــوا�  
  

 R��Qـــــــــــــــ�	ـ ا  
ــــــ"ا	K�:?        وا	:�ـ

  ـ�"	"*�� ــــ ا	�Bــــ
  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

�ــــــــــا	$�6"	"*�ـــــــــ   
  ا	$�6"	"*�ــ� ا;آ��:���� ـ

�ــــــــــ ا	����و9�"	"*�  
  
�ــــ�تــــــــــــــــ �٣�  ـــ

  @ـــا��اض ا	$�E:ـ
  
  
  
�ــ �٣�  ـ�تـــــــــــ

  ــ@ـ ��� ا	"را6ــ
�ر��آ"	"B	ـ ا��*  

  
  

�ن���  �ــــــــــــــ

ـ أ+-ــــ�ء E$ـ? 
G$#ـ	ـــ�ق اE  ـ  

  @ــ ا	�ــــ�� ا	C$�ـ
  

Iــ-Hـ@ و��  �ــ

  �ا	�L@ ا;�J��KHــ
  
  
  

��ـــــ�ــــــــ��نــ  

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

  . غـش فيشروع  طالب سيتم عمل محضر أي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢
  

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�مU 	ا+� ا�*  
  
  
  
  

 R��Qـــــــــــــــ�	ـ ا  
      ?:�K	:�ـــــــ"ا	وا  

�ـــــــا	\��"	"*�ـ ـ  
   

��ـــــــ�نــــــــ�ـ�  ـ

  ـ� ـ ا	$�6"	"*�ــــــــ  
�  ـ ا	����و9�"	"*�

  
  
�ـــــ�ت �ـــــ٣�  ــ

  ــ�"	"*�� ـ ا	�Bــــ
  ـ ا	�����ء ا	#�"��
��ر��آ"	"*�ـB	ـ ا  

  
�ـــــ�ت٣�   �ـــــــ

أ+-�ء E$ـ? ـ  �Eق 
  ا	$ــــ#ـG ـ ا	�ـ�ــــــ�

  ا	C$�ـــــ@
  

Iــ-Hـ@ و��  �ـــــــ

  ا	�L@ ا;�J��KHـــ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     جزء اولجزء اولجزء اولجزء اول    دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل     دوردوردوردورجدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  ا/��اض
� ـــــــــــا	-�ر�

  وا	��رن
  

  

ـــــR��Q ا	�ــــ 
�Bـــ�"	"*? ـ ا	

  ـ�ـ ا	$�6"	"*�ــــ
  
�تـ �ــــــــ٣��  

  ا;��اض  
:E�  ـ�@ ا	 ���ا	$

  
  

�ت٣��   �ـــــــــ

�ر��آ"	"*�ـB	ـــــ ا�  
�ت��  ـ ا	-#@ وا	"9

    
�ن���  �ـــــــــــــــ

أ+-�ء E$ـ? ـ  �Eق 
  ا	$ـ#ـG ـ ا	�ـ�ـــــــــ�

  ا	C$�ـ@
  

Iــ-Hـ@ و��  �ـــــ

  �ا	�L@ ا;�J��KHـ
  
  
  

��ــ�  ـ�ن�ــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعيف االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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            }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + + ء أول ء أول ء أول ء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جز االمتحانات التحريرية ماجستري جز االمتحانات التحريرية ماجستري جز االمتحانات التحريرية ماجستري جز-    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦    للللدور إبريدور إبريدور إبريدور إبريجدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  ا/��اض
:E�   ا	 ��ــــ@�ا	$

  
  

�ر��آ"	"*�ـB	ا�  ـ
  
  

�ن�ـــــــــــ���  ــ

  ــــــــــ�ـ ا	$�6ـــــ"	"*�ـــ
�  ـ ا	$����ـــــ"	"*�ـــــــــ
� ا;آ��:�����*"	"6�  ـ ا	$

�ـــ�ت٣�   �ــــــــــــــــــ

  �ــا	�����ء ا	#�"9ـ   
  ـ�ـــــ ا	�B�"	"*�ـــ

  
�ـــــــــ�تــ �ـــ٣�  

E ـ ?$E ء�  �قـــــــأ+-
�$C	ا ���	ـ ا G#$	ــــــا@  

  
  

  

Iـــــــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     أولأولأولأول جزء  جزء  جزء  جزء دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور     جدول امتحانات الدراسات العلياجدول امتحانات الدراسات العلياجدول امتحانات الدراسات العلياجدول امتحانات الدراسات العليا
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

   ا	����K ا;��اض
 �����   وا	�:

  
  

9�6"	"*ــ ا	\��"?  
�ـــ ا	����و9�"	"*�  

  
�ـــــــ٣�  ـ�تــ �ــــ

  ا;��اض ا	$�E:ـ@ـ   
  ـــ@ـــ ا	�Kا+ـــــــ

  
�ـــ٣�  ـــ�تـــ �ـــ

  ا	�����ء ا	#�"�ـ�ـ 
�*"	"��B	ــــ ا�  ـــــ

  
�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

أ+-�ء E$? ـ 
Eقـ�  

@�$C	ا ���	ـ ا G#$	ا  
  

  

  

Iـــــــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      ـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول ـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول ـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول ـ االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور يا يا يا يا جدول امتحانات الدراسات العلجدول امتحانات الدراسات العلجدول امتحانات الدراسات العلجدول امتحانات الدراسات العل
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	����

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�$C	"م ا� 	ــــــــــــا �
����  ا/�

  )ا	�R��Q وا;*:�( 
  

��� ـــــــــــأ�ـ  �
  ا	"را�6

  @ـــــــ ��� ا;*:ــــ
  

�ـــــVت٣�   �ـــــــ

  ا	\��"	"*�ـــــــ�ــ   
 �ــ أ�� ا	$�"	"*�

��JK	ا  
  
�ـــــــــــ�ت �ــ٣�  

�رى��Z;ر ا���	ــ ا  
  

@�#��QTا @ S;ــ ا  
  
�ــــــــــ�ت٣�             �ـــ

�ء E$? ـ ـــــأ+-
 ـ ا	���   ا	$#�EGق

@�$C	ا  

  
�@ وH-ـــ��I  

�J��KH;ا @L�	ا�  
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦طسفي اغسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

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

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�$C	"م ا� 	ــــــا �
����  ا;�

 )�  )ا	\��"	"*�
  

  
  

  آ����ء ا	���ـــــ�ـ 
� ا	����ـ �*"	"�9  

  
�ـــــــ�ت٣�   �ـــــ

�ء E$? ـ Eـــ�قا      -+  
@�$C	ا ���	ـ ا G#$	ا  

  
  

Iـــــــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  

  
��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     يرية ماجستري جزء أوليرية ماجستري جزء أوليرية ماجستري جزء أوليرية ماجستري جزء أول االمتحانات التحر االمتحانات التحر االمتحانات التحر االمتحانات التحر-    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦    للللدور إبريدور إبريدور إبريدور إبريجدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  "ما	�/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  
����  ا	 �"م ا	C$�� ا;�

) ��ر��آ"	"*�B	ا
   )ا;آ��:����

  
  

��ر��آ"	"*�B	ا ��ا  
         ا;آ��:����

  ـ�	���ر ا;�Z�ــــــ�رى
  

�ـــــــــــ٣��ت �ــــ  

? ـــــــ�ء E$ــــــــ-ـ+�ـ      
   ا	$#ـــــــGـ�قـــــــ Eــ

  @ـــــــــــــا	C$�ـ ا	��� 
  

  

Iـــــــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

  . غـش فيعمل محضر شروع  طالب سيتم أي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢
  

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     تري جزء أولتري جزء أولتري جزء أولتري جزء أولــــــــــــــــــــــــــــلتحريرية ماجسلتحريرية ماجسلتحريرية ماجسلتحريرية ماجس االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا-     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور ات العليا ات العليا ات العليا ات العليا ــــــــــــــــــــــــجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراسجدول امتحانات الدراس
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�$C	"م ا� 	ـــــــا �
����  ا;�

) �ا	����و9�"	"*�
���  )ا	C$�@ وا	�:

  

  ا	BC�ـــــــــــ���ت
  

  

  

�ــ��ن�  �ـــــــــــ

  �ــا	�����ء ا	#�"�    
  
  
  
�ـــــ�تـ �ــــ٣�  ـــ

ــ? ــــ$ـ�ء Eــــــا+ـ- ـ
G$#ــــــ	ـــــــــ�ق اE ـ  

  ا	C$�ــــــــــــ@ـ ا	��� 
  

  

�ــ@ وH-ـــــIـ��   

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�نـــ�ـــــ�  ـ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
  

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     لتحريريـــــــــة ماجستري جزء أوللتحريريـــــــــة ماجستري جزء أوللتحريريـــــــــة ماجستري جزء أوللتحريريـــــــــة ماجستري جزء أول االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا-     ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا                                                     
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

����  ا	 �"م ا	C$�� ا;�
)�B	ـــــــــــــا ��*"	"�

  )ا;آ��:����
  

�       �� ــــــــ�$�دىء 
��*"	"��B	ا  

  
�ـــــــ�ت �ــ٣ �  ـ

ا	���ر     
��Z;رىـــا�  

  
  
  
�ــــــــ�تــــ �٣�  ــ

  ا+ـ-ـــــــــ�ء-
E$ــــ? ـ Eـــــــــ�ق 

G$#ــــــ	ا  
  ا	C$�ــــــــــــ@ـ ا	��� 

  
  

Iـــــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكليةــ ٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     ة ماجستري جزء أولة ماجستري جزء أولة ماجستري جزء أولة ماجستري جزء أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتحريريلتحريريلتحريريلتحريري االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا-    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  6:�) ا;

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�$C	"م ا� 	ــــــــا �
����  ا;�

ا	�����ء ا	#�"�@ 
��$C	ا  

  

  
�دىء ا	�����ء              $�

  ا	#�"��
  

�ـــــ�ت٣�   �ــــ

�رى    ��Z;ر ا���	ا  
  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

�ء E$? ـ �Eقا-+  
@�$C	ا ���	ـ ا G#$	ا  

  
  

�ــ@��Iـــــــ-Hو   

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     لتحريرية ماجستري جزء أوللتحريرية ماجستري جزء أوللتحريرية ماجستري جزء أوللتحريرية ماجستري جزء أول االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا االمتحانات ا-    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�$C	"م ا� 	ــــــا �
�  ���ا;�

�*"	"6��ـــــــــا	$  
  

  

  ور`ــــــــــ@ او	?
  
  
  
�ت٣��   �ــــــــــ

  ور`ــــــ@ 6�H�ــ�    
  
  
  
�ت٣��   �ـــــــــ

 ا+ـ-ـــــــــ�ء E$ــــ? -
G$#ــــــ	ـــــــــ�ق اE ـ  

  ا	C$�ــــــــــــ@ـ ا	��� 

  
dKK KK*  

Iـــــ-Hــ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     لتحريرية ماجستري جزء أوللتحريرية ماجستري جزء أوللتحريرية ماجستري جزء أوللتحريرية ماجستري جزء أولتحانات اتحانات اتحانات اتحانات ا االم االم االم االم-    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

�$C	"م ا� 	ــــــا �
����  ا;�

���BC	ــــــــــا�  ت
  

  

  ا	BC�ـــــــــــ���ت
  

  
  

�ت �ـ٣��  ــــــــ

�رىـا	��    ��Z;ر ا�  
  
  

                                                                                                 

�ت ٣��  �ـــــــــــ

ـ�+ـ-ـــــــــ�ء E$ـــــ? 
G$#ــــــ	ــــــــ�ق اE ـ  

  ا	C$�ـــــــــــ@ـ ا	��� 
  

  

Iـــــ-Hــ@ و���  

  ;�J��KHـ�ا	�L@ ا
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور لدراسات العليا لدراسات العليا لدراسات العليا لدراسات العليا جدول امتحانات اجدول امتحانات اجدول امتحانات اجدول امتحانات ا
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
   ا/ر9 �ء

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

ا	OC ا	C$�ــــــ ? 
  �وا	�Vه�
  
  

  

  ��R ـــــــــــــا	�Qــ 
  �"	"*? ـــــــا	�Bــ 
  �ـــ�ـــــ�� ا;دو�ــ 
  
�ــ٣�  ـــــــ�ت �ــــــ

  
  

  ا;��اض ا	$�E:@ــ 
  ــ@ــــا	�Kا+ـــــــــ 
  
  
�ــــــــ�تـــ �ــــ٣�   ـ

���$C�	ا � �$C	ــا�  
  
  
  

�ن�ـــــــــــــ���  ــ

�ء E$? ـ �Eقا-+  
@�$C	ا ���	ـ ا G#$	ا  

  
  

�ـ��Iـــــــ-Hو @  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا	����                وآ�� ا	����                                                       ا�دارةا	����                ر�� ا	���                             ����      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;ر9 �ء

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

 ا	-#�
� وOE ا	 ��ــــــ

f��K�	ا  
  

�	$����"	"*�ـــ� ـ
�ت ـــــــ ا	BC���ــ  

  
  

�ـــــــ٣�  ـــ�ت �ــ

 ـ�تا	�را�ــــــــ
�H��ـا	��  

  
��  I وH-ـ��ـ

  �ــــــــــــا	 �"م ا	��"آ�ـ 
����  وا;*��

��ـ �Eق�   ا	�را�@ ا	"9
  ـــــــ@ـــــــا�� ا	��gLـــ 

  
�ــــــــــ�ت٣�   �ـــــ

�) 	$��h ـ� ادرا�
 ��7`�ـــــ\ G�+
���9�	-#� ا	   

  

  
�ت٣��   �ـــــــــــ

? ـــــ�ء E$ــــ+-ا
E ـ�قـــــــــG#$	ا   

�$C	ا ���	ــــــــــ ا@  

  
�ــ@ وH-ـ��Iـ  

�J��KH;ا @L�	ا�  
  

  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

  . غـش في طالب سيتم عمل محضر شروع أيط جهاز محمول مع  حالة ضبفيــ ٢
  

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا	����                وآ�� ا	����                                                       ا�دارةا	����                ر�� ا	���                             ����      
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   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  

 

26

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + + االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول     -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦    إبريل 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	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

ا	�"	�� وا��اض 
  ا	:��ء
  
  

  

 R��Qـــــــــــ�	ـ ا
ـ ا	�Bــــــ�"	"*? 
�  ـ ا	$�6"	"*�ــــــــ

  
�ت٣��   �ــــــــــــ

�  ـ ا	����و9�"	"*�
�ر��آ"	B	ـ ا�  "*�ــــ

  
  

��ـــــــــــ�ن�  �ـــــ

��:E�  ا;��اض ا	$
  

                      
  

��ـــــ�ن�  �ــــــــ

  ا	�Kا+ـــــــــــــــ�
  
  
  

��ـــــــــــ�نــ�ـ�  ــ

�ء E$? ـ ـــــــ+-ا
   ا	$#�GقــــــEـــ

�$C	ا ���	ــــــــ ا@  
  

Iــــ-Hــ@ و���  

  �ــا	�L@ ا;�J��KHـ
  
  
  

�ـــ�ــ�  �ــــــ�نـــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	����

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  OE ا;�ــــــــ�ة
  
  
  
  

  ور`ــــــــــ@ او	?
������T   

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

  ��H�  ور`ــــــــــ@ 6
������T  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

�8	�  ور`ــــــــــ@ 6
������T  

  
  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

�ء E$? ـ ـــــ+-ا
Eقــــــــ� G#$	ا   

�$C	ا ���	ـــــــ ا@  
  

Iـــــ-Hـ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا	����                وآ�� ا	����                                                       ا�دارةا	����                ر�� ا	���                             ����      
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   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  

 

28 

        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + + ة ماجستري جزء أول ة ماجستري جزء أول ة ماجستري جزء أول ة ماجستري جزء أول  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	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

١٦/٥/٢٠١٦  

��ـــــا	�����ء ا	-:ــ �  �ـــــــ
�ــــ ا	�Bــ�*"	"��h�$	ـــــ ا�       

�iاـو ��*"	"��B:�	  
�ــــــــــــ�تـــــ �ــــ٣�  ــ

�ت ��أ�� EــــO ا	-:
  وا	-#@ ا	�\:��

  
��ـــــــــ�  ـــــــ�نـــ�ــــــــــ

ا	 �"م ا	��"آ�� 
����  وا	:�Bـ�� وا;*��

  
�ــــــــــــــــــــ�ت٣�   �ـــــ

�ء CZ;ت وا�ا	���ر�
  ا	�\:�ـــــــ� 

  
Iــــــــــــــــــ-Hـ@ و��  �ـــــ

  ر9 �ء ا;
١٨/٥/٢٠١٦  

  ا;6:�)
٢٣/٥/٢٠١٦  

  ا/ر9 �ء 
٢٥/٥/٢٠١٦  

 

OــــــــE  
�ت وا	-#@ ��ا	-:

  �ـا	�\:�

  ا	���ر ا;�Z�ـــــــــــــــ�رى
�ـــــــــــــــ@�  �ــــــــــــــــ

ا+-�ء E$? ـ Eــــــــــ�ق 
  ا	$ـ#G  ـ ا	��� ا	C$�ـــــ@
Iـــــــ-Hــ@ و��  �ــــــــــ

  ا	�Lــــــ@ ا;�J��KHــــــــــــــــ�
  

��ــــــــــــــ�ن�ـــ�  ــــــــــــــــ
  

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

���� ا	����                وآ�� ا	����                                                       ا�دارةا	����                ر�� ا	���                             ����      
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور دراسات العليا دراسات العليا دراسات العليا دراسات العليا جدول امتحانات الجدول امتحانات الجدول امتحانات الجدول امتحانات ال

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء

 ١٠/٥/٢٠١٦ 
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا	�R��Q ا	�Kا+? وا	:�ـــــــــ" 

:�K	ا ?  
  

  

��ـــــــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــــ

 @��  ا	�Bــــــــــــــــــ�"	"*�� ا	 
  

       
��ــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــــ

��ــــــــــــ� ا	"را6ـــــــــ@ -   
   ا	���ر ا��Z�ـــــــــــ�ري -
  

�ن���  �ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ@ا��اض ا	$�E:ــــــ
  
  

�ــــــــــــــــ@�  �ــــــــــــــ

  ا;6:�)
١٦/٥/٢٠١٦ 

  ا/ر9 �ء 
١٨/٥/٢٠١٦  

  ا;6:�) 
٢٣/٥/٢٠١٦  

  ا/ر9 �ء 
٢٥/٥/٢٠١٦ 

  
  ا	�ـــــــــــــــــــ� ��ت

  
  

�ت وا	\:��ــ@ ا	C$�ــ��H�  ا	��ــ
   

��ــــــ�ن     �  �ـــــــــــــــــــــ

  ا;��اض ا	 -$�� وا	:�B�ـ�
  

��  �ــــــــــ�ن�ــــــــــــــــــــ

 G#$	ـــــ�ق اE ـ ?$E ء�ا+-
  ـ ا	��� ا	C$�ـــــ@

Iـــــــ-Hــ@ و��  �ـــــــــــــ

  ا	�Lــــــ@ ا;�J��KHــــــــــ�
  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

  . غـش فيطالب سيتم عمل محضر شروع  أي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢
  

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    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/+�   ا	�"م/ا	���-�

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٦/٥/٢٠١٦  
QTـــــــــــ 	ا Rـــــــــــــ��(�  
  
  

��ـــــــــــــ �ــ�  ـــ�نــــــــــــــ

�iــــ	ـــــ�"� 	ا �  )ـــــ"*�
  
  

�ـ�ــــــــــــ �ـــ�  ــ�نـــ

� 	ـــــ@ ��i ����دىء ا	$�E:@ ا	 $�
`7�(� 	�  ــ@ 9

  
Iــــــــ-Hـــــــــ� و��  �ـــــ

 @	 ���i ����دىء ا	�Kا+@ ا	 $�
(� 	�9 �`7�  

  
Iــــــ-Hــ� و��  �ـــــــــــــــ

  ا/ر9 �ء 
١٨/٥/٢٠١٦  

  ا;6:�) 
٢٣/٥/٢٠١٦  

  ا/ر9 �ء 
٢٥/٥/٢٠١٦ 

 

OــــــE  
  و*�ا+� ا	 �)

  ا	$-ـــــــــــــــــــــــــــــ���ت
  

��ـــ�ن �ــــــــــــــــــــــــــــ�  

G#$	ـــ�ق اE ـ ?$E ء�  ا+-
  ـ ا	��� ا	C$�ـــــ@

Iـــــــ-Hــ@ و��  �ــــــــ

  ا	�Lــــــ@ ا;�J��KHـــــــــــــ�
  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــ

  

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

  . غـش فيلب سيتم عمل محضر شروع  طاأي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢
  

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {      جزء اول جزء اول جزء اول جزء اولدبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    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/+�   ا	�"م/ا	��-�

٨/٥/٢٠١٦  
67�ءا	8  

 ١٠/٥/٢٠١٦ 
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
           "ـ��R ا	�Kا+ــــ? وا	:�ــــــا	�Qــــ

  ا	K�:ــــــــ? 
��ــــــــــــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــــــ

� ا	 ��@ وا	��[ـــا�*"	"��B	@ـ  
9�;IH وا;ذن وا	#:�Kة  

��ــــــــــــــــــــ�ن�ـــــــــــــــ�  ـ

  ـ@��ـ� ا	"را6
-��Zر ا����	ري ا�  ـ

�ن���  �ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ@ا;��اض ا	$�E:@ ا	 ��ــــ
  

��ـــــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــ
  ا;6:�)

١٦/٥/٢٠١٦ 
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦ 

  
OــــــــE�  ا	��

�ت	-ـا�H��ت وا	��ــــــــــــــ�T"ـــــــ  
          وا	\:��@ ا	C$�ــ@  

��ــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وا	:�B�� ا;��اض ا	 -$�� 
  

��ــــــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــــ

G#$	ـــ�ق اE ـ ?$E ء�  ا+-
  ـ ا	��� ا	C$�ـــــ@

�ــ@ وH-�ـــــ   �  ـــــــIــــ

  ا	�Lــــــ@ ا;�J��KHــــــــــــــــ�
  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  بمجلس الكليةــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا ٣

  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {     أولأولأولأول جزء  جزء  جزء  جزء دبلومدبلومدبلومدبلوم+ + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦إبريل إبريل إبريل إبريل دور دور دور دور جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا جدول امتحانات الدراسات العليا 
  

  ا	�"م/ا	��-�
  ا/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

١٦/٥/٢٠١٦ 
  ا/ر9 �ء 

١٨/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦ 

Q	ا OC	ــــا?�  ــ�
      وا	��"م

  ـــــ� ــــــا;آ��:���ـ
  

  

� ـا	�����ء ا	C$�ـــــ 
����Q	ا  

  ـــ�و	"*?ـــ�ا	�ـــ 
  

�ـــــــــــ�ت٣�   �ـــ

    ��$C	ا ��*"	"6�ا	$
����Q	ا  

  
  

�ـــــ��نــــــ�ـــــــ�  ــ

  �ــــــــا	�I�J وا	�Jو�
  
  
  
�ــ@ــــ��Iـــــــ-Hو   

�ء ا	���ر�ـCZ;ت وا�     
:�� وا	K"اOH ـــــــا	�\

�H"H�� ــا	�\	 @�U:�	ا �  
  
�ــ@ وH-ـــــــIـــــ��  

   E$? ـ �Eق أ+-�ء
   ا	��� ا	C$�@ا	$#G ـ

  
  

Iـــــــ-Hــ@ و���  

�J��KH;ا @L�	ــا@  
  
  
  

��ــــــ�نــــ�ــ�  ـــــ

  . العاشــرة صباحا ةـاع تمام السـفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣
  
  
  



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}اعات معتمدةاعات معتمدةاعات معتمدةاعات معتمدةسسسس{ { { { + + + +  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    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/+� 

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	���� 

١٢/٥/٢٠١٦  
M$�	ا  

١٤/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  

 ��*"	"��B	#�"��+ ا	ء ا�  ا	����

  
  

�ت٣��   �ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ��*"	"6�ا	����و9�"	"*�� + ا	$
@�$C	ا  

�ــــــ�ت �ــــــــــــ٣�  ـــــــــــــ

  ا;�ــــــــــ�اض ا	$�E:ـــــــــ@
  
  

�ـــ�ــــــــــــــــــــ٣��  تــــــــ

 ��ر��آ"	"*�ــــــــــــB	ا
  ا;آ��:����

��ــــــــــ�نـ�ـــــــــــــ�  ـــــ

  ا/ر9 �ء 
١٨/٥/٢٠١٦  

  ا;6:�)
٢٣/٥/٢٠١٦  

  ا/ر9 �ء 
٢٥/٥/٢٠١٦  

 

  

EـــــــO ا	#�;ت 
  ا	#�*�

  
  ;��ت OE ا	#���  ت ا	#�*ــ@ا�

���ــــــــــ�  ت�ــــــــــــــــ
  

ا+-�ء E$? ـ Eـــــ�ق ا	$#G ـ 
  ا	��� ا	C$�ـــــ@

Iـــــــ-Hــ@ و��  �ـــــــــــــ

  ا	�Lــــــ@ ا;�J��KHــــــــــ�
  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــ
  

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

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

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣



 
  الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا الدراسات العليا

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

           
   أ+�� أ+�� *��ل ا	��)/ د٠أ                                                                                                                                                                  
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        }}}}ساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدةساعات معتمدة{ { { {  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول  االمتحانات التحريرية ماجستري جزء أول -    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

٨/٥/٢٠١٦  
  ا	678�ء 

١٠/٥/٢٠١٦  
  ا	����

١٢/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�) 

١٦/٥/٢٠١٦  
  ا;6:�)

٢٣/٥/٢٠١٦  
  ا/ر9 �ء 

٢٥/٥/٢٠١٦  

  OE ا	C"ارئ 
  
  
  
  

  أو	?ور`ــــــــــ@ 
 ������T  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

  ��H�  ور`ــــــــــ@ 6
������T  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

�8	�  ور`ــــــــــ@ 6
T������  

  
  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

ا+-ـــــ�ء E$? ـ 
 G#$	ــــــــ�ق اE  
  ـ ا	��� ا	C$�ــــــ@

  
Iـــــ-Hـ@ و���  

  ا	�L@ ا;�J��KHـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

  . العاشــرة صباحا ة تمام الســاعفي االمتحاناتــ تبــــــدأ ١

  . غـش في شروع  طالب سيتم عمل محضرأي حالة ضبط جهاز محمول مع فيــ ٢
  

   .٢٠١٦في اغسطسالمنعقد  ــ سوف تعتمد النتيــجة بمشــيئة اهللا بمجلس الكلية٣

  
  


