انتقىيى األكادميي نطالب ياجستري االقتصاد – اندفعة انسابعة انفصم
اندراسي انثاني نهعاو 2016- 2015و

انفصم اندراسي انثاني :
 -بداية التسجيل والدراسة

األحد 2015/8/2م

 -نهاية الدراسة

االثنين 2015/11/ 2م

 -بداية االمتحانات

األحد 2015 /11 /15م

 -نهاية االمتحانات

األحد 2015 /11 /30م

 -النتيجة

االثنين 2015/12/ 27م

 -بداية امتحانات البدائل

األحد 2015/ 1 /10م

 -نهاية امتحانات البدائل

الخميس 2016/ 1 / 14م

 -النتيجة

األحد 2016 / 1 /24م

أ  .ابراهيى عهي أبكر
يسجم انكهية

انتقىيى األكادميي نطالب ياجستري إدارة األعًال  – MBAاندفعة
انثاينة نهعاو 2016- 2015و
انفصم اندراسي األول :
 -بداية التسجيل

الخميس 2015/1/15م

 -بداية الدراسة

األحد 2015/3/ 1م

 -نهاية الدراسة

األحد 2015 /5 /15م

 -بداية االمتحانات

االثنين 2015 / 6/ 1م

 -نهاية االمتحانات

االثنين 2015 /6 /15م

 -النتيجة

األربعاء 2015/7/ 15م

 -بداية امتحانات البدائل

األحد 2015/ 8 /2م

 -نهاية امتحانات البدائل

الخميس2015/ 8 / 10م
األحد 2015 / 8 /17م

 -النتيجة

انفصم اندراسي انثاني :
 -بداية التسجيل

والدراسة

الخميس 2015/8/20م

 -نهاية الدراسة

الخميس2015 /11 /19م

 -بداية االمتحانات

األحد 2015 / 12/ 6م

 -نهاية االمتحانات

األحد 2015 /12 /20م

 -النتيجة

الخميس 2016/1/ 14

 -بداية امتحانات البدائل

األحد 2016/ 1 /24م

 -نهاية امتحانات البدائل

االحد2016/ 1 / 31م

 -النتيجة

االثنين 2016 / 1 /15م

أ  .ابراهيى عهي أبكر
يسجم انكهية

انتقىيى األكادميي نطالب ياجستري إدارة األعًال  – MBAاندفعة
انسادسة انفصم اندراسي انرابع نهعاو 2016- 2015و
انفصم اندراسي انرابع :
 -بداية التسجيل والدراسة

الخميس 2015/1/15م

 -نهاية الدراسة

االربعاء 2015 /4 /15م

 -بداية االمتحانات

األحد 2015 / 5/ 3م

 -نهاية االمتحانات

االحد2015 /5 /17م

 -النتيجة

األحد 2015/6/ 7م

 -بداية امتحانات البدائل

األحد 2015/ 6 /21م

 -نهاية امتحانات البدائل

السبت 2015/ 6 / 27م

 -النتيجة

الثالثاء 2015 /7 /7م

أ  .ابراهيى عهي أبكر
يسجم انكهية

انتقىيى األكادميي نطالب ياجستري انهغة انعربية وآدابها اندفعة انثانية
انفصم اندراسي انثاني نهعاو 2016- 2015و
انفصم اندراسي انثاني :
 -بداية التسجيل والدراسة

السبت 2015/ 5 /23م

 -نهاية الدراسة

االثنين 2015 /8 /24م

 -بداية االمتحانات

األربعاء 2015 / 9/ 9م

 -نهاية االمتحانات

األربعاء2015 /9 /23م

 -النتيجة

األحد 2015/ 10/ 11م

 -بداية امتحانات البدائل

األحد2015/ 10 / 25م

 -نهاية امتحانات البدائل

الخميس 2015/ 10 / 29م

 -النتيجة

الخميس 2015 /11 /12م

أ  .ابراهيى عهي أبكر
يسجم انكهية

انتقىيى األكادميي نطالب ياجستري اندراسات اإلساليية – اندفعة األوىل
انفصم اندراسي انثاني واندبهىو انعايل يف اندراسات اإلساليية +
انشريعة اندفعة األوىل انفصم اندراسي انثاني نهعاو 2016- 2015و
انفصم اندراسي انثاني :
 -بداية التسجيل والدراسة

األربعاء 2015/ 3/31م

 -نهاية الدراسة

الخميس 2015 /7 /15م

 -بداية االمتحانات

السبت 2015 / 7/ 31م

 -نهاية االمتحانات

األحد 2015 /8 /15م

 -النتيجة

االثنين 2015/8/ 30م

 -بداية امتحانات البدائل

األربعاء2015/ 9 / 15م

 -نهاية امتحانات البدائل

األربعاء 2015/ 9/ 22م

 -النتيجة

األحد 2015 /10 /10م

أ  .ابراهيى عهي أبكر
يسجم انكهية

