للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

جامعة بنها

للمستوى ا الول فصل دراسى اول
للعام الجامعى 0216/0215دورمايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )
(تخلفات )
يبدأ االمتحان الساعة الواحدة مساءا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

100 2102/4/22
101 2102/4/22
104
105 2102/1/2
102 2102/1/05

مدخل علم االجتماع
االقتصاد والمجتمع
خدمه اجتماعية
علم االجتماع العائلى
تاريخ الفكر
االجتماعى

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب

مدير عام

رئيس قسم شئون الطالب
مراجع قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية
شئون الطالب

عميد الكلية

المنسق العام

(أ.د.م /مسعد بحيرى)

(أ.د/عــــــــــــــادل
خضـــــــــر)

ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

جامعة بنها

للمستوى ا الول فصل دراسى ثانى
للعام الجامعى (0216/0215دور مايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )
يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

105 2102/4/22
105 2102/4/22
102 2102/1/2
102 2102/1/05

مدخل الى االحصاء
تنمية اجتماعية
المدخل الى
االنثروبولوجيا
الثقافة والشخصية

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب

مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب

رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

المنسق العام

مدير عام

عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)
(أ.د/عــــــــــــــــادل خضـــــــــــــر)
ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الثانى فصل دراسى ثالث
للعام الجامعى (0216/0215دور مايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )

جامعة بنها

يبدأ االمتحان الساعة الواحدة مساءا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

204 2102/4/22
202 2102/4/22
2102/1/2

200

205 2102/1/05

االنثروبولوجيه
الثقافية
النظريات االجتماعية
الكالسيكية
علم االجتماع
االقتصادى
مناهج البحث
االجتماعى

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب
مراجع قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية
شئون الطالب

رئيس قسم شئون الطالب

مدير عام

المنسق العام
عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)
(أ.د/عــــــــــــــادل خضر)
ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الثانى فصل دراسى رابع
للعام الجامعى (0216/0215دورمايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )

جامعة بنها

يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
اليوم والتاريخ

المــــــــــــــــادة

الكود

علم السكان
اجتماع بدوى
اجتماع ريفى
اجتماع سياسى

205 2102/4/22
202 2102/4/22
205 2102/1/2
202 2102/1/05

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب
مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب

رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

مدير عام

المنسق العام
عميد الكلية

(أ.د/عــــــــــادل

(أ.د.م /مسعد بحيرى)
خضــــــــــر)
ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الثالث فصل دراسى خامس
للعام الجامعى (0216/0215دور مايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )
يبدأ االمتحان الساعة الواحدة مساءا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

جامعة بنها

500 2102/4/22
501 2102/4/22
2102/1/2

502

505 2102/1/05

علم االجتماع الصناعى
سوسيولوجيا المجتمع
المصرى
نظريات اجتماعيه
معاصره
نصوص اجتماعيه
متخصصه بلغه
انجليزيه

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب
مدير عام

رئيس قسم شئون الطالب
مراجع قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية
شئون الطالب

المنسق العام
عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)

ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

(أ.د/عـــــــــادل خضر)

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الثالث فصل دراسى سادس
للعام الجامعى (0216/0215دور مايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )
يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

505 2102/4/22

علم االجتماع

جامعة بنها

505 2102/4/22
502 2102/1/2
521 2102/1/05

القانونى
علم اجتماع التنظيم
علم اجتماع دينى
علم اجتماع المراة

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب

مدير عام

رئيس قسم شئون الطالب
مراجع قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية
شئون الطالب
المنسق العام
عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)

(أ.د/عـــــــــادل خضر)

ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الرابع فصل دراسى سابع

جامعة بنها

للعام الجامعى (0216/0215دور مايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )
يبدأ االمتحان الساعة الواحدة مساءا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

500 2102/4/22
505 2102/4/22
501 2102/1/2

مشكالت المجتمع
المصرى
علم اجتماع حضرى
البيئة والمجتمع

502 2102/1/05

علم اجتماع األدب

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب
رئيس قسم شئون الطالب
مراجع قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية
شئون الطالب

مدير عام

المنسق العام
عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)

(أ.د/عـــــــــادل خضر)

ك /ماجده السعدنى

للية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الرابع فصل دراسى ثامن

جامعة بنها

للعام الجامعى (0216/0215دور مايو)

ببرنامج(دراسة المجتمع )
يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة
اليوم والتاريخ الكود

521 2102/4/22
505 2102/4/22
505 2102/1/2
502 2102/1/05

علم االجتماع الطبى
علم االجتماع المعرفة
نصوص اجتماعية بلغة
انجليزية
الجريمة واالنحراف

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان ولل طالب يضب مع موبايل يعتبر
مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جميع االمتحانات المتبقية ويحال الى مجلس تأديب.

** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل لارني الفصل الدراسى المسجل ب
رئيس قسم شئون الطالب
مراجع قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية
شئون الطالب

مدير عام

المنسق العام
عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)
ك /ماجده السعدنى

(أ.د/عـــــــــادل خضر)

