كلية االداب
شئون الطالب

وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح
للمستوى األول(فصل دراسى اول+فصل دراسى ثانى)

جامعة بنها

للعام الجامعى (0216/0215دوريناير )

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)(تخلفات)
يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
اليوم
والتاريخ
األحــــــــــــــــد
0215/10/02

الكود

المــــــــــــــــادة

 101الترجمه الى العربية 0

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان اال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبه احضار الموبيالت الى لجان االمتحان وكل طالب يضبط معه 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 كارنيه الفصل الدراسى المسجل به

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/عـــــــادل خضــــــــــــر)

ك /ماجده السعدنى

صباغ)

كلية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جامعة بنها

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الثانى فصل دراسى ثالث
للعام الجامعى (0216/0215دور يناير)"تخلفات"

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)
يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة

اليوم والتاريخ

الكود

األحـــــــــــــــــد
0215/10/02

011

الترجمه من والى العربيـــــــــــه()3

االربعـــــــــــــــاء
0215/10/32

011

قراءة وتعبير (اللغة العربية)

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان اال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبه احضار الموبيالت الى لجان االمتحاان وكال طالاب يضابط معاه موبايال
يعتباار مخااال بنظااام االمتحااان ويحاارم ماان دخااول جميااع االمتحانااات المتبقيااة ويحااال الااى
مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل كارنيه الفصل الدراسى المسجل به

مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب

رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

مدير عام

المنسق العام
عميد الكلية

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

كلية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم

المفتوحجامعة بنها

للمستوى الثانى فصل دراسى رابع

للعام الجامعى (0216/0215دور يناير )(تخلفات)

اليوم
والتاريخ
األحـــــــــــــــــد
0215/10/02
االربعـــــــــــــــاء
0215/10/32
األحـــــــد
0216/1/3

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)
يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة
الكود

003
001
005

علم الصوتيات (ENG
قراءة وتعبير (اللغة العربية)
معاجم

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان اال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان وكل طالب يضابط معاه موبايال
يعتبر مخال بنظام االمتحان ويحرم من دخول جمياع االمتحاناات المتبقياة ويحاال الاى
مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل كارنيه الفصل الدراسى المسجل به
رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب
المنسق العام

مدير عام

عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)
ك /ماجده السعدنى

(أ.د/عــــــــــــــــادل خضر)

جدول امتحانات التعليم
المفتوح
كلية االداب

شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

للمستوى الثالث فصل دراسى خامس
للعام الجامعى (0215/0211دورمايو)

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)

جامعة بنها

يبدأ االمتحان الساعة الواحدة مساءا(عدا أخر يوم)
اليوم
والتاريخ

المــــــــــــــــادة

الكود

الجمعة
0215/10/11

 311ترجمه تتبعية ومنظوره()1

الجمعة
0215/10/05
الجمعة
0216/1/1
الجمعة
0216/1/1

 313نصوص أدبيه باإلنجليزية()1

االربعــــاء
0216/1/13
صباحى

 310تدريبات فى االستماع والتعبير الشفوى )(ENG

 315نصوص ومصطلحات علميه باللغة
اإلنجليزيه
 311تدريبات فى االستماع والمناقشة باللغة
العربية

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان وكل طالب يضبط معه 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 كارنيه الفصل الدراسى المسجل به
رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب
المنسق العام

مدير عام

عميد الكلية

(أ.د /عـــــــــــــادل

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

كلية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

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

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)

جامعة بنها

اليوم
والتاريخ
الجمعة
0215/10/11
الجمعة
0215/10/05
الجمعة
0216/1/1
الجمعة
0216/1/1
االربعــــــاء
0216/1/13

يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة
الكود

 300علم اللغة (التراكيب والدالله) باللغة
االنجليزية
 305نصوص ومصطلحات سياسية باللغة
االنجليزية
 301نصوص االدب العربى المعاصر
 303نصوص ادبيه بلغة انجليزية()0

 301ترجمه تتبعية ومنظوره()0

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان وكل طالب يضبط معه 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 كارنيه الفصل الدراسى المسجل به
رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب
المنسق العام

مدير عام

عميد الكلية

(أ.د /عـــــــــــــادل

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

جامعة بنها

كلية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جدول امتحانات التعليم المفتوح

للمستوى الرابع فصل دراسى سابع
للعام الجامعى (0216/0215دور يناير )

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)

اليوم
والتاريخ

يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
المــــــــــــــــادة
الكود

األحـــــــــــــــــد
0215/10/02

111

االربعــــــــــــاء
0215/10/32
األحـــــــــــــــــد
0216/1/3
األربعــــــــــاء
0216/1/6
األحـــــــــــــد
0216/1/12

113

تدريبات فى كتابة المقال باللغة
العربية
لغويات مقارنة
المقال((ENG))0
ترجمه فورية (1تدريب عملى)
ترجمه تحريرية من والى العربية

110
115
111

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان إال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبة إحضار الموبيالت الى لجان االمتحان وكل طالب يضبط معه 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 كارنيه الفصل الدراسى المسجل به
رئيس قسم شئون الطالب
مدير عام الكلية

مراجع قسم شئون الطالب
شئون الطالب
المنسق العام

مدير عام

عميد الكلية

(أ.د /عـــــــــــــادل

(أ.د.م /مسعد بحيرى)
خضر)
صباغ)

ك /ماجده السعدنىكلية االداب
شئون الطالب
وحدة التعليم المفتوح

جامعــــ
بنها
ــة
المفتوح
جدول امتحانات التعليم

للمستوى الرابع فصل دراسى ثامن
للعام الجامعى (0216/0215دور يناير )

ببرنامج(الترجمه لغة انجليزيه)
يبدأ االمتحان الساعة الواحدة مساءا(عدا أخر يوم)
اليوم

الكود

المــــــــــــــــادة

والتاريخ
الجمعة
0215/10/11
الجمعة
0215/10/05
الجمعة
0216/1/1

 101ترجمة أدبية من وإلى العربية
 103مقدمة فى تحليل النصوص باإلنجليزية
 105ترجمه فورية ( 0تدريب عملى)

الجمعة
0216/1/1

 100المقال )ENG(3

االربعــــــاء
0216/1/13
صباحى

 101نصوص من األدب العربى
المعاصر(شعر،مسرح،رواية،قصة قصيرة)

** ممنوع دخول اى طالب االمتحان اال بعد تسجيل المواد التى يرغب االمتحان فيها
** ال يجوز للطلبه احضار الموبيالت الى لجان االمتحاان وكال طالاب يضابط معاه موبايال
يعتباار مخااال بنظااام االمتحااان ويحاارم ماان دخااول جميااع االمتحانااات المتبقيااة ويحااال الااى
مجلس تأديب.
** لن يسمح بدخول اى طالب بعد بدء االمتحان .
** لن يسمح بدخول االمتحان اال للطالب الذى يحمل كارنيه الفصل الدراسى المسجل به

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

عميد الكلية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)

(أ.د/عــــــــــادل
خضــــــر)

ك /ماجده السعدنى

مدير عام

