كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اِرحأاخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ2019/2018 ٟلسُ اٌؼٍ َٛاالداس٠ح اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اػّاي

ِحاسثح

ذس٠ٛك

ِصشف١ح

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

االداسج اٌّاٌ١ح

االداسج اٌّاٌ١ح

االداسج اٌّاٌ١ح

االداسج اٌّاٌ١ح

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

ذعاسج د١ٌٚح

اٌّحاسثح اٌحى١ِٛح ٚاٌم١ِٛح

سٍٛن اٌّسرٍٙه

اسٛاق ِاٌ١ح

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

اداسج اٌّٛاسد اٌثشش٠ح

دساساخ ِحاسث١ح خاصح

ذس٠ٛك صٕاػٚ ٟصساػٟ

ذشش٠ؼاخ ِصشف١ح ١ّٕ٠ح

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

اداسج اٌّث١ؼاخ

ِحاسثح تٕٛن ذعاس٠ح ٚاسالِ١ح

اداسج اٌّث١ؼاخ

ِحاسثح تٕٛن ذعاس٠ح
ٚاسالِ١ح

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

اداسج ِصاسف

ِحاسثح ضش٠ث١ح 1

ذس٠ٛك اٌخذِاخ

اداسج اٌّصاسف

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

ِحاسثح ذىاٌ١ف 1

ِحاسثح ذىاٌ١ف 1

ِحاسثح ذىاٌ١ف 1

ِحاسثح ذىاٌ١ف1

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اِرحأاخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ اٌؼٍ َٛاالداس٠ح اٌّسر ٜٛاٌصأٚ ٟاٌشاتغ
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌّسر ٜٛاٌصأٟ
اٌضِٓ

1-11

َ2012/1/3

1-11

َ2012/1/5

1-11

َ2012/1/7

1-11

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

اٌصالشاء

َ2012/1/1

اٌّسر ٜٛاٌشاتغ

اٌخّ١س

اٌسثد
االشٕٓ١

اػّاي

ِحاسثح

ذس٠ٛك

ِصشف١ح

س١اسح

اداسج اػّاي

ِحاسثح

ذس٠ٛك

ِصشف١ح

س١اسح

ِحاسثح ششواخ
االشخاص

ِحاسثح ششواخ
اشخاص

ِحاسثح ششواخ
االشخاص

ِحاسثح ششواخ
اشخاص

ٌغح ػشت١ح

ِحاسثح اداس٠ح

ِحاسثح اداس٠ح

اٌرس٠ٛك
االٌىرشٟٔٚ

ِحاسثح اداس٠ح

لضا٠ا س١اس١ح
ِؼاصشج

سٍٛن ذٕظّٟ١

ذعاسج د١ٌٚح

ذعاسج د١ٌٚح

ذعاسج د١ٌٚح

ِثادئ ػٍُ
االظرّاع

اداسج اٌرس٠ٛك

ِحاسثح د١ٌٚح

اداسج اٌرس٠ٛك

اداسج اٌّحافظ
االسرصّاس٠ح

لأ ْٛد ٌٟٚػاَ

ِاٌ١ح ػاِح

ِاٌ١ح ػاِح

ِاٌ١ح ػاِح

ِاٌ١ح ػاِح

ذاس٠خ س١اسٟ
اٚسٚتٟ

اداسج االػّاي
اٌذ١ٌٚح

ِشاظؼح حساتاخ
1

اسرشاذ١ع١ح
اٌرس٠ٛك

اداسج ِاٌ١ح د١ٌٚح

اداسج االصِاخ
ٚإٌّاصػاخ اٌذ١ٌٚح

دساساخ ِحاسث١ح

دساساخ ذس٠ٛم١ح

دساساخ ِصشف١ح

دساساخ

E

E

E

س١اس١ح E

اداسج ِٕشأخ
ِرخصصح

ٔظُ ِؼٍِٛاخ
ِحاسث١ح

اداسج اٌرش٠ٚط
ٚاالػالْ

اداسج اإلٌىرش١ٔٚح

سا ٞػاَ ٚاػالَ

ٔمٛد ٚتٕٛن

ٔمٛد ٚتٕٛن

ٔمٛد ٚتٕٛن

ٔمٛد ٚتٕٛن

فىش س١اس1ٟ

دساساخ اٌعذٜٚ
ٚذمُ١١
اٌّششٚػاخ

دساساخ ظذٜٚ
ٚذمِ ُ١١ششٚػاخ

دساساخ ظذٜٚ
ٚذمِ ُ١١ششٚػاخ

دساساخ ظذٜٚ
ٚذمُ١١
اٌّششٚػاخ

اٌذتٍِٛاس١ح

ِثادئ اإلحصاء

ِثادئ اإلحصاء

ِثادئ اإلحصاء

ِثادئ إحصاء

ِثادئ اإلحصاء

ٔظش٠ح ِٕظّح

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

دساساخ اداس٠ح E

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اِرحأاخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ اٌخذِح االظرّاػ١ح ٚذّٕ١ح اٌّعرّغ اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اٌّسر ٜٛاٌصاٌس

اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

اٌخذِح االظرّاػ١ح ٚاداسج اٌّؤسساخ االظرّاػ١ح

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

ٚسائً االذصاي ٚاٌؼاللاخ اٌؼاِح

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

اٌخذِح االظرّاػ١ح ٌز ٞٚاالحر١اظاخ اٌخاصح

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

ّٔارض ٔٚظش٠اخ ذٕظ ُ١اٌّعرّغ

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

ِّاسساخ خذِح اٌفشد اٌرحٍ١ٍ١ح

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

سػا٠ح وثاس اٌسٓ ف ٟاٌخذِح االظرّاػ١ح

االشٕٓ١

َ2012/1/14

1-11

ذذس٠ة ِ١ذأ1 ٟ

خذِح اظرّاػ١ح

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اِرحأاخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112 /8112 ٟلسُ اٌخذِح االظرّاػ١ح ٚذّٕ١ح اٌّعرّغ اٌّسر ٜٛاٌصأٚ ٟاٌشاتغ
اٌّسر ٜٛاٌشاتغ

اٌّسر ٜٛاٌصأٟ
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

اٌشػا٠ح االظرّاػ١ح

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

اٌخذِح االظرّاػ١ح فِ ٟعاي سػا٠ح اٌشثاب

ػٍُ االظرّاع اٌش٠فٚ ٟاٌحضشٞ

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

اٌخذِح االظرّاػ١ح ف ٟاٌّعاي إٌفسٟ

االذعا٘اخ اٌحذ٠صح ف ٟخذِح اٌفشد

اٌسىاْ ٚاٌرّٕ١ح

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

ٔصٛص االظرّاػ١ح تاإلٔعٍ١ضٞ

طشق اٌثحس اٌؼٍّٟ

طشق اٌثحس اٌؼٍّٟ

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

اٌخذِح االظرّاػ١ح ف ٟاٌّعاي اٌرؼٍ1 ّٟ١

تحٛز ِ١ذأ١ح ذطث١م١ح

اٌرخط١ظ ٚاٌحّالخ اٌرّٕ٠ٛح

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

ِذخً اٌ ٝػٍُ إٌفس االظرّاػٟ

-----

-----

االشٕٓ١

َ2012/1/14

1-11

اٌخذِح االظرّاػ١ح ف ٟاٌّعاي اٌطثٟ

-----

-----

خذِح اظرّاػ١ح

خذِح اظرّاػ١ح

ذّٕ١ح ِعرّغ

اٌرخط١ظ االظرّاػٟ

ذّٕ١ح اٌّعرّؼاخ اٌّحٍ١ح
اٌرّٕ١ح ٚإٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ اٌٍغاخ اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٞٛاٌصاٌس
أعٍ١ضٞ

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

American Literature II

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

Morphology

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

Novel 1

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

Composition I

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

English prose

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

Drama1

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ اٌٍغاخ اٌّسر ٜٛاٌصأٚ ٟاٌشاتغ.
اٌّسر ٜٛاٌشاتغ

اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٜٛاٌصأٟ

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

)Syntax and morphology (Arabic

Scientific/medical translation

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

Introduction to linguistic

Translation studies

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

Introduction to Literature 1

Simultaneous translation I

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

History of English language

Semantics

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

Gammer3

stylistics

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

Introduction to translation

syntax

ذشظّح

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ اٌحمٛق اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٜٛاٌصاٌس

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

لأ ْٛذعاسٞ
ٔظش٠ح ػاِح

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

اصٛي فمٗ 1

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

اٌّٛاس٠س ٚاٌٛص١ح ٚاٌٛلف

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

لأ ْٛاٌّشافؼاخ
ِذٔ١ح ٚذعاس٠ح

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

اٌمضاء االداسٞ

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

اٌمأ ْٛاٌّذٟٔ
ػمٛد ِٚسّاٖ

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ َ8112/8112 ٟلسُ اٌحمٛق اٌّسر ٜٛاٌصأٚ ٟاٌشاتغ
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسرٜٛ
اٌصأٟ

اٌشاتغ

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح

ِٕا٘ط تحس

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ

اٌمأ ْٛاٌثحشٚ ٞاٌعٞٛ

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

ِثادئ ػٍُ االلرصاد

اٌّاٌ١ح اٌؼاِح ٚاٌرشش٠غ اٌضش٠ثٟ

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

االحٛاي اٌشخص١ح (اٌخطثح-اٌضٚاض-اٌطالق)

لأ ْٛذعاس( ٞاالٚساق اٌرعاس٠ح ٚػٍّ١اخ اٌثٕٛن)

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

اداسج ِحٍ١ح

لأ ْٛاٌرٕف١ز اٌعثشٞ

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

لأِ ْٛذِٔ( ٟصادس االٌرضاَ)

اٌمأ ْٛاٌّذٔ( ٟاٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ح االصٍ١ح)

االشٕٓ١

َ2012/1/14

1-11

ــــــ

ذطث١ماخ لضائ١ح

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ االػالَ اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٜٛاٌصاٌس
اراػح ٚذٍفضْٛ٠

ػاللاخ ػاِح

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

ذحش٠ش اراػٚ ٟذٍفضٟٔٛ٠

اٌىراتح ٌٍؼاللاخ اٌؼاِح ٚاإلػالْ

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

اٌرشظّح اإلػالِ١ح 1

اٌرشظّح اإلػالِ١ح 1

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

ذمٕ١اخ اراػٚ ٗ١ذٍفضٗ١ٔٛ٠

إٔراض اٌّٛاد اإلػالِ١ح 1

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

اداسج اٌّؤسساخ اإلػالِ١ح

اداسج اٌّؤسساخ اإلػالِ١ح

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

فٓ االٌماء ٚاٌرمذُ٠

اإلػالْ ٚإلرصاد٠اذٗ

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

ذخط١ظ ٚاػذاد اٌثشاِط اإلراػ١ح ٚاٌرٍفض١ٔٛ٠ح

إداسج اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاالػالْ

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟلسُ االػالَ اٌّسر ٜٛاٌصأٚ ٟاٌشاتغ
اٌّسر ٜٛاٌشاتغ

اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٜٛاٌصأٟ

اراػح ٚذٍفضْٛ٠

ػاللاخ ػاِح

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

اػالَ ػشتٚ ٟدٌٟٚ

اٌذساِا ف ٟاإلراػح ٚاٌرٍفضْٛ٠

ذصّٚ ُ١إخشاض اإلػالْ

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

ذمٕ١اخ االذصاي ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌحذ٠صح

ِٕا٘ط تحس

ِٕا٘ط تحس

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

ذٛش١ك اػالِٟ

األفالَ اٌرسع١ٍ١ح ٚاٌٛشائم١ح

االذصاي اٌرٕظّٟ١

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

ذحش٠ش اػالِٟ

اسرخذاَ اٌحاسٛب ف ٟاإلٔراض اٌثشاِعٟ

اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاألصِاخ

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

ٔظش٠اخ اذصاي

اإلخشاض اإلراػٚ ٟاٌرٍفضٟٔٛ٠

فٓ األلٕاع

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

ٌغح ػشت١ح 3

ذذس٠ة ػٍّ1ٟ

ذذس٠ة ػٍّ1ٟ

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساسٌ َ8112/8112 ٟغح ػشت١ح اٌّسر ٜٛاٌصاٌس .

اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٜٛاٌصاٌس

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

ٔح3 ٛ

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

االدب اٌؼثاسٟ

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

ػٍُ اٌّؼأٟ

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

االدب ف ٟػصش اٌذٚي

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

ٔظش٠ح االدب

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

ذ١اساخ ادت١ح ٚفٕ١ح ِؼاصشج

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
ظذٚي اخرثاساخ اٌفصً االٚي ٌٍؼاَ اٌذساس َ8112/8112 ٟاٌذساساخ االسالِ١ح اٌّسر ٜٛاٌشاتغ.

اٌَٛ١

اٌراس٠خ

اٌضِٓ

اٌّسر ٜٛاٌشاتغ

اٌصالشاء

َ2012/1/1

1-11

تالغح اٌمشاْ

اٌخّ١س

َ2012/1/3

1-11

االدب اٌؼثاسٟ

اٌسثد

َ2012/1/5

1-11

ِٕا٘ط اٌّفسشٓ٠

االشٕٓ١

َ2012/1/7

1-11

ِماسٔح االد٠اْ

االستؼاء

َ2012/1/2

1-11

إٌح ٛاٌمشأٟ

اٌسثد

َ2012/1/12

1-11

فىش اسالِٟ

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطاقة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول القات داخل القاعات

ال ٌجوز نزع ورقة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتقال من المكان المخصص دون موافقة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعقوبات التً تقضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل القاعات

سكرتٌر كلٌة التعلٌم المفتوح
أ/مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

