
جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئله

المالحظات

ي حامد عرفة/ د.م.ا
 
نعمنعم2022-1-202220-1-20الرابعةكهرباء قوي نظم التحريك الكهربية شوق

نعمنعم2022-1-202216-1-16الثالثةكهرباء قوياالالت الكهربية

تخلفاتنعمنعم2022-1-202212-1-10الثالثةكهرباء قوياالالت الكهربية

نعمنعم2022-1-202219-1-18االعداديةاالنجليزيةهبه محمد محمد

  جمعة فهىم عبدالنبى. د نعمنعم2022-1-202217-1-16الثالثةكهرباء قويالقوى واالالت الكهربية 

ن محمد السيد نعمنعم2022-1-202214-1-13االوليمدنياالنجليزية ياسمي 

ي محمد
نعمنعم2022-1-202213-1-13االوليكهرباء االنجليزيةمحمد عبد الغبن

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202213-1-13االوليعمارةاالنجليزيةنهي عبد المنعم بكري

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202213-1-13االوليميكانيكااالنجليزية

 نموذج تخلفات2مرسل نعمنعم2022-1-202212-1-12االوليعلوم اساسيةاالنجليزية

تخلفاتنعمنعم2022-1-202214-1-11اعدادي علوم اساسيةالفيزياء

نعمنعم2022-1-202226-1-26اعدادي علوم اساسيةالفيزياء

النعم2022-1-21بكالوريوسكهرباء دوائر كهربيةاشرف شوقي سليم. د

نعمنعم2022-2-20221-1-29بكالوريوسمدنيانشاءات مبانيأحمد ابو الفتوح. د

رجع بواسطة

تخلفاتنعمنعم12-1-202214-1-2022

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة ببنها/     كليـــة

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

إسالم الشعراوي/ د

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

15عدد المواد الكلـــي

المدير التنفيذي للمعلومات

عبدالنارص عبدالقادر نافع. د

مروة عاصم محمد

طارق محمد عبد القادر/ د.أ

مينا دانيال عشم/ د.م.أ

إبراهيم سيد أحمد ماجد/ د

وليد سليمان سلمي/ د

طارق محمد عبد القادر/ د.أ

إبراهيم سيد أحمد ماجد/ د
بكالوريوسعلوم اساسيةالفيزياء

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2022-1-202225-1-25االوليالهندسة الزراعيةاالنجليزية

نعمنعم2022-1-20221-1-1االوليالهندسة الزراعيةاالنجليزية

نعمنعم2022-1-202226-1-26الثانيةزراعة وتربيةاالنجليزية

نعمنعم2022-1-202216-1-16الرابعةالمحاصيل تصميم و تحليلاحمد الحصرى/ د.ا- على الحصرى / د.ا

  نعمنعم2022-1-202217-1-17دراسات علياالكيمياءالحيوية المركبات الطبيعية الخاقضة صالح مطفي/ د.عبدهللا الحضري أ/ د .أ

نعمنعم2022-1-202212-1-12الرابعةالكيمياء الحيوية كيمياء لبييدات محمد ابراهيم/ عبداللة الحضري  د/ د . أ

نعمنعم2022-1-202213-1-13دراسات علياالمحاصيلتدرج حبوب

نعمنعم2022-1-202210-1-10دراسات علياالمحاصيل إنتاج محاصيل زيت وسكر

نعمنعم2022-1-202217-1-17دراسات علياالمحاصيلزراعة األراضي الملحية

نعمنعم2022-1-202224-1-24دراسات علياالمحاصيل زراعة االراضي المستصلحة

نعمنعم2022-1-202223-1-23الثانيةالمحاصيلانتاج محاصيل

نعمنعم2022-1-202226-1-26 الثالثةالمحاصيلانتاج محاصيل حبوب

نعمنعم2022-2-20221-2-1 الثالثةالمحاصيلتسميد وري محاصيل

نعمنعم2022-1-202215-1-15االوليfood safetyأساسياتمحمد سلوع.صديق عبدالعزيز.د

نعمنعم2022-1-202211-1-11 الثالثةالوراثةالبيولوجيا الجزيئية 

برنامج انجليزينعمنعم2022-1-202212-1-11 الثالثةالوراثةMolecular Biologyا

نعمنعم2022-1-202216-1-16الرابعةالمحاصيلتصميم و تحليل صديق محيسن/ د.ا- على الحصرى / د. ا

نعمنعم2022-1-202222-1-20 الثالثةالصناعات الغذائية   العصائر والمشروبات

نعمنعم2022-1-202230-1-26الرابعةالصناعات الغذائية  تكنولوجيا حاصالت بستانية

نعمنعم2022-2-20224-2-1 الثالثةالصناعات الغذائيةتكنولوجيا لحوم ودواجن

نعمنعم2022-1-202222-1-22 الثالثة الكيمياء الحيوية كيمياء االجهزة والتحاليل الدقيقة

نعمنعم2022-1-202224-1-24دراسات علياكيمياء حيوية كيمياء تحليلية أجهزة

نعمنعم2022-1-202223-1-23الرابعةكيمياء حيويةاالجهزة والتحاليل 

نعمنعم2022-2-20221-2-1 الثالثةكيمياء حيويةكيمياء األجهزة والتحاليل

نعمنعم2022-2-20222-2-2الرابعةكيمياء حيويةكيمياء األجهزة والتحاليل

Agronomic Biotechnologyنعمنعم2022-1-202224-1-24 الرابعكيمياء حيوية

نعمنعم2022-1-202226-1-26الرابعةالمحاصيلالتباين و التوارث

نعمنعم2022-1-202225-1-25األولىاالمن الغذائيلغة انجليزيةحنان ابو الحمد.د

نعمنعم2022-1-202226-1-26الرابعةامراض النباتاساليب البحث العلمي  عبده مهدي محمد مهدي/ د.أ

نعمنعم2022-1-202228-1-27دراسات عليااالقتصاد الزراعياساليب القيادةسامي أحمد عبد الجواد عفيفي/ د.أ 

  نعمنعم2022-1-202231-1-31دراسات علياالكيمياء الحيوية كيمياء طبيعية متقدم فرحات فودة/ د.أ- عبداللة الحضري / د.أ

رجع بواسطة

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيي المشد/ د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

د محمد سراج الدين.أ

 نرمين رفعت عبدهللا 

 

د أشرف مهدى عبدالحميد سيد شروبه.أ

صديق عبدالعزيز.د

ابراهيم عبدالعليم.عبدهللا الحضري د/ د.أ

احمد الحصرى/ د.ا- محمود الزعبالوى / د.أ

31عدد المواد الكلي

1



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور
ارسال من 

خالل البرٌد 

ارسال 

نموذج 
المالحظات

نعمنعم20/1/202220/1/2022الثانٌة الغزل والنسٌج والترٌكوتكنولوجٌا طباعة المنسوجات

نعمنعم25/9/202225/9/2022الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزتكنولوجٌا طباعة االلٌاف السٌلٌلوزٌة 

نعمنعم2/2/20222/2/2022الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزتك طباعة االقمشة السلٌلوزٌة

نعمنعم26/9/202226/9/2022الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزهندسة ماكٌنات الطباعة

نعمنعم26/9/202226/9/2022الثانٌة الغزل والنسٌج والترٌكوتكنولوجٌا طباعة المنسوجات

  المٌنا تكنولوجٌا نعمنعم16/1/202216/1/2022الثانٌة المنتجات المعدنٌة والحلً  

  2 تك السباكة نعمنعم13/1/202213/1/2022الرابعةالمنتجات المعدنٌة والحلً   

نعمنعم20/1/202222/1/2022الثانٌةالمنتجات المعدنٌة والحلًمعالجة االسطح

نعمنعم31/1/20221/1/2022االوًلحلً ومعادنتك إنتاج

نعمنعم31/1/20221/2/2022الثالثة حلً ومعادن اقتصادٌات تصمٌم

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعةالمنتجات المعدنٌة والحلً تك المٌنا

نعمنعم20/1/202220/1/2022الرابعةالتصمٌم الصناعًالطاقة الجدٌدة والمتجددة

نعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعةجمٌع األقسام فلسفة اإلبداع فً التصمٌم

نعمنعم24/1/202226/1/2022الثالثة التصمٌم الصناعًالنظم الخبٌرة

نعمنعم16/1/202216/1/2022الثانٌةالتصمٌم الصناعًإدارة المشروعات الصناعٌة

نعمنعم20/1/202222/1/2022الثانٌةاالعالن والطباعة والنشر تك انتاج الكتاب

نعمنعم16/1/202218/1/2022الثانٌةاالعالن والطباعة والنشر تقنٌات فصل الوان

نعمنعم20/1/202221/1/2022الرابعةاالعالن والطباعة والنشرالتسوٌق وأبحاث السوق

نعمنعم26/9/202226/9/2022األولىاالعالن والطباعة والنشرتكنولوجٌا االعالن المطبوع 

نعمنعم28/9/202228/9/2022األولىاالعالن والطباعة والنشرتكنولوجٌا االعالن المطبوع

نعمنعم28/9/202228/9/2022الثانٌةاالعالن والطباعة والنشر تارٌخ طباعة وتغلٌف

نعمنعم28/9/202229/9/2022الثانٌةالتصمٌم الداخلى واألثاث تارٌخ العمارة الداخلٌة واألثاث

نعمنعم13/1/202213/1/2022الرابعةالتصمٌم الداخلى و األثاثتكنولوجٌا خامات العمارة

النعم28/9/202229/9/2022األولىجمٌع األقسامالمنظور الهندسى 

نعمنعم2/2/20224/2/2022الثالثة  النحت والتشكٌل المعمارى والترمٌمفن مسرحى 

نعمنعم24/1/202226/1/2022األولىاالعالن والطباعة والنشر سٌكولوجٌة التصمٌم واإلبداع نٌفٌن محمد حسن محمد .د

  نعمنعم26/9/202227/9/2022األولى النحت والتشكٌل المعمارى والترمٌمتارٌخ ترمٌمساره عبدربه محمد عبده.د.م.ا

بواسطة رجع

  هاجر احمد فهمى/ د

مروه محمد كمال الدٌن سٌد/ د

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

  وسام ممدوح عزالدٌن/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

  كامل مسعد محمد محمد/ د

  الملقى أنور السٌد/  د.ا  

مجدولٌن السٌد حسانٌن. د.م

محمد العوامً محمد./د.أ



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور
ارسال من 

خالل البرٌد 

ارسال 

نموذج 
المالحظات

نعمنعم20/1/202220/1/2022الثانٌة الغزل والنسٌج والترٌكوتكنولوجٌا طباعة المنسوجات

نعمنعم25/9/202225/9/2022الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزتكنولوجٌا طباعة االلٌاف السٌلٌلوزٌة 

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

  نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌةإعالنلغه انجلٌزٌةكامل مسعد محمد محمد/ د

نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌةنسٌجلغه انجلٌزٌة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌةالنحت و الترمٌم لغه انجلٌزٌة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌةحلً و معادنلغه انجلٌزٌة

نعمال3/3/20226/3/2022دراسات علٌاطباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز فنون التراث كمصدرلتصمٌم طباعة المنسوجات هبة محمد عكاشة أبو الكمال/ د

نعمنعم31/1/202231/1/2022األولىالمالبس الجاهزةتراكٌب المنسوجات 

نعمنعم31/1/202231/1/2022الثالثة الغزل والنسٌج والترٌكو1حاسب آلً تخصص 

نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌةمالبس جاهزة اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌةطباعة منسوجات اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الرابعةطباعة منسوجات اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021الثانٌةحلً ومعادن اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021الثانٌةاعالن اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021االوًلمالبس جاهزة اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021االوًلطباعة منسوجات اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021االوًلاعدادي اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021االوًلغزل ونسٌج اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021االوًلحلً ومعادن اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم26/9/202126/9/2021االوًلتصمٌم صناعً اللغة االنجلٌزٌة

نعمنعم10/1/202210/1/2022اعدادياعداديتكنولوجٌا التخصصاتشوقً الدسوقً/د.أ

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثالثةاإلعالن و الطباعة و النشرتك التغلٌف

نعمنعم9/1/202210/1/2022الرابعةاإلعالن و الطباعة و النشر4تصمٌم حاسب 

بواسطة رجع

غاده الصادق عبدهللا الصادق

عادل عبدالمنعم  / د.م.أ

ساره إبراهٌم عبدالرحمن / د.م

48 عدد المواد الكلـــً

ساره رضوان محمد زكرٌا.د

مً مصطفً فهمً خاطر

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2022-1-202219-1-18الثانيةجغرافياجغرافياحيوية

 نموذج 2مرسل عدد نعمنعم2022-1-202224-1-24الثالثةجغرافيانصوص جغرافية

 نموذج 2مرسل عدد نعمنعم2022-1-202220-1-20الثانيةجغرافياجغرافيا مناخية 

نعمنعم2022-2-20221-2-1الرابعهجغرافيا جغرافية مصر

نعمنعم2022-1-202218-1-18تمهيدي دكتوراه جغرافيانصوص 

نعمنعم2022-1-202215-1-13دراسات علياجغرافيانصوص جغرافية

نعمنعم2022-1-202217-1-16دراسات علياجغرافياعلم السكان 

 نموذج 2مرسل عدد نعمنعم2022-1-202225-1-25الثانيةجغرافياجغرافيا الوطن

 نموذج 2مرسل عدد نعمنعم2022-1-202218-1-17األولىجغرافياأسس جغرافيا

نعمنعم2022-1-202216-1-15الثالثةجغرافيا(أ  )لجيومورفولوجيا 

نعمنعم2022-1-202218-1-17دراسات علياتاريخ و آثار مدارس التفكير التاريخي

نعمنعم2022-1-202217-1-17الثالثةتاريخ و آثار تاريخ مصر

نعمنعم2022-2-20223-2-2الرابعةتاريخ و آثار تاريخ األمريكتين

نعمنعم2022-1-202216-1-000015علم النفس التجريبي

تخلفاتنعمنعم2022-1-202211-1-10الثالثةعلم النفسعلم النفس التجريبي

نعمنعم2022-1-202222-1-20تمهيدي ماجيستيرعلم النفسعلم النفس المعرفي

تخلفاتنعمنعم2022-1-20229-1-9الثانيةعلم النفسعلم النفس التجريبي

نعمنعم2022-1-202226-1-25الثانيةعلم النفساالحصاء

نعمنعم2022-1-202222-1-22الثالثةاللغة العربيةالنقد العربي

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202225-1-25الرابعةاللغة العربيةاالدب المقارن

نعمنعم2022-1-202226-1-26االوليالمكتباتالشبكاتمجدي عبد الجواد الجاكي .د

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202225-1-25الرابعةجغرافياتطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202227-1-26الثالثةجغرافيا مبادئ نظم المعلومات الجغرافية

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202225-1-25الرابعةصحافةانتاج مواد اعالمية مطبوعة

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202230-1-30الثانيةاالعالمالخبر ومصادره

رجع بواسطة

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

اآلداب/     كليـــة

   المدير التنفيذي للمعلومات

 صابر امين دسوقي. د.أ

د اسالم سالمه 

افراج عزب السيد باشا/ د.أ

محمدعبدهللا. د

محمد مرسي. د

نجالء محمد عبد الجواد/ د.أ

 إسالم صابر امين. م.د.أ

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

مدير مشروع البوابة االلكترونية

 هبه صابر/د.م.أ

25عدد المواد الكلـــي

امل خطاب.د

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

نصف ورقهنعمنعم4/9/20214/9/2021الثانيةدراسات إجتماعيةتخلفات- جبر

 electroststicنصف ورقهنعمنعم9/1/20229/1/2022الثالثة مميزرياضيات

نصف ورقهنعمنعم9/1/20229/1/2022الثالثة عامرياضياتكهربية ساكنة

نصف ورقهنعمنعم4/9/20214/9/2021الرابعهرياضياتتخلفات-  كهربية ساكنة 

 نصف ورقةنعمنعم8/9/20218/9/2021الثانية(شعبة رياضيات) تربية عامتطبيقات رياضية

نعمنعم12/1/202212/1/2022االولىرياضيات1 ديناميكا 

نعمنعم4/9/20214/9/2021الثانيةرياضيات عامتيار مترددرضا محسوب النبي محمد/  د
مرسل نفس االمتحان 

لشعبه رياضيات مميز
ديناميكا الجسم المتماسك 

تخلفات- (الجاسيء)
نصف ورقهنعمنعم4/9/20215/9/2021الرابعةرياضيات

Rigid body dynamicsنصف ورقهنعمنعم9/1/20229/1/2022الثالثة عام مميزرياضيات

Static (1)نعمنعم10/1/202210/1/2022األولى عامرياضيات مميز

نصف ورقهنعم نعم 9/1/20229/1/2022الثالثة عامرياضيات  ديناميكا الجسم الجاسيء

ديناميكا الجسم المتماسك 

تخلفات- (الجاسيء)
نصف ورقهنعمنعم1/1/20221/1/2022الرابعه عامرياضيات

نعمنعم5/9/20215/9/2021الثانيةرياضيات عامتخلفات - 2 استاتيكا 

نعمنعم12/1/202214/1/2022الثانيةعام بيولوجىجبر وحساب مثلثات

نصف ورقهنعمنعم9/9/20219/9/2021الثانية(شعبة رياضيات)تربية عام2 ديناميكا 

نعمنعم17/1/202217/1/2022 الثانيةرياضيات2استاتيكا

/ السيد محمود مبروك        د/ د

/ اسالم مصطفي شاهين       د

إيناس عبدالعليم السيد

نعمنعم10/1/202210/1/2022أولى عامفيزياءكيمياء عامة

نصف ورقةنعمنعم10/1/202211/1/2022األولىكيمياء مميز(1)  كيمياء عامة 

نعمنعم10/1/202211/1/2022األولى بيولوجى مميز(1)كيمياء عامة 

نعمنعم10/1/202211/1/2022األولىفيزياء مميز(1) كيمياء عامة 

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةبواسطة رجع

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

أحمد مصطفي عبدالباقي /  د 

مجاهد

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

السيد محمود مبروك سرور /  د 

/                             د 

ابراهيم سيد أحمد

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

نعمنعم11/1/202211/1/2022الرابعهرياضيات عامجبر الحلقات والحقول

نعمنعم11/1/202211/1/2022الرابعهرياضيات مميزجبر الحلقات والحقول

معادالت تفاضليه جزئيه ودوال 

خاصه
نعمنعم9/1/20229/1/2022الثالثةفيزياء

ثلث ورقةنعمنعم26/1/202226/1/2022الثانيةالكيمياء مميزجبر خطى

نعمنعم26/1/202226/1/2022األولىالكيمياء مميزخواص مادة وحرارةمصطفى محمد يس البكرى/د

نعمنعم15/1/202215/1/2022الثانية  أساسى علوم كيمياء عضويةامل محمد محمود/د

د محمد - مصطفي اسماعيل /د 

عبدالمنعم
نعمنعم26/1/202228/1/2022األولىالكيمياءحراره وخواص ماده

مصطفى محمد مجاهد/ د
مواد أرض وجيولوجيا 

ج211اقتصادية 
نعمنعم29/1/202229/1/2022الثانية أساسىعلوم 

مرسل نموذجين لنفس 

المادة

نعمنعم31/1/20221/2/2022الثانية عامالفيزياء1كيمياء 

نعمنعم17/1/202217/1/2022الثانيةعام كيمياء كيمياء فيزيائية

نصف ورقةنعمنعم26/1/202226/1/2022الثانيه عامالرياضيات3تحليل رياضي 

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىعام رياضيات1الجبر

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىكيمياء مميز1الجبر

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىفيزياء1الجبر

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىرياضياتالجبر
                                    

نعمنعم9/9/202110/9/2021الثانيةاساسي مميز                     نبات تقسيمي

نعمنعم6/9/20217/9/2021 الثانيهتربيه اساسي        نبات تقسيمي

نعمنعم12/1/202212/1/2022الثانيةتعليم اساسى علوم عربىمادة مورفولوجى وتشريحاحمد عبدالرازق عبدهللا/د

بواسطة رجع

رياض الشرقاوي/ د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

ناهد محمدى/د

صالح جمعة الجندي/ د

محمد السيد عبدالعال/ د 

السيد محمود مبروك سرور/ د 

2



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

نعمنعم12/1/202212/1/2022الثانيةفيزياءفيزياء فلكية وأرصاد جوية صالح عيد ابراهيم حمزة/د

. نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثة  بيولوجيالبكتريامحمد هشام ياسين/ د 

نسمة السيد ابراهيم/ د

رشا يحيى عبد الغفار/د
تاريخ االمتحاننعمنعم14/1/2022اليوجدالرابعةعام بيولوجىالفطريات

/ محمد بحالو                  د/ د

محمد أبو ريا

                        كيمياء 

           6.4عضويه 
نموذج االجابةنعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعةعام كيمياء

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىتعليم اساسى خواص المادةمحمود حسنى موسى مقلد/ د

رضوان رضوان ابو العباس / د

خليل
نعمنعم17/1/202217/1/2022الرابعةعام بيولوجى فسيولوجيا النبات

نعمنعم31/1/202231/1/2022االولى (بيولوجى) تربية عام بيـولـوجية جسـم االنســاندعاء صبرى ابراهيم/ د

 

امل محمد محمود/د
نصف ورقةنعمنعم3/2/20223/2/2022االولىاساسى دراسات اجتماعية ا+ أساسى لغة انجليزية وادابهاتطبيقات الكيمياء فى الحياة

نعمنعم9/1/202210/1/2022الرابعةاساسي علوم اساسيات ميكرو بيولوجى

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثة عامعربىفيروسات

عزة محمد عبد الرحمن / د

مرعى
نعمنعم31/1/202231/1/2022االولىتربية علم نفس وتربية خاص مدخل الى بيولوجيا االنسان

نعمنعم12/1/202212/1/2022االولى(العربى والمميز )عامأسس علم النباتامنية محمد/د

نعمنعم17/1/202217/1/2022الثانيةرياضيات2استاتيكا

نعمنعم1/1/20221/1/2022االولىاساسي علوم مميزاساسيات الرياضيات

بواسطة رجع

 أحمد محمد احمد/د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

عطية احمد عطية ابراهيم/د

3



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

نعمنعم18/1/202219/1/2022الرابعه(مميز)البيولوجى  جيولوجيا بيئيه وعلم الفلك

نعمنعم4/9/20216/9/2021الرابعة أساسىعلوم مميزجيولوجيا مصر

نعمنعم4/9/20216/9/2021الرابعة أساسىعلوم مميز جيولوجيا بيئيهمحمد كمال البشتاوى/ د
مرسل من إيميل دكتور 

اخر

مشيرة محمد                  / د

/ ماجدة محمد العزبى        د/ د

/ مروة عاطف                 د

/ ايمان شاهين                 د

دعاء صبرى

بيولوجيا عامة وتنوع بيولوجى 

تخلفات- مميز 
نعمنعم2/1/20222/1/2022األولى عامكيمياء- بيولوجى

/ مشيرة محمد                 د/ د

/ ماجدة محمد العزبى         د

/ مروة عاطف                 د

/ ايمان شاهين                 د

دعاء صبرى

بيولوجيا عامة وتنوع بيولوجى  

(تخلفات)عربى 
نعمنعم3/1/20223/1/2022األولى عامفيزياء- كيمياء- بيولوجى

علوم أساسىالجيولوجيا العامة
تخلفات -الثانية

اولى
نعمنعم8/1/20228/1/2022

ترم صيفىنعمنعم7/9/20217/9/2021االولىتعليم أساسي علومالجيولوجيا العامة

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعهبيولوجي مميزعلم الفلك

نعمنعم3/2/20223/2/2022االولى باقون لالعادة(عادى)اساسي علومالجيولوجيا العامه

نعمنعم3/2/20223/2/2022االولى باقون لالعادة(مميز)اساسي علومالجيولوجيا العامه

نعمنعم17/1/202218/1/2022األولى الجيولوجيا العامةبيولوجي

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعةرياضيات عامالنسبيه الخاصه
مرسل نفس اإلمتحان 

لرياضيات مميز

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعةرياضيات عام ديناميكا الموائع
مرسل نفس اإلمتحان 

لرياضيات مميز

نعمنعم15/1/202215/1/2022اولىاساسي علوماساسيات الرياضيات

  2تطبيقات رياضيه نعمنعم26/1/202226/1/2022الثانيهرياضيات 

نعمنعم9/1/20229/1/2022الثالثةرياضيات أساسى3رياضيات تطبيقيه 

مراجعة االمتحاننعمنعم19/1/202219/1/2022االولىرياضيات1تحليل رياضى 

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعةرياضيات أساسى  احصاء

بواسطة رجع

جمال محمد السيد القط/ د

محمد أحمد محمد محمد سالم/د

شيماء عزت وحيد الدين. د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

4



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

Algebra (2)  نعمنعم12/1/202212/1/2022الثانية(برامج مميزة+ عام) رياضيات

نعمنعم15/1/202415/1/2024الثانيةرياضيات1رياضة تطبيقية

نعمنعم10/1/202210/1/2022األولى عامرياضيات(1)استاتيكا 

نعمنعم3/2/20224/2/2022االولى أساسىعلوم مميز تطبيقات الكيمياء في الحياة

نعمنعم10/1/202210/1/2022األولى أساسىعلوم(1) كيمياء عامة 

نعمنعم10/1/202210/1/2022األولى أساسىعلوم مميز(1) كيمياء عامة 

اسالم مصطفي شاهين         / د

إيناس عبدالعليم السيد/     د
نعمنعم10/1/202210/1/2022األولى عامبيولوجى(1)كيمياء عامة 

مرسل نفس اإلمتحان 

لشعبه كيمياء

  نعمنعم19/1/202219/1/2022الثالثه(مميز)البيولوجى  علم الطبقات وتاريخ األرضفاطمة شاكر على السيد/ د

نعمنعم15/1/202216/1/2022الثانية أساسىعلوم مميز1كيمياء عضوية هاني إبراهيم محمد إبراهيم/ د

3تحليل رياضي 

نعمنعم 26/1/202226/1/2022الثانية عامالكيمياء
مرسل نفس - ثلث ورقة

النموذج لشعبة فيزياء

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثانية عامالكيمياء مميزتفاضل وتكامل متقدم

نعمنعم 18/1/202218/1/2022الثالثةرياضيات أساسىنظرية اإلحتماالت

نعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعة عامالرياضياتطرق إحصائية

محمد عبد الرحمن موسى /  د

ابو ريا
Organic chemistry نعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعةكيمياء مميز

نعمنعم17/1/202218/1/2022األولىعلوم مميزخواص مادةمحمود سعد عفيفى/  د

مصطفي اسماعيل عمر/د 
فيزياء حديثة واهتزازات 

وموجات
نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعةالفيزياء مميز

نعمنعم26/1/202226/1/2022األولىبيولوجىالفقارياتوالء محمد محمود شعالن/ د
محمد عثمان عبد المنعم      /  د

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثانية عامبيولوجى ميكروبيولوجيا عامهابتسام زكريا/      د

نعمنعم8/9/20218/9/2021الثانية(انجليزي) تربيه عام بيولوجى ميكروبيولوجيا عامه

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثانية عامبيولوجى مميزميكروبيولوجيا عامه

بواسطة رجع

محمد عثمان عبد المنعم      /  د

مرفت جميل/      د

عبير شعبان محمود/د

هاني إبراهيم محمد إبراهيم / د

أيمن عوض علي عبد الرازق/ د

احمدعبدالخالق محمد عبدهللا/ د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

5



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

نصف مادةنعمنعم17/1/202218/1/2022 الثانيةفيزياءالديناميا الحرارية

نعمنعم12/1/202212/1/2022الثانيةفيزياء فيزياء فلكية وأرصاد جوية

نعمنعم12/1/202212/1/2022 الثانيةبيولوجي مواد األرض

مواد األرض وجيولوجيا 

 اقتصادية
نعمنعم2022//29/2/202229/2 الثانيةعلوم مميز

نعمنعم4489644896 الثانيةبيولوجي مميزمواد األرض 

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثةرياضياتمعادالت تفاضليه

نعمنعم16/1/202216/1/2022الثالثةرياضياتتحليل حقيقى

نعمنعم17/1/202217/1/2022األولىالفيزياءجبر

17/1/202217/1/2022األولىكيمياءجبر

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثةرياضياتتحليل عددي

سحر محمد ابراهيم                   / د
نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثةكيمياء الكيمياء البيئيةهشام حسن عبد العزيز الفقي/        د

نعمنعم15/1/202215/1/2022الثانيةاساسي دراسات اجتماعيهالكيمياء التحليليه  سالم شاهين/د

 حسين مصطفى مجدي/د

15/1/202315/1/2023األولىدراسات إجتماعيةأساسيات رياضيات + 1جبر هللا عبد محمد الخالق عبد احمد/د
نعمنعم

بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

صالح عيد إبراهيم حمزة /د

عادل ماضي عفيفي/د

                                     

                                     

                                     

مصطفى حسن عبدهللا /        د

 مطاوع

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

6



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

نعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعرياضياتطرق احصائيه متقدمهمحمد عبدالجواد أحمد/د 

  نعمنعم16/1/202216/1/2023الثالثةالفيزياءالفيزياء الحيوية عبدالفتاح داود بكر/د

نعمنعم17/1/202217/1/2022األولىكيمياء2كيمياء عامة +1كيمياء عامة

نعمنعم17/1/202217/1/2023األولىبيولوجيكيمياء غير عضوية وفيزيائية

وجدي الدجدج                         /د
نعمنعم17/1/202217/1/2022األولىكيمياء انجليزى2كيمياء عامة +1كيمياء عامةايمان عبد اهلل/    د

نعمنعم17/1/202218/1/2022األولىكيمياء انجليزىكيمياء غير عضوية وفيزيائية

نعمنعم17/1/202218/1/2022األولىكيمياء انجليزى2كيمياء عامة +1كيمياء عامة

نعمنعم17/1/202218/1/2022األولىكيمياء عربي3كيمياء عامة +1كيمياء عامة

نعمنعم18/1/202218/1/2022الثالثةرياضيات3جبر

نعمنعم18/1/202218/1/2022الثالثةرياضيات مميز3جبر

26/1/202226/1/2022الثانيهكيمياء وفيزيااحصاء واحتماالت

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعهرياضيات بحوث عمليات

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعهرياضه مميزبحوث عمليات

هشام شاكر زهرة/د

محمد أحمد محمد محمد سالم /د

األعصر

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعهبيولوجيعلم الفلك

جغرافية البيئات الطبيعية
نعمنعم2022-1-202211-1-11االوليالجغرافيا ونظم المعلومات

نعمنعم26/1/202228/1/2022الثانيةتاريخالجغرافية االقليمية

بواسطة رجع

هشام حسن عبد العزيز الفقي/د

اسالم سالمه محمد مصطفى/د

هشام حسن عبد العزيز الفقي/د

ايمان عبد هللا/د

ناهد فؤاد/د

محمد السيد عبد العال/د

 السيد حامد على سيد احمد/د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

7



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

محمد نور                         /  د

هانى محمد هزاع/       د

& فيزياء ذرية وأطياف 

بصريات الكترونية
نعمنعم18/1/202218/1/2022الثالثةالفيزياء

نعمنعم19/1/202219/1/2022الثانيةرياضياتفيزياء حديثة وديناميكا حرارية

نعمنعم22/1/2022221/2022الثانيةرياضيات مميزفيزياء حديثة وديناميكا حرارية

نعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعهرياضيات مميزتحليل دالى مصطفى حسن عبدهللا مطاوع/د

نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثةرياضياتنظرية االضطراب

نعمنعم31/1/202231/1/2022الثانيةرياضيات عام2 مقدمة فى الحاسوب

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثانيةرياضيات مميز 3 تحليل رياضى

نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثةرياضيات مميزنظرية االضطراب

نعمنعم31/1/202231/1/2022الثانية(مميز)العلوم البيولوجيه والجولوجيهكيمياء  

نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثهأساسي رياضة    (2)كيمياء عامه 

نعمنعم29/1/202229/1/2022االولىفرنساوىلغة انجليزية 

نعمنعم24/1/202224/1/2022االولى علوم مميزلغة انجليزية 
مرسل نفس النموزج 

الولى عام

نعمنعم3/1/20223/1/2022الثانيهاساسي علوم 

نعمنعم24/1/202224/1/2022االولىاساسي علوم

نعمنعم24/1/202224/1/2022االولىدراسات إجتماعيةلغة انجليزية محمد ابو الفتوح/د

نعمنعم26/1/202226/1/2022االولىرياضيات

نعمنعم26/1/202226/1/2022االولىكيمياء عام

نعمنعم26/1/202226/1/2022االولى  بيولوجى عام

نعمنعم26/1/202226/1/2022االولىرياضيات مميز

نعمنعم26/1/202226/1/2022االولىكيمياء مميز

نعمنعم26/1/202226/1/2022االولى يولوجى مميز

هاني ابراهيم محمد ابراهيم    /د

هشام حسن عبد العزيز /     د

الفقي

نعمنعم3/2/20223/2/2022االولىعلومتطبيقات الكيمياء في الحياة

بواسطة رجع

  أحمد حمدى طنطاوى/ د  

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

عبدالفتاح داود بكر محمد/د      

عزه عبد ربه/د

خواص مادة وكهربية 

مغناطيسية

  لغة انجليزية ايمان محمد حسن حسن علي/د

هبه والى/د

 

حسن عمر نافع/ د

صالح عيد إبراهيم/ د

أميرة مسعود عبدالغنى/د

8



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج األسئلة
مالحظات

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

مجدي مصطفى حسين/ د

االمتحان صورةنعمنعم24/1/202224/1/2022االولياالنجليزية

االمتحان صورةنعمنعم3/1/20223/1/2022االولياالنجليزية

 نموذج2مرسل نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعةدراسات جغرافيا الوطن

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعةتاريختاريخ مصر الحديث

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعةعامالشعرالعربي

نعمنعم2022-1-202223-1-23الثالثةاساسيبالغة عربية بيان

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202213-1-13الرابعةأساسيموسيقي الشعر

نعمنعم2022-1-202226-1-26الثانيةعامبالغة عربية بيان

نعمنعم31/1/20223/2/2022االوليالجغرافيا ونظم المعلوماتالجغرافيا االقتصاديةمسعد البحيري/د

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثهاساسى علوماجنة وخليه وبيولوجيه جزئيهميرفت اسكندر/د

مصطفي يس نصار          /د

هشام حسن عبد العزيز الفقي/د
نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثهاساسي علوم عربيكيمياء غير عضويه

مصطفي يس نصار      /د

صبري حامد سعده/د
نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثهاساسي علوم مميزكيمياء غير عضويه

السيد حامد على سيد احمد      /د

محمد عبد الجواد/     د
نعمنعم26/1/202226/1/2022الثانيهكيمياء مميزاحصاء و احتماالت

بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

148

دعاء إبراهيم / د

افراج عزب السيد باشا/ د

محمد عبد هللا/د

عدد المواد الكلي

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

9



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البرٌد الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
المالحظات

نعمنعم2022-1-202215-1-15ماجستٌرمدنً الطرق الحسابٌة للتحلٌل الالخطً طه عوض هللا السٌد . د.م.أ

ٌوسف هاشم/ د.أ

أحمد عبد الفتاح/ د.أ

فؤاد بخٌت بشارة/ د.م.أ

طه عوض هللا السٌد. د.م.أ

طارق سٌد مصطفى/ د.م.أ

نعمنعم2022-1-202213-1-13الثانٌةمدنً الخرسانة المسلحة 

نعمنعم2022-1-202215-1-15المستوي صفر هندسة االتصاالت والحاسبات برمجة الحاسبات

نعمنعم2022-1-202212-1-11تمهٌدي ماجستٌرالهندسة الكهربٌة الكتابة العلمٌة

نعمنعم2022-1-202224-1-23المستوي االول هندسة االتصاالت والحاسباتالبرمجة الهٌكلٌة

رجع بواسطة

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الهندسة بشبرا/     كلٌـــة

شادي ٌحٌى المشد .د

5عدد المواد الكلً

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

حنان جابر محمد . د. ا

هيام أحمد.د.م.أ

رشا فتحي محمد. د

نموذج 2نعمنعم2022-1-202219-1-19الثالثةنموذج استراتيجيات

هناء عبدالجواد عبدالمجيد. د

محبوبه صبحى عبدالعزيز. د

ابتسام محمد عبدالعال.. د

دعاء محمد صبحى. د

احالم االحمد. د

سماح سعيد.د

أمينه عبدالرازق. د

هديه فتحى. د

هدى عبدهللا مرسى. د

تيسير حميدو. د

منى عبدهللا.. د

بسمه محمد عبدالرحمن. د

وفاء عطا. د

شيماء جمال الدين.د

هويدا صادق عبدالحميد. د

نشوى عبدالعزيز. د

والء كمال. د

نعمنعم2022-1-202219-1-19الرابعةتمريض مسنين

 حنان جابر محمد. د.أ

منال حامد محمود. د.م.أ

د أمل سعيد.أ

نماذج 3نعمنعم2022-1-202219-1-19الثانيةالتمريض الباطني

حنان جابر محمد. د.أ

مروة مسعد . د.م.أ

نهال محمود ابو الفضل. د.م.أ

نموذج 2نعمنعم2022-1-202219-1-19االوليأساسيات تمريض

نعمنعم2022-1-202220-1-19إدارة المعلومات والتوثيق

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202230-1-30عالقات انسانية

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
التمريض/     كليـــة

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

نورا احمد عبدهللا محمد. د.م.أ

فوزية فاروق كامل. د.م.ا

أية غنيمي حسني. د.م.ا



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

هويدا صادق عبدالحميد/ د.أ

هناء عبدالجواد عبدالمجيد/ د.أ

محبوبة صبحي عبدالعزيز/ د.أ

إبتسام محمد عبدالعال/ د.أ

دعاء محمد صبحي السيد/ د.م.أ

د سماح سعيد صبري.م.أ

أحالم األحمدي سرحان/ د.م.أ

هديه فتحي محيي الدين/ د.م.أ

أمينة عبدالرازق محمود/ د.م.أ

هدي عبدهللا مرسي/ د

مني عبدهللا عبدالمرضي/ د

تيسير حميدو أبو سريع/ د

بسمه محمد عبدالرحمن/ د

وفاء عطا محمد/ د

شيماء جمال الدين ابراهيم/ د

نشوي سمير عبدالعزيز/ د

والء كمال كام/ د

نعمنعم2022-1-202213-1-13الثالثةتمريض صحة المجتمع

د فاتن شفيق .أ

د مديحة حسن.أ

د بسمة ربيع .أ

د أمال الغريب .أ

د سماح عبدهللا .أ

د خديجة محمد السيد .أ

د أمل عبد العزيز.أ

د حنان نبوى .أ

سهام محمد . د

راوية عبد الغني .د

حنان السيد .د

رشا راضي .د

رضا محمد .د

اسراء جمال .د

ياسمين عبد الغني. د

نعمنعم2022-1-202212-1-12االوليتمريض اطفال

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
التمريض/     كليـــة



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

-محضيه مرسي الشحات. د

اميره محمد سالمه.د

نورا احمد عبدهللا.د

نعمنعم2022-1-202220-1-20ماجيستيرنظم المعلومات في التمريض

نعمنعم2022-1-202218-1-18االوليأساسيات تمريضراويه علي. ايمان صبحي د.د

د هناء عبدالجواد عبدالحميد. ا

د مديحه حسن بيومى. ا

د باسمة ربيع عبدالصادق. ا

 نموذج2مرسل نعمنعم2022-1-202214-1-14االولي. التقييم الصحى

-محضيه مرسي الشحات.د

نورا محمد عبدهللا .د

اميره محمد سالمه.د

رحاب سليمان.د

نعمنعم2022-1-202218-1-18ماجيستيرنظم المعلومات في التمريض

د هناء عبدالجواد عبدالحميد. ا

د مديحه حسن بيومى. ا

د باسمة ربيع عبدالصادق. ا

نعمنعم2022-1-202221-1-18االولي. التقييم الصحى

نعمنعم2022-1-202222-1-20حنان نبوي.احسان  سعد د.هدية فتحي د. د

نعمنعم2022-1-202221-1-19ماجيستيرادارة تمريضتنسيق المستشفياتأية غنيمي.مهدية مرسي د.رحاب محمد د. د

نعمنعم2022-1-202224-1-24الثانيةاالنجليزيةحنان ابو الحمد

 نموذج3مرسل نعمنعم2022-1-202225-1-25الثانيةاداب المهنةسماح ابراهيم. د

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
التمريض/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

فوزية فاروق كامل  /د.م.أ

سلوى ابراهيم محمود/ د .م.أ

رحاب محمد رشاد/ د .م.أ

إبتسام سعيد أحمد/ د .م.أ

هويدا حسن السيد/ د.م. أ

إحسان سعد سليمان                 /د.م . أ

محضية مرسى الشحات/ د.م.أ

نورا احمد عبد هللا  / د.م.أ

ايه غنيمى حسنين        / د.م.  أ

زينب إبراهيم إسماعيل/  د

أميره محمد عبد المنعم/ د

هناء سمير عبد العزيز/د

أسماء خالد عبد العزيز/د

سماح راشد/د

نعمنعم2022-1-202227-1-25الثالثةمبادئ اداره التمريض 

نعمنعم2022-1-202228-1-27الرابعةطرق بحثخديجة محمد.هند عبدهللا د.أمل عمران د.د

نعمنعم2022-3-20223-3-3الثانيةاساسيات البحث العلمى و االحصاءاحالم سرحان.سمية عودة د.د

22

التمريض/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البرٌد 

ارسال 

نموذج 
المالحظات

نعمنعم18/1/202219/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتخصص ٌرياضات 

نعمنعم2022/1/302022/1/30الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتطبيقات التدريب فى رياضات التخصص

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة  نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمارتخصص رياضيات القسم التطبيقي حمدى محمد على محمود عثمان/د.ا

نعمنعم30/1/202230/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمارتطبيقات طرق التدريب في رياضات التخصص 

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة مسابقات الميدان والمضمارتخصص رياضات القسم التطبيقى

نعمنعم23/1/202226/1/2022الرابعة مسابقات الميدان والمضمارالميكانيكا الحيوية في رياضات التخصص

نعمنعم2/2/20222/2/2022الثالثةعلوم الصحة الرياضيةبيولوجيا الرياضةمحمد سعد اسماعٌل/ د.ا

نعمنعم30/1/202231/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتنس طاولة-تطبيقات طرق التدريب في رياضات

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقت الرياضات الجماعية ورياضات المضرب(تخصص تنس)تخصص رياضات القسم التطبيقى 

محمد سعد اسماعٌل/ د.أ

محمود السٌد ابراهٌم/ د.م.ا

نعمنعم2/2/20222/2/2022الرابعة علوم الصحة الرياضيةاألسس الفسيولوجية فى التدريب الرياضى

نعمنعم30/1/202231/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتنس طاولة-تطبيقات طرق التدريب في رياضات

نعمنعم30/1/202231/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتنس أرضى-تطبيقات طرق التدريب في رياضات

  بواسطة رجع

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة الرٌاضٌة/     كلٌـــة

رامً محمد الطاهر  / د . م. ا

النعم2/2/20222/2/2022الثالثةعلوم الصحة الرياضيةالبيولوجى

احمد عبد المعٌن / د

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

مصطفى طه محمود/ د

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

محمد حسن عبدالعزٌز/ د.م.أ

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البرٌد 

ارسال 

نموذج 
المالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة الرٌاضٌة/     كلٌـــة

مصطفى طه محمود/ د
  د هٌثم أحمد إبراهٌم محمد زلط.أ

  محمود ملش                                                                                                

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة  نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت(رفع اثقال)تخصص رياضات القسم التطبيقى مصطفى ر مضان علً/ د .م.أ

نعمنعم26/1/202226/1/2022األولى نظريات وتطبيقات رياضات المنازالتالمنازالتأحمد ٌوسف عبدالرحمن / د.م.أ

النعم16/1/202217/1/2022الرابعة  العالقات العامة واإلعالم في المجال الرياضي  أسامة رجب عبدالمعبود سعودي. د

نعمنعم25/1/202225/1/2022الثانيةنظريات وتطبيقات الجمبـــــازوالتمرينــــات والتعبير الحركي الجمباز الفنىاحمد مصطفى امام /د

  اسالم خلٌل عبد القادر/ د.أ نعمنعم24/1/202225/1/2022األولىنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضيات المضرب  االلعاب الصغيرة 

نعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعة تطبيقات طرق التدريس فى مسابقات الميدان والمضمارحمدى محمد على/ د .أ

نعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعة الرياضات الجماعية ورياضات المضرب الميكانيكا الحيويه فى كرة القدم محمد عبد الشافى محمد أحمد/ د.م.أ

  هٌثم أحمد إبراهٌم محمد زلط/ د .أ

محمد الفحام/م .م

نعمنعم2/2/20222/2/2022الرابعة التدريب الرياضي  التخطيط للتذربيب الرياضىخالد سعٌد صٌام

نعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعة  نظريات وتطبيقات رياضات المنازالتتطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصص أحمد حمدي محمد خضر. د

)رياضات المضرب  الريشة واالسكواش  نعمنعم20/1/202221/1/2022الثانيةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب( 

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب(تنس طاولة)تخصص رياضات القسم التطبيقى 

نعمنعم30/1/202231/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتنس أرضى-تطبيقات طرق التدريب في رياضات

نعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعة تطبيقات الميكانيكا الحيوية في الرياضات التخصص

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب(كرة اليد)تخصص رياضات القسم التطبيقي أحمد محمد علً شحاته/د.م.ا

نعمنعم20/1/202221/1/2022الرابعة اإلدارة الرياضية والترويحمادة إدارة األزمات والموارد البشريةمحمد السٌد إبراهٌم/ د

نعمنعم17/1/202218/1/2022الثالثة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربالكرة الطائرة 

نعمنعم17/1/202218/1/2022الثالثةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب تحكيم الرياضات الجماعية

  بواسطة رجع

18/1/202218/1/2022الرابعة  نظريات وتطبيقات رياضات المنازالتالكونغ فو

أكرم عبد المرضى خلٌفه/ د

32عدد المواد الكلً

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

محمد جمال على فرج

نعمنعم

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

نعم نعم

محمد منٌر/  د 

18/1/202218/1/2022الرابعة نظريات وتطبيقات رياضات المنازالتتخصص التايكوندو



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
المالحظات

نعمنعم2022-1-202216-1-16أالولى علم النفس 

نعمنعم2022-1-202225-1-25الثانيةعلم نفس معاقيين

رجع بواسطة

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العالج الطبيعي/     كليـــة

2عدد المواد الكلي

محمد مرسي . د

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

1



                جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةاســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  

نموذج 

األسئلة

مالحظات

نعمنعم20/1/202220/1/2022الثانٌة االحتماالت واالحصاء 

نعمنعم9/1/20229/1/2022الرابعة البٌانات الضخمة 

عالء السٌد أمٌن/د. أ

هشام حسن عبد العزٌز الفقً.د

مصطفً ٌسن البكري. د.أ

صالح عٌد ابراهٌم. د.أ

نعمنعم30/1/202230/1/2022األولىتأهٌلً الرٌاضٌات

نعمنعم10/1/202210/1/2022 تأهٌلً الرٌاضٌات

نعمنعم15/1/202215/1/2022شبكات- أمن المعلومات- الثانٌة الجبر خطً  مصطفى حسن عبدهللا مطاوع /د  

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىاالنجلٌزٌه

نعمنعم17/1/202217/1/2022الثانٌةاالنجلٌزٌه

نعمنعم17/1/202217/1/2022الرابعاالنجلٌزٌه

نعمنعم2/2/20222/2/2022الثالثهاالنجلٌزٌه

نعمنعم17/1/202217/1/2022تكنولوجٌا شبكات- المستوي االولاالنجلٌزٌة

نعمنعم17/1/202217/1/2022أمن معلومات- المستوي التانًاالنجلٌزٌة

نعمنعم17/1/202217/1/2022أمن معلومات- المستوي االولاالنجلٌزٌة

نعمنعم2/2/20222/2/2022 المستوي االول1االنجلٌزٌة 

نعمنعم2/2/20222/2/2022 المستوي االول1االنجلٌزٌة 

نعمنعم2/2/20222/2/2022 المستوي االوللغة إنجلٌزٌة

نعمنعم2/2/20222/2/2022 المستوي التان1ًلغة إنجلٌزٌة 

بواسطة رجع

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الحاسبات  والذكاء اإلصطناعً/     كلٌـــة 

  السٌد السٌد متولى بدر. د.أ

نعمنعم3/2/20223/2/2022األولً مباديء الكٌمٌاء

أحمد مصطفً عبدالباقً مجاهد / د .أ

ساره رضوان محمد/د

مً مصطفً فهمً خاطر

18عدد المواد الكلــــً

نعمنعم24/1/202224/1/2022األولً شبكات/البرامج الخاصة/الفٌزٌاء

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

امتحان إعتذاراتنعمنعم20/2/202221/02/2022األولىرٌاضٌاتفٌزٌاء عامة

نعمنعم11/1/202211/1/2022االولىرٌاضٌاتخواص مادة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الرابعةفٌزٌاءدوائر كهربٌة

نعمنعم5/9/202105/09/2021الرابعة الفٌزٌاءاشباه موصالت

نعمنعم4/9/20214/9/2021الثالثةفٌزٌاء(1)الكترونٌات 

 كٌمٌاء العناصر االنتمالٌة 

والمتراكبات
نصف ورلهنعمنعم4/9/20214/9/2021الثالثةجمٌع الشعب

نعمنعم11/1/202211/1/2022األولىعلوم طبٌعٌةخواص مادة وحرارة

كٌمٌاء غٌر عضوٌة متمدمة 

وتطبٌمات علً نظرٌة 

المجموعات

نصف ورلهنعمنعم11/9/202111/9/2021الرابعةكٌمٌاء خاص

كٌمٌاء غٌر عضوٌة متمدمة
مٌكرووكٌمٌاء 

وشعب مزدوجة
نصف ورلهنعمنعم4/9/20215/9/2021الرابعه

نعمنعم7/9/20217/9/2021الثانٌةعلم النباتتصنٌف فطرٌات 

نبات عام
Botany and 

Microbiology
نعمنعم5/9/20215/9/2021األولى

نعمنعم5/9/20215/9/2021تمهٌدى ماجٌستٌر فطرٌات وفسٌولوجً فطر

./ د-جمال دمحم السٌد المط ./  اد

فاطمه شاكر
نعمنعم5/9/20215/9/2021الثانٌةالجٌولوجٌا الخاصالتحفر و الحفرٌات النباتٌه

نعمنعم2/2/20223/2/2022الثانٌةالجٌولوجٌاالحفرٌات االفمارٌه

الحفرٌات االفمارٌه
 الجٌولوجٌا

نعمنعم5/9/20216/9/2021الثالثة

نعمنعم11/9/202111/9/2021الثانٌةالنباتفسٌولوجٌا النبات

نعمنعم15/9/202115/9/2021األولىالنبات2نبات عام 

التركٌب الدلٌك ووظائف 

مكونات الخلٌة
نعمنعم13/9/202115/9/2021تمهٌدى ماجستٌر فسٌولوجٌا النبات

نعمنعم11/9/202111/9/2021تمهٌدى ماجستٌر فسٌولوجٌا النباتالتثبٌت البٌولوجى للنٌتروجٌن

نعمنعم4/9/20215/9/2021الكٌمٌاءكٌمٌاء عضوٌة الٌفاتٌة

General Chemistry 2نعمنعم11/9/202111/9/2021دراسات علٌاالكٌمٌاء

- أ د دمحم عثمان عبد المنعم 

عطٌه لندٌل/د
 سموم مٌكروبٌه

مٌكروبٌولوجى و 

كٌمٌاء
نعمنعم13/9/202113/9/2021الثالثة

- أ د دمحم عثمان عبد المنعم 

ابتسام زكرٌا/د
مٌكروبٌولوجٌا صناعٌه

 مٌكروبٌولوجى و 

كٌمٌاء
نعمنعم13/9/202113/9/2021الرابعة

- صباح أبوالمعاطً أحمد. / أدم

مٌكروبٌولوجٌا عامةمرفت جمٌل حسن/ د
مٌكروبٌولوجى 

ونبات

نعمنعم18/9/202118/9/2021الثانٌة

د - أ د دمحم عثمان عبد المنعم 

المناعهمرفت جمٌل/
النبات و 

المٌكروبٌولوجى
نعمنعم14/10/202114/10/2021الثالثة

كٌمٌاء عضوٌة الٌفاتٌة
 جمٌع الشعب)

(المزدوجة
نعمنعم31/1/202231/1/2022الثانٌة

نصف ورلةنعمنعم12/1/202212/1/2022دبلومةكٌمٌاء كٌمٌاء حٌوٌة فً اختالل االعضاء 

(1) كٌمٌاء عامة  
برنامج الحوسبة 

والمعلوماتٌة 
نعمنعم11/1/202211/1/2022األولى

كٌمٌاء الحٌوٌة و اٌض 

الكربوهٌدرات

المٌكروبٌولوجى و 

الكٌمٌاء الحٌوٌة
نعمنعم11/1/202211/1/2022الثانٌة

رجع بواسطة

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً االول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

إسالم الشعراوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

رضا محسوب النبً دمحم/ د

رٌاض الشرلاوي/ د

  جمال دمحم السٌد المط./ اد

  المعبود علً علً عبد /د.أ  

مصطفً ٌسن دمحم ٌسن نصار/ د. أ

رضوان رضوان ابو العباس /د 

خلٌل

ا د وجدي إبراهٌم أحمد الدجدج



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً االول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

رضا محسوب النبً دمحم/ د

دمحم عاطف / د- محمود عامر/ د .أ

عبدالرحمن نصرالدٌن
مٌكروبٌولوجٌا طبٌة

مٌكروبٌولوجى و 

كٌمٌاء
نعمنعم15/1/202215/1/2022الرابعة

. / محمود مصطفى عامر أدم/ أد

/ د- صباح أبوالمعاطً أحمد

مرفت جمٌل حسن

مٌكروبٌولوجٌا عامة
النبات 

والمٌكروبٌولوجً
نعمنعم15/1/202215/1/2022الثانٌة

نصف ورلهنعمنعم15/1/202216/1/2022الثالثةالكٌمٌاء3كٌمٌاء غٌر عضوٌة سحر دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد/ د 

وصف أعضاء التنفس وغازات 

الدم
نعمنعم22/1/202222/1/2022تمهٌدى دكتوراةعلم الحٌوان

نعمنعم16/1/202216/1/2022الثالثةالحٌوانوظائف أعضاء

نعمنعم22/1/202222/1/2022الرابعةعلوم الحاسب الرسم بالحاسب

نعمنعم31/1/202231/1/2022الرابعة علوم الحاسبتراسل البٌانات

 نظم تشغٌل
الرٌاضٌات وعلوم 

الحاسب
نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثة

نعمنعم29/1/202229/1/2022األولى باٌومهارات الحاسب

تنمٌب البٌانات
الرٌاضٌات وعلوم 

الحاسب
نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعة

موضوعات مختاره فً علوم 

الحاسب

الرٌاضٌات وعلوم 

الحاسب
نعمنعم16/1/202216/1/2022الثالثة

نعمنعم16/1/202216/1/2022األولىعلوم بٌولوجٌهالتفاضل و التكامل

نعمنعم16/1/202216/1/2022األولىعلوم طبٌعٌةالتفاضل و التكامل  

أٌمن / د- جمال عوٌس / د.أ

عوض على
ثلثى الورلةنعمنعم15/1/202216/1/2022الرابعةالكٌمٌاءكٌمٌاء تحلٌل

سموم مٌكروبٌةعطٌة احمد عطٌة ابراهٌم./د
حشرات طبٌة 

ومٌكروبٌولوجى
نعمنعم16/1/202216/1/2022الثالثة

مرسل نفس 

اإلمتحان لشعبة 

مٌكروبٌولوجى 

وكٌمٌاء

نعمنعم16/1/202216/1/2022األولى الرٌاضٌات1رٌاضة عامة 

نعمنعم16/1/202216/1/2022األولى الرٌاضٌات2رٌاضة عامة 

نعمنعم31/1/202231/1/2022الرابعةكٌمٌاء خاصٌمٌاء البترول و البلمرات

نعمنعم31/1/202231/1/2022الثانٌةكٌمٌاء خاصعضوٌة الٌفاتٌة

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثةكٌمٌاء كٌمٌاء البلمرات

نعمنعم18/1/202218/1/2022األولىالكٌمٌاء(2)  كٌمٌاء عضوٌة تطبٌمٌة 

نعمنعم16/1/202216/1/2022الثالثةكٌمٌاء خاصكٌمٌاء المبٌدات والسموم

نعمنعم15/01/202216/01/2022الثانٌةالنانومعالجة المواد

نعمنعم11/1/202211/1/2022األولىفٌزٌاءفٌزٌاء عامة

نصف ورلهنعمنعم12/1/202212/1/2022الثانٌةكٌمٌاء خاص(2)كٌمٌاء عضوٌه الٌفاتٌة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الثالثة كٌمٌاء خاص مٌكانٌكا التفاعالت العضوٌة

نعمنعم30/1/202230/1/2022الثالثةرٌاضٌاتحساب تمارٌر

نعمنعم15/1/202215/1/2022الرابعةرٌاضٌاتحسابات علمٌة

نصف ورلهنعمنعم26/1/202226/1/2022الرابعهرٌاضٌاتهندسة تفاضلٌة وتوبولوجى

نعمنعم 18/1/202218/1/2022الرابعةالفٌزٌاءمٌكانٌكا الموائع

602نظرٌة كهرومغناطٌسٌة 

-  الكترونٌات

فٌزٌاء - بالزما 

نظرٌة

نعمنعم26/1/202226/1/2022تمهٌدى ماجٌستٌر

النظرٌة الكهرومغناطٌسٌة 

والدٌنامٌكا الكهربٌة
نعمنعم25/1/202225/1/2022الرابعةفٌزٌاء

نعمنعم22/1/202222/1/2022تمهٌدي دكتوراة ف714 فٌزٌاء البلمرات 

احصاء حٌوى
 دبلوم فٌزٌاء 

اشعاعٌة
نعمنعم26/1/202226/1/2022

الكٌمٌاء التطبٌمٌةهشام حسن عبدالعزٌز الفمى/د
نانو تكنولوجً 

بالعبور
نعمنعم26/1/202226/1/2022األولى

رجع بواسطة

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

اٌمان ابراهٌم عبداللطٌف/ د

إسالم الشعراوي/ د.أ شادي ٌحٌى المشد/ د

دعاء صبرى ابراهٌم/د

صالح جمعة احمد على/ د

محمود حسنى موسى مملد. د.ا

صالح جمعه /د- أحمد دمحم أحمد /د

احمد علً 

احمدعبدالخالك دمحم/د

مصطفى دمحم ٌس البكرى/د.  ا

دمحم سٌد عبد الرحمن سٌد / د. ا

بحالو

امل دمحم محمود/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً االول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

رضا محسوب النبً دمحم/ د

نعمنعم22/01/202222/01/2022الثانٌةالرٌاضٌاتاالحصاء الحٌوى

االحصاء الحٌوى

المٌكروبٌولوجى 

- والكٌمٌاء الحٌوٌة

نعمنعم26/01/202226/01/2022الثانٌةالعبور

نعمنعم22/1/202222/1/2022الثالثةالرٌاضٌات تطبٌمات الحاسب فى االحصاء

د دمحم عبدالجواد + سٌد حامد / د

أحمد
نعمنعم22/1/202222/1/2022الثانٌةاحصاء وحاسب

مباديء الفٌزٌاء الحدٌثة
لجٌوكٌمٌاء و 

الرٌاضٌات
نعمنعم12/2/202212/2/2022الثانٌة

نعمنعم29/1/202229/1/2022 ماجستٌر النظرٌه والبالزماكم متمدم

نعمنعم22/1/202222/1/2022دبلومه اشعاعٌه ذرٌه متمدمة

كٌمٌاء البترول
 كٌمٌاء 

المٌكروبٌولوجً
( نصف ورلة)نعمنعم20/1/202220/1/2022الثالثه

نعمنعم2/2/20222/2/2022الرابعة الجولوجٌا وكٌمٌاءكٌمٌاء االضافات البترولٌه

الكٌمٌاء العضوٌه التطبٌمٌه
دبلومه الكٌمٌاء 

التحلٌلٌه
نعمنعم22/1/202223/1/2022

الجٌومورفولوجى و البٌئه 

ج315المدٌمه    
نعمنعم25/1/202226/1/2022الثالثةالجٌولوجٌا

نعمنعم22/1/202222/1/2022الرابعةالجٌولوجٌاجٌولوجٌا مصر

نعمنعم23/1/202223/1/2022االولىعلم الحٌوانالتغذٌة الصحٌة

نعمنعم22/1/202222/1/2022الرابعةالحٌوانممررات خاصة فى علم الحٌوان

اٌمن عوض / د- اسالم شاهٌن / د

هشام حسن الفمً/ د- علً

نعمنعم22/1/202222/1/2022الرابعةالكٌمٌاءكٌمٌاء تطبٌمٌة

 التحكم المٌكروبى
 مٌكروبٌولوحى و 

كٌمٌاء حٌوٌه
نعمنعم29/1/202229/1/2022الرابعة

 مناعه و امصال
 النبات و 

المٌكروبٌولوجى
نعمنعم12/1/202212/1/2022دبلومة

نعمنعم12/1/202213/1/2022دكتوراة مٌكربٌولوجىاالصحاح البٌئ

730المضادات الحٌوٌه
 تمهٌدى دكتوراه 

مٌكروبٌولوجى
نعمنعم22/1/202222/1/2022

/ أ د - دمحم عثمان عٌد المنعم / أ د 

مرفت جمٌل/ د - محمود عامر 

ممدمه فى المٌكروبٌولوجى 

ن212

دبلومه الكٌمٌاء 

الحٌوي
نعمنعم22/1/202222/1/2022

/ د-رضا محسوب النبً دمحم 

طارق ٌوسف
نعمنعم26/1/202226/1/2022الرابعة فٌزٌاء اشباه موصالت

نصف ورلةنعمنعم12/1/202212/1/2022الثانٌةكٌمٌاء خاص (2) الكٌمٌاء العضوٌة االلٌفاتٌة 

الكربوهٌدرات واألحماض . ن

األمٌنٌة واللٌبٌدات
ثلث ورلةنعمنعم26/1/202226/1/2022الرابعةالكٌمٌاء

نعمنعم9/9/20219/9/2021الثانٌةكٌمٌاء   كٌمٌاء كهربٌة

كٌمٌاءموضوعات مختارة فى الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة
دكتوراة

نعمنعم7/9/20217/9/2021

نعمنعم9/9/20219/9/2021دكتوراةكٌمٌاءدٌنامٌكا حرارٌة احصائٌة

نعمنعم26/1/202226/1/2022  تمهٌدى دكتوراة  دٌنامٌكا حرارٌة احصائٌة

- نصر هللا حسن عبد الحمٌد / د. أ

والء دمحم محمود شعالن/ د
نعمنعم25/1/202226/1/2022الحٌوانالثالثةالبٌئه والحٌوان االلتصادي

نعمنعم22/1/202223/1/2022دبلومةمٌكر البٌولوجٌةالمضادات الحٌوٌة 

نعمنعم26/1/202228/1/2022تمهٌدى دكتوراةالنبات

نعمنعم13/1/202213/1/2022االولىعلوم طبٌعٌة لغة انجلٌزٌة

نعمنعم13/1/202313/1/2023االولىجٌولوجٌالغة انجلٌزٌة

نعمنعم13/1/202413/1/2024االولىبٌولوجً لغة انجلٌزٌة

نعمنعم13/1/202513/1/2025االولىالئحه لدٌمهلغة انجلٌزٌة

نعمنعم13/1/202313/1/2023االولىكل االلساملغة انجلٌزٌة

مصطفً ٌس نصار             / د

هشام حسن عبد العزٌز الفمً/   د
نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثهتعلٌم اساسىكٌمٌاء غٌر عضوٌة

مصطفً ٌس نصار             / د

صبري حامد سعدة/  د
كٌمٌاء غٌر عضوٌة

 تعلٌم اساسً علوم 

ممٌز
نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثه

رجع بواسطة

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

أحمد حمدى طنطاوى/ د

دمحم عثمان عبد المنعم/ أ د

عبد المتعال عبدالمجٌد الشٌخ/ د

إسالم الشعراوي/ د.أ

- رفعت عبد الكرٌم عثمان./ اد

جمال دمحم السٌد المط./ اد

شادي ٌحٌى المشد/ د

دمحم هشام ٌاسٌن/  د 

السٌد محمود مبرون سرور/    أد 

دمحم عبدالجواد أحمد/د 

غاده الصادق عبدهللا الصادق/د

  حسن عمر نافع/د ..أ

عزة دمحم عبد الرحمن مرعى/ د 



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً االول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

رضا محسوب النبً دمحم/ د

 الدٌنامٌكا الحرارٌةصالح عٌد ابراهٌم حمزة. د.أ
البرامج - نانو 

الخاصة
نعمنعم29/1/202229/1/2022الثانٌة

تامى دمحم / د- دمحم سالم األعصر/د

رضا
نعمنعم29/1/202230/1/2022الثانٌةجولوجٌا أساسٌات الجٌوفٌزٌاء

إٌهاب عبد الحمٌد عبد .  د

الرحمن أحمد

نصف ورلةنعمنعم31/1/20221/2/2022الرابعةالكٌمٌاء كٌمٌاء التحلٌل االلً

د علً .ا/ا د وجدي الدجدج

نعمنعم5/9/20226/9/2022الثانٌةكٌمٌاء خاصةaliphatic chemistry(1)عبدالمعبود

ا د دمحم +   ا د وجدي الدجدج   

مرسً

Human heath and 

Environmental Risk 

Assessment

نعمنعم5/9/20225/9/2022دبلومةالكٌمٌاء

نعمنعم31/1/202231/1/2022الثانٌةكٌمٌاء خاصاعضوٌة الٌفاتٌة

نعمنعم24/1/202224/1/2022الثانىةكٌمٌاء كٌمٌاء الصناعات الصغٌرة

كٌمٌاء المبٌدات والسموم
+ كٌمٌاء خاص 

كٌمٌاء تطبٌمٌة
نعمنعم16/1/202216/1/2022الثالثة

نعمنعم17/1/202218/1/2022الرابعةفٌزٌاء أطٌاف ذرٌة وجزٌئٌةمحمود سعد عفٌفى/ د

اسالم /د- اٌمن عوض على/  د

مصطفً شاهن
ترم صٌفىنعمنعم6/9/20216/9/2021الرابعةكٌمٌاء خاصالتحلٌلٌة المتمدمة

- مرفت جمٌل حسن حسن /د

سعدٌه حامد علً/د
ترم صٌفىنعمنعم6/9/20216/9/2021االولىكٌمٌاءنبات عام

نعمنعم4/9/20214/9/2021الثانٌةالجٌولوجٌاأساسٌات الجٌوفٌزٌاءدمحم أحمد دمحم دمحم سالم/ د

. د.أ- دمحم احمد حسن هٌكل. د.أ

ابراهٌم سٌد احمد
نعمنعم8/9/20218/9/2021الثانٌةكٌمٌاءكٌمٌاء غٌر عضوٌة

نعمنعم8/9/20218/9/2021االولىالرٌاضٌاتالحاسب االلىجمال احمد موسى. /  د 

السٌد محمود مبرون سرور  /   أد

مصطفى ابراهٌم مصطفى/  أد 
نعمنعم9/9/20219/9/2021االولىكٌمٌاء(1)  كٌمٌاء عامة  

نعمنعم29/1/202229/1/2022الرابعةالنباتتحلٌالت لٌاسٌة 

نعمنعم9/9/202110/9/2021الثانٌهالنباتبٌولوجٌا جزٌئٌة

نعمنعم1/1/202216/1/2022اولى   اساسً ممٌزاساسٌات الرٌاضٌات

نعمنعم12/1/202212/1/2022الثانٌةحاسب+ فٌزٌاء الدوائر المنطمٌه

زهرى تصنٌفاحمد عبدالرازق/د 
النبات 

والمٌكروبٌولوجى
نعمنعم12/1/202212/1/2022الثانٌة

د -  دمحم عثمان عبد المنعم/أ د 

صباح ابو /د - غاده عبد الجٌد/

المعاطى

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثالثةبٌولوجى ممٌزالبكترٌا و الفٌروسات

. هشام حسن عبد العزٌز الفمً/د 

اسالم مصططفً ابراهٌم/د  
كٌمٌاء معالجة المٌاه

+  كٌمٌاء خاص 

كٌمٌاء تطبٌمٌة
نعمنعم17/1/202217/1/2022الثانٌة

نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثةجمٌع الشعبكٌمٌاء عضوٌة طٌفٌة 

نعمنعم17/1/202217/1/2022الرابعةكٌمٌاء خاصكٌمٌاء تكنولوجٌا البوٌات

نصف ورلةنعمنعم31/1/202231/1/2022الرابعةكٌمٌاء كٌمٌاء البترول و البلمرات

1الرٌاضٌات احمد دمحم حسان/د 
علوم النانومترٌه 

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولى

رضا محسوب النبً دمحم/ د 

هانً دمحم هزاع/ د 
نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثةفٌزٌاء(1) الكترونٌات 

  مصطفً اسماعٌل عمر/د   

فٌزٌاء االشعاعٌة والولاٌة من 

نعمنعم22/1/202222/1/2022الرابعةفٌزٌاءاالشعاع

نعمنعم24/1/202224/1/2022الثانٌةحاسب+رٌاضٌات   احتماالتالسٌد حامد على سٌد احمد/ د 

/ د-  دمحم عثمان عبد المنعم  / أ د

البكترٌامرفت جمٌل/ سهٌر سعد  د 
المٌكروبٌولوجى و 

الكٌمٌاء
نعمنعم24/1/202224/1/2022الرابعة

نعمنعم13/1/202213/1/2022االولىفٌزٌاء2- فٌزٌاء تطبٌمٌة

نعمنعم25/1/202226/1/2022االولىفٌزٌاءفٌزٌاء تطبٌمٌة

نعمنعم202229/1/2022/ 29/1الثانٌةرٌاضٌات مٌكانٌكا نٌوتونٌةد مجدي مصطفى حسٌن شرٌف

رضوان رضوان ابو العباس . د

عزٌزة نجاح مصطفى. خلٌل     د
نعمنعم2022/ 202229/1/ 29/1الثانٌةالنباتفسٌولوجٌا النبات

رجع بواسطة

دمحم عبد الرحمن موسى ابو رٌا/  د

هالة النجار/د

احمد دمحم احمد/ د

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

إٌناس عبدالعلٌم السٌد/ ا د

صباح أبو المعاطً أحمد ./ أدم

السٌد



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً االول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

رضا محسوب النبً دمحم/ د

نعمنعم15/1/202217/1/2022دبلومةكٌمٌاء حٌوى  التغذٌة والتوازن

كٌمٌاء عضوٌة بٌئٌة خضراء
مٌكروبٌولوجى 

شعب +وكٌمٌاء 

مزدوجة

نعمنعم17/1/202217/1/2022 الثانٌة

نسمة السٌد ابراهٌم/ د

رشا ٌحٌى عبد الغفار/ د

امٌرة السٌد/ د

فطرٌات
 مٌكروبٌولوجى 

وكٌمٌاء
نعمنعم13/1/202214/1/2022الثالثة

دمحم عبدالمنعم عبدالحلٌم/ د.أ
الفٌزٌاء العامة

نعمنعم11/1/202213/1/2022االولىفٌزٌاء

 

 كٌمٌاء غٌر عضوٌة وتطبٌماته
نعمنعم1/2/20222/2/2022الثالثةكٌمٌاء خاص

نعمنعم12/1/202212/1/2022الرابعةكٌمٌاء تطبٌمٌةكٌمٌاء تجهٌز الخامات

برمجة شٌئٌةمصعب عبد الحمٌد دمحم حسان/   د
– علوم حاسب 

فٌزٌاء- رٌاضٌات
نعمنعم2/2/20222/2/2022الثانٌة

كٌمٌاء اإلضافات البترولٌة هانً إبراهٌم دمحم إبراهٌم/  د
كٌمٌاء + كٌمٌاء 

+ تطبٌمٌة 

جٌولوجٌا وكٌمٌاء

نصف ورلةنعمنعم2/2/20223/2/2022الرابعة

نعمنعم29/1/202230/1/2022ماجستٌرمٌكروبٌولوجى فٌروسات متمدمة 

فٌروسات

حشرات طبٌه و 

مٌكروبٌولوجى    

و كٌمٌاء

نعمنعم17/1/202217/1/2022الرابعة

 المضاٌا المجتمعٌةدمحم مصطفى عفٌفً./  د
 المستوى األول 

الئحة جدٌدة
نعمنعم1/2/20221/2/2022االولى

بلورات وبصرٌات المعادن 

ج235
نعمنعم29/1/202229/1/2022الرابعالكٌمٌاء

نعمنعم29/1/202229/1/2022الثالثة جولوجٌاصخور الركٌزه المصرٌه المعمده

نعمنعم12/1/202212/1/222 الدراسات العلٌا دراسات علٌاالصخور النارٌة والمتحولة

نعمنعم23/1/202223/1/2022الثالثةجولوجٌاأصل وتكوٌن الصخور النارٌة

البلورات وبصرٌات المعادن
كٌمٌا+مٌكربٌولوجً

ء خاص
نعمنعم9/9/202110/9/2021الرابعة+الثانٌة

نعمنعم26/1/202226/1/2022الرابعةالجٌولوجٌاجٌوكٌمٌاء الصخور

/ الدكتور - عبد العظٌم مهنا ./ د

نعمنعم17/1/202218/1/2022الثانٌةالجٌوفٌزٌاءالمعادن المكونة للصخورمصطفى دمحم مجاهد

نعمنعم 15/1/2022 15/1/2022اولى اساسً اساسٌات الرٌاضٌاتشٌماء عزت وحٌد/د

عدد المواد الكلً

رجع بواسطة

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

مصطفى دمحم مجاهد./  د.م. أ

153

دمحم مرسى دمحم عزب/ د.أ

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

دمحم / د- صباح ابو المعاطى / د 

عاطف عبدالرحمن نصرالدٌن

السٌد البدوي/ د.أ

اٌمن عوض علً/ د



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان
تارٌخ االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

نعمنعم20/1/202222/1/2022الثانثةاقتصاد منزلىتخلفات- فسٌـــولـــوجى انســــــــــــــان 

نعمنعم24/1/202224/1/2022المستوى االولاالقــتـــــصاد المنزلــــــىكٌمٌاء عضوٌة وغٌر عضوٌة

نعمنعم22/1/202222/1/2022االولىبرنامج اعداد معلم ذوى االحتٌاجات مدخل الى التربٌة الخاصة

نعمنعم30/1/202230/1/2022الثانٌةاقتصاد منزلىرعاٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة

نعمنعم29/1/202229/1/2022باقون - االولى تكنولوجٌا تعلٌم مدخل الى التربٌة الخاصة

نعمنعم20/1/202220/1/2022الرابعةالعلوم التربوٌة والنفسٌة صعوبات التعلم

نعمنعم22/1/202222/1/2022الثالثة تكنولوجٌا التعلٌم تصمٌم المواقف التعلٌمٌةحنان محمد السٌد صالح عمار/ د

نعمنعم22/1/202222/1/2022الثالثة اإلعالم التربويدراما اإلذاعة والتلٌفزٌون

نعمنعم26/1/202226/1/2022المستوى االول اإلعالم التربويمدخل إلى الرادٌو والتلٌفزٌون

نعمنعم23/9/202125/9/2021تمهٌدي ماجستٌر اإلعالم التربويالتلٌفزٌون التعلٌمً

نعمنعم30/1/202230/1/2022ماجستٌر اإلعالم التربويإعداد البرامج التعلٌمٌة لوسائل اإلعالم

نعمنعم19/9/202120/9/2021ماجستٌر اإلعالم التربويتخطٌط وإنتاج برامج اإلذاعة المدرسٌة 

نعمنعم18/1/202218/1/2022دكتوراه اإلعالم التربوي.(متقدم ) تخطٌط إذاعً وتلٌفزٌونً 

نعمنعم23/1/202223/1/2022دكتوراه تكنولوجٌا التعلٌمبناء أدوات القٌاس فً مجال التخصص

نعمنعم30/1/202230/1/2022ماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌماستخدام الحاسب اآللً فً التعلٌم 

نعمنعم30/1/202230/1/2022ماجستٌررٌاض اطفالمكتبة الطفل

نعمنعم11/1/202212/1/2022الثانٌةاعالم تربوي أساسٌات الحاسب اآللً

نعمنعم11/1/202212/1/2022الرابعةتكنولوجٌا التعلٌمتكنولوجٌا التعلٌم االلكترونً

نعمنعم26/9/202126/9/2021تمهٌدي ماجستٌرتكنولوجٌا التعلٌمالوسائط المتعددة فً التعلٌم

 ترجمة المقررات الدراسٌة باستخدام 

الحاسب اآللً
نعمنعم21/9/202121/9/2021تمهٌدى دكتوراهتكنولوجٌا التعلٌم

نعمنعم23/9/202123/9/2021تمهٌدي ماجستٌرتكنولوجٌا التعلٌم انتاج وسائل متقدم

نعمنعم23/1/202223/1/2022ماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌم طرق البحث وتحلٌل البٌانات

  بواسطة رجع

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

هانً أبوالفتوح جاد إبراهٌم.. د.م.أ

فضل الدٌب/ د.  ا

محمد أحمد عبود/ د.م.أ: 

اسراء زٌدان/ د

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د
1



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان
تارٌخ االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

نعمنعم18/1/202219/1/2022الثانٌةتربٌة موسٌقٌه قراءات باللغة األجنبٌة مجال التخصصفضل الدٌب/ د.  ا

حقوق االنسان ومكافحة الفساد
رٌاض - تكنولوجٌا - اقتصاد - اعالم 

مسرح- فنٌة - 
نعمنعم29/1/202231/1/2022االولى

نعمنعم25/1/202225/1/2022االولىتربٌة موسٌقٌهقواعد الموسٌقى العالمٌة

حقوق االنسان ومكافحة الفساد
قسم إعداد معلم ذوي االحتٌاجات 

الخاصة
نعمنعم15/1/202216/1/2022االولى

المهارات الموسٌقٌة لذوي االحتٌاجات 

الخاصة

قسم إعداد معلم ذوي االحتٌاجات 

الخاصة
نعمنعم25/1/202225/1/2022المستوى الثانى

نصف مادةنعمنعم17/1/202219/1/2022الثالثةتربٌة موسٌقٌهمناهج التخصص

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعةاعالم تربويمناهج البحث اإلعالمً

نعمنعم24/1/202224/1/2022االولىاعالم تربويمدخل إلى علوم الصحافة

نعمنعم24/1/202224/1/2022المستوى االولاعالم مدخل إلى علوم الصحافة

نعمنعم18/1/202218/1/2022الرابعةاعالم تربويمناهج البحث اإلعالمً

نعمنعم1/2/20221/2/2022تمهٌدى ماجستٌر اإلعالم التربوياإلعالم وقضاٌا المجتمع

نعمنعم1/2/20221/2/2022الثانٌة الطفولة المبكرة و التربٌةتشرٌعات ومنظمات الطفولة

نعمنعم31/1/202231/1/2022الثالثة الطفولة المبكرة و التربٌةإعداد الطفل للقراءة و الكتابة

النعم3/2/20224/2/2022الثانٌةاقتصاد منزلًإعداد أطعمةغادة محمود البسٌونً. د.أ

نعمنعم3/2/20223/2/2022الثانً  تكنولوجٌا التعلٌمالحاسب اآللًد هدى عبدالعزٌز محمد علً/ د هبه عادل عبدالغنً الجندي  

نعمنعم3/2/20223/2/2022ماجستٌراإلعالم التربوى قراءات باللغة اإلنجلٌزٌة فى التخصص

نعمنعم2/2/20222/2/2022الثالثةاإلعالم التربوىنظرٌات اإلخراج فى المسرح المدرسى

نعمنعم30/1/202230/1/2022دكتوراهاإلعالم التربوىقراءات باللغة اإلنجلٌزٌة فى التخصص

نعمنعم24/1/202224/1/2022االولى المسرح التربوي مصطلحات ومفاهٌم مسرحٌة

نعمنعم31/1/20221/2/2022الثالثة تكنولوجٌا التعلٌمالوسائط المتعددة

نعمنعم25/1/202226/1/2022الثانٌة تكنولوجٌا التعلٌمالمراجع العامة و الخاصة

  بواسطة رجع

هانً شحته/ د.أ

عبد السالم محمد عزٌز/ د.م. أ

غادة محمد سامى المحالوى.د

أحمد السٌد محمد السٌد/د.م.أ

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

رشا ٌحًٌ السٌد/د 

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

2



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان
تارٌخ االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

فضل الدٌب/ د.  ا
نعمنعم29/1/202229/1/2022الثالثةتكنولوجٌا التعلٌممنظومه الحاسب األلًهبه عبدالحمٌد/ د

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثالثةرٌاض اطفالانتاج وسائل تعلٌمٌةسهام لطفً. د

نعمنعم26/1/202226/1/2022الثالثةاالعالم التربويالمسرح الشعريعــزة سـرج/ د.م . أ

نعمنعم20/1/202221/1/2022الثانٌةتكنولوجٌا العلٌمانتاج ومعالجة الصور والرسومات الرقمٌةدعاء صبحً حامد/  د

نعمنعم25/1/202226/1/2022المستوى الثانىتكنولوجٌا العلٌمتصمٌم المواقع اإللكترونٌةأحمد الجندى/ د

نعمنعم25/1/202225/1/2022الرابعةاقتصاد منزلىمراقبة جودة الغذاء د أحمد عبد الفتاح على أحمد

نعمنعم22/1/202222/1/2022االولىتكنولوجٌا التعلٌممقدمة فً البرمجة 

نعمنعم22/2/202222/2/2022االولىتكنولوجٌا التعلٌم مقدمة فى البرمجة لطالب األعذار

نعمنعم11/1/202211/1/2022االولىتكنولوجٌا التعلٌممقدمة نظم تشغٌل الئحة قدٌمة

نعمنعم8/1/20228/1/2022ساعات معتمدهتكنولوجٌا التعلٌممقدمة فى التعلٌم اإللكترونً

نعمنعم24/1/202225/1/2022الثالثة تربٌة موسٌقٌةمدخل إلً تقوٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة

نعمنعم24/1/202225/1/2022االولى.معلم ذوي االحتٌاجات الخاصة/ قسم . التدرٌب علً المشاهدة والمالحظة

نصف مادهنعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعةنصوص إعالمٌة باللغة األوروبٌةد ابراهٌم أحمد سالمان

نعمنعم29/1/202230/1/2022االولىاقتصاد منزلًاالجهزة واالدوات المنزلٌة

نعمنعم23/9/202123/9/2021ماجستٌراقتصاد منزلً تأثٌث منزل متقدم

نعمنعم21/9/202121/9/2021ماجستٌراقتصاد منزلًترشٌد االستهالك وحماٌة المستهلك

نعمنعم8/1/20228/1/2022اول ساعات معتمدهاقتصاد منزلًاسكان ومرافق منزلٌة

نعمنعم12/1/202212/1/2022االولىاقتصاد منزلًمدخل علوم االسرة

نعمنعم24/1/202224/1/2022الثالثةاعالم تربويسٌاسات االعالم التربويد هبه جمال عبدهللا

نعمنعم17/1/202217/1/2022الثالثةالعلوم التربوٌة والنفسٌةمناهج وطرق التدرٌسصالح الدٌن سالم / د-  د هبه جمال عبدهللا 

النعم17/1/202217/1/2022الثالثةتربٌة فنٌة- اقتصاد منزلًالمناهج فً التخصص

النعم16/1/202217/1/2022الرابعةتربٌة فنٌة- اقتصاد منزل2ًطرق تدرٌس فً التخصص 

النعم16/1/202217/1/2022الثانٌةاقتصاد منزلً- تربٌة فنٌة- اعالم تربويالتدرٌس المصغر

  بواسطة رجع

.نهاد مرزوق قابٌل/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

د هاجر محمد رضا

رشا منصور. د.م.أ

مصطفى محجوب/ د
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جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان
تارٌخ االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

فضل الدٌب/ د.  ا
نعمنعم23/1/202223/1/2022الثانٌةجمٌع الشعب عدا رٌاض اطفالالئحه قدٌمه- علم نفس النمو 

نعمنعم23/1/202223/1/2022الثانٌةجمٌع الشعب الئحه جدٌده- علم نفس النمو 

نعمنعم13/1/202213/1/2022الرابعةتربٌة موسٌقٌةعلم نفس اجتماعى وصحة نفسٌة

نعمنعم20/1/202220/1/2022الثانٌةموسٌقىتخلفات- مبادئ تدرٌس 

نعمنعم9/1/202210/1/2022االولىالعلوم التربوٌه والنفسٌةطرق تدرٌس عامة متطلب سابق

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىالبرنامج الممٌزمدخل العلوم التربوٌة

نعمنعم16/1/202216/1/2022الثانٌةتكنولوجٌا تعلٌم وتربٌة موسٌقٌةالتدرٌس المصغر

نصف مادةنعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعةتربٌة موسٌقٌة 2 طرق تدرٌس التخصص 

نعمنعم16/1/202216/1/2022الرابعةاإلعالم التربويطرق تدرٌس عامةإبراهٌم أحمد سالمان/ د-  هانى شفٌق رمزى  / د.أ

نعمنعم15/1/202215/1/2022الثالثةاإلعالم التربويعلم نفس تعلٌمً

نعمنعم17/1/202217/1/2022مستوى اولاإلعالم التربويمدخل علوم تربوٌة طفولة مبكرة

نعمنعم11/1/202211/1/2022الرابعةاإلعالم التربويعلم نفس تعلٌمً

نعمنعم17/1/202217/1/2022االولىموسٌقى- فنٌة – اقتصاد – تكنولوجٌا  مدخل الى العلوم التربوٌة

نعمنعم15/1/202215/1/2022الثالثة رٌاض االطفال علم نفس نظرٌات التعلم

 نظرٌات الشخصٌة
 علم النفس المعرفى بقسم العلوم 

النفسٌة و التربوٌة
نعمنعم20/1/202221/1/2022دراسات علٌا

نعمنعم13/1/202214/1/2022الرابعةتكنولوجٌا التعلٌمعلم النفس االجتماعى و الصحة النفسٌة

نعمنعم13/1/202213/1/2022الرابعةرٌاض اطفالالحاسب اآللً فً التخصصشٌماء السعٌد محمد علً/ د

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثانٌةقسم االعالمالئحة قدٌمه- التشرٌعات االعالمٌة 

نعمنعم2/2/20222/2/2022االولىقسم االعالممدخل إلً االتصال بالجماهٌر

نعمنعم13/1/202213/1/2022الثانٌةقسم االعالمالئحة جدٌدة- التشرٌعات االعالمٌة 

نعمنعم13/1/202213/1/2022المستوى الثانىتكنولوجٌا التعلٌمبٌزك متقدم

نعمنعم13/1/202213/1/2022المستوى الثانىتكنولوجٌا التعلٌمالبرمجة

النعم11/1/202213/1/2022الرابعةاالقتصاد المنزلىتصمٌم وتنفٌذ المالبس الخارجٌةرانٌا محمد علً/ د.م.أ

  بواسطة رجع

صالح الدٌن عبد القادر محمد / أد

صالح الدٌن سالم/  د

إسالم الشعراوي/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

السٌد عثمان. د

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

غادة عبدالحمٌد منتصر/ د

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

اٌهاب سعد محمدى محمود/ د

شادي ٌحٌى المشد/ د

ممدوح حسن غانم/د.أ

وحٌد مصطفى. د
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جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان
تارٌخ االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2022-2021بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

فضل الدٌب/ د.  ا
نعمنعم31/1/202231/1/2022االولىتكنولوجٌا تعلٌمفهرسة وصفٌة

نعمنعم12/1/202212/1/2022الثالثةتكنولوجٌا تعلٌم اختٌار الوسائل التعلٌمٌة و استخدامها

نعمنعم17/1/202218/1/2022الرابعةرٌاض األطفال مادة أدوات الطفل الموسٌقٌة

نعمنعم11/1/202212/1/2022الثانٌةالتربٌة الموسٌقٌةالئحة قدٌمة- صولفٌج وتدرٌب السمع 

نعمنعم11/1/202212/1/2022الرابعةالتربٌة الموسٌقٌةصولفٌج وتدرٌب السمع 

نعمنعم8/1/20229/1/2022الثانٌةالتربٌة الموسٌقٌةصولفٌج وتدرٌب السمع

نعمنعم31/1/202231/1/2022االولىالمسرح التربويمدخل إلى المسرح المدرسً

نعمنعم24/1/202224/1/2022الثالثةرٌاض اطفالدراما ومسرح طفل

نعمنعم31/1/202231/1/2022االولى إقتصاد منزلى تخطٌط وإعداد الوجباتإٌمان بدوى محمد/ د

نعمنعم29/1/202231/1/2022الثالثةاالقتصاد المنزلً تأثٌث وتنسٌق المنزل

نعمنعم12/1/202212/1/2022الثالثةاالقتصاد المنزلً إدارة الوقت

نعمنعم30/1/202231/1/2022الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌمتصمٌم المواقف التعلٌمٌةهند محمود قاسم/ د

نعمنعم20/1/202220/1/2022الرابعةتكنولوجٌا العلٌمشبكات الحاسب االلىسلٌمان جمعه/ د

نعمنعم23/1/202223/1/2022الرابعةرٌاض اطفال دراسات بٌئٌة وحٌوٌة

نعمنعم25/1/202226/1/2022المستوى الثانىاالقتصاد المنزلىادارة وتخطٌط الوجبات

نعمنعم2/2/20222/2/2022االولىاالقتصاد المنزلىاقتصادٌات الغذاء

نعمنعم23/1/202223/1/2022ماجستٌراقتصاد منزلىسٌكولوجٌة اإلبداع فً المالبس

نعمنعم1/2/20221/2/2022الثانٌةشعبة اقتصاد منزل2ًاسس تصمٌم 

نعمنعم20/1/202220/1/2022الرابعةاقتصاد منزلىاقتصادٌات مالبس ونسٌج

نعمنعم22/1/202223/1/2022االولىاقتصاد منزلًاسس اعداد الغذاءنوال طاحون/ د.م.ا

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة  بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

اٌناس السٌد الدرٌدي

أمٌنة األكشر/ د

109عدد المواد الكلً

علً الكلٌة التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس

والء عبد الرحمن محمد/ د

عٌد على/د.ا

دالٌا عبد القادر الجزار/ د 

أسماء كمال/ د

5



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2022-1-202213-1-13الثالثة الهستولوجيا طب وجراحة الحيوانات المنزلية 

نعمنعم2022-1-202216-1-16االولي الهستولوجيا الهستولوجيا

نعمنعم2022-1-202211-1-11االولي الهستولوجيا طب وجراحة الحيوانات المنزلية 

نعمنعم2022-1-202210-1-10االولي الهستولوجيا طب وجراحة الحيوانات المنزلية 

نعمنعم2022-1-20229-1-9االولي الهستولوجياالهستولوجيا برنامج االدوية البيطرية

نعمنعم2022-1-20229-1-9االولي الهستولوجياجودة ومراقبة األغذية

نعمنعم2022-1-20229-1-9االولي الهستولوجياالهستولوجيا

PHARMACEUTICAL CHEMISTRYنعمنعم2022-1-202217-1-16الفارماكولوجيا

PHARMACEUTICAL HORMONES نعمنعم2022-1-202215-1-15الفارماكولوجيا

نعمنعم2022-1-202211-1-9الفارماكولوجياعقاقير واعشاب

نعمنعم2022-2-20221-2-1المستوي الثالثالفارماكولوجيافارما

نعمنعم2022-2-20223-2-3الثالثةالفارماكولوجيافارماكولوجى عام

نعمنعم2022-1-202226-1-26المستوي الثالثالفارماكولوجيافارما

نعمنعم2022-1-20229-1-9الثالثةالفارماكولوجيابرنامج جودة ومراقبه االغذيه

نعمنعم2022-2-20221-1-29الثالثةالفارماكولوجيا برنامج جودة ومراقبه االغذيه

نعمنعم2022-1-202230-1-29الثالثةالفارماكولوجيا برنامج جودة ومراقبه االغذيه

نعمنعم 2022-2-20223-2-2المستوى االول برنامج التكنولوجيا الحيويةلغة انجيليزيةأحمد عبدالرحمن بدير . د

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

2022-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الطب البيطري/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات

17عدد المواد الكلي

مدير مشروع البوابة االلكترونية

علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

إيهاب محمود عبد العال الزغبىد .أ

د نهال سالم.أ

محمد حافظ محمد أبوبكر .  د 

االولي

ايمان صالح.د
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