
جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعةكهرباء قوى وتحكمنظم التحريك الكهربيةشوقً حامد عرفة ابراهٌم/ د

1األالت الكهربائية  عبدالناصر عبدالقادر نافع. د
قسم الهندسة الكهربائية

نعمنعم28/2/202128/2/2021الثالثة

نعمنعم25/3/202125/3/2021 الفرقه األولىتخلفات كهرباءاللغة االنجليزية

نعمنعم2/3/20212/3/2021الفرقة االعداديةقسم العلوم االساسيةاللغة االنجليزية

نعمنعم11/3/202113/3/2021االولىقسم ميكانيكااللغة االنجليزيةمحمد عبد الغنً محمد شحاته/  د

نعمنعم11/3/202112/3/2021االولىمدنىاللغة االنجليزية

نعمنعم11/3/202111/3/2021االولىعمارةاللغة االنجليزية

نعمنعم3/3/20215/3/2021الثانيةقسم الهندسة الكهربية(ا)دوائر الكترونية اشرف شوقى مهره/ د.أ

اجمالى

بواسطة رجع

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

8

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الهندسة ببنها/     كلٌـــة

مروة عاصم محمد/د

هبه محمد محمد على/د



بنها جامعت

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقتالقســمالمــادة اســـمالدكتــىر اســم
االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2/3/20212/3/2021رخهف االونً انفزقخانًحبصيميحبصيم اسبسيبد

نعمنعم11/3/202111/3/2021عهيب دراسبدانًحبصيمواندذيذح انًسزصهحخ االراضً سراعخ

نعمنعم13/3/202113/3/2021انثبنثخانًحبصيمانحقم يحبصيم وري رسًيذ

نعمنعم1/3/20211/3/2021انعهيب انذراسبدانًحبصيمانزيهيخ االراضً سراعخ فً خبصخ دراسبد

نعمنعم14/3/202114/3/2021انزاثعخانًحبصيمردبرة ورحهيم رصًيى

نعمنعم27/3/202127/3/2021انثبنثخانًحبصيموثقىل حجىة يحبصيم انزبج

نعمنعم1/3/20211/3/2021انعهيب انذراسبدانًحبصيموانيبف وسكز سيذ يحبصيم انزبج

نعمنعم18/3/202118/3/2021انثبنيخانًحبصيموسراعزهب االراضً اسزصالذ ثزنبيح

نعمنعم8/3/20218/3/2021االونًانغذاء ساليخ ثزنبيح1 انشراعيخ انهنذسخ

نعمنعم4/3/20215/3/2021انثبنثخانحيىيخ انزكنىنىخيب ثزنبيحاندشيئيخ انجيىنىخيب

نعمنعم9/3/202111/3/2021انثبنثخانحيىيخ انزكنىنىخيب ثزنبيحاندشيئيخ انجيىنىخيب

نعمنعم6/3/20216/3/2021انشراعيخ انهنذسخ شعجخ االونًانحيىيخ انكيًيبءوانحيىيخ انطجيعيخ انكيًيبء

نعمنعم8/3/20218/3/2021انعهيب دراسبدانحيىيخ انكيًيبءيزقذو رحهيهيخ كيًيبء

نعمنعم17/3/202117/3/2021انزاثعخانحيىيخ انكيًيبءانذقيقخ وانزحبنيم االخهشح كيًيبء

نعمنعم15/3/202115/3/2015انعهيب انذراسبدانحيىيخ انكيًيبءيزقذو واخهشح رحهيهيخ كيًيبء

نعمنعم7/3/20217/3/2021انزاثعخ انحيىيخ انكيًيبءانهيجيذاد انكيًيبء

نعمنعم28/3/202128/3/2021انزاثعخانحيىيخ انكيًيبءانذقيقخ وانزحبنيم االخهشح كيًيبء

نعمنعم8/3/20218/3/2021عهيب دراسبدانًحبصيمانجهذي انفىل رزثيخ فً خبصخ دراسبد

نعمنعم15/3/202115/3/2021عهيب دراسبدانشراعيخ انهنذسخانشراعيخ انًحبصيم انزبج

نعمنعم16/3/202116/3/2021االونًورزثيخ سراعخانحقم يحبصيم اسبسيبد

نعمنعم16/3/202116/3/2021انثبنثخاالقزصبديخ انعهىو يحبصيم انزبج

نعمنعم17/3/202117/3/2021انزاثعخحيىيخ كيًيبءيحبصيم انزبج

نعمنعم18/3/202118/3/2021انزاثعخانًحبصيموركثيف سراعيخ دورح

نعمنعم25/3/202125/3/2021انثبنيخانشراعيخ االعًبلوركثيفهب اننحبصيم رنبوة

نعمنعم27/3/202127/3/2021انثبنثخرزثيخ- سراعخاالنً انحبست انً يذخم

نعمنعم28/3/202128/3/2021انزاثعخحيىانً انزبجويزاعً عهف يحبصيم

نعمنعم18/3/202118/3/2021عهيب دراسبديحبصيميزقذو سراعيخ دورح

نعمنعم28/3/202128/3/2021انثبنيخسراعيخ هنذسخيحبصيم انزبج

/ د-يحيً صابر/ د-عبدالعزيز صديق/ د
ناصرالجيزاوي

نعمنعم18/3/202118/3/2021انثبنيخانشراعيخ انحيىيخ انزكنىنىخيبيحبصيم انزبج

نعمنعم24/3/202124/3/2021انزاثعخوانًيبه االراضًاندذيذح االراضً ورحسين اسزصالذعلً السيد محمد ابراهيم/ د

نعمنعم28/3/202128/3/2021انزاثعخنجبد ايزاضاندذيذح االراضً ورحسين اسزصالذعباس محمد/ د–  فريد إيهاب/ د

بىاسطت رجع

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيي المشد/ د

31الكلي المىاد عدد

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

عبدالعزيز صديق

عبدالعزيز صديق/ د-سلىع محمد/ د

عبدالصبىر الدين سراج محمد/  د

الحضري عبدهللا السيد عبدهللا/ د

سعد محمد احمد/ د

1



جامعة بنها

الفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان

تارٌخ 

االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعم نعم 20/3/202120/3/2021الثالثهالمالبس والموضة  تكتك انتاج 2أحمد البربرى/ د.   م

نعم نعم 21/3/202121/3/2021 الرابعةالتصميم الصناعيالطاقة الجديدة والمتجددة

  نعم نعم 16/3/202116/3/2021 الرابعةجميع األقسام ماعدا غزل ونسيجالتصميم في اإلبداع فلسفة

نعم نعم 18/3/202118/3/2021الثانيةالتصميم الصناعيإدارة مشروعات صناعية 

نعم نعم 27/3/202128/3/2021الثالثهالتصميم الصناعي  النظم الخبيرة 

نعم نعم 2022-3-202121-3-21 الرابعة اإلعالن والطباعة والنشرتصميم حاسب 

نعم نعم 202122/3/2021-3-22الثالثه اإلعالن والطباعة والنشرتك التغليف

نعم نعم 27/3/202128/3/2021األولىالمنتجات المعدنية والحليتكنولوجيا اإلنتاج

نعم نعم 11/3/202111/3/2021 الرابعةالمنتجات المعدنية والحلي تك المينا

نعم نعم 11/3/202111/3/2021الثانيةالمنتجات المعدنية والحليمعالجة األسطح

نعم نعم 27/3/202128/3/2021األولىالنحت والتشكيل المعمارى والترميمتاريخ فن

نعم نعم 29/3/202129/3/2021األولىالنحت والتشكيل المعمارى والترميمتحليل وبناء الشكل النحتى 

نعم نعم 1/3/20211/3/2021األولىعلوم تصميم وانتاج األثاث تاريخ فن

نعم نعم 27/3/202129/3/2021الثالثه علوم وتصميم وإنتاج األثاثعالقات عمل ومهارات اتصال

نعم نعم 6/10/20216/10/2021األولى اعالن -تصميم داخلى منظور هندسى

نعم نعم 30/3/202129/3/2021األولىالتصميم الداخلى واألثاث (1) التصميم والعمارة الداخلية نظريات

نعم نعم 27/3/202129/3/2021الثالثهالنحت والتشكيل المعمارى فن مسرحى

نعم نعم 18/3/202129/3/2021الثانيةالتصميم الداخلى واألثاث   1تاريخ العمارة الداخلية واألثاث 

  بواسطة رجع

سارة ابراهٌم عبد الرحمن/ د .م

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

مجدولٌن السٌد حسانٌن. د.م

  ساره عبدربه محمد عبده.د  

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

محمد العوامً محمد. د.م.أ

وسام ممدوح عزالدٌن/ د



جامعة بنها

الفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان

تارٌخ 

االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

نعم نعم 29/3/202129/3/2021األولى اإلعالن والطباعة والنشرتكنولوجيا اإلعالن المطبوع 

نعم نعم 7/3/20217/3/2021 الرابعة اإلعالن والطباعة والنشرتسويق وأبحاث السوق 

نعم نعم 14/3/202114/3/2021الثانيةالمالبس الجاهزةاللغة االنجليزية 

نعمنعم10/10/202011/10/2020الثانيةترم صيفى- نحت اللغة االنجليزية

نعمنعم10/10/202011/10/2020الثانيةترم صيفى- تصميم صناعى اللغة االنجليزية

نعمنعم10/10/202011/10/2020الثانيةترم صيفى- حلى ومعادن اللغة االنجليزية

نعمنعم10/10/202011/10/2020الثانيةترم صيفى- المالبس الجاهزة اللغة االنجليزية

نعمنعم10/10/202010/10/2020الثانيةترم صيفى- طباعة اللغة االنجليزية

نعم نعم 14/3/202114/3/2021الثانيةطباعة منسوجات اللغة االنجليزية 

نعم نعم 11/3/202114/3/2021الثانيةاالعالن والطباعة والنشرعلم الداللةهاٌدى ٌوسف ابو الغٌط.د

نعم نعم 14/3/202114/3/2021الثانيةتصميم صناعياللغة االنجليزية 

نعم نعم 14/3/202114/3/2021الثانيةتصميم داخلي اللغة االنجليزية 

نعم نعم 6/3/20217/3/2021الدراسات العلياطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزاتجاهات الموضة والتصميم عبر العصور

نعم ال27/2/202127/2/2021الدراسات العليا تك المالبس والموضةالتصميم و البيئة

نعمنعم14/3/202114/3/2021الثانيةاعالن لغة انجليزية

نعمنعم 14/3/202114/3/2021الثانيةغزل و نسيجلغة إنجليزية

نعم نعم 20/3/202120/3/2021األولىالمالبس الجاهزةتراكيب المنسوجات عادل عبدالمنعم/د .م .أ

نعمنعم 2022-3-202118-3-18الرابعة المنتجات المعدنية والحلى تك سباكة 

نعمنعم 2022-3-202121-3-21الثانيةالمنتجات المعدنية والحلى وصل وتجميع المنتجات

نعم نعم 2022-3-202127-3-27الثالثة المنتجات المعدنية والحلى نظم اضاءة 

نعم نعم 18/3/202119/3/2021الرابعة طباعة المنسوجات األيزو واإلشترطات البيئيةتوفٌق محمود/ د

نعم نعم 2021-3-202130-3-29الثالثة طباعة منسوجات تكنولوجيا طباعة االلياف السليللوزية محمد محمد مسعد كامل/ د

نعمنعم 14/3/202114/3/2021الثانيةقسم معادن و حليلغة إنجليزية

نعمنعم 14/3/202114/3/2021الثانيةنحتلغة إنجليزية

  بواسطة رجع

غاده الصادق عبدهللا الصادق/ د

مروه محمد كمال الدٌن سٌد/ د   

  مً مصطفً فهمً خاطر/ د

أنسام محمد عبد العزٌز الشامً.د

هبة محمد عكاشة/ د .م.أ

42

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

عدد المواد الكلً

ساره رضوان  محمد زكرٌا/ د

السٌد الملقى / د .أ



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2021 -2-202127 -2-27الثالثة الجغرافياالجيومورفولوجيا 

نفس النموذجنعمنعم2021 -2-202127 -2-27الثالثة الجغرافيا(أ)الجيومورفولوجيا  

نعمنعم2021-2-202128-2-28الرابعة التاريخ تاريخ مصر المعاصر 

نعمنعم2021-3-20216-3-6الثالثة التاريختاريخ مصر الحديث

نعمنعم2021-3-20212-3-2الرابعة تاريختاريخ االمريكتين 

نعمنعم2021 -2-202127 -2-27الثالثةعلم النفسعلم نفس تجريبي

نعمنعم2021-3-20219-3-9اإلحصاء

نعمنعم2021-3-20219-3-9الرابعة  الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافية 

نعمنعم2021-2-202128-2-28 ماجستير الجغرافيا الجغرافية المعلومات نظم مبادئ 

نعمنعم2020-3-202010-3-10الثالثة الجغرافيا المعلومات نظم مبادئ 

نعمنعم2021-3-20201-3-9الثانيةاللغة العربيةالبالغة العربية

نعمنعم2021-3-20211 – 2 – 27الثالثةاللغة العربيةعلم األسلوب

نعمنعم2020-3-20207-3-7الرابعة اللغة العربية موسيقى الشعر

نعمنعم2020-3-20209-3-9الرابعة اللغة العربيةنظرية األدب

نعمنعم2021-3-20213-3-3األولي الجغرافيانصوص جغرافية بلغة اجنبية 

نعمنعم2021-3-20214-3-4تمهيدي الماجستير الجغرافياالجغرافية السياسية

نعمنعم2020-3-20209-3-9تمهيدي الماجستيرالجغرافيةعلم السكان

نعمنعم2021-3-202111-3-11 رابعةالجغرافيةجغرافية الوطن العربي

نعمنعم2021-3-20214-3-4الثانيةالجغرافيا ونظم المعلوماتجغرافية مناخية

نعمنعم2021-3-20213-3-3الثانيةالجغرافيا ونظم المعلومات جغرافيا حيوية

نعمنعم2021-3-20218-3-8األوليالجغرافيا ونظم المعلوماتاللغة العربية

نموذج 2نعمنعم2021-3-20219-3-3األوليالجغرافيا ونظم المعلوماتاللغة العربية

نموذج 2نعمنعم2021-3-20219-3-8األولياالعالماللغة العربية

نعمنعم2021-3-20212-2-28الثانيةالمعلومات ونظم الجغرافياالجغرافية االقتصادية 

نعمنعم2021-3-202114-3-14الثانيةواالثار  التاريخالعامة  الجغرافية

نعمنعم2021-3-202113-3-13األوليعلم النفساإلنجليزية حنان أبو الحمد أحمد

بواسطة رجع

26عدد المواد الكلـــي

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

2020-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

اآلداب/     كليـــة

صابر أمين دسوقي . د.أ

 اسالم صابر أمين. م.د.أ

محمد عبد هللا .د

محمد مرسي.د 

أحمد صبري سعد

افراج عزب السيد باشا/ د.ا

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

نجالء محمد عبد الجواد. أد

هبه صابر أمين/ د.م.أ

مسعد بحيري.د

1



                جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةاســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البرٌد الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمنعم20/3/202120/3/2021االوليالفيزياءد صالح عٌد ابراهٌم حمزة

نعمنعم28/2/202128/2/2021الثالثه3رياضيات 

نعمنعم27/2/202127/2/2021(معلوماتيه طبيه)االولىتاهيل رياضي

نعمنعم27/2/202127/2/2021االولىتاهيل رياضي

نعمنعم16/3/202117/3/2021المستوى الثانىاللغة االنجليزية

نعمنعم16/3/202117/3/2021المستوى االولاللغة االنجليزية

نعمنعم16/3/202117/3/2021المستوى االولاللغة االنجليزية

نعمنعم10/3/202111/3/2021الفرقة االولىاللغة االنجليزية

نعمنعم10/3/202111/3/2021الفرقة الثانيةاللغة االنجليزية

نعمنعم16/3/202116/3/2021االولى لغة انجليزيةساره رضوان محمد زكرٌا.د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌةرجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الحاسبات  والذكاء اإلصطناعً/     كلٌـــة 

احمد مصطفً عبد الباقى مجاهد/ د

10عدد المواد الكلــــً

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

مً مصطفً فهمً خاطر



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمنعم15/3/202115/3/2021االولى تعلٌم أساسىالعلوماللغة اإلنجلٌزٌةحسام سعٌد بٌومً/ د

نعمنعم23/3/202124/3/2021األولى تعلٌم أساسى تخلفاتلغة عربٌةاللغه اإلنجلٌزٌةرٌهام عبدالحمٌد عبدهللا/ د

Special Relativityنصف ورقةنعمنعم 2/3/20212/3/2021الرابعة عام ممٌزرٌاضٌات

Rigid body dynamicsنصف ورقةنعمنعم2/3/20212/3/2021الثالثة عام ممٌزرٌاضٌات

نعمنعم3/3/20213/3/2021األولى  عامبٌولوجٌا  جبر وحساب مثلثات 

نصف ورقةنعمنعم2/3/20212/3/2021الثالثة عامرٌاضٌاتدٌنامٌكا الجسم المتماسك

 جبر وحساب مثلثات بٌولوجٌا شعبة نعمنعم24/3/202224/3/2022الثانٌه  

نعمنعم03/08/202103/08/2021الثانٌهالرٌاضٌات2إستاتٌكا 

(مادة تخلفات من الفرقة الثالثة)نصف ورقهنعمنعم21/3/202121/3/2021عام الرابعةرٌاضٌاتدٌنامٌكا الجسم المتماسك 

نصف ورقةنعمنعم 2/3/20212/3/2021الثالثة عامرٌاضٌاتكهربٌة ساكنة

نصف ورقةنعمنعم2/3/20212/3/2021الرابعة عام ممٌزرٌاضٌاتموائع

نصف ورقةنعمنعم6/3/20216/3/2021األولى أساسىدراسات إجتماعٌةجبر

electrostaticنصف ورقةنعمنعم2/3/20212/3/2021الثالثة عام ممٌزرٌاضٌات

نصف ورقةنعمنعم17/3/202117/3/2021الثانٌة عامرٌاضٌاتتطبٌقات رٌاضٌة

ثلث ورقة إمتحانٌةنعمنعم17/3/202117/3/2021الثانٌة عامكٌمٌاءجبر خطًمصطفً حسن عبدهللا مطاوع/ د

نعمنعم03/08/202103/08/2021الثانٌه ممٌزالرٌاضٌات 2استاتٌكا

نعمنعم03/06/202103/06/2021االولىعلوماساسٌات الرٌاضٌات

نعمنعم03/06/202103/06/2021الرابعهالرٌاضٌات رٌاضه تطبٌقٌه

نعمنعم16/3/202116/3/2021الثالثة عامرٌاضٌاتنظرٌه االضطراب

نعمنعم 23/3/202123/3/2021الثانٌة تعلٌم اساسً تخلفات اولًعلوم لغة انجلٌزٌةاٌمان محمد حسن حسن علً/ د 

نعمنعم3/3/20213/3/2021الثانٌة اساسى رٌاضٌاتجبر 

نعمنعم03/06/202103/06/2021االولىالرٌاضٌات اساسٌات الرٌاضٌات

نصف ورقةنعمنعم4/3/20216/3/2021الرابعةرٌاضٌاتجبر

نعمنعم4/3/20216/3/2021الرابعة ممٌزرٌاضٌاتجبر

نعمنعم11/3/202511/3/2025الثالثه ممٌزالرٌاضٌات3جبر 

نعمنعم6/3/20216/3/2021األولى أساسىلغة عربٌةأساسٌات الرٌاضٌات 

تخلفاتنعمنعم2021-3-20212-3-2الرابعة التارٌخ تارٌخ مصر الحدٌث 

نعمنعم2021-3-20211-3-1االولًالعلوم  تارٌخ مصر المعاصر

نعمنعم2021-3-202125-3-25االولًالعلوم  تارٌخ مصر المعاصر

نعمنعم2021-3-20212-3-1االولًالرٌاضٌات جغرافٌة مصر هبه صابر/ د.م.أ

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

أحمد مصطفً عبدالباقً مجاهد/ د

مجدي مصطفى حسٌن/ د

شٌماء عزت وحٌد/ د

محمد السٌد عبدالعال عبدالغنى/ د

نجالء محمد عبد الجواد. أد

1



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

نعمنعم2021-3-20219-3-9الثالثة دراسات اجتماعٌةجغرافٌة العالم الجدٌد اسالم صابر أمٌن. م.د.أ

نعمنعم2021-3-20219-3-9الرابعة اللغة العربٌةاألسلوبٌة محمد عبدهللا.د 

نعمنعم2021-3-202115-3-15األولًاللغة العربٌةاحمد صبري سعد/ د

  ابتسام/ د- محمد عثمان عبد المنعم / أ د   

زكرٌا جبر
نعمنعم17/03/202117/03/2021الثانٌه عام النبات و المٌكروبٌولوجى المٌكروبٌولوجٌا 

مرفت / د - محمد عثمان عبد المنعم / أ د 

جمٌل حسن
نعمنعم17/03/202117/03/2021الثانٌه ممٌزقسم النبات و المٌكروبٌولوجى ممٌز  المٌكروبٌولوجٌا 

نعمنعم16/3/202116/3/2020الرابعة اساسًشعبة العلوم كٌمٌاء غٌر عضوٌة

نعمنعم16/3/202116/3/2021الرابعةعامشعبة الكٌمٌاءكٌمٌاء غٌر عضوٌة

نعمنعم16/3/202216/3/2022الثالثة أساسًاساسًرٌاضةد سحر محمد إبراهٌم عبد الحمٌد

هشام حسن عبد /د- مصطفً ٌس نصار /د.أ

العزٌز الفقً
نعمنعم16/3/202316/3/2022الرابعة  عام كٌمٌاء ممٌزكٌمٌاء غٌر عضوٌة 2

نعمنعم24/3/202124/3/2021األولً الرٌاضٌات (1)تحلٌل رٌاضً 

نعمنعم03/10/202103/10/2021االولً ممٌزالرٌاضٌات (1)تحلٌل رٌاضً 

نعمنعم03/10/202103/10/2021االولىالرٌاضٌات (1)تحلٌل رٌاضً 

نعمنعم28/3/202129/3/2021االولىالرٌاضٌاتمقدمه فى الحاسوب

نعمنعم27/3/202127/3/2021الثالثة   الرٌاضٌاتنظرٌة االضطراب

نعمنعم27/3/202227/3/2022الثانٌة  تعلٌم أساسً علوم ممٌزالجٌولوجٌا العامة 

نعمنعم27/3/202327/3/2023األولً  تعلٌم أساسً علوم الجٌولوجٌا العامة 

نعمنعم03/10/202103/10/2021األولً تعلٌم أساسً علوم الجٌولوجٌا العامة

نعمنعم03/10/202103/10/2021األولًتعلٌم أساسً علوم ممٌز الجٌولوجٌا العامة

النعم13/03/202114/03/2021الثانٌةرٌاضٌاتفٌزٌاء

نعمنعم17/03/202117/03/2021األولى ممٌزكٌماء ممٌزفٌزٌاء

النعم13/03/202114/3/2022الثانٌةشعبة الرٌاضٌاتحدٌثة و دٌنامٌكا حرارٌة

صالح . د.أ- مصطفً ٌاسٌن البكري . د.أ

عٌد إبراهٌم حمزة
نعمنعم13/3/202213/3/2021الثانٌةالفٌزٌاءالدٌنامٌكا الحرارٌة والفٌزٌاء الحدٌثة

نعمنعم11/3/202111/3/2021الرابعه ممٌزالرٌاضٌات  بحوث عملٌات ممٌز

نعمنعم03/08/202103/08/2021االولىرٌاضٌاترٌاضه اساسً

نعمنعم11/3/202111/3/2021الرابعهالرٌاضٌاتبحوث عملٌات

نعمنعم17/3/202117/3/2021الثانٌة عامكٌمٌاء و فٌزٌاء احصاء و احتماالت 

نعمنعم11/3/202211/3/2022الثالثهالرٌاضٌاتنظرٌة االحتماالت

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

 مصطفً ٌسن نصار/د.أ

    جمال احمد موسى. / د 

محمد أحمد محمد محمد سالم/د

محمود حسنى موسى مقلد/ د.ا

السٌد حامد على سٌد احمد/  د

2



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

  نعمنعم11/3/202311/3/2023الرابع ممٌزالبٌولوجى  جٌولوجٌا بٌئٌه وعلم الفلكجمال محمد السٌد القط./ اد

محمد أحمد / م - هشام شاكر زهره / د

محمد محمد سالم األعصر
نعمنعم11/3/202411/3/2024الرابعة البٌولوجى   علم الفلك

نعمنعم03/11/202103/11/2021الثالثهبٌولوجى ممٌزالطبقات وتارٌخ األرضفاطمة شاكر على السٌد الدسوقى. د

نسمة السٌد . د- رشا ٌحٌى عبد الغفار . د

ابراهٌم
نفس امتحان اولى عام واولى تخلفاتنعمنعم03/11/202103/11/2021الرابعة النبات والمٌكروبٌولوجىفطرٌات 

نفس امتحان اولى ممٌز واولى تخلفاتنعمنعم03/10/202103/10/2021الرابعهبٌولوجى فسٌولوجً نباترضوان رضوان ابو العباس خلٌل/د

نعمنعم03/09/202103/09/2021 الثالثةعلوم ممٌزالفٌزٌاء الحٌوٌةسمٌرة محمد سالم/ د.ا

نعمنعم03/08/202103/09/2021االولىالكٌمٌاء2كٌمٌاء عامة  &1كٌمٌاء عامة 

نعمنعم03/09/202103/09/2021االولىعلومكٌمٌاء عام

نعمنعم10/03/202110/03/2021الثانٌةفٌزٌاءكٌمٌاء

نعمنعم03/08/202103/08/2021الثانٌهكٌمٌاء1كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

-اٌمان عبد هللا قمر/ د-وجدي الدجدج  / د.أ

هشام حسن عبد العزٌز الفقً. كمال أمل د/د
  كٌمٌاء عامة  + (1)كٌمٌاء عامة  نعمنعم03/08/202103/08/2021االولى ممٌزكٌمٌاء ممٌز(2)

هشام حسن عبد . د- اٌمان عبد هللا قمر/ د

كمال أمل/د-العزٌز الفقً
نعمنعم03/08/202103/08/2021االولًبٌولوجً ممٌزكٌمٌاء غٌر عضوٌة وفٌزٌقٌة

نعمنعم03/07/202103/07/2021الثالثه ممٌز قسم النبات و المٌكروبٌولوجىالبكتٌرٌا

نعمنعم03/07/202103/07/2021الثالثه النبات واألحٌاء الدقٌقةالبكتٌرٌا

أحمد إسماعٌل محمد الهادي إسماعٌل/  د

محمد عاطف نصرالدٌن/  د
نعمنعم03/07/202103/08/2021الثالثه ممٌز النبات واألحٌاء الدقٌقةالفٌروسات 

غادة عٌد . د-سهٌر سعد عبدالسالم. د.م.أ

عبد الجٌد
نعمنعم03/07/202103/07/2021 الثالثةبٌولوجًالبكتٌرٌا

هشام حسن . د- اٌهاب عبد الحمٌد صالح.د

عبد العزٌز الفقً
نعمنعم03/07/202103/07/2021الثالثهكٌمٌاءكٌمٌاء بٌئٌة

نعمنعم03/08/202103/08/2021االولىالرٌاضٌاتجبر

نعمنعم03/07/202103/07/2021الثالثهالرٌاضٌاتتحلٌل عددي

نعمنعم03/06/202103/07/2021الثانٌهكٌمٌاءكٌمٌاء عضوٌهوجدي الدجدج/د

نعمنعم03/03/202103/04/2021الثانٌهفٌزٌاءالفٌزٌاء الفلكلٌة واالرصاد الجوٌةصالح عٌد ابراهٌم حمزة. د.أ

)بٌولوجٌا عامة وتنوع بٌولوجى  كٌمٌاء- بٌولوجى نعمنعم03/01/202103/01/2021اولى(

)بٌولوجٌا عامة وتنوع بٌولوجى كٌمٌاء- بٌولوجى نعمنعم03/01/202103/01/2021اولى ممٌز(

رجع بواسطة

مصطفً حسن عبد هللا مطاوع/د

دعاء صبرى ابراهٌم/ د

د غاده عٌد- أ د محمد عثمان عبد المنعم   

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

وجدى على/ د

  السٌد محمود مبروك/ أد 

3



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

نعمنعم2021-3-20212-3-1االولًالعلوم جغرافٌة مصر

نعمنعم2021-3-20212-3-1االولًالجغرافٌااسس جغرافٌا طبٌعٌة 

نعمنعم23/3/202124/3/2021الثانٌة(تخلفات أول ) تعلٌم اااااااساسً  لغة إنجلٌزٌة

نعمنعم15/3/202115/3/2021االولى لغة عربٌة لغة إنجلٌزٌة

نعمنعم1/3/20211/3/2021األولىرٌاضٌات ممٌز1استاتٌكا 

نعمنعم3/3/20213/3/2021الثانٌةرٌاضٌات ممٌز2الجبر 

نعمنعم17/3/202117/3/2021الثانٌةرٌاضٌات ممٌزتطبٌقات الرٌاضة

نعمنعم10/3/202110/3/2021األولىرٌاضٌات تعلٌم أساسىمقدمه فى الحاسوبعبٌر شعبان الفٌشاوى/د

رجع بواسطة

88عدد المواد الكلً

 صابر أمٌن دسوقً. د.أ

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

دعاء إبراهٌم غزال/د

عبٌرشعبان محمود/د

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

4



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم2021-3-202118-3-18رابعة مدنياأللى الحاسب تطبيقات

نعمنعم2021-3-202116-3-16ماجستير مدنيالالخطي التحليل


 Advanced Communication عدلي تاج الدين- باسم ممدوح . د.م. أCommunications and Computer Engineering1-3-20211-3-2021نعمنعم

نعمنعم2021-3-202114-3-14الثالثة التسميم بمساعدة الحاسب الحاسب بمساعدة التسميمباسم ممدوح حجاج الحلوانى. د.م. أ

نعمنعم2021-3-20219-3-9اعداديالرياضياتعامة كيمياءهناء ابو المجد.د

نعمنعم2021-3-20218-3-8الرابعة الكهربيه الهندسة الصور معالجة

نعمنعم2021-3-20216-3-6المستوي صفر الكهربيه الهندسة الحاسبات برمجه

نعمنعم2021-3-20212-3-2تمهيدي ماجستير الكهربيه الهندسةالعلميه الكتابه

نعمنعم2021-3-20214-3-4المستوي االول الهندسة الكهربيهالهيكليه البرمجه

تخلفات مادةنعمنعم21/3/202144277اإلعداديةالرياضيات والفيزيقا والعلوم الطبيعيةوالمصطلحات الفنية اللغة

نعمنعم2/3/20212/3/2021اإلعداديةالرياضيات والفيزيقا والعلوم الطبيعيةوالمصطلحات الفنية اللغة مادة

بواسطة رجع

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة بشبرا/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات مدير مشروع البوابة االلكترونية

  طه عوض هللا السيد. د.م.أ

شادي يحيى المشد . د

أحمد عبدالرحمن أحمد بدير\  د

11عدد المواد الكلي

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

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

1



                     جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

فاتن شفبق/ د

باسمة ربٌع/ د

مدٌحة حسن/ د

امال غرٌب/ د

خدٌجة سعٌد/ د

أمل عبد العزٌز/ د

سهام محمد عبد العزٌز/ د

راوٌة عبد الغنى/ د

حنان نبوى/ د

حنان نبوى/ د

رشا راضى/ د

رضا محمد/ د

نعمنعم7/3/20218/3/2021الثالثةالتمريضتمرٌض االطفال

امل احمد حسن عمران/ د

دعاء صبحى / د

زٌنب ربٌع/ د
نعمنعم11/3/202111/3/2021الرابعةالتمريضطرق البحث

أمٌنه عبدالرازق محمود/ د

نعمنعم4/3/202119/3/2021االولىالتواصل العالجى مدٌحه حسن بٌومى/ د
ال ٌوجد اقسام فى المعهد الفنى 

للتمرٌض

فوزٌة فاروق كامل/ د

سلوي ابراهٌم محمود/ د

رحاب محمد رشاد/ د

ابتسام سعٌد احمد/ د

هوٌدا حسن السٌد/ د

نورا احمد عبدهللا/ د

احسان سعد سلٌمان/ د

محضٌة مرسً الشحات/ د

اٌة غنٌمً حسنٌن/ د

امٌرة محمد عبدالمنعم/ د

/زٌنب ابراهٌم اسماعٌل/ د

هناء سمٌر عبدالعزٌز/ د

نورا أحمد عبدهللا/ د

 نموذج اجابة2مرسل نعمنعم24/3/202124/3/2021الثالثةادارة التمريضمبادىء ادارة الخدمات الصحٌة

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التمرٌض/     كلٌـــة



نعمنعم27/3/202127/3/2021االولىالتمريضطرق التواصل ومهارات التثقٌفامل رفاعى/د

سلوي ابراهٌم محمود/فوزٌة فاروق كامد/ د

رحاب محمد رشاد/ د

ابتسام سعٌد احمد/د

هوٌدا حسن السٌد/ د

نورا احمد عبدهللا/ د

احسان سعد سلٌمان/ د

محضٌة مرسً الشحات/ د

اٌة غنٌمً حسنٌن/ د

امٌرة محمد عبدالمنعم/ د

زٌنب ابراهٌم اسماعٌل/ د

هناء سمٌر عبدالعزٌز/ د

نعمنعم8/3/20218/3/2021الرابعةالتمريضادارة التمرٌض

هوٌدا صادق عبدالحمٌد/ د

منً عبدهللا عبدالمرضً/ د

هناء عبدالجواد عبد المجٌد/ د

تٌسٌر حمٌدو ابو سرٌع/ د

محبوبة صبحً عبدالعزٌز/ د

بسمة محمد عبدالرحمن/ د

ابتسام محمد عبد العال/ د

وفاء عطا محمد/ د

دعاء محمد صبحى/ د

شٌماء جمال الدٌن ابراهٌم/ د

نعمنعم21/3/2102128/3/2021الثالثة302التمريض تمريض الفم والشيخوخة

معهد فنًنعمنعم2021-3-20217-3-7الثانٌةالتمريضاإلنجلٌزٌة حنان أبو الحمد أحمد/ د

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

8عدد المواد الكلــــــــً

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

 (الجمباز العام) 5الجمباز الفني 

نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز والتمرينــــات

نعمنعم22/3/202123/3/2021الثالثهو التعبير الحركي

الجمباز الفني للرجال
قســـــم نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز والتمرينــــات                                                                                                                                                                                                                                  و التعبير الحركي

نعمنعم16/3/202116/3/2021الثانية

. ال نعم 10/3/202112/3/2021االولىنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب الكرة الطائرةد محمد جمال على فرج.م

د .م.هيثم أحمد إبراهيم زلط        أ/ د .م.أ

أحمد طه محمود/ 
ال نعم10/3/202114/3/2021الثالثةنظريات وتطبيقات رياضات المنازالتمنازالت تحكيم 

نعمنعم25/3/202125/3/2021الرابعه رياضات القسم التطبيقي ريشة طائرة

نعمنعم14/3/202114/3/2021الثانيةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربرياضات المضرب

نعمنعم23/3/202123/3/2021الرابعةعلوم الصحة الرياضيةألسس الفسيولوجيةا

نعمنعم 21/3/202121/3/2021الرابعةعلوم الصحة الرياضيةمادة التدليك الرياضي

نعمنعم21/3/202121/3/2021الرابعةعلوم الصحة الرياضيةاإلصابات واإلسعافات األولية فى المجال الرياضى

نعمنعم9/3/20219/3/2021الرابعةعلوم الصحة الرياضيةاإلصابات واإلسعافات األولية فى المجال الرياضى 

ال نعم11/3/202111/3/2021الرابعة التدريب الرياضياالنتقاء في المجال الرياضيالسيد عبد المرضى/ د

ال نعم15/3/202115/3/2021الرابعهميكانيكا منازالتتطبيقات الميكانيكا الحيوية فى رياضات المنازالتد عبدالعزيز عبدالعزيز

نعمنعم15/3/202116/3/2021االولىنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب(تنس طاولة )رياضات المضرب مصطفى طه/ د

نعمنعم25/03/202125/03/2021الرابعةظريات وتطبيقات رياضات المنازالترفع االثقالمصطفى عثمان/ د

  رجع بواسطة

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

إيهاب محمد عماد الدين/ د.م.أ

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربية الرياضية/     كليـــة

احمد مصطفي امام/ د

أكرم عبد المرضى خليفه ابراهيم/ د

عمرو سعيد ابراهيم/ د.م.أ



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربية الرياضية/     كليـــة

احمد مصطفي امام/ د

                                    

تطبيقات طرق التدريب في رياضات 

(تنس أرضى)التخصص
نعمنعم 18/3/202119/3/2021الرابعةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

نعمنعم25/3/202126/3/2021الرابعةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب(رياضة التنس االرضى) رياضات القسم التطبيقى          

تخصص رياضات القسم

(تنس طاولة)التطبيقى تخصص 
نعمنعم18/3/202119/3/2021الرابعهنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

نعمنعم25/3/202125/3/2021الرابعة اداره رياضيةطبيقات االداره الرياضيه في رياضات المضربمجدى مصلحى / د

نعمنعم24/3/202124/3/2021الثالثهمسابقات الميدان والمضمار رامى محمد الطاهر/ د.م.أ

نعمنعم22/3/202122/3/2021الثالثهعلوم الصحه الرياضيةبيولوجبا الرياضهمحمود سعيد محمود حسن/ د

النعم11/3/202112/3/2021الرابعةاالداره الرياضيةإدارة األزمات والموارد البشريةمحمد يونس/ د

/ د.محمد مصلحي                   م/ د.م.أ

/ د.شادى هشام                             م

عبدهللا سوسه

نعمنعم13/3/202113/3/2021االولىنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية(1)كرة القدم 

نعمنعم25/3/202125/3/2021الرابعهالرياضات الجماعيه ورياضات المضربطرق تدريس الرياضات الجماعيةمحمد عبدالشافى محمد احمد    / د.م.أ

نعمنعم18/3/202118/3/2021الثانيةنظريات وتطبيقات الرياضات المائيةكرة الماء والغطسمحمد عزت/د

نعمنعم17/3/202117/3/2021االولىنظريات وتطبيقات المنازالتالمنازالتاحمد يوسف عبدالرحمن/ د.م.أ

نعمنعم11/3/202111/3/2021الثانيةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعيةكرة اليدعمرو سيد فهمى / د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية  رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

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

احمد عبدالمعين/ د

26عدد المواد الكلي



جامعة بنهــــا

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم29/3/202129/3/2021الرابعةالفيزياءأعتزار اشباه موصالت 

اجابه نصف المادهنعمنعم13/3/202114/3/2021الثالثةالفيزياءالكترونيات

نعمنعم16/3/202117/3/2021الرابعةالفيزياءأشباه موصالت   

نعمنعم15/3/202215/3/2022الثالثهالجيوفيزياءمعالجة البيانات السيزمية والجيوفيزياء البحرية

نعمنعم8/3/20218/3/2021األوليالجيولوجيا جيولوجيا

نعمنعم11/3/202411/3/2023الثانيهالرياضياتإحصاء حيوي

نعمنعم15/03/202115/03/2021الثالثهالجيولوجيامعالجة البيانات السيزمية والجيوفيزياء البحرية

نعمنعم16/3/202216/3/2022مرحلة البكالوريوس- الثاني : المستويقسم الجيولوجيا  أساسيات الجيوفيزياء

نعمنعم13/3/202513/3/2024االولالنانوتكتولوجيالكيمياء التطبيقية

نعمنعم16/3/202316/3/2023 التانية كيمياء خاص معالجة مياه 

نعمنعم8/3/20228/3/2023االولىالكيمياء  كيمياء غير عضوية تطبيقية 

نعمنعم15/3/202115/3/2021الثالثهكيمياءمبيدات وسموم

نعمنعم14/3/202115/3/2021دبلومه دبلومة جيولوجيا رواسب الخامات استخالص الخاماتعادل ماضي عفيفي/ د, عبدالعظيم مهنا- د.أ

نعمنعم14/3/202114/3/2022الرابعهجيولوجيامقدمه فى سجالت االباروفاء الشحات عفيفى الشحات/د

عادل ماضي عفيفي / د- عمرو عبدالناصر علي خليل ./د

                          محمد
نعمنعم14/3/202214/3/2023الرابعهكيمياء-جيولوجيا و جيولوجياميكروسكوبية و بترولوجية الخامات

نعمنعم11/3/202311/3/2022الثانيهالجيولوجيا الخاص التحفر والحفريات النباتيه  

نعمنعم7/3/20217/3/2021الرابعهالجيولوجياجيولوجيا مصر

  2الجيولوجيا العامه  نعمنعم27/2/20212/3/2021الرابعهالجيولوجيا 

نعمنعم4/3/20214/3/2021الثانيهالجيولوجيا الحفريات االفقاريه

نعمنعم13/3/202213/3/2021الثالثهجيولوجيا خاصالجيومورفولوجى و البيئه القديمه 

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

رجع بواسطة

جمال محمد السيد القط/ د

هشام حسن عبد العزيز الفقي.د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم شعراوى/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي االول 

العلــــــــوم/     كليـــة

  رضا محسوب النبي محمد/ د

محمد أحمد محمد محمد سالم/ د

إيناس محمد/د



جامعة بنهــــا

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي االول 

العلــــــــوم/     كليـــة

  رضا محسوب النبي محمد/ د ابراهيم / د- مصطفى شاهين / د- محمد احمد حسن هيكل / د

سيد / د-ماهر النجار/ د-مصطفى ياسين / د- سيد احمد  

صبرى سعده/ د- ايمان محمد عبد هللا / د- مبروك 

نعمنعم13/3/202313/3/2022االولى الكيمياء(1)كيمياء عامة   

نعمنعم15/3/202115/3/2021الثالثهكيمياءالمبيدات والسموم

نعمنعم13/3/202413/3/2023الثالثه الكيمياءكيمياء البلمرات

نعمنعم9/3/202112/3/2021الثانيهالكيمياء كيمياء غير عضوية  جمال عويس السيد/ اد+ إيهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد  /د

نعمنعم12/3/202112/3/2021تمهيدى دكتوراة علم الحيوان شعبة الوراثة والهندسة الوراثيةوصف أعضاء التنفس وغازات الدمدعاء صبرى ابراهيم /د

  1كيمياء غير عضوية تطبيقية  نعمنعم8/3/20218/3/2022االولىالكيمياء  

نعمنعم11/3/202112/3/2022 ميكرووكيمياءالكيمياء2كيمياء التحليل االلي 

نعمنعم2/3/20212/3/2021الرابعهالرياضيات1 بحوث عمليات 

نعمنعم11/3/202211/3/2021الثانيهالرياضياتإحصاء وحاسب

نعمنعم20/3/202120/3/2021االولىالفيزياءالفيزياءد صالح عيد ابراهيم حمزة

مصطفى شاهين/ د

محمد هيكل/ د

ايمن عوض علي/ د

نعمنعم11/3/202111/3/2021الرابعالكيمياءالتحليل اآللي

نعمنعم11/3/202211/3/2022الثانيهجيولوجياتحفر وحفريات نباتيةفاطمة شاكر على السيد الدسوقى. د

نعمنعم10/3/202111/3/2021الثالثهكيمياء خاص العناصر االنتقالية والمتراكبات مصطفي يسن نصار/د- ابراهيم السيد احمد /د

نعمنعم10/3/202110/3/2022الثانيه النبات والميكروبيولوجى فسيولوجيا النبات رضوان رضوان ابو العباس خليل/د

أميرة / د-نسمة السيد ابراهيم / د-رشا يحيى عبد الغفار/ د

السيد عبد العزيز
نعمنعم10/3/202210/3/2023الثالثهالنبات والميكروبيولوجى فسيولوجيا الفطريات 

نعمنعم24/1/20219/3/2021الثانيهالكيمياءكيمياء غير عضوية

نعمنعم9/3/20219/3/2022الثانيهالكيمياءكيمياء غير عضوية

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

رجع بواسطة

أمل متولى/ د

إيهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد   .د

 محمد احمد حسن هيكل/ د

السيد حامد على/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم شعراوى/ د.أشادي يحيى المشد/ د



جامعة بنهــــا

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي االول 

العلــــــــوم/     كليـــة

  رضا محسوب النبي محمد/ د
غادة عيد عبدالجيد ابراهيم/ د

محمد عاطف عبدالرحمن نصر الدين/ د

أميرة السيد عبد العزيز/ د

نعمنعم7/3/20217/3/2021االوليالميكروبيولوجي مميز نبات عام 1

نعمنعم7/3/20217/3/2021الرابعهكيمياء الكيمياء التحليلية ايمن عوض علي/ د -مصطفي شاهين/ د 

نعمنعم27/2/202127/2/2021الثالثهالكيمياءآلية التفاعالت العضوية

نعمنعم15/3/202315/3/2023الرابعهكيمياءالمركبات غير المتجانسه

نعمنعم7/3/20217/3/2021الثانيهكيمياءكيمياء عضويه اليفاتيه

/ د-   محمود مصطفى عامر/ د- محمد عثمان عبد المنعم / د

مرفت جميل حسن
نعمنعم7/3/20217/3/2021دبلومهدبلومه الكيمياء الحيويه مقدمه فى الميكروبيولوجى

نعمنعم6/3/20217/3/2021االولىالرياضيات1حاسب الى مصعب عبد الحميد محمد حسان/د

نعمنعم7/3/20217/3/2021الثانيهكيمياءالكيمياء العضويةوجدى على/د

نعمنعم7/3/20217/3/2021الثالثهكيمياءكيمياء التزييف والتزوير  جمال عويس السيد/ د+ إيهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد  /د

نعمنعم6/3/20216/3/2021الثالثهالرياضيات1موضوعات مختاره في الحاسب جمال احمد موسى/ د

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعالرياضيات وعلوم الحاسبميكانيكا تحليليهاحمد مصطفى عبد الباقى مجاهد/د

نعمنعم4/3/20214/3/2021 الثانيةكيمياء خاص(2)الكيمياء العضوية االليفاتية  عبد المتعال عبدالمجيد الشيخ/ د

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعهالرياضيات احصاء رياضيمحمد عبدالجواد أحمد/ د

نعمنعم3/3/20214/3/2021االولىالفيزياء(1)فيزياء 

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعهالفيزياءالمواد االمورفية و الزجاجية 

  نعمنعم4/3/20214/3/2021تمهيدي ماجستير النبات والميكروبيولوجي ميكروبيولوجي طبيهأحمد إسماعيل محمد الهادي إسماعيل/ د

نعمنعم1/3/20211/3/2021الثالثهالكيمياءالكيمياء البترول والبتروكيماويات

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعكيمياءكيمياء وتكنولوجيا البويات 

نعمنعم3/3/20214/3/2021الثالثالكيمياءالكيمياء العضوية الطيفية

نعمنعم28/2/202128/2/2021الرابعه النبات و الميكروبيولوجىالبكتريا

نعمنعم1/3/20211/3/2021الرابعهالنبات و الميكروبيولوجى المناعه 

نعمنعم28/3/20211/3/2021الرابعهالكيمياء كيمياء كهربية  السيد محمود مبروك سرور. د

نعمنعم1/3/20211/3/2021الثالثهالكيمياءالكيمياء غير العضوية وتطبيقاتهاايمن عوض علي/د- السيد البدوى/ د

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

رجع بواسطة

محمد عبد الرحمن موسى ابو ريا/ د

مرفت جميل حسن / د -  محمد عثمان عبد المنعم/ د 

محمد  سيد عبد الرحمن سيد بحالو/ د

محمود حسنى موسى مقلد/د

إسالم شعراوى/ د.أشادي يحيى المشد/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنهــــا

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي االول 

العلــــــــوم/     كليـــة

  رضا محسوب النبي محمد/ د

نعمنعم28/2/202128/2/2021تمهيدى دكتوراهالميكروبيولوجىاالصحاح البيئى و االنزيمات الميكروبيه

نعمنعم28/2/202128/2/2021دبلومهدبلومه الميكروبيولوجيا التطبيقيهالمناعه و االمصال 

نعمنعم27/2/202127/2/2021الثالثهعلم الحيوان(1)وظائف اعضاء دعاء صبرى ابراهيم/د

نفس امتحان شعبة حشراتنعمنعم1/3/20211/3/2021األولىالعلوم لغة انجليزية

نعمنعم1/3/20211/3/2021األولىكيمياءلغة انجليزية

نعمنعم1/3/20211/3/2021األولىجيولوجيالغة انجليزية

نعمنعم1/3/20311/3/2021األولىحيوانلغة انجليزية

  نعمنعم 7/3/20217/4/2021الثانيهحاسب و رياضياتميكانيكا نيوتونيةعبير شعبان الفيشاوى/ د

نعمنعم 4/3/20214/3/2021تمهيدى دكتوراهالنبات والميكروبيولوجيالمقاومه البيولوجيهمحمد هشام ياسين/د

نعمنعم 14/3/202114/3/2021تمهيدى ماجستيرالنبات والميكروبيولوجيعلم البيئة الميكروبية

نعمنعم 11/3/202111/3/2021دبلومهالنبات والميكروبيولوجيمضادات حيويه

النعم 20/2/202120/2/2021االولىقسم الرياضيات1رياضة عامة 

النعم20/2/202120/2/2021االولىقسم الرياضيات2رياضة عامة 

النعم27/3/202127/3/2021االولىقسم الرياضيات(اعذار) 1رياضه عامه 

نعمنعم 24/3/20215/3/2021الثانيه كيمياء خاص (2)الكيمياء العضوية االليفاتية 

نعمنعم 4/3/20215/3/2021الرابعهكيمياء خاصكيمياء االضافات البتروليه

نعمنعم14/3/20215/3/2021 الثانيةكيمياء خاص(2)الكيمياء العضوية االليفاتية 

نعمنعم2/3/20212/3/2021 الثانيةكيمياء خاص (1)الكيمياء العضوية االليفاتية 

نعمنعم2/3/20212/3/2021الرابعهجيولوجيا خاصالجيلوجيا الهندسيه

نعمنعم4/3/20214/3/2021دبلومةجيولوجيا رواسب الخاماتمعادن الخامات

نعمنعم16/3/202116/3/2021الرابعهالرياضيات(2) موضوعات مختارة في الرياضيات 

نعمنعم11/3/202111/3/2021الثانيةفيزياء+حاسبالدوائر المنطقيه 

نعمنعم4/3/20214/3/2021الثانيةرياضيات-   فيزياء- الحاسب الي  التفاضل و التكامل المتقدم

نعمنعم2/3/20212/3/2021الثالثهكيمياء مميزالمعادالت التفاضليه

نعمنعم21/3/202121/3/2021االوىلاساسياساسيات الرياضيات 

نعمنعم9/3/20219/3/2021االولىكيمياءكيمياء غير عضويه تطبيقيهسحر محمد ابراهيم عبد الحميد/د

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

رجع بواسطة

نعمنعم18/3/202118/3/2021دبلوم دراسات علياالجيولوجياطرق التحاليل في الجيولوجيا  

نعمنعم9/3/20219/3/2021الرابعةالجيولوجياجيوكيمياء

 عادل ماضي عفيفي محمد/ د

 أحمد محمد أحمد/د

  مصطفى محمد مجاهد أحمد/ د

محمد ياسين/د

  أحمد حمدى طنطاوى/ د

 عبد المتعال عبدالمجيد الشيخ/ د

غاده الصادق عبدهللا الصادق/ د

احمد عبد هللا/د

محمد عثمان عبد المنعم/ د   

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم شعراوى/ د.أشادي يحيى المشد/ د



جامعة بنهــــا

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي االول 

العلــــــــوم/     كليـــة

  رضا محسوب النبي محمد/ د

نعمنعم7/3/20217/3/2021تمهيدي دكتوراةالجيولوجياعلم المعادن المتقدم 

نعمنعم8/3/20218/3/2021الثالثةالجيولوجيا صخور الركيزة المصرية المعقدة

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعالجيولوجيامقرر البلورات والمعادن

نعمنعم 28/2/20211/3/2021الثانيالجيولوجياالمعادن المكونة للصخور

نعمنعم4/3/20224/3/2022والرابع-الثاني الجيولوجيامقرر البلورات وبصريات المعادن

نعمنعم27/2/202127/2/2021الثالثهالجيولوجياجيولوجيا المياهمحمد عبدهلال حسن الفخراني/ د

نعمنعم14/3/202114/3/2021الثاني النبات والميكروبيولوجي ميكروبيولوجيا عامة مرفت جميل حسن/ د, صباح أبو المعاطي أحمد السيد/ د

نعمنعم14/3/202114/3/2021 دبلومةميكروبيولوجيا تطبيقية بيئة كائنات دقيقة 

نعمنعم14/3/202114/3/2021الرابع.ميكروبيولوجي وكيمياء تحليالت قياسية

97عدد المواد الكلي
علي الكلية التأكد من المقررات الواردة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس

رجع بواسطة

  مصطفى محمد مجاهد أحمد/ د

صباح أبو المعاطي أحمد السيد / د

إسالم شعراوى/ د.أ شادي يحيى المشد/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

نعمنعم06/03/202107/03/2021االولىاالقتصاد المنزلىاسس اعداد الغذاء

نعمنعم06/03/202107/03/2021الثالثةاالقتصاد المنزلى(نصف المادة  )ادارة الموارد و ترشٌد االستهالك 

نعمنعم20/3/202123/3/2021االولى الئحة قدٌمةاالقتصاد المنزلًمبادئ التغذٌة و علوم االطعمة 

نعمنعم15/3/202115/3/2021الثالثةاالقتصاد المنزلىتخطٌط واعداد الوجبات

نعمنعم11/3/202111/3/2021الرابعةرٌاض االطفالدراسات بٌئٌة وحٌوٌة

نعمنعم9/3/20219/3/2021ماجستٌراالقتصاد المنزلى تخطٌط و اعداد وجبات

نعمنعم18/3/202118/3/2021ماجستٌراالقتصاد المنزلً صحة البٌئة

نعمنعم28/2/202128/2/2021الثانٌةاالعالم التربوىتشرٌعات إعالمٌة: المادة 

نعمنعم17/3/202118/3/2021االولى االعالم التربوىمدخل الى االتصال بالجماهٌر

النعم17/3/202117/3/2021الئحة جدٌدة- األولى االقتصاد المنزلىاقتصادٌات الغذاءاٌمان بدوى محمد محرم/ د

نعمنعم28/2/20211/3/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌم(استخدام نوافذ)حاسب الي 

نعمنعم16/3/202117/3/2021الرابعةرٌاض االطفال الحاسب االلً فً التخصص

نعمنعم17/3/202117/3/2021االولىتكنولوجٌا التعلٌممستحدثات تكنولوجٌاهبه عادل عبدالغنً الجندي/ د

نعمنعم17/3/202117/3/2021الثالثةاالعالم التربوىنظرٌات اإلخراج فً المسرح المدرسً

نعمنعم11/3/202111/3/2021الرابعةاالعالم التربوىنصوص إعالمٌة باللغة األوروبٌة 

نعمنعم16/3/202116/3/2021ماجستٌراالعالم التربوىأدب األطفال المقارن

نعمنعم11/3/202111/3/2021دكتوراةاالقتصاد المنزلً اتجاهات حدٌثة 

نعمنعم18/3/202118/3/2021الثانٌةاالقتصاد المنزلى اسس تصمٌم 

نعمنعم16/3/202116/3/2021دكتوراةاالقتصاد المنزلى تكنولوجٌاالمالبس

نعمنعم15/3/202115/3/2021االولىالتربٌة الموسٌقٌةتذوق الموسٌقى العربٌة

نعمنعم9/3/20219/3/2021الثانٌةرٌاض االطفالالتعبٌر الموسٌقً للطفل

نعمنعم16/3/202116/3/2021الثانٌةالتربٌة الموسٌقٌةقواعد الموسٌقى العربٌة

نعمنعم14/3/202115/3/2021الرابعة رٌاض االطفال(صعوبات التعلم )علم نفس تعلٌمى غادة عبد الحمٌد عبد العاطى منتصر/ د

نعمنعم28/2/20213/3/2021الرابعةتكنولوجٌا التعلٌم تكنولوجٌا التعلٌم االلكترونىحنان محمد السٌد عمار/ د

نعمنعم27/2/202127/2/2021الئحة جدٌدة- االولىتكنولوجٌا التعلٌم مقدمة فى البرمجة

نعمنعم26/12/202026/12/2020(تخلفات)االولى تكنولوجٌا التعلٌممقدمة نظم التشغٌل

نعمنعم27/2/202127/2/2021الئحة قدٌمة- االولىتكنولوجٌا التعلٌممقدمة نظم التشغٌل

النعم15/3/202115/3/2021الئحة جدٌدة- االولىاالعالم التربوى مدخل إلى علوم المسرح  إبراهٌم أحمد سالمان/ د

النعم14/3/202114/3/2021الرابعةاالعالم التربوىالنقد والدراما

نعمنعم18/3/202118/3/2021ماجستٌراالعالم التربوى قراءات باللغة اإلنجلٌزٌة فى التخصص

نعمنعم4/3/20214/3/2021الرابعةاالعالم التربوىطرق تدرٌس فً مجال التخصص

  رجع بواسطة

2021-2020بٌان 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

اٌناس السٌد الدرٌدي/ د.أ

شٌماء السعٌد محمد علً/ د

مصطفى محجوب/ د

نوال عباس السٌد طاحون/  د.م.أ

امل سعٌد احمد محمد وافى/ د

عٌد على ذكى/ د.أ

أمٌنة محسن األكشر/  د.م.أ

احمد السٌد محمد السٌد/ د.م.أ

السٌد عثمان/ د

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

1



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة  النوعٌة/     كلٌـــة

نوال عباس السٌد طاحون/  د.م.أ

نعمنعم13/3/202113/3/2021الئحة جدٌدة- االولى(جمٌع الشعب)المناهج وتنظٌماتها

نعمنعم4/3/20216/3/2021الرابعةالتربٌة الموسٌقٌة-االقتصاد المنزلى 2طرق تدٌرس ف مجال التخصص 

نعمنعم3/3/20214/3/2021الثالثة االقتصاد المنزلى- التربٌة الفنٌة مناهج التخصص

نعمنعم3/3/20213/3/2021الئحة جدٌدة- االولىاالعالم التربوى-التربٌة الفنٌةمدخل الى العلوم التربوٌة

نعمنعم3/3/20214/3/2021الثالثة االقتصاد المنزلىمناهج ااالقتصاد المنزلى

نعمنعم4/3/20215/3/2021الثانٌةالتربٌة الفنٌة- تكنولوجٌا التعلٌمعلم نفس النمو

نعمنعم2/3/20213/3/2021الرابعةاالقتصاد المنزلىعلم نفس اجتماعى وصحة نفسٌة

نعمنعم29/12/202029/12/2020الئحة قدٌمة- االولى(تخلفات)جمٌع الشعب عدا تربٌة فنٌةمدخل الى العلوم النفسٌة

نعمنعم13/3/202113/3/2021الئحة قدٌمة- االولىجمٌع الشعب عدا تربٌة فنٌةمدخل الى العلوم النفسٌة

نعمنعم6/3/20216/3/2021الئحة قدٌمة- االولىالتربٌة الموسٌقٌة أساسٌات الحاسب اآللً

نعمنعم9/3/20219/3/2021ماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌمإنتاج الحقائب التعلٌمٌة

نعمنعم6/3/20216/3/2021الرابعة تكنولوجٌا التعلٌم تصمٌم المواقف التعلٌمٌة

نعمنعم11/3/202112/3/2021ماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌم طرق البحث وتحلٌل البٌانات 

نعمنعم8/3/202111/3/2021االولىاالقتصاد المنزلىكٌمٌاء عضوٌة وغٌر عضوٌةفضل الدٌب/ د

نعمنعم10/3/202110/3/2021الئحة جدٌدة- االولىاالعالم التربوىمدخل إلى الرادٌو والتلٌفزٌونأمٌرة حسن سالم / د- محمد أحمد عبود/ د.م.أ

نعمنعم6/3/20217/3/2021الثالثة االعالم التربوىدراما اإلذاعة والتلٌفزٌون

نعمنعم9/3/20219/3/2021ماجستٌراالعالم التربوىالتلٌفزٌون التعلٌمً
                                                  علم 

نعمنعم2/3/20213/3/2021الرابعةتكنولوجٌا التعلٌمالنفس االجتماعى والصحة النفسٌة 
 

نعمنعم17/3/202117/3/2021االولىبرنامج اعداد معلم ذوى االحتٌاجات الخاصة فى مرحلة الطفولة المبكرةمهارات التواصل لذوى االحتٌاجات الخاصة

نعمنعم8/3/20219/3/2021الثالثة التربٌة الفنٌة فنون ذوى االحتٌاجات

نعمنعم7/3/20218/3/2021الئحة قدٌمة- الرابعةاالعالم التربوىمناهج البحث

نعمنعم8/3/20218/3/2021الئحة جدٌدة- االولىاالعالم التربوىعلوم الصحافة

حسن محمد حسن      . د.م.أ

هانً أبوالفتوح/ د.م.أ

نعمنعم7/3/20217/3/2021دكتوراةتكنولوجٌا التعلٌم البرمجة باستخدام البرمجة الجاهزة

نعمنعم7/3/20217/3/2021الثانٌةاالقتصاد المنزلى إدارة اعمال المنزل

نعمنعم27/2/202127/2/2021االولىاالقتصاد المنزلىاسرٌة علوم مدخل

نعمنعم18/03/202118/03/2021ماجستٌراالقتصاد المنزلى فراءات باللغة االنجلٌزٌة فً  التخصص

  رجع بواسطة

هانً أبوالفتوح جاد إبراهٌم/ د.م.أ

وحٌد مصطفى كامل مختار/ د

57عدد المواد الكلً

عبد السالم محمد عزٌز/د.م. أ

رشا منصور/ د

محمد أحمد عبود/ د.م.أ

صالح الدٌن عبد القادر محمد/ د. أ

هاجر محمد رضا/  د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

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

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

2



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم23/3/202123/3/2021الرابعةلبرنامج جودة ومراقبة األغذيةالهستولوجيا

نعمنعم17/3/202117/3/2021االولىالبيوتكنولوجي الهستولوجيا

الهستولوجيا

لبرنامج االدوية البيطرية 

والمستحضرات البيولوجية 

(تكميلي)

نعمنعم6/3/20216/3/2021الثانية

نعمنعم4/3/20214/3/2021االولىبرنامج جودة ومراقبة االغذيةالهستولوجيا

نعمنعم25/3/202126/3/2021الثانيةلبرنامج االبيوتكنولوجي تكميليالهستولوجيا

نعمنعم8/3/20218/3/2021االولىالهستولوجياالهستولوجيا

Pharmacology-IGeneral Programنظام قديمنعمنعم13/3/202114/3/2021الثالثة

Pharmacology-IGeneral Programنظام حديثنعمنعم13/3/202114/3/2021الثالثة

نعمنعم3/3/20213/3/2021األولىالبايوتكنولوجياللغة اإلنجليزية والمصطلحات

 اللغة اإلنجليزية والمصطلحات
 تميز طب وجراحة الحيوانات 

األليفة
نعمنعم10/3/202110/3/2021األولى

اللغة اإلنجليزية والمصطلحات
نعمنعم3/3/210213/3/2021األولى

اجمالى

بواسطة رجع

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الطب البٌطرى/     كلٌـــة

إٌهاب محمود عبد العال الزغبى/د.أ

ابوبكر المحمدى/ د

أحمد عبدالرحمن أحمد بدٌر/ د

12

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د
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