
جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

االسئله
المالحظات

منار حسني / د- جمعة فهمى عثمان / د

زينب عفيفى/ د- 
نعمنعم2020-8-202013-8-13الرابعةالهندسة الكهربيةاإلقتصاد الهندسي

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الهندسة ببنها/     كليـــة

1عدد المواد الكلـــي

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

1



جامعة بنها

الفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان

تارٌخ 

االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال نموذج 

االسئلة

نعمنعم18/7/202019/7/2020 الرابعةالتصميم الصناعيدراسات وعلوم بيئية 

نعمنعم13/7/202013/7/2020 الرابعةالتصميم الصناعيخبرة المستخدم في التصميم

نعمنعم20/7/202021/7/2020 الرابعةالتصميم الصناعي البحوث والتطوير للمنتج

نعمنعم18/7/202018/7/2020 الرابعةالنحت والتشكيل المعمارىدراسات وعلوم بيئيةمحمدعبده عبدربة سارة/د

نعمنعم2020-7-202011-7-11الرابعةطباعة المنسوجاتالئحة قديمة- اللغة اإلنجليزية خاطر فهمً مصطفً مى/ د

  نعمنعم15/7/202016/7/2020 الرابعة التصميم الداخلى واألثاث إدارة عمليات التصميم الداخلىعزالدٌن ممدوح وسام/ د

نعمنعم5/7/20205/7/2020الدراسات العلياطباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

نعمنعم5/7/20206/7/2020الدراسات العلياطباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيزنظٌرية اتصال

نعمنعم18/7/202018/7/2020 الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزدراسات وعلوم بيئية

نعمنعم18/7/202019/7/2020 الرابعةاالعالن والطباعةدراسات وعلوم بيئيهٌوسف الدسوقً شوقً/ د

نعمنعم13/7/202013/7/2020 الرابعةاإلعالن والطباعة والنشر تك نظم سينما وتلفزيونإبراهٌم سارة/ د.م

نعمنعم13/7/202013/7/2020 الرابعةالمنتجات المعدنية والحلي تقنيات متقدمة في التصنيع الملقً أنور السٌد/ د.أ

نعمنعم13/7/202014/7/2020 الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز فحص ومراقبة الجودة كامل مسعد محمد/ د

عدد المواد الكلً

  بواسطة رجع

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

إسالم الشعراوى/ د

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د

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

عكاشة محمد هبة/   د.م.أ

حسانٌن السٌد مجدولٌن. د.م
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جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

نموذج 

االسئلة
مالحظات

مرسل نموذجٌن لنفس الشعبة والمادةنعمنعم5/7/20205/7/2020الرابعةالجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌةمشروع التخرج فى مشكله أو موضوع ٌختارها القسماسالم سالمه محمد مصطفى. د

نعمنعم6/7/20206/7/2020األولى محملٌنعلم النفس اللغة االنجلٌزٌةحنان أبو الحمد أحمد.د

نعمنعم9/7/20209/7/2020الرابعةالالئحة القدٌمة+ شعبة الخرائط + الشعبة العامة نصوص جغرافٌة بلغة اجنبٌةإفراج عزب السٌد باشا.د

نعمنعم12/7/202012/7/2020الدراسات العلٌا ماجستٌر الجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة علم المٌاه الهٌدرولوجً

امتحان شفوىنعمنعم25/7/202026/7/2020الرابعةشعبة عامة+الجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة شعبة خرائطحوض النٌل

مرسل نموذجٌن لنفس الشعبة والمادةنعمنعم25/7/202026/7/2020الرابعةالئحة قدٌمة+شعبة عامة+الجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة شعبة خرائطحوض النٌل

مرسل نموذجٌن لنفس الشعبة والمادة نعمنعم15/7/2020لم ٌتم الرداألولى محملٌنفلسفةحقوق اإلنسان

لم ٌتم الرد+مرسل نموذجٌن لنفس الشعبة والمادة نعمنعم 15/7/2020لم ٌتم الرداألولى التارٌختارٌخ مصر الحدٌث

مرسل نفس النماذج لشعبة اخري+مرسل نموذجٌن لنفس الشعبة والمادةنعمنعم22/7/202022/7/2020الرابعةالجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة شعبة المساحة والخرائطمادة الدراسة المٌدانٌةصابر أمٌن دسوقً. د.أ

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوى/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

اآلداب/     كلٌـــة

هبه صابر أمٌن.د

نجالء محمد عبدالجواد.د

9عدد المواد الكلـــً

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم2020-7-20208-7-6تمهيدى ماجستيرالهندسة الكهربائيةالكتابه العلميةسيد ورد/ د- شادى يحيى المشد / د

نعمنعم2020-7-202013-7-13ماجستيرالهندسة اإلنشائيةنظرية التحليل الالخطي

نعمنعم2020-7-202016-7-16الرابعةالهندسة المدنية اختياري تطبيقات حاسب

فهمي / د- ابتسام مصطفي سعيد / د

محمد أحمد إبراهيم / د- متولي بنداري 

محمد

نعمنعم2020-7-202018-7-16ماجستيرالهندسة الكهربائيةتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة

نعمنعم2020-7-202018-7-18الهندسة الكهربائيةأنظمة الطاقة المتجددةمحمد أحمد إبراهيم محمد /د

حسام / د- محمد أحمد إبراهيم محمد  /د

عبد الرازق
نعمنعم2020-7-202023-7-20الرابعةالهندسة الميكانيكيةنقل وتخزين الطاقة

محمود / د- ابتسام مصطفي سعيد / د

محمد أحمد / د- السيد أبو سريع  

إبراهيم محمد

نعمنعم2020-7-202028-7-27دكتوراةالهندسة الكهربائية(2)الكهربائية  دراسات متقدمة في تحليل نظم القوى

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الهندسة بشبرا/     كليـــة

طه عوض هللا السيد/ د

7عدد المواد الكلي

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 االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم 18/7/202019/7/2020الثانية معهد فنىمعهد فنى صحيمادة اللغة االنجليزيةحنان أبوالحمد أحمد/ د

هويدا صادق عبدالحميد. د.أ

هناء عبدالجواد عبدالمجيد. د.أ

محبوبه صبحى عبدالعزيز. د.أ

إبتسام محمدعبدالعال. د.أ

دعاء محمد صبحى . د.م.أ

سماح سعيد صبرى. د.م.أ

أمينه عبدالرازق محمود. د.م.أ

هدى عبدهللا مرسى. د

هديه فتحى منصور. د

منى عبدهللا عبدالمرضى.د

تيسير حميدو أبوسريع. د

بسمه محمد عبدالرحمن. د

وفاء عطا محمد. د

شيماء جمال الدين. د

نعمنعم 22/7/202025/7/2020الرابعةصحة المجتمعتمريض صحة المجتمع

 

فوزية فاروق كامل/ د.م.أ

سلوى إبراهيم محمود/ د.م.أ

رحاب محمد رشاد/ د.م.أ

إبتسام سعيد أحمد/ د.م.أ

هويدا حسن السيد/ د.م.أ

هدى عبد هللا صالح/د

إحسان سعد سليمان/د

محضية مرسى الشحات/د

نورا أحمد عبد هللا/د

أية غنيمى حسانين/د

زينب ابراهيم/د

شيماء محمد عربى/ د

أميرة محمد عبد المنعم/ د

هناء سمير عبد العزيز/ د

نعمنعم 9/8/20209/8/2020الرابعةإدارة التمريض

نعمال16/8/202016/8/2020الرابعة طرق التدريساحسان سعد سليمان.د+ امال غريب . د.م.ا+مروة مصطفى راغب .اد
مرسل من ايميل غير 

جامعى

رجع بواسطة

إسالم الشعراوى/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التمرٌض/     كلٌـــة

4عدد المواد الكلــــــــً

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم18/07/202018/07/2020الرابعةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربتخصص رياضات القسم التطبيقى تنس

تطبيقات طرق تدريس رياضات المضرب
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

ورياضات المضرب
نعمنعم22/07/202022/07/2020الرابعة

(تنس  )تطبيقات طرق التدريب في رياضات التخصص 
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

ورياضات المضرب
نعمنعم20/07/202018/07/2020الرابعة

نعمنعم20/07/202021/07/2020الرابعةقسم المناهج وطرق التدريستكنولوجيا التعليم فى التربية الرياضيةسامح محمود عبد العال/ د

نعمنعم20/07/202020/07/2020 الرابعةنظريات وتطبيقات رياضات المنازالت (منازالت  ) تطبيقات الميكانيكا الحيوية فى رياضات التخصص أحمد يوسف عبدالرحمن أحمد/ د

(جمباز  )تطبيقات الميكانيكاالحيوية فى رياضات التخصص 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات 

والعروض الرياضية
نعمنعم20/07/202020/07/2020الرابعة

(جمباز  )تخصص رياضات القسم التطبيقى جمباز 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات

والعروض الرياضية
نعمنعم19/07/202019/07/2020الرابعة

نعمنعم20/07/202120/07/2020الرابعةنظريات وتطبيقات الجمباز والتمريناتتطبيقات طرق التدريب فى رياضات التخصص

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

إسالم الشعراوى/ دشادي ٌحٌى المشد/ دبواسطة رجع

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة الرٌاضٌة/     كلٌـــة

عدد المواد الكلً

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

  أحمد أنور السيد /د

أحمد سعيد إبراهيم/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم18/7/202018/7/2020الرابعةجمٌع الشعبكٌمٌاء تحلٌلٌة متقدمةاٌمن عوض على/ د+ اسالم مصطفى شاهٌن / د

 المركبات العضوٌة واستخدامتها فى بحوث 

تطبٌقٌة
نعمنعم16/7/202016/7/2020تمهٌدى ماجستٌرالكٌمٌاء

نعمنعم2/7/20202/7/2020الكٌمٌاء قسم تمهٌدى الدكتوراه ك719تخلٌقات عضوٌة متقدمة 

نعمنعم15/7/202015/7/2020الرابعةمٌكروبٌولوجى و كٌمٌاءن318المناعه 

 دبلومه (ن511 ) البكترٌا

المٌكروبٌولوجٌا 
نعمنعم2/7/20202/7/2020

General Chemistry 2نعمنعم28/7/2020لم ٌحددالرابعةالكٌمٌاء

تكنولوجٌا االلٌاف واالصباغ
نعمنعم2/7/20203/7/2020دراسات علٌادبلوم الكٌمٌاء التحلٌلٌة

منى فوزى / د- محمد محمود محمد سلٌمان /  د

عبدالعزٌز
ش341بٌئة وسلوك الحشرات 

 علم الجشرات
نعمنعم28/7/202029/7/2020الرابعة

نعمنعم19/7/202019/7/2020الرابعة كٌمٌاءكٌمٌاء كهربٌة غٌر انعكاسٌة

نعمنعم2/7/20202/7/2020دبلومهلم ٌحددالتآكل الكهروكٌمٌائى واختزان الطاقة

نعمنعم6/7/20206/7/2020تمهٌدى دكتوراهكٌمٌاء دٌنامٌكا حرارٌة احصائٌة

نعمنعم13/7/202013/7/2020تمهٌدى دكتوراهموضوعات مختارة فى الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

نعمنعم26/7/202026/7/2020الرابعةنبات كٌمٌاءن23 تصنٌف زهري  

نعمنعم12/7/202013/7/2020 الرابعة شعبة نبات وكٌمٌافلورا

  نعمنعم19/7/202019/7/2020الرابعةشعبة نبات وكٌمٌاءن332تصنٌف زهري متقدم 

بواسطة رجع

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانى 
العلــــــــوم/     كلٌـــة

إسالم الشعراوي/ د

احمد عبدالرازق/د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د

وجدي الدجدج/د .ا

د علً عبدالمعبود علً.أ

السٌد محمود مبروك سرور. أد

مرفت جمٌل. د- محمد عثمان عبد المنعم  . أ د 



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانى 
العلــــــــوم/     كلٌـــة

د محمد حسٌن .ا & د وجدي إبراهٌم الدجدج .ا

نعمنعم16/7/202018/7/2020الرابعةالكٌمٌاءPetroleum Additivesمصطفً

نعمنعم22/7/202022/7/2020الرابعةحشرات طبٌة ومٌكروبٌولوجًبٌئة مٌكروبٌة

نعمنعم13/7/202013/7/2020دراسات علٌادبلومة معالجة حٌوٌةبٌئة كائنات دقٌقة

نعمنعم13/7/202013/7/2020تمهٌدى ماجستٌر تخمرات وتحوالت مٌكروبٌة

محمد عاطف . د-  صباح ابوالمعاطى احمد . د

عبدالرحمن نصرالدٌن
نعمنعم22/7/202022/7/2020الرابعةمٌكروبٌولوجى وكٌمٌاء281علم الفٌروسات ن 

نصف ورقةنعمنعم21/7/202021/7/2020الرابعةالكٌمٌاء تكنولوجٌا البوٌاتأمل محمد محمود/ د

نصف ورقةنعمنعم20/7/202021/7/2020الرابعةالكٌمٌاء2كٌمٌاءعضوٌة طٌفٌة 

نصف ورقةنعمنعم21/7/202021/7/2020الرابعةالكٌمٌاءكٌمٌاء وتكنولوجٌا البوٌات

نعمنعم20/7/202020/7/2020الرابعةالرٌاضٌاتنظرٌة لغات البرمجه

نعمنعم13/7/202013/7/2020لم ٌحددالرٌاضٌات355 (1)موضوعات مختارة فى الحاسب 

نعمنعم12/7/202012/7/2020الرابعةالرٌاضٌاتتطبٌقات الحاسب فى اإلحصاء

نصف ورقةنعمنعم12/7/202012/7/2020الرابعةكيمياء2كٌمٌاء تحلٌلٌة 

نصف ورقةنعمنعم12/7/202013/7/2020الرابعةكيمياءكٌمٌاء العناصر االنتقالٌة ومتراكباتها الفلزٌة

عبد المتعال عبدالمجٌد الشٌخ/ د
كٌمٌاء المركبات العضوٌة الحلقٌة غٌر 

المتجانسة والمنتجات

جٌولوجٌا – مٌكرو وكٌمٌاء 

- حٌوان وكٌمٌاء - وكٌمٌاء

الرابعةحشرات وكٌمٌاء
نصف ورقةنعمنعم15/7/202015/7/2020

بواسطة رجع

جمال احمد موسى. / د 

شادي ٌحٌى المشد/ د

محمد هشام ٌاسٌن. د.أ

محمد عبد الرحمن موسى/ د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

إسالم الشعراوي/ د

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

ايهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانى 
العلــــــــوم/     كلٌـــة

نعمنعم19/7/202019/7/2020الرابعة شعبة مٌكرووكٌمٌاءالكٌمٌاء غٌر العضوٌة المتقدمةصبري سعدة/د- مصطفً ٌسن نصار/د. أ

19/7/2020الرابعة(حٌوان وكٌمٌاء)كٌمٌاء غٌر عضوٌة متقدمهاٌمن عوض علً/ د-مصطفً ٌس نصار / د.أ
نعمنعم19/7/2020

نعمنعم2/7/20203/7/2020دراسات علٌا فٌزٌاء حٌوٌةسمٌرة محمد سالم. د. ا

نصف ورقةنعمنعم2/7/20203/7/2020دراسات علٌاعلم الحٌوانملوثات وسموم

نصف ورقةنعمنعم2/7/20203/7/2020دراسات علٌاعلم الحٌوانتمثٌل غذائى وانزٌمات

  718المختاره فً الكٌمٌاء العضوٌة ك

الموضوعات
نعمنعم6/7/20206/7/2020تمهٌدى دكتوراهالكٌمٌاء

نصف ورقةنعمنعم9/7/20209/7/2020تمهٌدى دكتوراهالكٌمٌاءالمنتجات الطبٌعٌة وتطبٌقاتها 

روحٌة حسن / د- محمد محمود سلٌمان باز / د

رمضان
نعمنعم2/7/20204/7/2020تمهٌدى ماجستٌرالحشرات بٌئة شعبةسمٌة وأٌض المبٌدات والمناعة

نعمنعم8/7/20208/7/2020الرابعةجٌولوجٌاجٌولوجٌا المٌاه

نعمنعم12/7/202012/7/2020الرابعةجٌولوجٌا جٌوكٌمٌاء المٌاه 

 نبات عامرضوان ابو العباس خلٌل. / د
لشعبتى الفٌزٌاء والجٌولوجٌا 

والكٌمٌاء
نعمنعم8/7/20209/7/2020الرابعة

نعمنعم27/7/202028/7/2020الرابعة رس241 احصاء و حاسب    السٌد حامد على سٌد احمد/ د

نعمنعم9/7/20209/7/2020الرابعةقسم الفٌزٌاءاشباه موصالترضا محسوب النبً محمد بٌومً خلٌل/ د

بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ د

محمد عبدهللا حسن الفخرانً/ د. أ

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

دعاء صبرى ابراهٌم/ د

د علً عبدالمعبود علً.أ

شادي ٌحٌى المشد/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانى 
العلــــــــوم/     كلٌـــة

Cell and tissue cultureنعمنعم9/7/20209/7/2020تمهٌدى ماجستٌرقسم علم الحٌوان

نصف ورقةنعمنعم8/7/20209/7/2020الرابعةحاسب الى1حيوان عام 

سهٌر سعد / د - محمد عثمان عبد المنعم  /  أ د 

عبد السالم
نعمنعم9/7/20209/7/2020تمهٌدى ماجستٌرمٌكروبٌولوجىن640 البكترٌا 

 السٌد ابراهٌم/د.أ-  نصار  ٌسن مصطفً/ د.أ 

أحمد

 الكٌمٌاء غٌر العضوٌة المتقدمة وتطبٌقات علً 

الرابعةخاص كٌمٌاء شعبةنظرٌة المجموعة
نعمنعم11/7/202011/7/2020

نعمنعم12/7/202012/7/2020الرابعةرٌاضٌات9موضوعات مختاره فى الرٌاضٌات محمد عبدالجواد أحمد /  د

نعمنعم13/7/202013/7/2020تمهٌدى دكتوراهمٌكروبٌولوجى ن726 المناعه المٌكروبٌه محمد عثمان عبد المنعم/ د . أ

عدد المواد الكلى

بواسطة رجع

48

إسالم الشعراوي/ د

عمر ابراهٌم غنٌمى/ د

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البرٌد الجامعً
ارسال نموذج 

االسئلة

مالحظات

االسئلة واالجابة فى نموذج واحدنعمنعم2020-7-202011-7-11ماجيستيراعالم تربوى إعداد البرامج التعليمية لوسائل اإلعالممحمد احمد عبود . د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-7-202019-7-18الرابعةرياض االطفالتنمية االبتكار ومهارات التواصلامل عبيد مصطفى. د

نعمنعم2020-7-202026-7-25الرابعةتكنولوجيا التعليمصيانة  الحاسب االلىهبة عبدالحميد. د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-7-202016-7-16الرابعةاقتصاد منزلى اضطرابات التواصلوحيد مصطفى كامل . د

رجع بواسطة

اسالم الشعراوى/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

(األقسام النوعٌة)التربٌة /     كلٌـــة

4عدد المواد الكلً

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

1



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم18/7/202018/7/2020الرابعةكيمياءVIكيمياء فيزيائية السٌد محمود مبروك سرور/د.أ

نعمنعم15/7/202015/7/2020الرابعةرياضيات-عام(M429) (2)ديناميكا الموائع

نعمنعم8/7/20208/7/2020الرابعةرياضيات-عام ميكانيكا الكم

نعمنعم18/7/202018/7/2020الرابعةرياضيات- اساسى حزم برمجياتجمال احمد موسى./ د 

نعمنعم28/7/202028/7/2020الرابعة شعبة علوم تعلٌم اساسىكيمياء عضويةوجدي الدجدج/د .ا

نعمنعم8/9/20208/9/2020الرابعةالدراسات االجتماعيةتاريخ مصرالحديث المعاصرنجالء محمد عبدالجواد/ د

نعمنعم27/7/202027/7/2020الرابعةعام بيولوجىفلورامصراحمدعبد الرازق/ د

عدد المواد الكلى

بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

7

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانى 

التربٌة/     كلٌـــة

شٌماء عزت وحٌد الدٌن/د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة
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