
جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

نعمنعم27/6/202127/6/2021الخامسهالكهروميكانيكا و التشييدمبادئ الصحة الصناعية

نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثهكهربا 2  األالت الكهربائية

نعمنعم13/6/202113/6/2021الخامسه الكهروميكانيكا األالت الكهربائية 

نعمنعم16/6/202116/6/2021الثانيهميكانيكا القوى واالالت الكهربية 

نعمنعم14/6/202114/6/2021الرابعهكهرباالقتصاد الهندسى

طارق محمد عبد القادر/ د

محمد مصطفى محمد الفحام/ د

مينا دانيال عشم/ د

إبراهيم سيد أحمد إبراهيم/ د

وليد سليمان سلمي/ د

نعمنعم15/6/202116/6/2021اعدادىاساسي علوم الهندسه الفيزياء 

شوقي حامد عرفه                                 / د

منى بيومي/د
نعمنعمالهندسة الكهربيةهندسة تحكم

نعمنعم24/6/202127/6/2021مدنىهندسة االنشاءات واإلدارةطرق البناء

نعمنعم17/6/202118/6/2021الرابعهمدنيتصميم الهياكل الهيدروليكية

نعمنعم22/6/202122/6/2021اعدادىاساسي علوم الهندسهاللغه االنجليزيهياسمين محمد السيد سليمان/د

/ نيللى رمزى                                        د/ د

رشا / ايمن عبد الحميد                                    د

رياض

نعمنعم11/7/202111/7/2021اولىعمارهب،1لتصميم المعمارى 

نعمنعم9/6/202110/6/2021الثانيهالهندسه الكهربيه (ب)دوائر الكترونيه اشرف شوقي سليم/ د

نعمنعم12/6/202112/6/2021الرابعهالهندسه الكهربيهمعالجة الصور الرقمية والتعرف على األنماطايمن سليمان/ د

  بواسطة رجع

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

هندسه بنها/    كليـــة

عبدالناصر عبدالقادر نافع/د

جمعة فهمى عثمان/ د

احمد ابو الفتوح عبد العزيز/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

13عدد المواد الكلي

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2021-6-202114-6-14دراسات عليامحاصيل انتاج محاصيل حبوب وبقول

نعمنعم2021-6-202117-6-17رابعةمحاصيل انتاج محاصيل زيت

نعمنعمAgronomy 3food safetylevel 316-6-202116-6-2021 صبري يحي.ناصر الجيزاوي د.صديق عبدالعزيز د.د

نعمنعم2021-7-20213-7-3االولهندسة الزراعةاساسيات إنتاج نباتي

نعمنعم2021-6-202122-6-22 الرابعهمحاصيلمحاصيل استوائية 

تخلفاتنعمنعم2021-7-20215-7-5االولهندسة الزراعةاساسيات إنتاج نباتي

نعمنعم2021-6-202121-6-21دراسات عليامحاصيلري وتسميد

نعمنعم2021-6-202128-6-28 الثالثةمحاصيلإحصاء وتصميم عدلي مرسي/ صديق عبد العزيز د/ د

نعمنعم2021-7-20213-7-3 الثالثةهندسة الزراعةهندسة الزراعة المائية

نعمنعم2021-6-202114-6-14الثالثة هندسة زراعية تطبيقات الحاسب اآللي

نعمنعم2021-6-202115-6-15الرابعةهندسة زراعيةهندسة نظم الزراعة

نعمنعم2021-6-202119-6-19 الثالثة هندسة زراعيةميكنة المخلفات الزراعية

نعمنعم2021-6-202121-6-21 الثالثة هندسة زراعيةالقياسات الهندسة والتحكم

نعمنعم2021-6-202117-6-17رابعةاألراضي والمياهاستصالح اراضي ايهاب محمد. د.محمد بسيوني أ. د.م.محمد عباس أ. د.أ

Gene Technology Genetics and Genetic Level 2 29-6-202130-6-2021نعمنعم

نعمنعم2021-6-202127-6-21الثالثة  الوراثة تكنولوجيا الجينات

نعمنعم2021-6-202128-6-28دراسات علياالزراعي االقتصاداالتجاهات المعاصرة سامي أحمد عبد الجواد /د.رباب سعيد أ/ د 

 االرشاد البيئي نعمنعم2021-6-202125-6-24دراسات علياالزراعي االقتصاد

نعمنعم2021-6-202114-6-14دراسات عليااالقتصاد الزراعيطرق بحث اجتماعي

نعمنعم2021-6-202124-6-24الرابعة أمراض النباتانتاج محاصيل 

نعمنعم2021-7-20214-7-4الثانيةمحاصيلانتاج محاصيل 

نعمنعم2021-6-202122-6-22الثالثة محاصيلمحاصيل علف ومراعى

نعمنعم2021-6-202120-6-20الثالثة محاصيلتطبيقات الحاسب االلى

نعمنعم2021-6-202123-6-23 الثالثةاالنتاج النباتى بيئة وفسيولوجيا محاصيل

نعمنعم2021-6-202114-6-14دراسات علياالكيمياء الحيوية كيمياء الزيوت

نعمنعم2021-6-202117-6-17دراسات علياالكيمياء الحيويةكيمياء فيتامينات

نعمنعم2021-6-202120-6-20الرابعة الكيمياء الحيويةكيمياء فيتامينات

نعمنعم2021-6-202117-6-17الرابعة األراضي والمياهكيمياء مادة االرض العضوية ابراهيم محمد السيد. د.م.أ-محمد عباس . د.أ  

نعمنعم2021-6-202121-6-21الثالثة  االقتصاد الزراعيمهارات اتصال فعالمحمد السلسيلي/د.سامي أحمد عبد الجواد  أ/ د.أ

نعمنعم26/6/202126/6/2021 االوليعاماللغة االنجليزيةمي مصطفي فهمي خاطر/د

نعمنعم12/6/202112/6/2021دراسات عليااللغة االنجليزية

نعمنعم4/7/20214/7/2021 االوليعاماللغة االنجليزية

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانيهالزراعه والتربيهاللغة االنجليزية

عدد المواد الكلي

رجع بواسطة

د محمد سلوع.صديق عبد العزيز أ/ د

محمد سراج الدين عبدالصبور / د. أ

 سامي أحمد عبد الجواد /د.أ

د السيد جمعه السيد خاطر

  عبدهللا السيد/ د.أ  

أحمد محمد سعد ابراهيم/ د.م.أ

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

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 
الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيي المشد/ د

صديق عبد العزيز/ د

نرمين رفعت عبدهللا. د
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جامعة بنها

الفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور
تارٌخ 

االمتحان

تارٌخ 

االستالم

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم24/6/202125/6/2021الرابعة التصمٌم الصناعً    دراسات وعلوم بٌئٌة

نعمنعم21/6/202122/6/2021األولىالتصمٌم الصناعًمستندات التصمٌم

نعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعة التصمٌم الصناعً البحوث والتطوٌر للمنتج

نعمنعم12/6/202112/6/2021الثانٌة علوم وتصمٌم وانتاج األثاثأخالقٌات المهنة وحقوق اإلنسان

نعمنعم30/6/202130/6/2021الرابعة اإلعالن والطباعة والنشرتسوٌق وأبحاث السوق

نعمنعم21/6/202122/6/2021األولىاإلعالن والطباعة والنشرخواص مواد طباعة وطرق اختبارها

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانٌة اإلعالن والطباعة والنشرتارٌخ طباعة وتغلٌف 

نعمنعم26/6/202126/6/2021الثالثة تك المالبس والموضة تكنولوجٌا طباعة وصباغة

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزهندسة ماكٌنات الصباغة والتجهٌز

نعمنعم23/6/202126/6/2021الثالثة التصمٌم الداخلً واألثاثأسالٌب وتقنٌات االخراج المعماريعٌسى هبه/ د.م  

نعمنعم25/6/2021تارٌخ اإلمتحانالرابعة المنتجات المعدنٌة والحلًدراسات وعلوم بٌئٌةحسن نهلة/ م.د  

نعمنعم24/6/202125/6/2021الثانٌة المنتجات المعدنٌة والحلً التسوٌق

نعمنعم12/6/202114/6/2021األولىالمنتجات المعدنٌة والحلًخواص ومقاومة المواد

نعمنعم15/6/202116/6/2021الثانٌة المنتجات المعدنٌة والحلًتك تغطٌة وترسٌب 

نعمنعم19/6/202122/6/2021المنتجات المعدنٌة والحلًمواد وفلزات

نعمنعم24/6/202124/6/2021الدراسات العلٌاطباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزالتصمٌم من خالل الكمبٌوتر

نعمنعم24/6/202124/6/2021)سنة رابعة  (البكالورٌوس طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزدراسات وعلوم بٌئٌة 

نعمنعم20/6/202120/6/2021الدكتوراة- الدراسات العلٌا كل األقسامتكنولوٌجا المعلومات واالتصاالت

)مرحلة الدبلومه  (الدراسات العلٌاطباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌزنظرٌة االتصال نعمنعم20/6/202120/6/2021

نعمنعم22/6/202123/6/2021الرابعة النحت والتشكٌل المعمارى4 حاسب تخصص 

نعمنعم21/6/202122/6/2021األولىتكنولوجٌا المالبس والموضة1تصمٌم بالحاسب 

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثالثة  المنتجات المعدنٌة والحلً          (1)  تك السباكة

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثة  المنتجات المعدنٌة والحلً         النظم سابقة التجهٌز

نعمنعم15/6/202115/6/2021الرابعة  المنتجات المعدنٌة والحلً          أسالٌب تقٌٌم 

نعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعة  المنتجات المعدنٌة والحلً         تقنٌات متقدمة فى التصنٌع

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانٌة المنتجات المعدنٌة والحلًانتاج المستنسخات

نعمنعم23/6/202123/6/2021األولىالغزل والنسٌج والترٌكوتحضٌرات النسٌج 

نعمنعم15/6/202116/6/2021الثانٌة الغزل والنسٌج والترٌكوتراكٌب المنسوجات

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة  بواسطة رجع

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

حسانٌن السٌد مجدولٌن. د.م

سٌد الدٌن كمال محمد مروه/د       

كامل مسعد محمد محمد/ د

  محمد العوامً محمد/ د.أ

  عكاشة محمد هبة/  د.م.أ  

نصر محمد منى/  د

الملقى أنور السٌد/  د.ا 

عبدالمنعم عادل/ د.م.أ

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

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ 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 الثانً 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

حسانٌن السٌد مجدولٌن. د.م

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانٌة قسم النحت والتشكٌل المعماري(2)حاسب الً تخصً

نعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعة التصمٌم الداخلً واألثاث(3)حاسب الً تخصً

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثانٌة قسم النحت والتشكٌل المعماري(1)فن العمارة 

نعمنعم20/6/202121/6/2021الثانٌة االعالن والطباعة والنشرتكنولوجٌا انتاج اعالن طرٌقٌوسف هاٌدى. د 

 عزالدٌن ممدوح وسام/ د  2إدارة عملٌات التصمٌم الداخلى  نعمنعم21/6/2021تارٌخ اإلمتحانالرابعة التصمٌم الداخلً واألثاث 

نعمنعم20/6/202121/6/2021الرابعة التصمٌم الصناعًخبرة المستخدم فً التصمٌم

نعمنعم3/6/20214/6/2021إعداديالتصمٌم الصناعًعلم النفس وسٌكولوجٌة التصمٌم

نعمنعم14/6/202115/6/2021الثالثة التصمٌم الصناعًاالبتكارٌة فً التصمٌم

نعمنعم23/6/2021تارٌخ اإلمتحاناألولىالمنتجات المعدنٌة والحلًتارٌخ التصمٌم

نعمنعم15/6/2021تارٌخ اإلمتحاناألولىالمنتجات المعدنٌة والحلًاسالٌب وطرق التصمٌم

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانٌة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز2تصمٌم بالحاسب اآللى العزٌز عبد عاطف هبه.د 

نعمنعم15/6/202120/6/2021الثالثة التصمٌم الداخلً واألثاثأسالٌب انتاج االثاث

نعمنعم12/6/202114/6/2021الثالثة التصمٌم الداخلً واألثاث (3)تارٌخ العمارة الداخلٌة واالثاث 

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثالثة  النحت والتشكٌل المعماري (3)حاسب الً تخصصً 

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثالثة التصمٌم الداخلً واألثاثتكنولوجٌا انتاج التصمٌم 

نعمنعم15/6/202117/6/2021التصمٌم الداخلً واألثاثتحلٌل خطوط االنتاج الكمً اللثاث

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثة التصمٌم الصناعًعلم الطاقه فى التصمٌم

نعمنعم15/6/202117/6/2021الثانٌة التصمٌم الصناعًتكنولوجٌا القٌاس و المعاٌره 

نعمنعم20/6/2021تارٌخ اإلمتحانالثالثة التصمٌم الصناعىعلم الطاقه فى التصمٌم

نعمنعم15/6/202116/6/2021الثانٌة االعالن والطباعة والنشرتجهٌز اسطح

نعمنعم14/6/2021األولىاالعالن والطباعة والنشرنظم طباعة

نعمنعم16/6/202116/6/2021األولىالتصمٌم الصناعًلغة إنجلٌزٌة

نعمنعم7/6/20217/6/2021إعداديالبرنامج الممٌزلغة إنجلٌزٌة

نعمنعم16/6/202116/6/2021األولىالتصمٌم الداخلً واألثاثلغة إنجلٌزٌة

نعمنعم15/6/202116/6/2021الثانٌة التصمٌم الداخلً واألثاثتك تكسٌات أسقف وأرضٌاتعٌسى هبه/ د.م 

نعمنعم15/6/202115/6/2021الرابعة االعالن والطباعة والنشرالتذوق الموسٌقًشحته هانً/ د.أ 

نعمنعم13/6/202113/6/2021 الفرقة االعدادٌةالهندسة الوصفٌةالبربرى احمد/ د.م 

نعمنعم16/6/202116/6/2021األولىغزل و نسٌج لغة انجلٌزٌة

نعمنعم16/6/202116/6/2021األولى اعالنلغة انجلٌزٌة

نعمنعم16/6/202116/6/2021األولىنحتلغة انجلٌزٌة

نعمنعم16/6/202116/6/2021األولىمعادنلغة انجلٌزٌة

نعمنعم26/6/202126/6/2021األولىاالعالن والطباعة والنشرنشر مكتبى

نعمنعم23/6/202124/6/2021األولىاالعالن والطباعة والنشرتكنولوجٌا عرض االعالن

نعمنعم16/6/202116/6/2021االولًطباعة منسوجات اللغه االنجلٌزٌه

نعمنعم16/6/202116/6/2021االولىمالبس جاهزةاللغه االنجلٌزٌه

نعمنعم24/6/202124/6/2021الرابعة االعالن والطباعة والنشردراسات وعلوم بٌئٌةالدسوقى شوقى/د.أ 

  بواسطة رجع

الرحمن عبد ابراهٌم سارة/ د.م

عبدالجواد امٌنه/ د.م

حسانٌن السٌد مجدولٌن. د

حسن نهلة/ م.د

امام أمٌنه د.م

  الشامً العزٌز عبد محمد أنسام/ د

  نافع أحمد محمود أحمد محمود/د

 فهمى احمد هاجر: د/م

الصادق عبدهللا الصادق غاده/د

محمد رضوان ساره/د

خاطر فهمً مصطفً مً/ د

64عدد 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



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2021-6-20215-6-5الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات  الجيومورفولوجيا

نعمنعم2021-6-202115-6-15الرابعةالجغرافيا ونظم المعلومات حوض النيل

نعمنعم2021-6-20215-6-5الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات الخرائط الرقمية إسالم صابر امين. م.د.أ

نعمنعم2021-6-202119-6-19االوليالتاريخ و االثار تاريخ مصر الحديث

 نموذج2مرسل نعمنعم2021-6-20216-6-6الثالثةالتاريخ و االثار تاريخ اوربا المعاصر 

 نموذج2مرسل نعمنعم2021-6-20218-6-8الرابعة اللغة االنجليزيةدراما القرن العشرين  وائل محمد عبد الحكم/ د

نعمنعم2021-6-20218-6-8الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات جغرافيا الصناعة

 نموذج2مرسل نعمنعم2021-6-202115-6-12األولىالجغرافيا ونظم المعلومات جغرافية السياحة

 نموذج2مرسل نعمنعم2021-6-20218-6-8الثانيةالجغرافياالجغرافية الحيويةد اسالم سالمه محمد

نعمنعم2021-6-20217-6-7االولي علم النفسسيكولوجية التعلم

نعمنعم2021-6-20219-6-9الثالثة علم النفسمختبر علم النفس

 نموذج2مرسل نعمنعم2021-6-202110-6-10االوليالجغرافيا ونظم المعلومات (ب) أسس الجغرافية البشرية 

نص ؟؟؟؟؟نعمنعم2021-6-202110-6-10االوليالجغرافيا ونظم المعلومات خرائط طبيعية وبشرية 

نعمنعم2021-6-202121-6-20تمهيدي ماجيستيرالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية السياسية

نعمنعم2021-6-202110-6-10الثانيةالجغرافيا ونظم المعلومات عملي خرائطد صابر أمين.افراج عزب أ/ د. أ

 نموذج2مرسل نعمنعم2021-6-202113-6-13الثانيةالجغرافيا ونظم المعلومات  الجغرافيا المناخيةد اسالم سالمه محمد مصطفى 

نعمنعم2021-6-202119-6-19االوليالفلسفةاللغة االنجليزية

نعمنعم2021-6-202115-6-14االوليعلم النفساللغة االنجليزية

نعمنعم2021-6-202112-6-12االولياللغة العربيةمدخل إلى النقد األدبي

نعمنعم2021-6-202110-6-10الرابعة اللغة العربيةالنقد الحديث والمعاصر

عدد المواد الكلـــي

رجع بواسطة

2020-2021بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

اآلداب/     كليـــة

   المدير التنفيذي للمعلومات

محمد مرسي/ د

مســـعد بحــــيرى/د .أ

افراج عزب باشا/ د. أ

نجالء محمد عبد الجواد. أد

هبه صابر أمين دسوقي/ م.د. أ  

محمد عبد هللا. د

حنان أبو الحمد أحمد

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

مدير مشروع البوابة االلكترونية

20

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

1



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال 

نموذج 

االسئله

المالحظات

نعمنعم21/6/202121/6/2021الثانٌهالمعلوماتٌه الطبٌه2انجلٌزي 

نعمنعم22/6/202122/6/2021االولامن المعلومات2انجلٌزي 

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانًامن المعلومات2انجلٌزي 

نعمنعم22/6/202122/6/2021االولتكنولوجٌا الشبكات والمحمول2انجلٌزي 

نعمنعم30/6/202130/6/2021االول2انجلٌزي 

نعمنعم30/6/202130/6/2021الثانى2انجلٌزي 

نعمنعم12/6/202112/6/2021الثالثالمعلوماتٌة الطبٌةاالحصاء العضوٌةمحمد عبدالجواد/د

نعمنعم12/6/202112/6/2021االولالمعلوماتٌة الطبٌةتأهٌلى رٌاضٌاتاحمد مصطفى/د

نعمنعم21/6/202121/6/2021الثالثة المعلوماتٌة الطبٌه اللغه االنجلٌزٌهساره رضوان محمد.د

  بواسطة رجع

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

الحاسبات  والذكاء اإلصطناعً/     كلٌـــة

9عدد المواد الكلً

مً مصطفً فهمً خاطر/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



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

مصطفً اسماعٌل .د-  د سمٌرة سالم . أ

نعمنعم9/6/20219/6/2021الثانٌة عامكٌمٌاءفٌزٌاء حدٌثة وحٌوٌةعمر 

نصف ورقةنعمنعم9/6/20219/6/2021الثانٌة عامرٌاضٌات 2دٌنامٌكا 

نصف ورقةنعمنعم10/6/202110/6/2021الثالثة عامالفٌزٌاءدٌنامٌكا تحلٌلٌة 

Fluid Dynamics 2 نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعة عام ممٌزرٌاضٌات

نصف ورقةنعمنعم29/6/202129/6/2021الثالثة عام الرٌاضٌاتدٌنامٌكا تحلٌلٌة 

Analytical Mechanics نصف ورقةنعمنعم29/6/202129/6/2021الثالثة عام ممٌزالرٌاضٌات

Dynamics 2نصف ورقةنعمنعم9/6/20219/6/2021الثانٌة عام ممٌزرٌاضٌات

نصف ورقةنعمال9/6/20219/6/2021األولى أساسىاللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌةتحلٌل رٌاضً

نعمنعم19/6/202119/6/2021األولى عامالعلوم البٌولوجٌة ممٌزتفاضل وتكامل (2)رٌاضٌات 

نعمنعم14/6/202114/6/2021األولى أساسىرٌاضٌات  هندسة تحلٌلٌة 

نعمنعم28/6/202128/6/2021األولى عامرٌاضٌاتهندسة تحلٌلٌة 

نعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعةالرٌاضٌاتتحلٌل مركب

نصف ورقةنعمال9/6/20219/6/2021األولى أساسى(لغة إنجلٌزٌة  )علوم برامج جدٌدة تحلٌل رٌاضً

نعمنعم26/6/202126/6/2021األولى رٌاضٌات عاماللغة االنجلٌزٌة محمد أبوالفتوح أبو الفتوح محمد/ د

نعمنعم26/6/202126/6/2021األولىفلسفةلغة انجلٌزٌة

نعمنعم26/6/202126/6/2021األولىبٌولوجً ممٌزلغة انجلٌزٌة

نصف ورقةنعمنعم26/6/202127/6/2021األولى عامتارٌخالتارٌخ

نصف ورقةنعمنعم30/6/2021األولىكيمياءاللغة االنجليزية

نعمنعم26/6/202127/6/2021األولى عامرٌاضٌات ممٌزاللغة االنجلٌزٌة 

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

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

أحمد مصطفً عبدالباقً مجاهد/ د 

مصطفى حسن عبد هللا/ د

اٌمان محمد حسن حسن علً/  د 

عبد المنعم لطفً شابون/ د

1



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

نصف ورقةنعمنعم19/6/202119/6/2021الثانٌة كٌمٌاء عام ممٌزكٌمٌاء عضوٌه

نصف ورقةنعمنعم19/6/202119/6/2021الثانٌة كٌمٌاء عامكٌمٌاء عضوٌه

Dynamic (1) نعمنعم23/6/202123/6/2021األولىممٌز- رٌاضٌات – عام

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةرٌاضٌات- عام حزم برماجٌات

رٌاضٌات عام وممٌزنعمنعم10/6/202110/6/2021الثالثةالرٌاضٌات هندسة الكسورٌات 

نعمنعم23/6/202123/6/2021األولىرٌاضٌات– عام  (1)دٌنامٌكا 

نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعة رٌاضٌات- أساسى حزم برماجٌات 

نصف ورقةنعمنعم9/6/20219/6/2021األولىلغة عربٌة و دراسات إسالمٌةهندسة تحلٌلٌة 

نعمنعم20/6/202120/6/2021الثالثة أساسىرٌاضٌاتبرمجة حاسوب

نصف ورقةنعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعة عامرٌاضٌاتكهربٌة دٌنامٌكٌة

ثلث ورقة إمتحانٌةنعمنعم9/6/20219/6/2021الثانٌة عامفٌزٌاء دٌنامٌكا  

Analytic Geometry نعمنعم9/6/202110/6/2021االولى علوم  ممٌز

نعمنعم9/6/202110/6/2021األولىدراسات اجتماعٌة هندسة   تحلٌلٌة 

نعمنعم19/6/202120/6/2021األولى عامبٌولوجى  تفاضل و تكامل  

نعمنعم9/6/202110/6/2021الثانٌةالرٌاضٌات  نظرٌة االحتماالت 

Probability theory نعمنعم9/6/202110/6/2021الثانٌة عامرٌاضٌات ممٌز

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعه أساسىرٌاضٌات5رٌاضه تطبٌقٌه 

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعهالرٌاضٌات مٌكانٌكا الكم

نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعة عامرٌاضٌاتدٌنامٌكا الموائع 

نعمنعم19/6/202119/6/2021األولى عامرٌاضٌاتفلسفه و تارٌخ الرٌاضٌات

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

عبٌر شعبان محمود.  د

السٌد حامد على سٌد احمد/د

جمال احمد موسى . / د 

شٌماء عزت وحٌد. د

إٌناس عبدالعلٌم السٌد/  د

إسالم الشعراوي/ د شادي ٌحٌى المشد/ 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 الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

نعمنعم20/6/202120/6/2021الثالثة بٌولجً ممٌز التصنٌف الزهري

نعمنعم20/6/202120/6/2021الثالثة بٌولجً عربى التصنٌف الزهري

نعمنعم20/6/202120/6/2021الثالثة عامالرٌاضٌات دوال خاصه و معادالت تفاضلٌه جزئٌه

نعمنعم 20/6/202120/6/2021الثالثة عامالرٌاضٌات ممٌزدوال خاصه و معادالت تفاضلٌه جزئٌه 

نصف ورقةنعمنعم10/6/202110/6/2021الثالثة ممٌزدوال خاصه و معادالت تفاضلٌه جزئٌه  الكٌمٌاء

نعمنعم10/6/202110/6/2021الثالثة أساسىرٌاضٌات(4)رٌاضة تطبٌقٌة 

نعمنعم29/6/202129/6/2021الثالثة عامرٌاضٌاتمٌكانٌكا الـوساط المتصلة

ثلث ورقة إمتحانٌةنعمنعم9/6/20219/6/2021الثانٌة عامفٌزٌاءاستاتٌكا

نصف ورقةنعمنعم9/6/20219/6/2021األولى تعلٌم أساسًعلوم برامج جدٌدة تحلٌل رٌاضً

Continuum mechanicsنعمنعم29/6/202129/6/2021الثالثة عام ممٌزرٌاضٌات

Applied mathematics نصف ورقةنعمنعم10/6202110/6/2021الرابعه عام ممٌزرٌاضٌات

نصف مادةنعمنعم14/6/202114/6/2021األولىبٌولوجً ممٌزضوءد مصطفً اسماعٌل عمر ابراهٌم

نعمنعم21/6/202121/6/2021الثانٌة عامبٌولوجً+ رٌاضٌات+ فٌزٌاء + كٌمٌاءمدخل فً االشراف التربويسمر مصطفى محمد محمد حسانٌن/ د

نعمنعم21/6/202121/6/2021الثانٌة عامفلسفة-تارٌخ-لغة انجلٌزٌة-لغة عربٌةمدخل فً االشراف التربويهانم احمد حسن ابوالنٌل/د

نعمنعم14/06/202114/06/2021اولى عامكٌمٌاءضوء هندسً

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثانٌةرٌاضٌات ممٌز تٌار متردد
نفس اإلمتحان مرسل 

لرٌاضٌات عام

نعمنعم10/6/202110/6/2021الثالثة عامالفٌزٌاءطرق رٌاضٌه لحل مسائل الفٌزٌاء

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثانٌة ممٌزالرٌاضٌات3هندسة 

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثانٌةالكٌمٌاء ممٌزالتحلٌل االتجاهً

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

أحمد عبد الرازق/  د

مجدي مصطفى حسٌن/ د

محمد السٌد عبدالعال/ د  

أحمد محمد أحمد/د

رضا محسوب النبً

3



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

نصف ورقةنعمنعم2021-6-202110-6-10الرابعةانجلٌزي دراما وقصة د وائل محمد عبد الحكم محمد

نعمنعم2021-6-202129-6-28االولًتارٌخ جغرافٌا بشرٌة

نعمنعم2021-6-202119-6-17الثالثة  دراسات اجتماعٌةالجغرافٌا االقتصادٌة

نعمنعم2021-6-202127-6-27الرابعةتارٌخ  تارٌخ االمرٌكتٌن 

نعمنعم2021-6-202119-6-19االولًدراساتتارٌخ اوروبا الحدٌث 

نعمنعم2021-6-202127-6-27 الثانٌة العربٌة اتجاهات النقد األدبً الحدٌث

نعمنعم2021-6-202126-6-26 الثانٌة  الــلـغــة الــعـــربــٌــة موسٌقى الشعر

نعمنعم2021-6-202123-6-19االولً الــلـغــة الــعـــربــٌــةمدخل إلى النقد والبالغة

نعمنعم2021-6-202110-6-10الرابعةدراسات اجتماعٌةجغرافٌة مصر هبه صابر. د

اٌهاب صالح/د

سحر محمد/د

هشام الفقً/د

نعمنعم29/6/202129/6/2021الثالثةكٌمٌاء عام2 كٌمٌاء تحلٌلٌة 

محمد أحمد محمد محمد سالم األعصر/   د

هشام شاكر زهرة/ د
نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةبٌولوجى ممٌز أساسٌات الجٌوفٌزٌاء 

نصف ورقةنعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعة(ممٌز)كٌمٌاء عام  كٌمٌاء عضوٌة

نعمنعم23/6/202123/6/2021االولىبٌولوجىكٌمٌاء عضوٌة وغٌرعضوٌة

محمد احمد حسن هٌكل           / د.       أ

ابراهٌم ألسٌد  /       ا د 

وجدي الدجدج             /              أ د 

ناهد فؤاد/ د 

نعمنعم23/6/202123/6/2021االولًجمٌع الشعب (4+3)كٌمٌاء عامة 

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌةرجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

د مسعد بحٌري.أ

أمل محمد محمود/ د

نجالء محمد عبد الجواد/  اد

محمد عبدهللا.د

4



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

صباح ابوالمعاطى احمد       /م.د.         ا

نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعةبٌولوجى ممٌز بٌوتكنولوجٌا النبات والمٌكروبٌولوجى رشا ٌحٌى عبدالغفار/       د

         محمد مصطفى عفٌفً./ د.م.أ          

مصطفى محمد مجاهد./  د.م.أ        
نعمنعم28/6/202128/6/2021االولىكٌمٌاء -بٌولوجً – فٌزٌاء الجٌولوجٌا العامة

نعمنعم17/6/202119/6/2021الرابعةاساسى علوم فلكٌة وأرصاد جوٌةصالح عٌد إبراهٌم حمزة/ د

نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةعلوم اساسى كٌمٌاء عضوٌة

نعمنعم26/6/2021االولىتعلٌم اساسى(1)كٌمٌاء عامة 
لم ٌتم ارسال تارٌخ 

االمتحان

. وجدي الدجدج/د

مصطفً نصار/د.أ

هشام الفقً.د

ناهد فؤاد.د

نعمنعم23/6/202125/6/2021االولى(كٌمٌاء ممٌز )عام 4 & 3 كٌمٌاء عامة 

نعمنعم10/6/202110/6/2021دبلومةكٌمٌاء السالمة والصحة المهنٌة

نعمنعم26/6/202126/6/2021االولىتربٌة اساسى ممٌزالكٌمٌاء

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىعلوم اساسى الهندسة التحلٌلٌة 

نعمنعم19/6/202119/6/2021االولىكٌمٌاء و فٌزٌاءتحلبل رٌاضى

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثانٌةالرٌاضٌاتتحلٌل اتجاهى 

.  د.أ- د مصطفً اسماعٌل عمر ابراهٌم 

لطفً ابراهٌم ابوسالم
نصف مادةنعمنعم23/6/202123/6/2021األولىعربى أساسىفٌزٌاء

نعمنعم26/6/202126/6/2021األولىكٌمٌاءاللغة اإلنجلٌزٌةدعاء إبراهٌم غزال/ د

نصف مادةنعمنعم26/6/202127/6/2021االولىرٌاضٌات ودراسات اجتماعٌةالمهارات الموسٌقٌةدالٌا عبد القادر الجزار/ د 

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثانٌةاساسى علومدراما ومسرح  طفلأمٌنة األكشر/  د

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثانٌةرٌاضة أساسى: الشعبةدراما ومسرح الطفلأحمد السٌد محمد السٌد هٌكل/ م د. أ

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثة عامرٌاضٌات ممٌزإحصاء

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثة عامرٌاضٌاتإحصاء 

نعمنعم9/6/20210/6/202الثانٌةالفٌزٌاءالمعادالت التفاضلٌة العادٌة

نعمنعم9/6/20210/6/202االولىالرٌاضٌات(2)تحلٌل رٌاضً 

نعمنعم9/6/202110/6/2021االولىدراسات اجتماعٌةتحلٌل رٌاضً

نعمنعم9/6/202110/6/2021االولىالرٌاضٌات ممٌزتحلٌل رٌاضً

نعمنعم28/6/202128/6/2021االولىالرٌاضٌاتالهندسة التحلٌلٌة 

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثانٌة الرٌاضٌاتالمعادالت تفاضلٌة عادٌة

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

احمد عبدالخالق محمد عبدهللا/ د

وجدى إبراهٌم أحمد الدجدج/ ا د 

محمد عبدالجواد احمد/ د

امٌرة مسعود عبدالغنى. د

علً عبدالمعبود علً/ د. أ

5



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

ابراهٌم ألسٌد                  /            ا د 

وجدي الدجدج                  /          أ د 

ناهد فؤاد/ د - محمدهٌكل /      أ د 

بٌولوجً- فٌزٌاء - كٌمٌاء  )كٌمٌاء عامة  نعمنعم24/6/2021االولى(

سحر محمدابراهٌم عبد الحمٌد.د 
نعمنعم23/6/202124/6/2021االولىكٌمٌاء عاماساسً رٌاضه

عبدالفتاح داود بكر                /       د

صالح عٌد ابراهٌم حمزة/ د.ا
نعمنعم23/6/202123/6/2021االولى(ممٌز- علوم)تعلٌم أساسً ضوء وحرارة

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثانٌةعام بٌولوجًالمعادن اإلقتصادٌة و الموارد و الثروات الطبٌعٌه

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثانٌةبٌولوجً ممٌز المعادن اإلقتصادٌة و الموارد و الثروات الطبٌعٌه

نعمنعم20/6/202120/6/2021دبلومةجٌولوجٌاطرق االستكشاف الجٌوكٌمٌائً

نعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعهكٌمٌاءكٌمٌاء عضوٌة محمد عبد الرحمن موسى ابو رٌا/ د

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىكمٌاء ممٌزضوء و حرارة

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعةالفٌزٌاءعلوم المواد و دوائر منطقٌة

المحملٌن بالمادةنعمنعم30/6/20211/7/2021االولىجمٌع الشعب حرارة و ضوء

نعمنعم22/6/202123/6/2021الثالثةعلوم اساسىتٌار متردد و ضوء

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعةاساسى علوم ممٌزجٌولوجٌا مصرجمال محمد السٌد القط./ اد

محمد كمال البشتاوى./   د
   جٌولوجٌا بٌئٌه    

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعةساسى ممٌز

مشٌرة محمد                    / د.          أ

/ ماجدة محمد العزبى          د/ د.         أ

دعاء صبرى

)  جسم االنسان كٌمٌاء- بٌولوجى ) نعمنعم9/6/202110/6/2021االولىممٌز 

نعمنعم19/6/202120/6/2021الثانٌةالنبات فسٌولوجٌا النبات

نعمنعم10/6/202111/6/2021الثالثةتعلٌم اساسى عربى فسٌولوجٌا النبات

نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعةكٌمٌاءVII كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

نعمنعم28/6/202129/6/2021الثانٌةكٌمٌاء2كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعةكٌمٌاء ممٌزVII كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

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

عمرو عبدالناصر علً خلٌل/د

محمود حسنى موسى مقلد/  د.ا

رضوان رضوان ابو العباس خلٌل/ د

السٌد محمود مبروك /  أد 

6



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً

التربٌـــــــــــــة/     كلٌـــة

نعمنعم29/6/202130/6/2021الثالثةبٌولوجى ممٌزمٌكروبٌولوجٌا بٌئٌة

نعمنعم29/6/202130/6/2021الثالثةبٌولوجى عاممٌكروبٌولوجٌا بٌئٌة

محمد عثمان عبد المنعم       /            أ د

مرفت جمٌل/         د
نعمنعم13/6/202113/6/2021الثالثةعام ممٌزمكروبٌولوجٌا تطبٌقٌه 

محمد عثمان عبد المنعم          /         أ د

عطٌه قندٌل/     د
نعمنعم13/6/202113/6/2021الثالثةعام عربىمكروبٌولوجٌا تطبٌقٌه

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىاساسى علوم ممٌزبٌولوجٌا عامهأحمد إسماعٌل محمد الهادي/ د

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثانٌة بٌولوجً ممٌزفسٌولوجٌا حٌوان

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثانٌة بٌولوجى عربىفسٌولوجٌا حٌوان

حسن عمر نافع                 /د.           أ

عبدالفتاح داود بكر/   د
نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىالرٌاضٌاتالحرارة و الضوء الهندسى

نصف ورقهنعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثةبٌولوج2ً فسٌولوجٌا الحٌوان 

نصف ورقهنعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثةبٌولوجى ممٌز2 فسيولوجيا الحيوان 

مصطفً ٌس البكري/ د. أ

مصطفً اسماعٌل عمر ابراهٌم. د
نعمنعم26/6/202126/6/2021ثانٌة أساسىعلوم ممٌزخواص مادة وكهرومغناطٌسٌة 

صالح عٌد ابراهٌم حمزة        : د. أ

عبدالفتاح داود بكر/د
نعمنعم23/6/202123/6/2021أولى أساسىعلوم ممٌزالحرارة و الضوء الهندسى

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثةفٌزٌاءنظرٌة كهرومغناطٌسٌةمصطفى محمد ٌسن البكرى

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

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

محمد هشام ٌاسٌن/ د

128عدد المواد الكلً

دعاء صبرى ابراهٌم/  د

عزة محمد عبد الرحمن مرعى/ د

7



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البريد 

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم2021-7-20213-7-3ماجستيرمدنيمادة نظرية التحليل الالخطي

نعمنعم2021-6-202126-6-17ثانية مدنيالخرسانة المسلحة

محمد أحمد/ د .م.ا

حسام عبد الرزاق.   د

أحمد سعيد/ د

هناء ابو المجد. د.م.أ

أحمد عطية.د .أ

د خيري حسين.  أ

نعمنعم2021-6-202122-6-22 المستوى صفرالهندسة الصناعيةبرمجة الحاسبات

نعمنعم2021-6-202122-6-22ماجستيرالهندسة الكهربيهمعالجة الصور

نعمنعم2021-6-202122-6-21 المستوي الرابعهندسة االتصاالت و الحاسبات معالجة الصور الرقمية 

محمد احمد. د .م.أ

حسام عبد الرزاق/  د 

عدد المواد الكلي

رجع بواسطة

شادي يحيى المشد . د

نعمنعم

نعمنعم2021-7-20213-6-28الرابعةالهندسة الميكانيكيةنقل وتخزين الطاقة 

Bioenergy Energy program20-6-202121-6-2021

نعمنعم23-6-2021

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 
الهندسة بشبرا/     كليـــة

7

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

المدير التنفيذي للمعلومات

إسالم الشعراوي/ د

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

طه عوض هللا السيد. د.م.أ

2021-6-23ثانية الهندسة الكهربائيةهندسة القوي الكهربائية
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                     جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال 

من خالل 

البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم16/6/202116/6/2021الرابعهتمريض الصحة النفسية والعقليةفاتن ابراهيم.د

نعمنعم14/6/202117/6/2021الثانيهتمريض الرعاية الحرجة منال منصور.د

هويدا صادق عبدالحميد. د

هناء عبدالجواد عبدالمجيد. د

محبوبه صبحى عبدالعزيز. د

إبتسام محمدعبدالعال. د

دعاء محمد صبحى. د

سماح سعيد صبرى. د

أمينه عبدالرازق محمود. د

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

نشوى سميرعبدالعزيز.د

نعمنعم16/6/202117/6/2021الرابعهتمريض صحة المجتمع  تمريض صحة المجتمع

مروه مصطفى راغب. د.أ

امال غريب السباق.د.أ

هناء سمير عبدالعزيز.د

نعمنعم6/7/20216/7/2021الرابعهطرق التدريس

سعاد عبد السالم رمضان                                               . د

بسمه ربيع عبد الصادق                                                     .د

هند عبد هللا السيد.د

نعمنعم12/7/202113/7/2021الثالثهطرق البحث

فوزية فاروق كامل. د

سلوي ابراهيم محمود.د

رحاب محمد رشاد.د

ابتسام سعيد احمد.د

هويدا حسن السيد.د

نورا احمد عبدهللا.د

احسان سعد سليمان.د

محضية مرسي الشحات.د

اية غنيمي حسنين.د

اميرة محمد عبدالمنعم.د

زينب ابراهيم اسماعيل.د

هناء سمير عبدالعزيز.د

نعمنعم15/7/202115/7/2021الرابعهادارة التمريض

بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

التمريض/     كليـــة

6عدد المواد الكلــــــــي

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
المالحظات

تنس- تطبيقات طرق التدريب في رياضات التخصص
 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

ورياضات المضرب
نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعة

ماده نصفنعمنعم19/6/202120/6/2021الثانية نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب2رياضات المضرب 

د - أحمد عبد المعٌن عباس محمد . د

أكرم عبد المرضى
تخصص رياضات القسم التطبيقى 

شعبة تدريب رياضة قسم نظريات وتطبيقات 

الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
نعمنعم27/6/202127/6/2021الرابعة

نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ريشه طائرة-تطبيقات طرق التدريب في رياضات التخصص د أكرم عبد المرضى

ماده نصفنعمنعم27/6/202127/6/2021الرابعةشعبه تدريبتخصص رياضات القسم التطبيق كرة طائرةاسالم خلٌل/ د.م.أ

/ د .م.أ-مصطفى طه محمود /د.م.أ

أكرم عبد المرضى
نعمنعم27/6/202127/6/2021الرابعةشعبه تدريب(ريشة طائرة)تخصص رياضات القسم التطبيقى 

نعمنعم27/6/202127/6/2021الرابعةتخصص رفع االثقالامتحان تخصص رياضات القسم التطبيقىمصطفى رمضان على عثمان/ د 

ماده نصفنعمنعم24/6/202124/6/2021الرابعةتنس ارضىالميكانيكا الحيوية لرياضات التخصص

نعمنعم24/6/202124/6/2021الرابعةالريشه الطائرةالميكانيكا الحيوية لرياضات التخصص

نعمنعم24/6/202124/6/2021الثانيةنظريات وتطبيقات الجمباز الجمباز الفنياحمد مصطفى امام مصطفى / د .م

النعم22/6/2021لم يحددالرابعة التأهيل البدني لالصابات الرياضيه

مشتركة مادهنعمنعم15/6/202115/6/2021الرابعةشعبة ادارةالتغذية الرياضية

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانيةمسابقات الميدان والمضمارمسابقات الميدان والمضمار

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةنظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمارتطبيقات اإلدارة في مسابقات الميدان والمضمار 

نعمال22/6/202123/6/2021الرابعة المناهج وطرق التدريسعلم نفس الجامعات الرياضيهاحمد اسماعٌل محمد عبد المقصود

  بواسطة رجع

رامً محمد الطاهر سالم/ د . م. ا

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة الرٌاضٌة/     كلٌـــة

أحمد عبد المعٌن عباس محمد. د

محمد منٌر/ د

محمود سعٌد محمود حسن/ 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



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
المالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة الرٌاضٌة/     كلٌـــة

أحمد عبد المعٌن عباس محمد. د
نعمنعم16/6/202116/6/2021االولىنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعيةكرة اليدأحمد محمد السٌد القط/ د .م.أ

مادة ثلثىنعمنعم15/6/202115/6/2021الثانيةالرياضات الجماعية ورياضات المضرب الكرة الطائرةمحمد عبد الشافى محمد أحمد / د.م.أ

نعمنعم15/6/202115/6/2021الرابعةشعبة تدريباألسس الفسيولوجية للتربية البدنيةمحمد بكر محمد عبدالهادي/ د

د .أ- محمود محمد نجٌب حسٌن / د

محمد رمضان لطفً
نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىكرة السلة

 مشتركة مادة

 احمد/ د.أ مع

-  حسام

محمد مصــلـــحً/ د.م.أ

شــــــادي هشـــــام/ د.م

عــبداهللا سوســـه/ د.م

نعمنعم13/6/202113/6/2021الثانيةنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية2كرة القدم 

نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةشعبة ادارة األسس العلمية لالدارةلم ٌحدد

نعمنعم21/6/202121/6/2021االولىبناتاللغة االنجليزيةمً مصطفً فهمً خاطر / د

نعمنعم21/6/202121/6/2021االولىبنيناللغة االنجليزيةحسام سعٌد بٌومً .د

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىاالدارة الرياضية مدخل فى االدارة الرياضية احمد نبٌل عمر رمضان

ماده نصفنعمنعم20/6/202121/6/2021الرابعةشعبة تدريبمبادئ واسس التدريب للناشئينالسٌد عبدالمرضً/ د

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثهأسس ونظريات التدريب الرياضيحالد سعٌد صٌام/ د.أ

  بواسطة رجع

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

26عدد المواد الكلً

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم13/6/202115/6/2021ماجستير الفيزياء النوويهالفيزياء النوويه

نعمنعم24/6/202124/6/2021الثانيةالجيولوجيامباديء الفيزياء الحديثه 

مصطفي يس البكري/ د.أ

مصطفي اسماعيل عمر ابراهيم. د
نعمنعم26/6/202126/6/2021الثانيةالفيزياءخواص المادة وكهربية وكهرومغناطيسية

أحمد إسماعيل محمد الهادي/ د

رشا يحي/ د

سهير سعد/ د
نعمنعم26/6/202126/6/2021الثالثة ميكروبيولوجي وكيمياءااليض الميكروبي

نعمنعم9/6/202111/6/2021الثالثةكيمياء  كيمياء غير عضويه تطبيقيه 

نعمنعم26/6/202126/6/2021الثالثةالفيزياء كيمياء غير عضويه

نعمنعم13/6/202114/6/2021الثانيةكيمياءكيمياء غير عضوية

مصطفي يس البكري/ د.أ

مصطفي اسماعيل عمر ابراهيم. د
نعمنعم26/6/202126/6/2021الثانيةالفيزياءخواص مادة وكهرومغناطيسية

نعمنعم20/6/202120/6/2021دكتوراة كيمياء عضويةكيمياء طرق طيفيه حديثه للتعرف على ميكانيكية التفاعالت العضوية  

نعمنعم26/6/202126/6/2021االولى برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيويةكتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا

نعمنعم13/6/202113/6/2021ماجستيركيمياءالمركبات العضوية واستخدامتها

نصف ورقهنعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثةشعب مزدوجة +  ميكروبيولوجي وكيمياء كيمياء ميكانيكا التفاعالت العضوية 

نصف ورقهنعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثةكيمياء كيمياء ميكانيكا التفاعالت العضوية  

نعمنعم15/6/202115/6/2021كيمياءشعب مزدوجة + ميكروبيولوجي وكيمياء  كيمياء أروماتية

رجع بواسطة

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ

 د سحر محمد ابراهيم عبد الحميد

علي عبدالمعبود علي/د.أ

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ
صباح أبو المعاطي أحمد السيد          / م.د.أ

غادة عيد عبد الجيد/ د
نعمنعم24/6/202125/6/2021ماجستيرميكروبيولوجي وكيمياء ميكروبيولوجيا التربة

على على عبد المعبود                    / د .ا

محمد سيد عبد الرحمن سيد بحالو/ د. ا

المسح البيوكيميائى والمالحظه فى الصحه 

نعمنعم24/6/202125/6/2021دبلومةالكيمياءوالمرض

مصطفي يسن نصار /د.أ

صبري سعدة حامد/د
نعمنعم24/6/202124/6/2021الرابعهميكروبيولوجي وكيمياءالكيمياء غير العضوية المتقدمة

مصطفي يس نصار / د

نعمنعم24/6/202124/6/2021الرابعهلشعب المزدوجةكيمياء غير عضوية متقدمهايمن عوض علي/ د

نعمنعم24/6/202124/6/2021الرابعهكيمياء خاصلكيمياء غير العضوية المتقدمة وتطبيقات كيميائية 

نصف ورقةنعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثةوجميع الشعب المزدوجة- ميكروبيولوجي وكيمياء - الكيمياء الخاصكيمياء العناصر االنتقالية  ومتراكباتها

هشام حسن الفقي/د

اسالم مصطفي شاهين/د

كيمياء تطبيقية
نعمنعم27/6/202127/6/2021االولى كيمياء خاص

1 كيمياء تحليليه د سحر محمد ابراهيم
شعب مزدوجه ما عدا ميكرو كيمياء

نعمنعم27/6/202128/6/2021الثانية
                                                   

رفعت عبد الكريم عثمان./ اد

نعمنعم27/6/202128/6/2021الثانيةالجيولوجيا الخاصالطبقات الصخريه والحياتيه جمال محمد السيد القط./ اد

محمد سيد عبد الرحمن سيد بحالو/ د. ا

جمال عويس/ د.ا
نعمنعم27/6/202127/6/2021دبلومةالكيمياءاساسيات اخذ عينات الهواء فى مكان العمل

                                                    

ايمن عوض على                          /    د

اسالم مصطفي شاهن/   د
نعمنعم27/6/202127/6/2021الرابعهكيمياء خاصاالتحليلية المتقدمة

نعمنعم10/6/202110/6/20021ماجستيرقسم النبات و الميكروبيولوجىتقنيات بيولوجيا جزيئية 

نعمنعم27/6/202127/6/2021دبلومةالنبات والميكروبيولوجي بيئة كائنات دقيقة

نعمنعم10/6/202110/6/20021ماجستيرقسم النبات و الميكروبيولوجىتقنيات بيولوجيا جزيئية 

نعمنعم24/6/202127/6/2021الرابعهحاسبالتشفيرمصعب عبد الحميد محمد حسان /  د

رجع بواسطة

صباح أبوالمعاطي أحمد السيد/م .د.أ

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

مصطفي يسن نصار/د.أ



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

 احمد محمد احمدحسن عمر نافع . د.أ

د محمد السيد عبدالعال

د محمد عبدالجواد احمد 

د ناهد عبدالفتاح المحمدي

نعمنعم26/6/202127/6/2021االولىالرياضيات2لرياضيات العامة 

نعمنعم23/6/202124/6/2021الثالثةكيمياء تطبيقية  كيمياء المنتجات الطبيعية والكربوهيدرات

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعة كيمياء خاص كيمياء األصباغ والنسيج 

نعمنعم23/6/202124/6/2021الثالثة كيمياء خاص كيمياء المنتجات الطبيعية والكربوهيدرات 

صباح أبو المعاطي/ د

محمد عاطف نصر الدين/ د

أحمد إسماعيل محمد الهادي إسماعيل/ د
نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعهميكروبيولوجي وكيمياءعلم الفيروسات

نعمنعم20/6/202120/6/2021دبلومةقسم النبات و الميكروبيولوجى كيمياء حيوي

نعمنعم20/6/202120/6/2021دكتوراة ميكروبيولوجى المناعه الميكروبي

نعمنعم21/6/202121/6/2021الرابعةكيمياء  2كيمياء عامها د وجدي الدجدج

نعمنعم21/6/202121/6/2021الثالثةكيمياء الكيمياء عبد المتعال عبدالمجيد الشيخ /  د

هشام مروان                            . د.محمد احمد حسن هيكل  أ. د.   أ
 

كيمياء نووية واشعاعية
نعمنعم21/6/202121/6/2021الثالثةكيمياء

نعمنعم22/6/202122/6/2021االولىلميكروبويولوجى والكيمياءحقوق االنسان ومكافحة الفسادمحمد مصطفى محمد عفيفي./ د. أ

نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةكيمياءكيمياء وتكنولوجيا البويات

                                                      

 (2)   الكيمياء العضوية التطبيقية 
نعمنعم22/6/202122/6/2021االولىكيمياء

نصف ورقةنعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثةميكروبيولجى وكيمياء كيمياء البترول و البتروكيماويات 

نصف ورقهنعمنعم19/6/202120/6/2021الثالثةكيمياء(2)كيمياء عضوية طيفية 

نصف ورقهنعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةكيمياءكيمياء البترول و البلمرات

رجع بواسطة

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

هاني إبراهيم محمد. د

أ د محمد عثمان عبد المنعم

محمد عبد الرحمن موسى ابو ريا/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانيةالرياضياتمعادالت تفاضليةحسن عمر نافع . د.أ

نعمنعم20/6/202120/6/2021الثانية الرياضيات والحاسب والفيزياءالمعادالت التفاضلية العادية

صباح أبو المعاطي/ د

نعمنعم22/6/202122/6/2021دبلومةالنبات والميكروبيولوجيعلم الفيروساتأحمد إسماعيل محمد الهادي إسماعيل/ د

سيد المسلمى/د.أ

ايمن عوض علي/د
نعمنعم22/6/202122/6/2021الثالثةكيمياءكيمياء غير عضوية وتطبيقاتها

دعاء /                                         د

صبرى ابراهيم
نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثة علم الحيوان وظائف أعضاء

نعمنعم10/6/202110/6/2021الثانيةكيمياءكيمياء الصناعات الصغيرة

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىجميع الشعب الكيمياء

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثانيةكيمياءكيمياء عضوية اروماتية

أمل محمد محمود                /              د

إيناس عبدالعليم السيد/  د
نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثةكيمياء كيمياء المبيدات والسموم

رجع بواسطة

محمد السيد عبدالعال . /  د

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

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

إيناس عبدالعليم السيد/  د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ
نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىالرياضيات 1تحليل رياضى 

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىالرياضيات 2تحليل رياضى 

نعمنعم13/6/202113/6/2021الثانيةشعب مزدوجة ماعدا ميكرووكيمياءكيمياء غير عضوية

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىكيمياء 1كيمياء غير عضوية تطبيقية 

2كيمياء تحليلية 
نصف ورقهنعمنعم28/6/202130/6/2021الثالثةكيمياء تطبيقية+ كيمياء 

أبراهيم السيد احمد              / د.            أ

ايمن عوض على/  د
نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثةجميع الشعبكيمياء االصباغ االعضوية

حسن عمر نافع              / د.                أ

لطفي إبراهيم أبوسالم/      د 
نعمنعم15/6/202116/6/2021ماجستير الفيزياء النوويهالفيزياء النوويه

نعمنعم4435744357الرابعةكيمياءالكيمياء العضوية غير المتجانسة 

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعةكيمياءالكيمياء العضوية

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعةجولوجيا البلورات وبصريات المعادن 

نعمنعم10/6/202110/6/2021دكتوراهجولوجيا التقنيات التحليلية في علوم األرض

نعمنعم26/6/202126/6/2021الثالثةجيولوجيا وكيمياءكيمياء الصخور النارية والمتحولة

نعمنعم10/6/202110/6/2021ماجستيرعلوم حاسب الذكاء االصطناعي المتقدم

نعمنعم4436444364الرابعهعلوم حاسبنظريه المترجمات

رجع بواسطة

ناهد محمدى/ د

إيهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد/  د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

عبد المتعال عبدالمجيد الشيخ /  د

مصطفى محمد مجاهد أحمد/ م د.أ

ماهر زايد/ د. ا



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ
نعمنعم10/6/202110/6/2021الثانيةكيمياءالصناعات الصغيرةمحمد حسين مصطفي./ د. أ

محمد عثمان عبد المنعم                /   أ د

مرفت جميل حسن/ د
نعمنعم10/6/202110/6/2021دبلومة قسم النبات و الميكروبيولوجى البكتريا

نعمنعم10/6/202110/6/2021دكتوراهقسم النبات و الميكروبيولوجىالصحاح البيئي و االنريمات الميكروبيه محمد عثمان عبد المنعم/  أ د

نصف ورقهنعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثةالشعب المزدوجه-+  ميكروبيولوجى ميكانيكا التفاعالت العضوية

نصف ورقهنعمنعم17/6/202117/6/2021الثانيةكيمياء خاص الكيمياء األروماتيه 

نصف ورقهنعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثةكيمياء ميكانيكا التفاعالت العضوية

نعمنعم10/6/202111/6/2021الرابعةكيمياءالكيمياء العضوية الحلقيه الغير متجانسه

نعمنعم13/6/202113/6/2021دبلومةجولوجياجيولوجية المناجم والمحاجر 

نعمنعم10/6/202111/6/2021دبلومةجولوجيالمعادن والصخور المستخدمة في الصناعة

نعمنعم10/6/202111/6/2021ماجستيرفسيولوجيا النبات انزيماترضوان رضوان ابو العباس خليل/ د

نعمنعم10/6/202110/6/2021الرابعةكيمياءكيمياء عضوية غير متجانسةمحمد صالح عمر مجاهد/      د

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىكيمياء  ضوء هندسي

نعمنعم13/6/202113/6/2021ماجستيرالفيزياءدوائر الكترونية متقدمة

نعمنعم27/6/202128/6/2021الرابعةالفيزياء  اشباه موصالت

نعمنعم20/6/202120/6/2021ماجستيرالفيزياءالكترونيات متقدمة

رجع بواسطة

محمد سيد عبد الرحمن سيد بحالو/ د.  ا

عادل ماضي عفيفي/ د

رضا محسوب النبي محمد/ د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ
نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةكيمياءالصابون والمنظفاتمحمد حسين احمد/ د.أ

نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةكيمياءتكنولوجيا البويات

نعمنعم17/6/202117/6/2021الثانيةكيمياء 2كيمياء عضوية اروماتية 

محمد احمد حسن هيكل               / د.      أ

صبرى حامد/      د
نعمنعم13/6/202113/6/2021الثانيةكيمياءكيمياء غير عضوية

نعمنعم27/6/202128/6/2021الثانيةالرياضيات احصاء و حاسب

نعمنعم10/6/202110/6/2021الثانيةحاسب--رياضيات(1) احتماالت

نعمنعم14/6/202114/6/2021الثالثةكيمياء1كيمياء كهربية تطبيقية 

نعمنعم13/6/202113/6/2021دكتوراهكيمياءناميكا حرارية احصائية

نعمنعم20/6/202120/6/2021دكتوراةكيمياء موضوعات مختارة فى الكيمياء الفيزيائية

نعمنعم12/6/202113/6/2021االولىالفيزياءApplied Physicsعبدالفتاح داود بكر/  د

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىجميع الشعبحقوق االنسانمحمد مصطفى محمد عفيفي/ د

نصف ورقةنعمنعم13/6/202114/6/2021الرابعةكيمياء خاصكيمياء المنظفات الصناعيه أحمد حمدى طنطاوى/ د

نعمنعم14/6/202114/6/2021الرابعةالجيوفيزياءمعالجة البيانات السيزمية والجيوفيزياء البحرية

نعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثةالجيولوجياعلم الزالزل والمسح السيزمي

نعمنعم19/6/202119/6/2021االولىميكروبيولوجي حاسب الي

نعمنعم17/6/202117/6/2021الثانيةعلوم الحاسبهياكل بيانات

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثة علوم الحاسبشبكات الحاسب

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثالثةالرياضياتوضوعات مختاره في علوم الحاسب

رجع بواسطة

امل محمد محمود/ د

السيد حامد على سيد احمد/ د

السيد محمود مبروك /   أد 

محمد أحمد محمد محمد سالم/ د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

ايمان ابراهيم عبداللطيف/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ
نصف ورقةنعمنعم28/6/202128/6/2021االولىالنبات1)نبات عام عزيزة نجاح/د

نعمنعم28/6/202128/6/2021االولىميكروبيولوجى(1)نبات عام أحمد إسماعيل محمد الهادي إسماعيل/ د

جمال محمد السيد القط              ./ د.أ

عمرو عبدالناصر علي خلي/د

(2)جيولوجيا عامة 
نعمنعم28/6/202129/6/2021االولىالجيولوجيا

نصف ورقةنعمنعم26/6/202129/6/2021الثالثةالجيولوجيا(جيوفيزياء)وفاء الشحات عفيفى الشحات/  د

نعمنعم15/6/202117/6/2021الرابعةرياضياتهيدروديناميكا ومرونة

نعمنعم9/6/20219/6/2021الثانيةالفيزياءاستاتيكا

نعمنعم28/6/202128/6/2021االولىعلم الحيوانحيوان عام

نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثة علم الحيوان وظائف أعضاء

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثالثةحاسب  تطبيقات الحاسب فى االحصاء

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثانىجميع الشعباحصاء حيوى

نعمنعم26/6/202127/6/2021االولىالرياضيات رياضة عامة

مصطفى محمد يس البكرى/د. ا

لطفى ابوسالم/د. ا

2 فيزياء عامة 
نعمنعم16/6/202116/6/2021االولىالفيزياء

نعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثهحاسب- رياضيات بحوث عملياتاميرة مسعود/ د
محمود حسنى موسى /  د

نصف ورقهنعمنعم16/6/202117/6/2021االولىالفيزياءالفيزياء 

رجع بواسطة

مجدي مصطفى حسين/ د

دعاء صبرى ابراهيم/         د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

محمد عبدالجواد احمد عبدالجواد/ د

إسالم الشعراوي/ د.أ



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

حسن عمر نافع . د.أ
نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعةرياضياتمواد مختارة في الرياضيات التطبيقيةمنى الدريني/ د

محمد عاطف نصر الدين. د.م. أ

غادة عيد عبد الجيد ابراهيم.د
نعمنعم29/6/202130/6/2021الرابعةة ميكروبيولوجيا الغذاء

هشام حسن عبد العزيز الفقي                /د

ايهاب صالح/ د
نعمنعم29/6/202129/6/2021الثالثةكيمياء كيمياء معالجة المياه

نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةبيولوجى مميزفلورا مصر

نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةبيولوجى عامفلورا مصر

نعمنعم20/6/202120/6/2021الثانيةالنبات تصنيف زهرى

نصف ورقهنعمنعم29/6/202129/6/2021االولىكيمياء(1)كيمياء عامة محمد احمد حسن هيكل  . د.أ

صباح أبو المعاطي أحمد                  / ادم

مرفت جميل حسن/ د
نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةميكروبيولوجى ميكروبيولوجيا عامة

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثةالفيزياءنظرية كهرومغناطيسية 

نعمنعم29/6/202129/6/2021دبلومةفيزياء إشعاعيةإحصاء حيوى

نعمنعم29/6/202129/6/2021الرابعةكيمياء خاصكيمياء االضافات البتروليه 

نصف ورقهنعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةكيمياء خاص كيمياء االصباغ والنسيج 

هشام حسن الفقي/  د

سحر محمد ابراهيم/     د
نعمنعم28/6/202128/6/2021الثالثةشعب مزدوجة2 ك تحليلية 

هشام حسن الفقي/  د

نعمنعم27/6/202128/6/2021الثانيةك تطبيقية+ كيمياء خاص 1 ك تحليلية اسالم مصطفي شاهين/د

نعمنعم28/6/202128/6/2021الثالثةالفيزياء فيزياء اشعاعية مصطفي اسماعيل عمر ابراهيم. د

محمد عثمان عبد المنعم        /  د.            أ

مرفت جميل/      د
نعمنعم23/6/202123/6/2021الثالثةميكروبيولوجى و كيمياء المناعه

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

احمد عبدالرازق عبدهللا/  د

مصطفى محمد يس البكرى/د.ا

  أحمد حمدى طنطاوى/ د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

العلــــــــوم/     كليـــة

محمود عامر            / د .                   أحسن عمر نافع . د.أ

محمد عاطف عبدالرحمن نصرالدين/         د
نعمنعم22/6/202123/6/2021الرابعةميكروبيولوجى و كيمياءميكروبيولوجيا طبية 

   نعمنعم23/6/202123/6/2021االولىالرياضيات(1) الحاسب االلى جمال احمد موسى. / د 

نعمنعم17/6/202119/6/2021الثانيةالجيولوجيا الخاصالحفريات الدقيقه   محمد كمال البشتاوى./  د

نصف ورقهنعمنعم19/6/202119/6/2021االولىجميع الشعبتغذية صحيةعزة محمد عبد الرحمن مرعى/  د

نعمنعم19/6/202119/6/2021االولىميكروبيولوجي حاسب الي

نعمنعم2021//17/6/202117الثانيةعلوم الحاسبهياكل بيانات

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثة علوم الحاسبشبكات الحاسب

نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعةالجيولوجيا الخاص استكشاف معدني و معادن و صخور صناعية

نعمنعم17/6/202117/6/2021دبلومةجيولوجياطرق استكشاف التمعدنات

نعمنعم17/6/202117/6/2021دكتوراةجيولوجيامجهرية الخامات 

نعمنعم17/6/202117/6/2021الثانيةجيولوجيا الحفريات الدقيقةفاطمة شاكر على السيد الدسوقى/ د

محمد عثمان عبد المنعم              /        أ د

سهير سعد عبد السالم/          د
نعمنعم17/6/202117/6/2021ماجستيرالنبات و الميكروبيولوجى بكتربا و فسيولوجى بكتريا

نعمنعم28/6/202128/6/2021األولىكل األقساملغة انجليزيةغاده الصادق عبدهللا الصادق/د

عدد المواد الكلي

رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

ايمان ابراهيم عبداللطيف/ د

142

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

عمرو عبدالناصر علي خليل/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم29/6/202129/6/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌمنظم التصنٌف

نعمنعم22/6/202122/6/2021الرابعةاقتصاد منزلىانتاج الوسائل التعلٌمٌة

نعمنعم5/7/20215/7/2021االولىاعالم مدخل إلً العالقات العامة فً المجال التربوي

نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانٌةاعالم الخبر الصحفً

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىاعالممدخل إلً العالقات العامة واإلعالن

نعمنعم29/6/202129/6/2021تمهٌدي ماجٌستٌراعالم الموضوع فً وسائل اإلعالم

نعمنعم4/7/20214/7/2021ماجستٌراالقتصاد المنزلىطرق بحث وتحلٌل بٌانات

نعمنعم24/6/202124/6/2021ماجستٌراالقتصاد المنزلىسٌكولوجٌة األم والطفل

نعمنعم21/6/202121/6/2021االولىاالقتصاد المنزلىالئحة قدٌمة-  المدخل إلً ادارة المنزل

نعمنعم17/6/202117/6/2021ماجستٌرادارة منزل دٌكور المنزل الحدٌث والمعاصر

نعمنعم19/6/202119/6/2021االولىاالقتصاد المنزلىاسكان ومرافق منزلٌة

نعمنعم24/6/202124/6/2021الثانٌةاالقتصاد المنزلىاقتصادٌات االسرة

نعمنعم28/6/202128/6/2021االولىالئحة قدٌمة- االقتصاد المنزلىاجهزة وادوات منزلٌة

د هانً شفٌق .أ- د محمد أحمد عبود .م.أ

رمزي
نعمنعم3/7/20213/7/2021االولىاإلعالم التربويالتواصل والعرض الفعال

نعمنعم5/7/20215/7/2021االولىاإلعالم التربويصحافة االطفال

نعمنعم19/6/202119/6/2021االولىاإلعالم التربويالمدخل اإلجتماعى لإلعالم

نعمنعم26/6/202126/6/2021الثانٌةاعالم الرأي العام وطرق قٌاسه فً المجال التربوي

نعمنعم27/6/202128/6/2021الثالثةاعالمأخالقٌات االعالم

  رجع بواسطة

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د

عبدالسالم محمد عزٌز إمام/  د 

رشا منصور/ د .م.أ

هبه جمال عبدهللا عبدالحمٌد/ 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

السٌد عثمان/ 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 الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د
نعمنعم29/6/202130/6/2021دكتوراهقسم االقتصاد المنزلً تخصص مالبس ونسٌجتارٌخ وتطور االزٌاء

نعمنعم20/6/202120/6/2021دكتوراهقسم االقتصاد المنزلً تخصص مالبس ونسٌجالتشكٌل على المانٌكان

نعمنعم17/6/202117/6/2021ماجستٌرقسم االقتصاد المنزلً تخصص مالبس ونسٌجدراسة متقدمة فى تصمٌم االزٌاء

نعمنعم16/6/202116/6/2021الثالثةاقتصاد منزلى تذوق ملبسى

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثةاعالم تربويتصمٌم مالبس واكسسوار

نعمنعم24/6/202124/6/2021ماجستٌرالقتصاد المنزلً  شعبة مالبس ونسٌجمفروشات منزلٌة

نعمنعم28/6/202130/6/2021االولىاعالم- فنٌة- اقتصاد منزلً:الشعبطرق تدرٌس عامة

نعمنعم13/6/202114/6/2021الثانٌةاعالممبادئ تدرٌس

نعمنعم14/6/202115/6/2021الثالثةتربٌة فنٌة– اقتصاد منزلً : الشعبطرق تدرٌٌس التخصص

نعمنعم29/6/202129/6/2021الثانٌةقسم التربٌة الموسٌقٌةارمونً وكوننترابنط

نعمنعم21/6/202122/6/2021ماجستٌر"الكمان"تخصص اآلت أوركسترالٌة علم اآلالت

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةقسم التربٌة الموسٌقٌةهارمونً وكوننترابنط

نعمنعم20/6/202120/6/2021دراسات علٌاقسم التربٌة الموسٌقٌةتحلٌل الموسٌقى

نعمنعم20/6/202120/6/2021دراسات علٌاقسم التربٌة الموسٌقٌة قراءة مدونات

نعمنعم21/6/202121/6/2021االولىقسم التربٌة الموسٌقٌة تذوق الموسٌقً العالمٌة

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثالثةقسم التربٌة الموسٌقٌة تارٌخ الموسٌقى

نعمنعم27/6/202127/6/2021ماجستٌراالقتصاد المنزلى تسوٌقنٌبال فٌصل. د.م.أ- رشا منصور. د.م.أ

نعمنعم27/6/202128/6/2021الثانٌةاالقتصاد المنزلىطهً تجرٌبًغادة محمود البسٌونً/ د .أ

  رجع بواسطة

إسالم الشعراوي/ د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د

اٌناس السٌد الدرٌدي/ د.أ

هاجر محمد رضا| د

أٌمن ٌوسف الشامً

2



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د
نعمنعم27/6/202127/6/2021ماجستٌرإعداد البرامج التعلٌمٌة لوسائل اإلعالم

نعمنعم17/6/202118/6/2021دكتوراه.اإلعالم التربوي  إذاعة مدرسٌة متقدمة 

نعمنعم12/6/202112/6/2021االولىاعالم تربويالخبر اإلذاعً والتلٌفزٌونً

نعمنعم17/6/202117/6/2021ماجستٌر.اإلعالم التربوي إنتاج البرامج التلٌفزٌونٌة لألطفال 

نعمنعم21/6/202121/6/2021الثالثةاعالملكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون

نعمنعم27/6/202127/6/2021ماجستٌرقسم تكنولوجٌا التعلٌمالحاسب اآللً

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثانٌةاعالم تربوياستخدام الحاسب فً التخصص 

نعمنعم20/6/202120/6/2021ماجستٌرقسم تكنولوجٌا التعلٌمالوسائط المتعددة فً التعلٌم

نعمنعم23/6/202124/6/2021الثالثةقسم تكنولوجٌا التعلٌمنظم المعلومات الببلٌوجرافٌة

نعمنعم27/6/202127/6/2021ماجستٌرتخصص التربٌة الخاصةأمراض الطفولة ورعاٌتهم

نعمنعم20/6/202121/6/2021ماجستٌرالعلوم التربوٌة و النفسٌة/ قسم  اختبارات ومقاٌٌس

نعمنعم16/6/202117/6/2021االولىبرنامج اعداد معلم التربٌة الخاصة للطفولة المبكرة  المدخل إلى علم النفس

نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةالطفولة المبكرةصحة الطفل النفسٌة

نعمنعم26/6/202127/6/2021الثالثة رٌاض االطفالاالرشاد النفسى والصحة النفسٌة

نعمنعم27/6/202127/6/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌمالكتاب المدرسى

نعمنعم12/6/202113/6/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌم(متطلب)أجهزة العرض التعلٌمٌة 

نعمنعم26/6/202126/6/2021مستوى اولفنٌة+اقتصاد+تكنولوجٌا مدخل علوم نفسٌة

نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةتكنولوجٌا التعلٌمعلم نفس تعلٌمى

  رجع بواسطة

هانً ابوالفتوح جاد. د.م.أ

محمد أحمد عبود/ د.م.أ

صالح الدٌن عبد القادر محمد/ د.أ

هند محمود على قاسم/د

ممدوح حسن غانم/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

3



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د
نعمنعم26/6/202126/6/2021االولى إعالم تربوى مدخل الى العلوم النفسٌة

نعمنعم13/6/202113/6/2021الرابعةاقتصاد منزلى وتربٌة موسٌقٌة(قدرات عقلٌة وتنمٌة مواهب) علم نفس تعلٌمى 

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثةاقتصاد منزلى مدخل الى تقوٌم ذوى االحتٌاجات الخاصة

نصف مادةنعمنعم19/6/202119/6/2021االولىاعداد معلم ذوى االحتٌاجات الخاصة طفولة مبكرةالتشخٌص والتقوٌم

أحمد السٌد محمد / د.م.فاطمة ٌوسف أ/ د .أ

 مسرحة المناهج التعليميةالسٌد
نعمنعم24/6/202125/6/2021دكتوراه إعالم تربوى

نعمنعم24/6/202125/6/2021ماجستٌر إعالم تربوىنظرٌات اإلتصال

نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثةاعالم تربوي(مسرحة المناهج)المسرح التعلٌمى

نعمنعم24/6/202125/6/2021ماجستٌررٌاض اطفال مناهج البحث وتحلٌل البٌاناتاٌهاب سعد محمدى/ د- هالة ٌحٌى  / اد

نعمنعم23/6/202124/6/2021االولىالئحه قدٌمه- شعبة االقتصاد المنزلً تغذٌة انسان طفولة

نعمنعم15/6/202116/6/2021الرابعةاقتصاد منزلىالتقنٌن الغذائً

نعمنعم24/6/202124/6/2021الثانٌةرٌاض االطفالعلم نفس اللغةوحٌد مصطفى كامل مختار/ د

نعمنعم23/6/202123/6/2021الثالثةاالقتصاد المنزلى تسوٌق المنتجات األسرٌة

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةاالقتصاد المنزلىادارة موارد االسرة واتخاذ القرار

نعمنعم23/6/202123/6/2021االولىاالقتصاد المنزلىادارة الوقت

نعمنعم17/6/202118/6/2021الثانٌةالتربٌة الموسٌقٌة الوسائل التعلٌمٌة

نصف مادةنعمنعم15/6/202216/6/2022الثانٌةالتربٌة الموسٌقٌةالحاسب فى التخصص

التعلٌم عن بعد
قسم تكنولوجٌا التعلٌم 

نعمنعم24/6/202126/6/2021الثانٌة

  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

نوال عباس السٌد طاحون/د .م.ا

غادة عبدالحمٌد منتصر/ د

أحمد السٌد محمد السٌد/ د .م.أ

والء عبد الرحمن محمد/ د

حنان محمد السٌد عمار/  د

4



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د
برمجة باللغات الحدٌثة

قسم تكنولوجٌا التعلٌم 
نعمنعم22/6/202123/6/2021الثانٌة

نعمنعم12/6/202113/6/2021الثالثةرٌاض اطفالاساسٌات الحاسب االلً

صٌانه اجهزه العرضهدي عبد العزٌز /د
قسم تكنولوجٌا التعلٌم 

النعم22/6/202123/6/2021الرابعة

نعمنعم27/6/202127/6/2021دكتوراه أدب عالمً مقارن للطفل

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىاعالم تربويمدخل إلى المسرح المدرسً

نعمنعم24/6/202124/6/2021ماجستٌراعالمأدب األطفال المقارن

إٌمان ناجى / أ- دالٌا عبد القادر الجزار / د 

المحمدى

لغة انجلٌزٌة فى مجال التخصص
نعمنعم22/6/202122/6/2021الثانٌةالتربٌة الموسٌقٌة

نعمنعم21/6/202122/6/2021االولىتكنولوجٌا التعلٌمالئحة قدٌمة- مقدمه برمجه 

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةتكنولوجٌا التعلٌمصٌانة الحاسب االلى: المقرر

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةرٌاض اطفالمتحف ومكتبة الطفلسهام لطفً عبدالفتاح/ د

نعمنعم20/6/202120/6/2021الرابعةتكنولوجٌا التعلٌم:الشعبة- الئحة قدٌمة  انتاج برامج الفٌدٌو والتلٌفزٌون التعلٌمٌة

نعمنعم10/6/202110/6/2021الثانٌةاقتصاد منزلىتكنولوجٌا التعلٌم فى التخصص

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثةتكنولوجٌا التعلٌمانتاج برامج الفٌدٌو والتلٌفزٌون التعلٌمٌة

نعمنعم20/6/202120/6/2021ماجستٌرقسم االقتصاد المنزلً تنمٌة الموارد البشرٌة وأثرها علً اقتصادٌات االسرة،

نعمنعم17/6/202117/6/2021ماجستٌرقسم االقتصاد المنزلً إدارة اعمال المنزل

نعمنعم19/6/202119/6/2021الثالثةالتربٌة الموسٌقٌة أنشطة تروٌحٌة لذوي االحتٌاجات الخاص

نعمنعم10/6/202111/6/2021الرابعةالتربٌة الموسٌقٌةامالء صولفٌح وتدرٌب سمع

نعمنعم16/6/202119/6/2021االولىالتربٌة الموسٌقٌةقراءات باللغة االنجلٌزٌة فً التخصص

  رجع بواسطة

أمٌنة األكشر/ د

رشا ٌحًٌ السٌد/ د

إٌهاب سعد محمدى/ د

غادة عبد الحمٌد عبد العزٌز. د

نٌبال فٌصل عطٌه/ د .م.أ

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د

هانً شحته/ د.أ

5



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د
نعمنعم17/6/202117/6/2021الرابعةاقتصاد منزلىاعداد أطعمة الفئات الخاصة

نعمنعم14/6/202114/6/2021االولىاقتصاد منزلى تقٌٌم الحالة الغذائٌة

نعمنعم17/6/202118/6/2021الرابعة الطفولة المبكرة والتربٌة  تنمٌة االبتكار ومهارات االتصالمروة توفٌق/ د

نعمنعم17/6/202117/6/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌممعالج النصوص والجداول االلكترونٌة

نعمنعم15/6/202115/6/2021الثانٌةاقتصاد منزلىتطبٌقات الحاسب فى التخصص

نعمنعم16/6/202117/6/2021الثالثةتكنولوجٌا التعلٌمالتحلٌل الموضوعًهبه حسٌن عبدالحمٌد دوام/ د

نعمنعم17/6/202117/6/2021الثانٌةاعالم تربويمدخل إلى المسرح المدرسى

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىاعالم تربويمتطلب سابق- مدخل إلى علوم المسرح 

نصف مادةنعمنعم14/6/202114/6/2021الثالثةاعالم تربوينصوص وترجمة إعالمٌة

زٌنب / مروة الحسٌنً محمد توفٌق ، د/  د 

ٌونس عبد الحلٌم
النعم16/6/202116/6/2021االولىم الطفولة المبكرةأدب وثقافة الطفل

شٌماء السعٌد محمد علً/ د
مدخل وتطبٌقات تكنولوجٌا التعلٌم فً رٌاض 

االطفال
نعمنعم15/6/202116/6/2021الثانٌةرٌاض اطفال

نعمنعم15/6/202116/6/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌمانتاج رسوم تعلٌمٌةدعاء صبحً حامد/ د

نعمنعم15/6/202115/6/2021الرابعةاعالم تربويصوتٌات والقاءعزة سرج/ هبه جمال عبدهللا ، د / د 

نعمنعم12/6/202112/6/2021االولىتكنولوجٌا التعلٌممقدمة مراكز مصادر التعلمهبه عادل عبدالغنً الجندي

نعمنعم12/6/202113/6/2021الثالثةتربٌة فنٌةتطبٌقات الحاسب االلً فً التخصصأمٌرة عبد الفتاح/ د

نعمنعم12/6/202112/6/2021الثالثةاعالم تربوي 2 استخدام الحاسب االلى فى التخصص

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولىتكنولوجٌا التعلٌم مقدمة فى البرمجة

نعمنعم12/6/202112/6/2021االولىاعالم تربويمدخل إلى الرادٌو والتلٌفزٌونأمٌرة حسن سالم/ د- محمد أحمد عبود / د.م.أ

  رجع بواسطة

إٌمان بدوى محمد/ د

سلٌمان جمعه/ د

إبراهٌم أحمد سالمان.  د

مصطفى محمد على محجوب/ د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

6إسالم الشعراوي/ دشادي ٌحٌى المشد/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

ارسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2021-2020بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

التربٌة النوعٌة/     كلٌـــة

اسماء كمال احمد فهمى. د
نعمنعم9/6/202110/6/2021الثالثةتكنولوجٌا التعلٌمقواعد البٌاناتأحمد الجندى / د

نعمنعم10/6/202110/6/2021الثانٌةتكنولوجٌا التعلٌمقراءات باللغة العربٌةفاطمة ٌوسف/ د.أ

نعمنعم9/6/20219/6/2021الثالثة التربٌة الموسٌقٌةصولفٌج وتدرٌب السمع

نعمنعم9/6/20219/6/2021االولى التربٌة الموسٌقٌة صولفٌج وتدرٌب سمع

النعم10/6/202110/6/2021الثانٌةاالعالم التربوياللغة العربٌة وادابها عزة رشاد سرج.د

النعم9/6/20219/6/2021االولىرٌاض اطفالمناهج الطغولة المبكرةغادة محمد سامى المحالوى. د

  رجع بواسطة

دالٌا عبد القادر الجزار/  د 

113عدد 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

7



 

جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2021/12/0613/6/2021الخامسهالتوليداالجنه ونقل االصطناعي التلقيحالخواجه رضا أحمد/د

نعمنعم28/6/202128/6/2021االولي االغذية ومراقبة جودةالهستولوجيا 

نعمنعم23/6/202123/6/2021االولىالبيولوجية والمستحضرات البيطرية االدويةالهستولوجيا

نعمنعم28/6/202128/6/2021الثالثهاالليفة الحيوانات وجراحة طب الهستولوجيا

نعمنعم30/6/202130/6/2021االولىالبيوتكنولوجيالهستولوجيا

نعمنعم30/6/202130/6/2021االولىاالغذية ومراقبة جودةالهستولوجيا

نعمنعم20/6/202121/6/2021االولىالهستولوجياالهستولوجيا

نعمنعم17/6/202117/6/2021الثانيهتكميلي البيولوجية والمستحضرات البيطرية االدويةالهستولوجيا

نعمنعم2021/03/062021/03/06االولىالبيوتكنولوجيالهستولوجيا

النعم2021/12/0613/6/2021الثانيهالحيوية الكيمياء

النعم2021/12/0613/6/2021االولىالحيوية الكيمياء

نعمنعم2021/03/062021/04/06االولىواالجنه التشريحاألجنة وعلم التشريح علمالشافعى انور/د

نعمنعم2021/06/072021/06/08األولىالبيولوجية والمستحضرات البيطرية األدويةوالمصطلحات اإلنجليزية اللغة

نعمنعم2021/06/202021/06/20األولىالبيولوجية والتحاليل البايوتكنولجيوالمصطلحات اإلنجليزية اللغة

بواسطة رجع

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

إسالم الشعراوي/ دشادي يحيى المشد/ د

14عدد المواد الكلي

2021-2020بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الطب البيطري/     كليـــة

إيهاب محمود عبد العال الزغبى/د

الدسوقي عفاف/ د

بدير أحمد عبدالرحمن أحمد/ د
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