
تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

االسئله
المالحظات

نعمنعم2019-12-201931-12-31الثالثةالهندسة الكهربيةتخلفات- األالت الكهربية 

نعمنعم2020-1-202012-1-12الثالثةالهندسة الكهربيةاألالت الكهربية 

نعمنعم2020-1-20192-12-31الرابعةالهندسة الميكانيكية482م   التحكم اآللى

نعمنعم2020-1-202012-1-12األولىالهندسة الميكانيكية1111ميكانيكا الموائع م 

نعمنعم2020-1-20192-12-31األولىالهندسة الميكانيكيةتخلفات- 1111ميكانيكا الموائع م 

نعمنعم2019-12-201928-12-28األولىالهندسة الكهربيةتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

 نماذج لنفس المادة3مرسل نعمنعم2020-1-20205-1-5األولىالهندسة الميكانيكيةاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2019-12-29لم يتم الرداألولىالهندسة المدنيةتخلفات- اللغة اإلنجليزية رشا أحمد عبد السالم على/ د

نعمنعم2019-12-201928-12-28األولىالهندسة الميكانيكيةتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

 نماذج لنفس المادة3مرسل نعمنعم2020-1-20205-1-5األولىالهندسة الكهربيةاللغة اإلنجليزية 

 نماذج لنفس المادة3مرسل نعمنعم2020-1-20206-1-5األولىالهندسة المدنيةاللغة اإلنجليزيةياسمين محمد السيد سليمان/ د

/ د- شوقى عرفه /د- صالح غازى/ د

فوزى عثمان
نعمنعم2020-1-20206-1-6الرابعةكهرباء قوى وتحكم1439ك   نظم التحريك الكهربية

  محمد/ د-طارق محمد عبد القادر/ د  

إبراهيم سيد/ د-مينا دانيال/ د- مصطفى  

أحمد

نعمنعم2020-1-202019-1-18إعدادىالعلوم األساسية( 1031س )الفيزياء 

نعمنعم2019-12-201928-12-28إعدادىتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

 نماذج لنفس المادة3مرسل نعمنعم2020-1-202014-1-14إعدادىاللغة اإلنجليزية 

محمد أشرف / د-أشرف شوقى سليم / د

محمد ياسين على/ د-عبد القادر 
electromagnetic field theoryنعمنعم2020-1-202020-1-20الثانيةالهندسة الكهربية

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة ببنها/     كليـــة

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

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

المدير التنفيذي للمعلومات

محمد عبد اللطيف الشرنوبى/ د

نهى عبد المنعم بكرى/ د

عبدالناصر عبدالقادر نافع/ د

  هبه محمد محمد على/ د

مروة عاصم محمد/ د

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

االسئله
المالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة ببنها/     كليـــة

عبدالناصر عبدالقادر نافع/ د
نعمنعم2020-1-20205-1-5األولىالهندسة المعماريةاللغة اإلنجليزية

مرسل نفس المادة لبرنامج التشييد و اإلدارةنعمنعم2020-1-202020-1-20األولىالهندسة الكهروميكانيكيةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2020-1-202017-1-16المستوى الثالثالهندسة المدنيةHydraulic أحمد أبو الفتوح عبد العزيز/ د

رجع بواسطة

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

19عدد المواد الكلـــي

المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

محمد عبد الغني محمد شحاته/ د

2



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البريد الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

نعمنعم22/12/201922/12/2019األولى تخلفاتهندسة زراعيةاساسيات هندسة النظم الزراعية والحيوية

نعمنعم23/12/201923/12/2019رابعة تخلفاتهندسة زراعيةهندسة مزارع االنتاج الحيوانى والداجنى

نعمنعم31/12/201931/12/2019ثالثه هندسة زراعية اجهزة قياس وتحكم

نعمنعم16/01/202016/01/2020دراسات علياهندسة زراعيةهندسة الزراعة بدون تربة

نعمنعم14/01/202014/01/2020ثالثههندسة زراعيةهندسة مزارع االنتاج الحيوانى والداجنى

نعمنعم23/01/202023/01/2020دراسات العلياهندسة زراعيةهندسة البيوت المحمية

نعمنعم16/01/202016/01/2020دراسات العلياهندسة زراعيةهندسة ادارة المخلفات

نعمنعم19/01/202019/01/2020رابعةهندسة زراعية ميكنة مزارع االنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

نعمنعم05/01/202005/01/2020الرابعههندسة زراعيةهندسة تصنيع السماد العضوى المكور

نعمنعم23/12/201923/12/2019ثالثه تخلفاتهندسة زراعيةانتقال حرارى

Molecular Biologyنعمنعم28/12/201928/12/2019ثالثهالتكنولوجيا الحيوية الزراعية

Molecular Biologyنعمنعم30/12/201931/12/2019المستوى التالتالتكنولوجيا الحيوية الزراعية

نعمنعم22/01/202022/01/2020الرابعهالكيمياء الحيويةكيمياء األجهزة والتحاليل الدقيقة

نعمنعم15/01/202015/01/2020الرابعهعلوم األغذيةكيمياء األجهزة والتحاليل الدقيقة

نعمنعم02/01/202002/01/2020دراسات علياالكيمياء الحيويةكيمياء طبيعية متقدم

نعمنعم12/01/202012/01/2020الرابعهالكيمياء الحيويةكيمياء الليبيدات

أستخدام الحاسب االلى فى مجال تصميم وتحليل التجارب 

الزراعية
نعمنعم20/01/202020/01/2020دراسات العلياالكيمياء الحيوية

نعمنعم28/12/201928/12/2019األولىالكيمياء الحيويةالكيمياء الغير عضوية والعضوية

نعمنعم28/12/201928/12/2019األولىالكيمياء الحيويةالكيمياء الطبيعية والعضوية

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

السيد جمعه السيد خاطر/ د

محمد سراج الدين عبدالصبور/ د .ا

عبدهللا السيد الحضرى/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البريد الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

السيد جمعه السيد خاطر/ د

نعمنعم29/12/201929/12/2019الرابعهمحاصيلدورة زراعية وتكثيف

Forage production & pasture management  Agribusinessنعمنعم09/01/202009/01/2020الرابعه

نعمنعم02/01/202002/01/2020دراسات عليا المحاصيلدورة زراعية متقدم

نعمنعم01/01/202001/01/2020الرابعه المحاصيلدورة زراعية وتكثيف زراعى

نعمنعم02/01/202002/01/2020دراسات عليا المحاصيلانتاج المحاصيل الرئيسية

نعمنعم02/01/202002/01/2020دراسات عليا المحاصيلانتاج واكثار تقاوى المحاصيل

نعمنعم11/01/202011/01/2020االولىمحاصيلاساسيات محاصيل الحقل

نعمنعم21/01/202021/01/2020ثالثهمحاصيلمدخل الى الحاسب االلى

نعمنعم06/01/202006/01/2020الرابعهمحاصيلمحاصيل علف ومراعى

نعمنعم30/12/201930/12/2019المستوى الرابعمحاصيل زراعة المناطق الجافة

نعمنعم12/01/202012/01/2020المستوى الثانىاألراضى والمياهأساسيات أراضى ومياه

نعمنعم11/01/202011/01/2020المستوى الرابعاألراضى والمياه إدارة األراضى الصحراوية

نعمنعم14/01/202014/01/2020المستوى الثالثاألراضى والمياهطبيعة أراضى ومياه

نعمنعم29/12/201929/12/2019المستوى الرابعاألراضى والمياهصيانة وإدارة التربة

نعمنعم30/12/201930/12/2019الرابعه المحاصيلالتباين و التوارث فى تربية المحاصيل

نعمنعم01/01/202001/01/2020الرابعه المحاصيلاحصاء و تصميم تجارب

نعمنعم05/01/202005/01/2020الرابعه المحاصيلتربية محاصيل ذاتية

Agronomy 4
Agricultural Biotechnology 

Program
نعمنعم06/01/202006/01/2020الرابعه

نعمنعم05/01/202005/01/2020المستوي الرابعوقاية النبات تطور وانتشار االمراض النباتيةجمال عاشور أحمد محمد/ د

على عبد المقصود الحصرى  و د احمد على / د.ا

الحصرى
نعمنعم05/01/202005/01/2020الرابعه المحاصيلتصميم و تحليل تجارب

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

أحمد محمد سعد/ د.م.أ

عصمت حسن عطية نوفل/ د.أ

احمد على / د - محمود الزعبالوى البدوى    / د.ا

عبد المقصود الحصرى

2



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البريد الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

السيد جمعه السيد خاطر/ د

نعمنعم30/12/201902/01/2020دراسات عليا المحاصيلزراعة االراضي المستصلحة والجديدة

نعمنعم30/12/201931/12/2019ثالثه المحاصيلمحاصيل حبوب وبقول

نعمنعم30/12/201931/12/2019الرابعه المحاصيلأالتجاهات الحديثه فى انتاج المحاصيل

نعمنعم21/12/201921/12/2019تخلف الفرقةالثالثة المحاصيلمقررإنتاج محاصيل حبوب وبقول

نعمنعم23/01/202023/01/2020المستوي الثالث المحاصيلتسميد وري محاصيل الحقل

نعمنعم05/01/202005/01/2020الرابعه المحاصيلتصميم وتحليل تجارب

نعمنعم09/01/202010/02/2020دراسات العلياالنبات الزراعىالبيئة و التركيب الداخلى للنبات

نعمنعم04/01/202004/01/2020االولىالنبات الزراعى(مورفولوجى و تركيب داخلى)النبات الزراعى

نعمنعم04/01/202004/01/2020الثالثهاالقتصاد الزراعي تنمية المجتمع المحليسامي أحمد عبد الجواد عفيفي/ د.أ

نعمنعم02/01/202003/01/2020دراسات العليااألراضى والمياهطبيعة أراضىعصمت نوفل/ د.أ- فهمى حبيب / د.أ

نعمنعم09/01/202010/01/2020دراسات العليا اقتصاد زراعيبحث علمي وكتابة رسائل

نعمنعم02/01/202002/01/2020دراسات عليا اقتصاد زراعي التحليل االحصائي االقتصادي واالجتماعي

نعمنعم28/12/201928/12/2019الثالثه اقتصاد زراعياقتصاد جزئي

 اقتصاد زراعياقتصاد عام
االولي تخلفات تانية وتالته 

ورابعه
نعمنعم25/12/201926/12/2019

نعمنعم23/12/201924/12/2019الثالثه اقتصاد زراعيسياسة زراعية

نعمنعم24/12/201924/12/2019الثالثه اقتصاد زراعياقتصاد جزئي

نعمنعم25/12/201926/12/2019الثانية تخلفات تالته ورابعه اقتصاد زراعياحصاء عام

نعمنعم01/01/202002/01/2020الرابعه اقتصاد زراعيادارة وتنمية الموارد البشرية

نعمنعم02/01/202003/01/2020دراسات العليا اقتصاد زراعياالتجاهات المعاصرة في االرشاد الزراعي

نعمنعم18/01/202021/01/2020ثالثه اقتصاد زراعي سياسة زراعية

نعمنعم02/01/202003/01/2020دراسات العليا اقتصاد زراعياالدارة المزرعية

نعمنعم20/01/202021/01/2020دراسات العليا اقتصاد زراعيالسياسة الزراعية

نعمنعم16/01/202016/01/2020دراسات العليا المحاصيلالتربية الداخلية و قوة الهجيند احمد على الحصرى- محمد قاسم خليفة   / د. ا

نعمنعم01/01/202001/01/2020الرابعهأمراض النباتأساليب البحث العلمي

نعمنعم14/01/202015/01/2020ثالثهوقاية النباتأمراض النبات

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

صديق عبد العزيز/ د

محمدمحمد / د- فاتن حسن محمود إسماعيل/ د.أ

محمود عبدالعال

السيد حسن محمد جادو/ د.أ

عبده مهدي محمد مهدي/ د.أ

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

3



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من خالل 

البريد الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

السيد جمعه السيد خاطر/ د

Botanyنعمنعم13/01/202013/01/2020المستوى االولسالمة الغذاء

Botanyنعمنعم13/01/202013/01/2020المستوى االولبايوتكنولوجى

د احمد على عبد المقصود - سيدهم اسعد سيدهم / د.ا

الحصرى
نعمنعم13/01/202013/01/2020دراسات العليا المحاصيل استخدام الحاسب االلى فى تجارب تربية المحاصيل

نعمنعم04/01/202004/01/2020االولىالنبات الزراعىالنبات الزراعىرضا محمد يوسف زويل/ د- فاتن حسن محمود / د

نعمنعم02/01/202002/01/2020دراسات العليا ماجستيراقتصاد زراعيادارة وتطوير التنظيمات االرشاديةمحمد أبو الفتوح السلسيلي/ د.أ

نعمنعم31/12/201931/12/2019المستوى الثالثالصناعات الغذائيةتغذية انسان وبرامج تغذيةمحمد خيرى السيد عبد الحافظ/  د

Sadiek A. Mehasen

Nasser El-Gizaw
Land cultivation (Advanced)Agronomy Departmentنعمنعم01/01/2020دراسات عليا

نعمنعم29/08/201929/08/2019األولىالهندسة الزراعيةترم صيفي-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم22/09/201922/09/2019األولىشعبة عامةتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم23/12/201923/12/2019الثانيةزراعة وتربيةتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم25/12/201925/12/2019األولىالهندسة الزراعيةتخلفات- اللغة اإلنجليزية

نعمنعم14/01/202015/01/2020األولىالهندسة الزراعيةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم19/01/202019/01/2020الثانيةزراعة وتربيةاللغة اإلنجليزية

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

رضا زويل/د- سعيد الدسوقى / د

نرمين رفعت عبدهللا معوض/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

77عدد المواد الكلي

4



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

مالحظات

نعم4/1/20204/1/2020الثالثه تك المالبس والموضة تكنولوجيا إنتاج المالبس

نعم29/12/201929/12/2019الثانيه تك المالبس والموضة  هندسة النماذج المسطحة للسيدات

نعم30/12/201931/12/2019اإلعداديةمهارات حاسبمنى نصر/ د

نعم5/1/20205/1/2020الثانيه الغزل والنسيج والتريكو1تك الصباغة والتجهيز هبة غزال/ د

نعم5/1/20205/1/2020الثانيه المنتجات المعدنية والحليمعالجة السطح

نعم4/1/20204/1/2020األولى المنتجات المعدنية والحليتكنولوجيا اإلنتاج

نعم9/1/202011/1/2020الرابعه المنتجات المعدنية والحليتكنولوجيا المينا

نعم11/1/202011/1/2020الثالثه المنتجات المعدنية والحليادارة التصميم

نعم5/1/20205/1/2020الرابعه المنتجات المعدنية والحلي2تك السباكة

نعم9/1/20209/1/2020الثانيه المنتجات المعدنية والحليوصل وتجميع المعادن

2 كيمياء المواد المساعدة
طباعة المنسوجات والصباغة 

والتجهيز
نعم16/9/201916/9/2019الثانيه

تك طباعة االلياف السيليلوزية
طباعة المنسوجات والصباغة 

والتجهيز
نعم16/9/201916/9/2019الثالثه

فحص ومراقبة جودة المصانع
طباعة المنسوجات والصباغة 

والتجهيز
نعم15/9/201916/9/2019الرابعه

 المعالجات الحيوية لالقشمه 1
طباعة المنسوجات والصباغة 

والتجهيز
نعم15/9/201916/9/2019الثانيه

نعم15/9/201916/9/2019األولىطباعة المنسوجات والصباغةكيمياء الياف

نعم15/6/201916/9/2019األولى تكنولوجيا المالبس والموضة كيمياء منسوجات

طبيعة وكيمياء الياف  اختبار
طباعة المنسوجات والصباغة 

والتجهيز
نعم15/6/201916/9/2019األولى

  رجع بواسطة

  دمحم دمحم مسعد كامل/ د

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

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

أحمد البربرى/ د

دمحم العوامً دمحم/ د

السٌد أنور الملقى/ د

 المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

مالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

أحمد البربرى/ د
نعم4/1/20204/1/2020األولى التصميم الصناعيتك خامات 

نعم4/1/20204/1/2020الثالثه التصميم الصناعيالنظم الخبيرة

نعم2/1/20202/1/2020الثانيه التصميم الصناعيادارة مشروعات صناعية 

نعم2/1/20202/1/2020الرابعه التصميم الصناعيالتقنيات الرقمية والتحكم عن بُعد 

نعم2/1/20202/1/2020الرابعهجميع األقساممدخل إلى علم النفس

نعم16/1/202016/1/2020الرابعة جميع األقسام ماعدا غزل ونسيجفلسفة اإلبداع في التصميم

نعم29/12/201930/12/2019الرابعه التصميم الصناعيهندسة التحكم اآللي والنظم

نعم9/1/202010/1/2020الرابعه التصميم الصناعيالطاقة الجديدة والمتجددة

نعم29/12/201929/12/2019الرابعه اإلعالن والطباعة والنشرالتسويق وأبحاث السوق

نعم15/1/202015/1/2020األولىاإلعالن والطباعة والنشرتكنولوجيا االعالن المطبوع

نعم4/1/20204/1/2020األولى تكنولوجيا المالبس والموضة تراكيب المنسوجات

نعم13/1/202013/1/2020الثالثهالغزل والنسيج والتريكو (1)حاسب الي تخصص 

نعم13/1/202013/1/2020األولىالغزل والنسيج والتريكواالقتصاد

نعم16/1/202017/1/2020الثانيهالغزل والنسيج والتريكونظم الجودة الحديثة

نعم5/1/20206/1/2020الثانيهاالعالن والطباعهعلم الداللهشوقى الدسوقى متولى/د

نعم2020-1-202014-1-14الثانيةنحت لغة إنجليزية

نعم2020-1-202014-1-14الثانيةمعادن لغة إنجليزية

  رجع بواسطة

عادل عبدالمنعم/ د

ساره رضوان دمحم زكرٌا. د

 المدٌر التنفٌذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د

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

  مجدولٌن السٌد حسانٌن/ د

مروه دمحم كمال الدٌن/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

مالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

الفنون التطبٌقٌة/     كلٌـــة

أحمد البربرى/ د
نعم13/1/202013/1/2020الثالثهاالعالن والطباعة والنشرتكنولوجيا التغليف

نعم13/1/202013/1/2020األولىاالعالن والطباعة والنشرنظم طباعية

English Language نعم14/1/202014/1/2020الثانيهتصميم داخلي

English Languageنعم14/1/202014/1/2020الثانيهتصميم صناعي

نعم2019-9-201916-9-16األولىالغزل والنسيجترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201916-9-16الثانيةالمالبس الجاهزةترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201916-9-16األولىالمالبس الجاهزةترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201920-9-19الثانيةطباعة المنسوجاتترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201920-9-19االولىطباعة المنسوجاتترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201920-9-19االولىالمعادن والحليترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201920-9-19الثالثةالمعادن والحليترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2019-9-201923-9-22إعدادىترم صيفي- اللغة اإلنجليزية 

نعم2020-1-202015-1-14الرابعةطباعة المنسوجاتالئحة قديمة- تخلفات - اللغة اإلنجليزية 

نعم2020-1-202015-1-14الثانيةالمالبس الجاهزةاللغة اإلنجليزية

نعم2020-1-202015-1-14الثانيةطباعة المنسوجاتاللغة اإلنجليزية

نعم2020-1-202014-1-14الثانيةالئحة جديدة- اعالنلغة انجليزية

نعم2020-1-202014-1-14الثانيةالئحة جديدة-  غزل و نسيج و تريكولغة انجليزية

  رجع بواسطة

  مً مصطفً فهمً خاطر/ د

غاده الصادق عبدهللا الصادق/ د

هاجراحمد فهمى/ د

أنسام دمحم عبد العزٌز الشامً/د

51عدد المواد الكلً

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د



تاريــــخ االستالمتاريــــخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

يد  خالل البر

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2019-12-201930-12-29الثانيةالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةالجغرافية االقتصادية

نعمنعم2020-1-20204-1-4الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةجغرافية الزراعة 
ن نعمنعم2019-12-201931-12-31الرابعةالتاري    خ تاري    خ االمريكتي 

 جميع االقسامحقوق االنسان نعمنعم2020-1-20204-1-4 االولي

يحقوق االنسان
نعمنعم2019-12-201929-12-29الرابعةيابانن

نعمنعم2019-12-201929-12-29الرابعة اللغة الصينية حقوق االنسان

نعمنعم2020-1-202013-1-13الثالثةالتاري    خ  تاري    خ اوروبا الحديث

نعمنعم2020-1-20202-1-2 علم النفسعلم النفس مقرر الحاسب اآلل د محمد مرىس

نعمنعم2020-1-202011-1-11الماجيستي  الجغرافيا الطبيعية علم الصخور

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201929-12-28الثالثة الجغرافيا ونظم المعلوماتالجيومورفولوجيا

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201929-12-28الثالثة الجغرافيا ونظم المعلومات(أ)الجيومورفولوجيا 

نعمنعم2020-1-4لم يرسلالماجستي  الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية الجغرافيا الطبيعية

ي الجغرافيا الطبيعية 
ن
نعمنعم2019-12-201928-12-28الدكتوراة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  (أ ، ب  )دراسة ميدانية متقدمة ف

ي الجغرافيا 
ن
نعمنعم2020-1-2لم يرسلالماجستي  الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية (أ ، ب  )موضوع خاص ف

نعمنعم2020-1-20202-1-1 الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات  رسم خرائط باستخدام الحاسب اآللي

ي الجغرافيا
ن
نعمنعم2020-1-202013-1-13االولي  الجغرافيا ونظم المعلومات  استخدام الحاسب اآللي ف

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202014-1-14 الرابعة جغرافياتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

نعمنعم2020-1-20205-1-5 الرابعة الجغرافياجغرافية مرص الطبيعية

نعمنعم2020-1-202012-1-12 الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات النصوص الجغرافية

نعمنعم2019-12-201931-12-31 الثانية جغرافيا الجغرافية الحيوية

ونيةرجع بواسطة وع البوابة االلكبر المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشر

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

اآلداب/     كليـــة

ى/د.أ مسعد بحي 

 نجالء محمد عبد الجواد

ن/ د  هبه صابر امي 

ي. د.أ
 
ن دسوف صابر أمي 

ن. د اسالم صابر أمي 

اسالم سالمه محمد مصطفن

1



تاريــــخ االستالمتاريــــخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

يد  خالل البر

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

اآلداب/     كليـــة

ى/د.أ مسعد بحي 
ي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية علم السكان نعمنعم2019-12-201930-12-30تمهيدي ماجستي  بشر

يالجغرافيا-نصوص جغرافية بلغة أجنبية  نعمنعم2019-12-201928-12-28تمهيدي ماجستي  بشر

يالجغرافياجغرافيا سياسية نعمنعم2019-12-201928-12-28تمهيدي ماجستي  بشر

ي نعمنعم2020-1-202011-1-9الثانيةالجغرافياجغرافية الوطن العرن 

نعمنعم2020-1-202011-1-11 الثالثةالمكتبات والمعلوماتالتحليل الموضوعي

نعمنعم2020-1-202011-1-11الثانيةالمكتبات والمعلوماتبناء وتنمية المجموعات 

نعمنعم2020-1-202014-1-14دبلومةالمكتبات والمعلوماتالتصنيف

ي
ونن نعمنعم2020-1-202014-1-14الرابعةالمكتبات والمعلوماتالنشر االلكي 

ي ألوعية المعلومات
ن
نعمنعم2020-1-202014-1-14دبلومةالمكتبات والمعلوماتالوصف الببليوجراف

نعمنعم2020-1-202019-1-19 الثانيةالمكتبات والمعلومات الفهرسة األولية

ي نعمنعم2019-12-201929-12-28 الثالثةعلم النفسعلم النفس التجريب 

نعمنعم2019-12-201929-12-29 الرابعةعلم النفسالطب النفسي

ي
نعمنعم2020-1-202010-1-9الثانيةعلم النفسعلم النفس االحصان 

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20209-1-9الثانيةاللغة العربيةعلم اللغة األصوات

نعمنعم2020-1-202011-1-11 األول الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  اللغة العربية 

رجع بواسطة

35عدد المواد الكلـــي

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

ونية وع البوابة االلكبر المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشر

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

ى سعد/ د أحمد صي 

أفراج عزب السيد باشا 

عادل نبيل/ د

محمد ابراهيم/ د

2



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةاســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمنعم2019-12-201928-12-28األولىتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-202015-1-14األولىاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-202020-1-20برنامج أمن المعلوماتاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-202021-1-20برنامج الشبكات وامن المحمولاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-202024-1-23المستوى الثانى-برنامج المعلوماتية الطبيةاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-202024-1-23المستوى األول-برنامج المعلوماتية الطبيةاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-202024-1-23المستوى الثانى-برنامج أمن المعلوماتاللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2020-1-20203-1-2برنامج المعلوماتية الطبيةتمهيدى رياضياتالسيد السيد متولى بدر/ د

مصطفى / د- أحمد مصطفي عبدالباقي مجاهد / د

حسن
نعمنعم2020-1-202015-1-15الثانية(3)رياضيات 

نعمنعم2019-12-201931-12-28االولىتخلفات- فيزياء 

نعمنعم2020-1-202016-1-16االولىمميز- فيزياء 

نعمنعم2020-1-20204-1-4االولىالفيزياء

جمال / د- أحمد مصطفي عبدالباقي مجاهد / د

موسى
نعمنعم2019-12-201930-12-29الثالثةتخلفات - (3)رياضيات 

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الحاسبات  والذكاء اإلصطناعي/     كليـــة

صالح عيد ابراهيم حمزة/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

المدير التنفيذي للمعلومات

13عدد المواد الكلــــي

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

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

  مي مصطفي فهمي خاطر/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم4/1/20204/1/2020الثانيةبرامج مميزه- رياضيات عام introduction to computer programmingعبٌر شعبان محمود.  د

نعمنعم2020-1-2023013-1-13االولي أساسى-علوم اللغة االنجليزيةهبة هللا محمد علً والً/ د

نعمنعم4/1/20204/1/2020االولىاساسى- علوم الجيولوجيا العامة 

نعمنعم4/1/20204/1/2020االولىمميز- علوم الجيولوجيا العامة 

نعمنعم2020-1-20201-1-1االولي التاريخمنهج البحث التاريخي

نعمنعم2019-12-201931-12-31 الرابعة دراسات تاريخ مصر حديث

نعمنعم2019-12-201926-12-26االولي التاريختاريخ منهج البحث التاريخي

نعمنعم2019-12-201926-12-26االوليعلوم تاريخ مصر المعاصر

نعمنعم2020-1-20206-1-5 الرابعة التاريختاريخ اوربا الحديث

نعمنعم2019-12-201926-12-26االوليعلوم تاريخ مصر المعاصر

نعمال5/1/20205/1/2020االرابعةرياضيات عام  التحليل الدالي

نعمنعم9/1/20209/1/2020الثالثةرياضيات مميز(2)تحليل حقيقي 

نعمنعم2020-1-20209-1-9الثالثة تاريخجغرافية مصر هبه صابر امٌن\ د 

نعمنعم2020-1-202010-1-9الثالثة دراسات جغرافية العالم الجديداسالم صابر أمٌن. د

نعمنعم2019-12-201927-12-26االولي علوم اللغة االنجليزيةاٌمان محمد حسن/ د

نعمنعم2020-1-202013-1-13االولي اللغة العربيةاللغة االنجليزيةرٌهام عبد الحمٌد/ د

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة/     كلٌـــة

نجالء محمد عبد الجواد/ د

محمد أحمد محمد محمد سالم. د

محمد سعد سند/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة/     كلٌـــة

نعمنعم2019-12-201928-12-28 األوليرياضياتجغرافية مصر 

نعمنعم2019-12-201928-12-28 األوليعلومجغرافية مصر 

نعمنعم30/12/201931/12/2019الثانيةفيزياء فلكية وارصاد جوية

نعمنعم11/1/202012/1/2020الثانيةرياضه مميز فيزياء حديثة وديناميكا

نعمنعم2019-12-201928-12-28 األوليعربيجغرافية مصر صابر أمٌن دسوقً. د.ا

نعمنعم2020-1-202012-1-11 األوليتاريخ الجغرافيا الطبيعية اسالم سالمه محمد/د 

نعمنعم29/12/201929/12/2019الرابعةكيمياءدوائر كهربيةرضا محسوب النبً محمد/ د

)مقدمة الحاسب انجليزى- رياضيات – عام  نعمنعم30/12/201930/12/2019االولى(

نعمنعم4/1/20204/1/2020الثانيةرياضيات– عام  مقدمة في برمجة الحاسب

نعمنعم2/1/20202/1/2020اساسى-الرابعةرياضياتإحصاء

نعمنعم31/12/20191/1/2020الثالثةرياضيات–  عام )نظرية االضطراب  (مقرر خاص 

نعمنعم4/1/20204/1/2020االولىمميز- رياضيات 1 تحليل رياضي 

نصف مادةنعمنعم1/1/20201/1/2020االولىعام ساسيات الرياضيات

نعمنعم1/1/20201/1/2020االولىعام مميز 2استاتيكا 

رجع بواسطة

جمال احمد موسى. /  د 

شٌماء عزت وحٌد.د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

صالح عٌد ابراهٌم حمزة./ د

افراج سٌد عزب/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة/     كلٌـــة

نصف مادةنعمنعم21/12/201921/12/2019االولىاساسى- شعبة دراسات اجتماعيةجبر تخلفات

Algebra IIنعمنعم30/12/201930/12/2019ثانية مميزرياضيات

Mathematical analysis نصف مادةنعمنعم13/1/202013/1/2020ثانية مميزرياضيات

نصف مادةنعمنعم18/1/202018/1/2020اولى اساسىدراسات اجتماعية(1) جبر 

نعمنعم31/12/201931/12/2019ثالثةفزياءمعادالت تفاضليه جزئيه ودوال خاصه

معادالت تفاضليه جزئيه ودوال  (5)رياضيات 

شعبه فيزياءخاصه
نعمنعم22/12/201922/12/2019الثالثة تخلفات

ديناميكا الجسم + ديناميكا تحليلية  (1) تطبيقية 

شعبة رياضيات الئحة قديمة-  عام المتماسك
نعمنعم22/12/201922/12/2019الرابعة تخلفات

نصف مادةنعمنعم22/12/201922/12/2019الرابعة تخلفاتعام شعبة رياضياتديناميكا الجسم المتماسك

نعمنعم26/12/201926/12/2019الرابعة تخلفاتعام شعبة رياضيات نسبية وأوساط متصلة

Static (1نعمنعم28/12/201928/12/2019االولىعام شعبة رياضيات مميز

نصف مادةنعمنعم29/12/201929/12/2019الرابعةعام شعبة رياضياتالنظرية النسبية

Rigid body dynamicsنصف مادةنعمنعم29/12/201929/12/2019الثالثةشعبة رياضيات مميز

نصف مادةنعمنعم29/12/201929/12/2019الثالثةعام شعبة رياضياتديناميكا الجسم الجاسيء

Static (1)نعمنعم24/12/201924/12/2019الثانية تخلفاتعام شعبة رياضيات مميز

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

أحمد مصطفً عبدالباقً مجاهد.  د 



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة/     كلٌـــة

نعمنعم1/1/20203/1/2020االولىعام-  شعبة كيمياء وفيزياء وبيولوجي كيمياء عامة

General Chemistry2نعمنعم1/1/20203/1/2020االولىشعبة علوم

organic chemistryنعمنعم20/1/202020/1/2020الثانيةبرنامج مميز

Biochemistryنعمنعم31/12/20192/1/2020الثالثة

General Chemistryنعمنعم01/04/20204/1/2020االولىكيمياء

نعمنعم29/12/201929/12/2019الثالثةشعبة رياضيات(3)رياضيات 

Electrostaticنصف مادةنعمنعم29/12/201929/12/2019الثالثةشعبة رياضيات مميز

Mathematicsنعمنعم30/12/201930/12/2019االولىبيولوجى مميز

نعمنعم1/1/20202/1/2020الثانيةرياضيات2استاتيكا

نصف ورقةنعمنعمE1-1-20201-1-2020 مميز     رياضياتاساسيات الرياضيات

نعمنعم2020-1-20205-1-5الثالثةرياضياتنظرية االحتماالت

نعمنعم2020-1-202013-1-13الثانيةكيمياء و فيزياءاحصاء و احتماالت و تحليل

نعمال2020-1-202014-1-14الرابعةرياضيات  بحوث عمليات

ثلث ورقةنعمنعم2020-1-202013-1-13مميز-الثانيةكيمياء  احصاء و  احتماالت و تحليل

رجع بواسطة

وجدى إبراهٌم أحمد الدجدج/ ا د 

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

السٌد حامد على سٌد احمد/ د 

مجدي مصطفى حسٌن/  د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة/     كلٌـــة

نعمنعم30/12/201930/12/2019الثانيةنبات تقسيمىد رٌاض محمد الشرقاوي

نعمنعم2020-1-202013-1-13 األولي عاماللغة العربية

نعمنعم2020-1-202017-1-16الثالثة أساسىمقرر النحو

نعمنعم14/1/202014/1/2020الثالثةبيولوجى مميزالبكتريا مرفت جمٌل/ د - محمد عثمان عبد المنعم /  أ د 

نعمنعم16/1/202016/1/2020الثالثةعلوم الفرقة الثالثة كيمياء عربيالكيمياء غير العضوية

نعمنعم16/1/202016/1/2020الثالثةعلوم الفرقة الثالثة كيمياء مميزالكيمياء غير العضوية

نصف مادةنعمنعم01/01/202001/01/2020الثانيةبيولوجى مميز األنسجة والتقنية المجهرية

نصف مادةنعمنعم01/01/202001/01/2020الثانيةعام األنسجة والتقنية المجهرية

نعمنعم9/1/20209/1/2020الثالثةفيزياء اساسىالفيزياء الحيويةسمٌره محمد سالم/ د

نعمنعم31/12/201931/12/2019الرابعةبيولوجىالفطرياتنسمة السٌد ابراهٌم مصطفى/د

نعمنعم20/1/202020/1/2020الثانيةالكيمياء شعبة علوم كيمياء عضويةأشرف/ د.ا& وجدى / د . أ

نعمنعم30/12/201930/12/2019الثانيةبيولوجى مميز مواد األرض

نعمنعم18/1/202018/1/2020الثانيةبيولوجى مميزمواد األرض و الجيولوجيا االقتصادية

نعمنعم11/1/202011/1/2020الرابعةبيولوجى عامفسيولوجيا النباترضوان رضوان ابو العباس خلٌل. د

د ماهر .أ. د سعٌد عوضٌن عبد الفتاح .أ

إسماعٌل صبري
نعمنعم2020-1-201202-1-2دبلوم عام جميع الشعبالمناهج 

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

عمرو عبدالناصر علً خلٌل/د

ابراهٌم السٌد أحمد /د.أ- عالء السٌد أمٌن /د.أ

مصطفً ٌسن محمد نصار/د.أ

عمر ابراهٌم غنٌمى خلٌفة/ د

أحمد صبري/د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

التربٌة/     كلٌـــة

نعمنعم2019-12-201929-12-28مميز-الثانية رياضيات تدريس مصغر 

نعمنعم2019-12-201929-12-28عام-الثانية رياضياتتدريس مصغر 

نعمنعم2019-12-201929-12-28اساسى-الثانيةرياضيات تدريس مصغر

نعمنعم2020-1-202014-1-12عام-الرابعةرياضيات المناهج 

نعمنعم2020-1-202014-1-12اساسى-الرابعةرياضياتطرق تدريس الرياضيات

نعمنعم2020-1-20205-1-5أساسى-الرابعةعلومالمناهج 

Algebra 3نعمنعم12/1/202012/1/2020الثالثةرياضة مميز

نعمنعم9/1/20209/1/2020الرابعةرياضيات عامطرق احصائية

نعمنعم1/1/20201/1/2020الثانيةشعبة كيمياء1كيمياء فيزيائية 

نعمنعم1/1/20201/1/2020الثانيةشعبة كيمياء2 كيمياء كهربية تطبيقية 

نعمنعم4/1/20204/1/2020الثانيةشعبة فيزياء1كيمياء 

نعمنعم13/1/202013/1/2020الثانيةشعبة بيولوجى ميكروبيولوجيا عامه

نعمنعم13/1/202013/1/2020مميز- الثانيةشعبة بيولوجى ميكروبيولوجيا عامه

نعمنعم28/12/201928/12/2019االولىعام بيولوجى مميزبيولوجيا عامة وتنوع بيولوجى

نعمنعم28/12/201928/12/2019االولىعام بيولوجىبيولوجيا عامة وتنوع بيولوجى

عدد المواد الكلً

رجع بواسطة

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

/ ماجدة محمد العزبى د/ د.مشٌرة محمد أ/ د.أ

دعاء صبرى/ اٌمان شاهٌن د/ مروة عاطف د

السٌد محمود مبروك/د.أ

ابتسام زكرٌا جبر. محمد عثمان عبدالمنعم د. د .ا

صالح جمعة احمد على / د

سعٌد عوضٌن عبد الفتاح/ د.أ

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

88
المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم2020-1-20202-1-2المستوي الرابع برنامج هندسة االتصاالت و الحاسباتCCE510-   معالجة الصور الرقمية

نعمنعم2020-1-20205-1-5 الساعات المعتمدة برنامج هندسة االتصاالت و الحاسبات البرمجة الهيكلية

نعمنعم2020-1-202017-1-16الرابعةحاسبات- الهندسة الكهربائية ECE 441C- معالجة الصور

نعمنعم2020-1-202018-1-18المستوى صفر الهندسة الكهربائية و التحكمبرمجة الحاسب

نعمنعم2020-1-202018-1-18ماجستيرالهندسة المدنيةنظرية التحليل الالخطي

نعمنعم2020-1-202018-1-16الرابعةالهندسة المدنيةالخاصة  تطبيقات الحاسب

نعمنعم2019-12-201921-12-21اإلعداديةالرياضيات والفيزيقا والعلوم الطبيعيةتخلفات- اللغة الفنية والمصطلحات 

نعمنعم2019-12-201931-12-31اإلعداديةالرياضيات والفيزيقا والعلوم الطبيعيةاللغة الفنية والمصطلحات

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة بشبرا/     كليـــة

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

   المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

8عدد المواد الكلي

شادي يحيي عبدالعظيم المشد/ د

طه عوض هللا السيد/ د

أحمد عبد الرحمن أحمد بدير/ د

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةاســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

  نعمنعم2020-1-202021-1-20األولىاللغة اإلنجليزيةمي مصطفي فهمي خاطر/ د

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الطب البشري/     كليـــة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

1عدد المواد الكلــــي

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

ية ز نعمنعم2019-12-202022-12-19الثانيهاالنجلي 

نعمنعم2020-1-20202-1-1الثالثةPediatric NursingPediatricفاتن نصار

Prof .Dr .Marwa Moustafa

Assist. Prof . Dr. Heba Abd- Elkadr

Assist .Prof .Dr. Aml Saied

Dr. Safaa Hamed

Dr. Rasha Fathy

نعمنعم2019-12-201931-12-31الثانيه التمريض الباطنز الجراىح

فوزيه فاروق كامل / د.م.أ

سلوي إبراهيم محمود/ د.م.أ

رحاب محمد رشاد/ د.م.أ

ابتسام سعيد محمد/ د.م.أ

هويدا حسن السيد/  د

إحسان سعد سليمان /د

محضيه مرسي الشحات / د

نورا أحمد عبدهللا/ د

ز/  د آيه غنيىم حسني 

زينب إبراهيم إسماعيل / د

شيماء محمد عربى  / د

ة محمد عبدالمنعم/ د أمي 

Nursing AdministrationNursing Administrationنعمنعم2020-1-20202-1-2الرابعة

مروه مصطفز راغب. د.أ

حنان جابر محمد. د.أ

هاله شتا عبد السالم. د.م.أ

صباح سعيد محمد. د.م.أ

مروه مسعد عىل. د

راويه عىل ابراهيم. د

نهال ابوالفضل محمد. د

نعمنعم2019-12-201929-12-29 االوليباطنز جراىح  اساسيات تمريض 

Dr. Soad Abd EL-Salam

Dr. Amal Saied Taha

Dr. Howida Hassan EL-Sayed Mahfou

Health Education نعمنعم2020-1-20206-1-5 االولي

نعمنعم2020-1-20205-1-2الرابعهتمريض صحةالمجتمعأمينة عثمان

نعمنعم2020-1-202013-1-13الثانيه Ethics of nursingهناء يوسف

رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التمريض/     كليـــة

حنان أبو الحمد أحمد

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التمريض/     كليـــة

امل احمد حسن عمران . اد

هبه عبد القادر عىلي.ام د

حنان نبوي االعرص. د

Methods of Researchنعمنعم2020-1-202014-1-13الرابعه

فوزيه فاروق كامل/ د.م.أ .

سلوي إبراهيم محمود/ د.م.أ 

رحاب محمد رشاد/ د.م.أ 

ابتسام سعيد محمد/ د.م.أ 

هويدا حسن محفوظ/ د 

إحسان سعد سليمان/د 

محضيه مرسي الشحات/ د 

نورا أحمد عبدهللا/ د 

ز/ د . آيه غنيىم حسني 

زينب إبراهيم إسماعيل/ د .

شيماء محمد عربى/ د .

ة محمد عبدالمنعم/ د . أمي 

نعمنعم2020-1-202014-1-12الثالثة مبادئ ادارة الخدمات التمريضية 

Dr.Mohboba Sobhy AbdelAzize

Dr. Basma Rabie Abd-El-Sadik

Dr.Hend Abdallah Elsayed

Dr. Sabah Said Mohamed

نعمنعم2020-1-202016-1-15االولالتقيم الصىح

هويدا صادق عبد الحميد/د.أ

هناء عبد الجواد عبد المجيد/ د.أ

مجبوبة صبىح عبد العزيز/د.أ

ابتسام محمد عبد العال/د.أ

ايمان نبيل رمضان/د.م.أ

دعاء محمد صبىح السيد/ د.م.أ

ى/د.م.أ سماح سعيد صيى

امينة عبد الرازق محمود/ د

هدية فتىح مىح الدين/د

هدى عبدهللا مرس/د

منز عبد هللا عبد المرضز/د

تيسي  حميدو ابو رسي    ع/د

بسمة محمد عبد الرحمن/د

وفاء عطا محمد/د

Geriatric Health Nursing نعمنعم2020-1-202024-1-22الثالثة

ية ز نعمنعم2020-1-20201-1-1االول اللغة اإلنجلي 

ية ز نعمنعم2020-1-20202-1-2الثانيةالئحةقديمة-  اللغة اإلنجلي 

ية ز نعمنعم2020-1-20204-1-4تقنزاللغة اإلنجلي 

رجع بواسطة

بسنت سمير عبد القتاح احمد

15عدد المواد الكلــــــــي

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

 نماذج لنفس المادة3مرسل نعمنعم2020-1-20205-1-4الثالثةالمناهج وطرق التدريس2تكنولوجيا التعلم فى التربية الرياضية عالء طه أحمد/ د-واصل محمد عاطف/ د

حاتم محمد / د-مبارك محمد حامد نوفل / د

/ د-عبدالعزيز حسن عبدالعزيز/ د-حسني

أحمد / د-مصطفي رمضان علي عثمان

مصطفي متولي

 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-20206-1-6الثالثةنظريات وتطبيقات رياضات المنازالت(تحكيم)المنازالت والرياضات الفردية 

محمود يحيي / د-محمود فكري الفار/ د

ابراهيم السيد ابراهيم/ د-سعد
نعمنعم2020-1-20207-1-4األولىالعلوم التربوية والنفسية واالجتماعية أصول التربية الرياضية

نعمنعم2020-1-20209-1-9الرابعةرياضات القسم التطبيقىتخصص ريشة طائرة أحمد أنورالسيد/ د-أكرم عبد المرضى/ د

نعمنعم2020-1-202019-1-19الرابعةتخصص تدريب رياضىطرق التدريب فى رياضات التخصصأكرم عبد المرضى/ د

العروض والمهرجانات الرياضية
 نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز 

والتمرينــــات والعروض الرياضيـــة
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202017-1-16الثانية

الجمباز الفني للرجال
 نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز 

والتمرينــــات والعروض الرياضيـــة
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202017-1-16الثانية

الجمباز العام
 نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز 

والتمرينــــات والعروض الرياضيـــة
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202020-1-20الثالثة

 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202014-1-14الثانيةالريشة الطائرة واإلسكواش

نعمنعم2020-1-20209-1-9الرابعةتخصص األدارة الرياضيةتطبيقات األدارة فى رياضات المضرب

محمود عبد / د-محمود عبد المنعم غنيم / د

المحسن عبد الفتاح
مسابقات الميدان والمضمار

قسم نظريات وتطبيقات مسابقات 

الميدان والمضمار
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202019-1-19الثانية

تطبيقات اإلدارة فى الجمباز والتمريناتمحمد السيد أحمد الحبشي/ د
 نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز 

والتمرينــــات والعروض الرياضيـــة
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمال2020-1-202020-1-19الرابعة

 نماذج لنفس المادة2مرسل نعمنعم2020-1-202023-1-23الرابعةالتدريب الرياضي وعلوم الحركةالتخطيط للتدريب الرياضىخالد سعيد صيام/ د

  رجع بواسطة

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربية الرياضية/     كليـــة

أحمد مصطفي أمام/ د

أحمدأنورالسيد/ د-مجدى مصلحى/ د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربية الرياضية/     كليـــة

(تنس)تخصص رياضات القسم التطبيقى مصطفى طه محمود/ د
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

ورياضات المضرب
النعم2020-1-10لم يتم الردالرابعة

 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202012-1-12الثانيةنظريات وتطبيقات رياضات المنازالتالمنازالتأحمد مصطفى متولى/ د

نعمنعم2020-1-202013-1-12الرابعةالتدريب الرياضي وعلوم الحركةطرق وبرامج التدريب الرياضيتامر عماد درويش/ د

تنس الطاولهحازم الشلقاني/ د
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

ورياضات المضرب
نعمال2020-1-202013-1-13األولى

   نماذج9مرسل النموذج صور ومرسل النعم2020-1-15لم يتم الرداألولىالحركة الكشفيه والمعسكراتمحمد محمود على عبد العظيم النجار/ د

 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-15لم يتم الرداألولىنظريات وتطبيقات رياضات المنازالتالمنازالت

تطبيقات الميكانيكا الحيوية فى رياضات 

(كاراتيه )التخصص
النعم2020-1-15لم يتم الردالرابعةنظريات وتطبيقات رياضات المنازالت

-مرسل نفس النموذج رفع االثقال

مالكمة-كنغ فو-قوس وسهم-مصارعة

ألعاب القوىطاهر عيد موسى/ د
قسم نظريات وتطبيقات مسابقات 

الميدان والمضمار
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202015-1-15األولى

حمدى محمد على/ د
تطبيقات طرق تدريس مسابقات الميدان 

و المضمار

قسم نظريات وتطبيقات مسابقات 

الميدان والمضمار
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202016-1-14الرابعة

هشام / د-محمد جودة/ د-هيثم حسنين/ د

عمر
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202019-1-19الثانيةنظريات وتطبيقات الرياضات المائيةكرة الماء

  مرسل نموذج االجابة واالسئلة صورنعمنعم2020-1-18لم يتم الرداألولىنظريات وتطبيقات الرياضات المائية الرياضات المائيةمحمد مقلد/ د- محمد حشاد/ د

الجمباز الفني للرجالأحمد سمير/ د
نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز 

والتمرينات والعروض الرياضية
 نماذج لنفس المادة4مرسل نعمنعم2020-1-202021-1-20األولى

أحمد محمد عبد المنعم/ د
 تطبيقات طرق التدريس في 

الجمبازوالتمرينات والعروض الرياضية

نظريات وتطبيقات الجمبـــــاز 

والتمرينات والعروض الرياضية
نعمنعم2020-1-202020-1-19الرابعة

كره طائرة اسالم خليل عبد القادر/ د
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

ورياضة المضرب
مرسل نموذج اإلجابة صورالنعم2020-1-20208-1-6األولى

بالل محمود محمد عبدالرازق/ د

 تطبيقات االدارة فى المنازالت 

تخصص االدارة  )والرياضات الفردية 

(الرياضية 

النعم2020-1-202014-1-14الرابعةالمنازالت

نعمنعم2020-1-202014-1-13الثالثةاالدراة الرياضية والترويحاحصاءمحمد منصور/ د

  رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

29عدد المواد الكلي

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

أحمد يوسف عبدالرحمن أحمد/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نصف ورقةنعمنعم5/1/20205/1/2020الرابعةنبات وكٌمٌاءالكٌمٌاء غٌر العضوٌة المتقدمة

نصف مادةنعمنعم21/1/202021/1/2020المستوى االولالكٌمٌاء الكٌمٌاء العامة

نعمنعم1/1/20204/1/2020الثانٌةالكٌمٌاءAliphatic Chemistryوجدى الدسوقى/د

نعمنعم15/1/202015/1/2020الرابعةعلوم حاسبحسابات علمٌة

نصف مادةنعمنعم12/1/202012/1/2020الرابعةرٌاضٌات ر421الهندسة التفاضلٌة 

نصف مادةنعمنعم11/1/202011/1/2020المستوى الرابعالرٌاضٌاتالنظرٌة النسبٌة والكهرومغناطٌسٌة

نعمنعم15/1/202015/1/2020المستوى الثانىرٌاضاترٌاضات متقطعه

نعمنعم1/1/20201/1/2020المستوى الثالثرٌاضاتمعادالت تفاضلٌه جزئٌه ودوال خاصه

نعمنعم21/1/202021/1/2020المستوى االولالكٌمٌاءCh 105-2كٌمٌاء عامة وجدى إبراهٌم أحمد الدجدج/ ا د 

محمد عبدهللا حسن الفخرانً/ ا د
 جٌولوجبا المٌاه

 شعب جٌولوجٌا وجٌوفٌزٌاء و 

كٌمٌاء جٌولوجٌا والمستوي الرابع 

شعبة حٌوان كٌمٌاء

المستوى الثالث 

والرابع
نعمنعم21/1/202021/1/2020

نصف مادةنعمنعم15/1/202015/1/2020الرابعرٌاضٌات2المرونة

نعمنعم15/1/202015/1/2020الرابعرٌاضٌاتر431 (1)مرونة + هٌدرودٌنامٌكا 

نعمنعم5/1/20205/1/2020الرابعةفٌزٌاءالفٌزٌاء  االشعاعٌة والتلوث االشعاعً

نعمنعم4/1/20205/1/2020الثالثةفٌزٌاء ف323الفٌزٌاء الحٌوٌة 

رجع بواسطة

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مصطفى اسماعٌل عمر ابراهٌم/ د

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

شادي ٌحٌى المشد/ د

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ

   محمد السٌد عبدالعال. / د   

مجدي مصطفى حسٌن/ د

صالح جمعة احمد على الجندى/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ
عبدالمتعال / د- وجدى إبراهٌم أحمد الدجدج / ا د 

نعمنعم2/1/20204/1/2020الثانٌةشعبة كٌمٌاء خاص الكٌمٌاء العضوٌة االلٌفاتٌةالشٌخ

نعمنعم31/12/201931/12/2019المستوى االولZoologyحٌوان عام

نعمنعم16/1/202016/1/2020تمهٌدى ماجستٌرشعبة تشرٌح أنسجة مرضٌة

نعمنعم20/1/202022/1/2020تمهٌدى ماجستٌرشعبة تقنٌة حٌوٌة فحص أنسجة مرضٌة

نعمنعم12/1/202012/1/2020الرابعةالكٌمٌاءOres preparation chemistryأٌمن عوض على/ د- ابراهٌم السٌد احمد / د. أ

نعمنعم12/1/202012/1/2020الثانٌةالكٌمٌاء الكٌمٌاء العضوٌة االلٌفاتٌةعبدالمتعال الشٌخ/د- أحمد الشناوى / د.أ

نعمنعم13/1/202013/1/2020دراسات علٌاالفٌزٌاءالفٌزٌاء الحٌوٌةسمٌرة محمد سالم. د

نعمنعم22/1/202022/1/2020الثانٌةالنبات ن251فسٌولوجٌا النبات 

نعمنعم11/1/202011/1/2020دراسات علٌاشعبة فسٌولوجٌا النباتالتكٌف الكٌموحٌوى لالجهادات الفسٌولوجٌة

نعمنعم23/1/202023/1/2020دبلومهالمٌكروبٌولوجى التطبٌقٌةانزٌمات

نعمنعم11/1/202011/1/2020دراسات علٌادبلومة المعالجة الحٌوٌةالكٌمٌاء الحٌوٌة

نصف ورقةنعمنعمMsc. Program13/1/202013/1/2020علم الحٌوانعلم السموم

نصف ورقةنعمنعم19/1/202019/1/2020الرابعةعلم الحٌوانموضوعات مختارة فى علم الحٌوان  

نصف ورقةنعمنعم18/1/202018/1/2020الثالثةعلم الحٌوانفسٌولوجى  

نعمنعم4/1/20204/1/2020علم الحٌوان حٌوان عام

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

عمر ابراهٌم غنٌمى خلٌفة\ . د

رضوان رضوان ابو العباس خلٌل. د

  دعاء صبرى ابراهٌم/د

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

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ
عمر ابراهٌم \ .د- امال عبدهللا عوض هللا الدالى\ .د.أ

غنٌمى خلٌفة

أنسجة مرضٌة
نعمنعم12/1/202012/1/2020الثانٌةبٌوتكنولوجى

د سحر ابراهٌم -د اٌهاب عبد الحمٌد عبد الرحمن احمد 

نعمنعم2/1/20202/1/2020االولى كٌمٌاء غٌر عضوٌة تطبٌقٌةد هشام الفقً- محمد 

نعمنعم12/1/202012/1/2020الرابعةالكٌمٌاء1كٌمٌاء تحلٌل الى   مصطفى شاهٌن/ د.أ- اٌمن عوض على / د

نعمنعم5/1/20205/1/2020المستوى الثانًجمٌع الشعب     بلورات وٌصرٌات المعادن

نعمنعم1/1/20201/1/2020المستوى الرابع شعبة الجٌولوجٌاجٌوكٌمٌاء الصخو

نعمال19/1/202019/1/2020المستوى الثانىرٌاضٌاتاحصاء وحاسب

نعمال18/1/202019/1/2020المستوى الثالثحاسببحوث عملٌات

نعمنعم2020-1-20203-1-2الرابعةشعبةعلوم الحاسب- الرٌاضٌات  الحسابات الموزعةالسٌد السٌد متولى بدر/ د

نعمنعم19/1/202019/1/2020المستوى الثانى شعبتى رٌاضٌات و علوم الحاسبمٌكانٌكا نٌوتونٌةعبٌر شعبان محمود.  د

نعمنعم2020-1-20204-1-4المستوى االولعلومالئحة جدٌدة-  لغة انجلٌزٌة

نعمنعم2020-1-20204-1-4المستوى االولكٌمٌاءالئحة جدٌدة-  لغة انجلٌزٌة

نعمنعم2020-1-20204-1-4المستوى االولحشراتالئحة جدٌدة-  لغة انجلٌزٌة

نعمنعم2020-1-20204-1-4المستوى االولجٌولوجٌاالئحة جدٌدة-  لغة انجلٌزٌة

نعمنعم2020-1-20204-1-4المستوى االولحٌوانالئحة جدٌدة-  لغة انجلٌزٌة

رجع بواسطة

السٌد حامد على سٌد أحمد/ د

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

مصطفى محمد مجاهد./ د

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

غاده الصادق عبدهللا الصادق/د 

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

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 األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ
نعمنعم11/1/202011/1/2020المستوى الثالثجٌوفٌزٌاءمعالجة البٌانات السٌزمٌة والجٌوفٌزٌاء البحرٌة

نعمنعم31/12/201931/12/2019المستوى االولجٌولوجٌا(ج100 )الجٌولوجٌا العامة 

نعمنعم22/1/202022/1/2020المستوى الثانىالجٌولوجٌا الجٌوفٌزٌاء: شعبة( ج250)أساسٌات الجٌوفٌزٌاء  

نعمنعم1/1/20202/1/2020المستوى الرابعجٌوفٌزٌاء( ج459)مقدمه فى سجالت االبار

نعمنعم9/1/202012/1/2020دراسات علٌاجٌوفٌزٌاء( ج687) تسجٌالت آبار متقدمه 

نصف مادةنعمنعم2/1/20202/1/2020المستوى الرابعالكٌمٌاء ك440 كٌمٌاء تحلٌلٌة متقدمة 

نصف مادةنعمنعم12/1/202012/1/2020الرابعةالكٌمٌاء التحلٌل االلً

نصف مادةنعمنعم22/1/202022/1/2020الثانٌةالكٌمٌاءكٌمٌاء غٌر عضوٌة 

نصف مادةنعمنعم11/1/202011/1/2020الثالثةالكٌمٌاءالتزٌٌف والتزوٌر

نعمنعم13/1/202013/1/2020تمهٌدى دكتوراهالكٌمٌاءموضوعات مختارة فى الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة 

نعمنعم31/12/201931/12/2019المستوى االولالكٌمٌاءك231 دٌنامٌكا حرارٌة كٌمٌائٌة 

نعمنعم16/1/202016/1/2020تمهٌدى دكتوراهالكٌمٌاءدٌنامٌكا حرارٌه احصائٌه

. محمد عاطف/ د- محمود مصطفى عامر ./ د  

عبدالرحمن نصرالدٌن
نعمنعم22/1/202022/1/2020المستوى الرابعمٌكروبٌولوجى وكٌمٌاء : شعبة213مٌكروبٌولوجٌا طبٌة ن 

نعمنعم4/1/20204/1/2020الثالثةالكٌمٌاءالمبٌدات والسمومأمل محمد محمود متولى/ د

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلوماتمدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي ٌحٌى المشد/ د

السٌد محمود مبروك سرور /د . أ

محمد أحمد محمد محمد سالم األعصر

د اٌهاب عبد الحمٌد عبد الرحمن احمد

وفاء الشحات عفٌفى الشحات /  د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ
نعمنعم13/1/202013/1/2020تمهٌدى ماجستٌرالنبات والمٌكروبٌولوجىن628الدراسات الحقلٌة 

نعمنعم20/1/202020/1/2020تمهٌدى ماجستٌرشعبةتصنٌف وفلوران628تصنٌف زهرى متقدم 

نعمنعم22/1/202022/1/2020لم ٌحددشعبةتصنٌف وفلوراحبوب اللقاح

نعمنعم12/1/202012/1/2020الثانىمٌكرو كٌمٌاءن232التصنٌف الزهرى 

نعمنعم2020-1-23/01/202023تمهٌدى ماجستٌرتصنٌف وفلوران625 كاشفات بٌئٌة 

نصف مادةنعمنعم19/1/202019/1/2020الرابعةمٌكرو وكٌمٌاءكٌمٌاء الكربوهٌدرات واألحماض االمٌنٌة

ثلث مادةنعمنعم9/1/20209/1/2020دبلومه دبلومة الكٌمٌاء الحٌوٌة التحلٌلٌةالخلل الوظٌفى فى الغدد الصماء

نصف مادةنعمنعم2/1/20202/1/2020الثانٌةمٌكرو وكٌمٌاءمٌكرو وكٌمٌاء والشعب المزدوجة

نعمنعم14/1/202014/1/2020الثالثةالكٌمٌاءالكٌمٌاء العضوٌة الطٌفٌة

نصف مادةنعمنعم4/1/20204/1/2020الثالثةالكٌمٌاءالكٌمٌاء البترول والبتروكٌماوٌات

نصف مادةنعمنعم15/1/202015/1/2020الرابعالكٌمٌاءكٌمٌاء البترول والبلمرات

نعمنعم2020-2-4لم ٌحددلم ٌحدد الرٌاضٌات  ر321 نظرٌة الزمر أحمد عبد العزٌز/ د

نصف مادةنعمنعم20/1/202021/1/2020دبلومهالكٌمٌاءالكٌمٌاء العضوٌة التطبٌقٌةمحمد أبو رٌا/ د- محمد سٌد بحالو / د

نعمنعم4/1/20204/1/2020المستوى االولالكٌمٌاء(2) الكٌمٌاء العضوٌة التطبٌقٌة عبد المتعال عبدالمجٌد الشٌخ/  د

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

احمدعبدالرازق عبدهللا/  د

شادي ٌحٌى المشد/ د

على عبدالمعبود على/ د. أ

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

محمد عبد الرحمن موسى / د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ
نعمنعم1/1/20201/1/2020المستوى الثالثالرٌاضٌاتموضوعات مختارة فى الحاسب

نعمنعم22/1/202022/1/2020الرابعةالرٌاضٌات رس442إحصاء رٌاضى 

+ مٌكروبٌولوجى و كٌمٌاء الكٌمٌاء العضوٌه األلٌفاتٌه

الشعب المزدوجه
ثلث ورقةنعمنعم2/1/20202/1/2020المستوى الثانى

نعمنعم18/1/202018/1/2020المستوى الثالثكٌمٌاء خاص: الشعبة مٌكانٌكا التفاعالت العضوٌة

نعمال1/1/20202/1/2020المستوى الرابعرٌاضٌاتM.P 411التحلٌل الدالً  

نعمنعم2020-1-202024-1-22المستوى الرابعرٌاضٌات  ر413 (2) تحلٌل حقٌقً 

( ن273 ) الطحالب  حامد محمد العادل حامد./ د. أ

 النبات والمٌكروبٌولوجً

شعبة حشرات طبٌة و 

مٌكروبٌولوجً

نعمنعم1/1/20204/1/2020المستوى الرابع

 مٌكروسكوبٌة و بترولوجٌة الخاماتعمرو عبدالناصر علً خلٌل/د نعمنعم19/1/202019/1/2020الرابعةكٌمٌاء-جٌولوجٌا و جٌولوجٌا

نعمنعم2/1/20205/1/2020الثانىفٌزٌاء-رٌاضٌات- علوم حاسب( رس251)برمجة شٌئٌة 

نعمنعم4/1/20205/1/2020االولىرٌاضٌات( مج40) 1حاسب الً 

نعمنعم6/1/20206/1/2020الثالثةكٌمٌاء خاص ك320 كٌمٌاء غٌر عضوٌة وتطبٌقاتها اٌمن عوض/ د- مصطفى ٌس نصار / د.ا

نعمنعم19/1/202019/1/2020المستوى الثانىشعبة علوماالحصاء الحٌوىصالح جمعة الجندي/ د

نعمنعم1/1/20201/1/2020المستوى الثالثشعبة رٌاضٌاتألسس الرٌاضٌة لمٌكانٌكا الكمشٌماء عزت.د

نصف مادةنعمنعم9/1/20209/1/2020دبلومه دبلومة المٌكروبٌولوجٌه ن505 المناعهمحمد عثمان عبد المنعم/ أ د 

رجع بواسطة

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

المدٌر التنفٌذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مصعب عبد الحمٌد محمد حسان/  د

محمد سٌد عبد الرحمن بحالو/  د

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

جمال احمد موسى. /  د 

شادي ٌحٌى المشد/ د

محمد سعد سند/ د



جامعة بنها

تارٌخ االستالمتارٌخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البرٌد 

الجامعً

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2020-2019بٌان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسً األول 

العلــــــــوم/     كلٌـــة

مصطفً ٌسن محمد ٌسن نصار/ د. أ
نعمنعم10/1/202011/1/2020الثالثةفٌزٌاءالكترونٌات

نصف مادةنعمنعم2020-2-202011-2-10الرابعة فٌزٌاء ف451-اشباه موصالت

نعمنعم11/1/202011/1/2020المستوى الرابعرٌاضٌاتالنسبٌة الخاصةأحمد مصطفً عبدالباقً مجاهد. د 

نعمنعم11/1/202011/1/2020المسوى االولرٌاضٌات رٌاضٌات عامة ناهد/ د-محمد السٌد / د- أحمد مصطفى  /د

نعمنعم11/1/202011/1/2020الثالثةنباتفسٌولوجٌا الفطرٌاتنسمة السٌد ابراهٌم مصطفى. د

نعمنعم11/1/202012/1/2020الرابعةحشرات وكٌمٌاء، حشرات  ش334علم المبٌدات 

نعمنعم15/1/202015/1/2020الثانٌةحشرات طبٌة ومٌكروبٌولوجى(ش240 ) 2حشرات عامة 

نعمنعم12/1/202012/1/2020الثانٌةشعبة كٌمٌاء خاص الكٌمٌاء العضوٌة االلٌفاتٌةعبدالمتعال الشٌخ/ د- أحمد الشناوى / د. أ

ماٌسة محمد على / د-محمد محمود محمد سلٌمان / د

(ش240 ) 2حشرات عامة حجازى
نعمنعم15/1/202015/1/2020الثانٌةعلم الحشرات

نعمنعم15/1/202015/1/2020لم ٌحددالمٌكروبٌولوجى و الكٌمٌاءن 271 البكترٌا سهٌر سعد/ د - محمد عثمان عبد المنعم/  أ د 

عدد المواد الكلً
رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

 رضا محسوب النبً محمد

نانسى مجدى / د- محمد محمود محمد سلٌمان / د

الشوربجى

شادي ٌحٌى المشد/ د

مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة

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

95
المدٌر التنفٌذي للمعلومات



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201925-12-25الثالثةاالعالم التربوىنظريات االخراج فى المسرح

نعمنعم2020-1-202018-1-18الدكتوراهاالعالم التربوىقراءات باللغة العربية فى مجال التخصص

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201929-12-29الرابعةرياض اطفالحاسب الى فى مجال التخصصشيماء السعيد محمد على / د

نعمنعم2019-12-201925-12-25االولىالتربية الموسيقيةصولفيج وتدريب سمععاصم مهدى عبدالعزيز/ د

نعمنعم2019-12-201926-12-25الثالثةتكنولوجيا تعليمانشطة مدرسية ترويجية وعالجية

نعمنعم2020-1-20207-1-5الثانيةرياض االطفالالتعبير الموسيقى للطفل

نعمنعم2020-1-20192-12-31االولىالتربية الموسيقيةقراءات باللغة االجنبية فى مجال التخصص

نعمنعم2019-12-201930-12-30الثالثةالتربية الموسيقيةمناهج التخصص

نعمنعم2019-12-201926-12-25الثالثةالتربية الموسيقيةامالء صولفيج وتدريب سمع

نعمنعم2020-1-202022-1-21ماجيستيراالعالم التربوىحاسب الى فى مجال التخصص

نعمنعم2020-1-202015-1-15دكتوراهاالعالم التربوىحاسب الى فى مجال التخصص

نعمنعم2020-1-202018-1-18ماجيستيررياض اطفالحاسب الى 
-مرسل نموذج لنفس المادة عن اقسام رياض اطفال 

اقتصاد منزلى-علوم تربوية ونفسية

نعمنعم2019-12-201928-12-28االولىتكنولوجيا تعليممدخل تكنولوجيا التعليم
 نموذج لنفس المادة عن اقسام تكنولوجيا 2مرسل 

اقتصاد منزلى-رياض اطفال-تربية فنية-التعليم

نعمنعم2020-1-20191-12-30الثالثةاقتصاد منزلىمناهج التخصص

نعمنعم2020-1-20191-12-31الرابعةتربية موسيقية2طرق تدريس فى مجال التخصص 

نعمنعم2020-1-20191-12-31الرابعةاالقتصاد المنزلى2طرق تدريس فى مجال التخصص 

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20202-1-2الثانيةالتربية الفنيةعلم نفس نمو

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20209-1-9الثانية تكنواوجيا التعليمانتاج الصور الفوتوغرافية 

نظريات تعلم
اقتصاد منزلى 

وتربية موسيقية
نعمنعم2019-12-201928-12-28الثالثة

 نموذج2مرسل رنعمنعم2020-1-20202-1-1االولىتكنولوجيا التعليممدخل الى العلوم النفسية

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201930-12-30االولىاالعالم التربوىقراءات باللغة العربية وادابها

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202013-1-13الثالثةاالعالم التربوىالمسرح الشعرى

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية  رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

امينة االكشر/ د

هانى شحتة ابراهيم/ د

هانى كامل/ د

هاجر محمد رضا / د

غادة عبدالحميد منتصر/ د

عزة محمد رشاد سرج/ د

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

1



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

امينة االكشر/ د
نعمنعم2020-1-20209-1-9الدكتوراه المالبس والنسيجاتجاهات حديثة

االقتصاد المنزلىتصميم باترونات صناعية
تمهيدى 

ماجيستير
نعمنعم4-1-20205-1-2020

نعمنعم2020-1-20205-1-4ماجستيراالقتصاد المنزلىتصميم االزياء لطلبة الدراسات العليا ماجستير

نعمنعم2020-1-202016-1-16الثانية المالبس والنسييجتصميم المالبس

نعمنعم2020-1-202013-1-13الدكتوراه المالبس والنسيجتكنولوجيا المالبس

نعمنعم2020-1-202014-1-14الرابعةاالعالم التربوىالنقد والدراماوجيه جرجس فرنسيس/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20209-1-9الثانية االقتصاد المنزلى فسيولوجى انسانفضل الديب/ د

نعمنعم2020-1-202011-1-11الدكتوراهرياض االطفالتنمية تفكير الطفل

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202015-1-15االولىرياض االطفالمدخل الى رياض االطفال

نعمنعم2020-1-202013-1-13ماجيستيررياض االطفالاالبداع ومجال التخصص

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201931-12-31الثانيةرياض اطفالانمو العقلى والمعرفى للطفل

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202011-1-9الرابعةتكنولوجيا التعليمتكنولوجيا التعليم االلكترونى دعاء صبحى حامد/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202015-1-15االولىاالعالم التربوىمدخل الى االتصال بالجماهير

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202012-1-12الثانية االعالم التربوىتشريعات اعالمية

نعمنعم2020-1-202013-1-13الماجيستيراالعالم التربوىاالعالم التربوى المقارنفاطمة يوسف/ د-السيد عثمان/ د

نعمنعم2020-1-202016-1-15ماجستيررياض اطفالفن كتابة الطفلفاطمة يوسف/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202018-1-18االولىاعالممدخل الى علوم الصحافة

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202012-1-12الرابعةاعالممناهج البحث العلمى

االعالم التربوىاالعالم وقضايا المجتمععبد السالم محمد عزيز إمام/ د- محمد أحمد عبود / د
تمهيدى 

ماجستير
نعمنعم15-1-202015-1-2020

نعمنعم2020-1-202013-1-12الثانية االقتصاد المنزلى تطبيقات الحاسبسليمان جمعة/ د

  رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

السيد عثمان/ د

عبدالسالم محمد عزيز امام/ د

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

ايناس السيد الدرديرى/ د

امل عبيد مصطفى/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

2



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

امينة االكشر/ د نعمنعم2020-1-202017-1-15الثالثةاالقتصاد المنزلىتخطيط واعداد الوجبات الغذائيةايمان بدوى محمد/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202018-1-16الثانيةتكنولوجيا التعليممراكزمصادر التعلمحنان محمد السيد صالح عمار/ د

نعمنعم2020-1-202018-1-18االولىاقتصاد منزلىمبادىء االحصاءعيد على زكى/ د- أحمد عبد الفتاح على احمد / د

نعمنعم2020-1-202012-1-12الرابعةرياض االطفالدراسات بيئية وحيويةعيد على/ د

نعمنعم2020-1-202022-1-22ماجيستيراقتصاد منزلىصحة البينيةعيد على زكى/ د

نعمنعم2020-1-202016-1-15ماجيستيراقتصاد منزلىكيمياء حيوية

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202020-1-20االولىاقتصاد منزلىكيمياء عضوية وغير عضوية 

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202021-1-21الثانيةرياض اطفال2النمو النفسىوحيد مصطفى كامل مختار/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202022-1-22االولىاقتصاد منزلىمدخل وتاريخ االقتصاد المنزلىرشا منصور/ د

 Readings in the Foreign 

Language in the Specialty Field
تربية فنية

نعمنعم2020-1-20191-12-31الثانيه

نعمنعم2020-1-20191-12-31الثانيهتربية فنية (2) اللغة االنجليزية 

نعمنعم2020-1-20191-12-31الثانيةموسيقى(1&2) اللغة االنجليزية 

لم يرسل من بريد جامعى-  نموذج 2مرسل نعمال2020-1-202023-1-23الثانيةتكنولوجيا التعليماجهزة عرضهانى ابو الفتوح جاد ابراهيم/ د

النعم2020-1-202013-1-11الثالثةاالعالم التربوىالصحافة المدرسية واخراجهاانتصار السيد محمد زايد/ د

نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202013-1-12الرابعةتكنولوجيا التعليمانتاج برامج الفيديو والفنون التعليميةهند محمود على قاسم/ د

نعمنعم2020-1-202015-1-15ماجيستيرعلم النفس التربوىبناء ادوات القياسصالح الدين محمد عبدالقادر/ د

نعمنعم2020-1-202015-1-15االولىالتربية الموسيقيةقواعد موسيقى عالميةعاصم مهدى عبدالعزيز/ د

 نموذج اسئلة2مرسل نعمنعم2020-1-202015-1-15الثالثةرياض اطفالانتاج الوسائل التعليميةسهام لطفى عبدالفتاح/ د

 نماذج3مرسل نعمنعم15/01/202016/01/2020الثالثةتكنولوجيا التعليممنظمة الحاسب االلىاحمد محمد محتار الجندى/ د

نعمنعم2020-1-20206-1-4االولىرياض االطفالتغذية الطفلعيد على زكى/ د

  رجع بواسطة

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

فضل الديب/ د

محمد أبو الفتوح أبو الفتوح محمد/ د

3



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 
(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

امينة االكشر/ د
 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201930-12-30االولىاقتصاد منزلىقراءات باللغة العربية 

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20201-1-1الثالثةاعالمادب عربى حديث

نعمنعم2019-12-201931-12-31الرابعةالتربية الموسيقيةطرق تدريس فى مجال التخصصداليا الجزار/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201931-12-31الرابعةاالعالم التربوىطرق تدريس فى مجال التخصصالسيد محمود عثمان.د-هانى شفيق رمزى / د

 نموذج2مرسل نعمنعم2019-12-201931-12-31الرابعةتكنولوجيا التعليمشبكات الحاسب االلىايهاب سعد محمدى/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20201-1-1االولىرياض اطفالمدخل الى العلوم النفسية

نعمنعم2020-1-20202-1-2الرابعةتكنولوجيا التعليمصحة نفسية وعلم نفس اجتماعى
 نموذج نفس المادة لقسمى اعالم تربوى 2مرسل 

وتربية فنية

نعمنعم2020-1-20202-1-2الثانيةتربية موسيقيةعلم نفس النمو

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20201-1-1الثالثةتكنولوجيا التعليمتصميم المواقف التعليميةهبة عادل عبدالغنى الجندى/ د

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20204-1-4ثالثةاقتصاد منزلىادارة موارد وترشيد استهالكرشا منصور/ د

القياس النفسى لطلبة الدراسات
العلوم التربوية 

والفلسفية
نعمنعم2020-1-20204-1-4ماجستير

نعمنعم2020-1-20204-1-4دكتوراةرياض اطفالصعوبات التعلم الطفل العادى وغير العادى

علم النفس االجتماعى والصحة النفسية
اقتصاد منزلى 

وتربية موسيقية
نعمنعم2020-1-20204-1-2الرابعة

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-20204-1-4الثالثةتكنواوجيا التعليماختيار الوسائلهدى عبدالعزيز/ د

نعمنعم2020-1-20204-1-4ماجستيراالعالم التربوىانتاج البرامج التليفزيونية لالطفال

 نموذج2مرسل نعمنعم2020-1-202019-1-18الثالثةاالعالم التربوىدرامااالذاعة والتلفزيون

نعمنعم2020-1-20204-1-4الثالثةاالعالم التربوىسياسات االعالم التربوى

نعمنعم2020-1-20204-1-4الثالثةرياض االطفالدراما ومسرح طفل

نعمنعم2020-1-202014-1-13الدكتوراهاالعالم التربوىمسرحة مناهج التعليم

  رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

81عدد المواد الكلي

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

 المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

احمد السيد محمد هيكل/ د

فاطمة يوسف/ د

وحيد مصطفى كامل مختار/ د

صالح الدين عبدالقادر محمد/ د

محمد احمد عبود/ د

4



تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

ياألنسجة و الخاليا نعمنعم2019-12-201928-12-28الثانيةالهستولوج 

ي جودة ومراقبة األغذية نعمنعم2019-12-201928-12-28الثانيةالهستولوج 

ياألنسجة و الخاليا نعمال2019-12-201931-12-31االوليالهستولوج 

ز الحيوانات األليفة يتمي  نعمنعم2020-1-20209-1-9االوليالهستولوج 

ياألنسجة و الخاليا نعمنعم2020-1-202019-1-19الثانية الهستولوج 

ياألنسجة و الخاليا نعمنعم2019-12-201929-12-29الثانيةالهستولوج 

ي خميس
كة لبن  نعمنعم2020-1-202013-1-12الخامسهZoonoses االمراض المشير

ولوجيا سعد شعراوي مرسل  من ايميل دكتور حسامنعمال2020-1-202010-1-9الثالثةVirologyالفي 

ي عشوب
مرسل  من ايميل دكتور حسامنعمال2020-1-20205-1-4الخامسهالصحة والرعاية البيطريةPoultry and environmental Hygieneمن 

ي
مرسل نموذجيننعمنعم2020-1-20206-1-2الثانيةhygiene and veterinary managementسلوكيات الحيوان و الدواجنالسيد اللين 

food chemistry Food Hygiene & Controlنعمنعم2020-1-202023-1-22الثانية

 Milk Hygiene & ControlFood Hygiene & Controlنعمنعم2020-1-20207-1-5الثالثة

نعمنعم2020-1-202013-1-12الرابعةClinical Pathologyالباثولوجيا االكلينيكية خالد فرح

نعمنعم2020-1-202020-1-18 االوليالكيمياء الحيويهالكيمياء الحيويه العامه

نعمنعم2020-1-202014-1-14الثانية Biochemistryكيمياء حيوية

نعمال2020-1-202016-1-16الخامسه Theriogenologyالتوليد والتناسل محمد الراعي محمد متولي

Pharmacology-Iنعمنعم2020-1-202019-1-19الثالثةفارماكولوجيا

HORMONAL DRUGSنعمنعم2020-1-202018-1-18األدوية البيطرية

مصطفي إسماعيل عمر ابراهيم. د
ياء الحيوية ز نعمنعم2020-1-202014-1-13االولشعبة عامة الفي 

ز أدويه بيطريه بيولوجيا  نعمنعم2020-1-202021-1-21االولبرنامج ممي 

نعمنعم2020-1-202018-1-18االولحيوانات اليفهبيولوجيا 

نعمنعمHistologyHistology23-1-202027-1-2020حسام فؤاد عطيه

ية والمصطلحات ز طب وجراحة الحيوانات األليفةاللغة اإلنجلي 

الساعات 

برنامج -المعتمدة
ز تمي 

نعمنعم30-12-201930-12-2019

ية ز نعمنعم2020-1-202020-1-20االولاللغة االنجلي 

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

د رياض محمد رياض الشرقاوي

أحمد عبدالرحمن أحمد بدير\  د

24عدد المواد الكلي

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

أبوبكر المحمودي

2020-2019بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الطب البيطري/     كليـــة

إيهاب محمود عبد العال الزغبى

دينا عوض

اميمه احمد رجب
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