
جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

االسئله
المالحظات

نعمنعم2018-12-201831-12-30ميكانيكاتخلفات-1111ميكانيكا الموائع م 

نعمنعم2019-1-201914-1-14األوليميكانيكا1111ميكانيكا الموائع م 

نعمنعم2019-1-201924-1-23الخامسةجميع التخصصات561اقتصاد هندسى م 

نعمنعم2019-1-201924-1-24الرابعةميكانيكاتخلفات-482التحكم اآللى م 

مرسل ثالث نماذج لنفس المادةنعمنعم2019-1-20193-1-3األوليكهرباءاللغة اإلنجليزيةنهى عبدالمنعم بكرى ابراهيم/ د

نعمنعم2019-1-20193-1-2اعدادياللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-20193-1-3األوليميكانيكااللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-20193-1-3األوليمدنياللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-20193-1-3األوليعمارةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-201919-1-17األوليكهرباء (أ)الهندسة الكهربية وتحليل الدوائرعبدهللا الجمال/ د-منار حسني/ د

رجع بواسطة

2019-2018بيان 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

10عدد المواد الكلـــي

المدير التنفيذي للمعلومات

مي مصطفي فهمي خاطر/ د

محمد عبد اللطيف الشرنوبى/ د

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

نعمنعم2018-12-201823-12-23األولىشعبة الهندسة الزراعيةتخلفات- اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2019-1-201915-1-15األولىالهندسة الزراعيةاللغة االنجليزية

نعمنعم2019-1-201916-1-16الثانيةالزراعة والتربيةاللغة االنجليزية

نعمنعم22/12/201822/12/2018الثانيةاالقتصاد الزراعياحصاء عام تخلفات

نعمنعم25/12/201827/12/2018االولىاالقتصاد الزراعيتخلفات- اقتصاد عام

نعمنعم26/12/201827/12/2018الثالثةاالقتصاد الزراعياقتصاد جزئي تخلفات

نعمنعم12/01/201913/01/2019الثالثةاالقتصاد الزراعيسياسة زراعية

نعمنعم29/12/201830/12/2018الثالثةاالقتصاد الزراعياقتصاد جزئي

نعمنعم12/01/201913/01/2019المستوى الثالثاالراضى والمياهطبيعة أراضى 

نعمنعم21/01/201921/01/2019دراسات عليااالراضى والمياهطبيعة أراضى متقدم

نعمنعم21/01/201921/01/2019دراسات عليااالراضى والمياهتقييم صالحية األرض للزراعة واإلنتاج

نعمنعم09/01/201909/01/2019المستوى الثانىاالراضى والمياهأساسيات أراضى ومياه

نعمنعم30/12/210831/12/2018المستوى الرابعاالراضى والمياهصيانة وادراة التربة

نعمنعم31/12/201831/12/2018االولياستصالح االراضياقتصاد زراعي

international trade and investmentنعمنعم03/01/201904/01/2019المستوى الرابعادارة االعمال الزراعية

نعمنعم31/12/201831/12/2018المستوى الرابعادارة االعمال الزراعيةتسويق زراعي

نعمنعم31/12/201831/12/2018دكتوراهاالقتصاد الزراعي نقل ونشر التكنولوجيا الزراعية

نعمنعم22/12/201812/24/2018الرابعةاالقتصاد الزراعيتخلفات-مهارات االتصال الفعال

Sadiek A. Mehasen و 

Nasser El-Gizawy
Land cultivationAgronomyنعمنعم12/31/201831/12/2018دراسات عليا

نعمنعم31/12/201831/12/2018دكتوراهاقتصاد زراعيإعالم زراعي متقدممحمد أبوالفتوح السلسيلي/ د

رجع بواسطة

نرمين رفعت عبدهللا/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

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

السيد حسن محمد جادو/ د

عصمت حسن نوفل/ د

محمود مصطفي الهباق/ د

سعيد عباس / د-محمد أبوالفتوح السلسيلي / د

محمد رشاد

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

نرمين رفعت عبدهللا/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

نصف مادةنعمنعم1/13/20191/13/2019الثانيهالمحاصيل انتاج محاصيل خاص

نعمنعم1/13/20191/13/2019الرابعةالمحاصيل دورة زراعية وتكثيف زراعى

نعمنعم1/6/20191/6/2019الرابعةالمحاصيل دورة زراعية وتكثيف محصولى

نعمنعم1/17/20191/18/2019الرابعةالمحاصيلزراعة المناطق الجافة

نعمنعم1/22/20191/22/2019الثالثةالمحاصيلانتاج محاصيل خاص

Forage production & pasture 

management
Agribusiness نعمنعم1/21/20191/21/2019المستوى الرابع

نعمنعم1/16/20191/16/2019الرابعةالمحاصيل محاصيل علف ومراعى

نعمنعم1/15/20191/15/2019األولىالمحاصيل اساسيات محاصيل الحقل

نعمنعم26/12/201812/26/2018الثانية(زراعة وتربية )المحاصيل اساسيات محاصيل

نعمنعم29/12/201829/12/2018األولىالكيمياء الحيويةالكيمياء الطبيعية والعضوية

نعمنعم13/01/201913/01/2019الرابعةالكيمياء الحيويةكيمياء اللبييدات

نعمنعم09/01/201909/01/2019الرابعةالكيمياء الحيوية كيمياء األجهزة والحاليل الدقيقة

نعمنعم06/01/201906/01/2019الرابعةالكيمياء الحيويةكيمياء الهرمونات

نعمنعم23/01/201923/01/2019الرابعةالكيمياء الحيويةكيمياء األجهزة والتحاليل الدقيقة

نعمنعم05/01/201905/01/2019الثالثةالكيمياء الحيويةالكيمياء الطبيعية

نعمنعم03/01/201903/01/2019دراسات علياالكيمياء الحيويةكيمياء فيتامينات وهرمونات

نعمنعم19/01/201919/01/2019 الثالثةالكيمياء الحيوية كيمياء الليبيدات

نعمنعم01/01/201901/01/2019الثالثةالكيمياء الحيويةالكيمياء التحليلية

نعمنعم1/1/20191/1/2019األولىالكيمياء الحيويةالكيمياء الغير عضوية والعضوية

مدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

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

المدير التنفيذي للمعلومات

أحمد محمد سعد ابراهيم/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

عبدهللا السيد الحضرى/ د

2



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

نرمين رفعت عبدهللا/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

molecular biologyنعمنعم1/3/20191/3/2019الثالثةالوراثه والهندسه الوراثيه

molecular biologyنعمنعم29/12/201829/12/2018الثالثةالوراثه والهندسه الوراثيه

نعمنعم23/01/201924/01/2019الرابعهالوراثه والهندسه الوراثيهاساليب البحث العلمي

نعمنعم31/12/201801/01/2019دراسات علياالنبات االزراعىالتركيب الداخلى للنباتات اإلقتصاديةفاتن حسن محمود إسماعيل/ د

محمد محمد / د- فاتن حسن محمود إسماعيل / د

محمود عبد العال
نعمنعم31/12/201801/01/2019دراسات علياالنبات االزراعىميكروتكنيك نبات

نعمنعم03/01/201903/01/2019دراسات علياالمحاصيلزيت وسكروألياف.انتاج محاصيل 

نعمنعم29/12/201829/12/2018الثالثةالمحاصيل انتاج محاصيل حبوب وبقول

نعمنعم13/01/201914/01/2019الرابعةاالقتصاد الزراعي احصاء اقتصادي اجتماعي

نعمنعم13/01/201913/01/2019الثانيةاالقتصاد الزراعينقل التكنولوجيا الزراعية

نعمنعم13/01/201915/01/2019الثانيةاالقتصاد الزراعياحصاء عـــــــــام

نعمنعم19/01/201916/01/2019الرابعةالمحاصيل التباين و التوارث فى تحسين المحاصيل

نعمنعم23/01/201923/01/2019المستوى الرابع المحاصيل  احصاء  و تصميم تجارب

دراسات خاصة التحليل الوراثى و االحصائى 

للصفات فى الذرة الشامية
نعمنعم17/01/201917/01/2019دراسات علياالمحاصيل 

 Agronomic BiotechnologyAgricultural Biotechnologyنعمنعم03/01/201903/01/2019المستوى الرابع

نعمنعم13/01/201913/01/2019المستوى الرابعالمحاصيل تربية محاصيل ذاتية

رباب سعيد عبد / د- سعيد عباس محمد رشاد / د

القادر محمد
نعمنعم01/01/201901/01/2019الثالثةاالقتصاد الزراعيمقاييس ارشادية

فاتن حسن / د- زكريا محمد عبد الحليم خضر / د

محمود إسماعيل
نعمنعم12/01/201912/01/2019األولىالنبات االزراعىنبات زراعى

جاد حماده / د- حسنى محمد محمد عبدالدايم / د

حسن راضى
نعمال12/01/201912/01/2019األولىالنبات االزراعىنبات وحيوان عام

/ د- ناصر الجيزاوى / د- سيدهم اسعد سيدهم / د

احمد على الحصرى
نعمنعم20/01/201920/01/2019المستوى الرابعالمحاصيلاحصاء وتصميم تجارب 

نعمنعم24/01/201925/01/2019دراسات عليااالقتصاد الزراعيبناء البرامج االرشاديةسامي أحمد عبد الجواد عفيفي/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

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

محمد سراج الدين عبدالصبور/ د

محمد سلوع/ د- صديق عبدالعزيز / د

السيد حسن / د- سعيد عباس محمد رشاد / د

محمد جادو

احمد على الحصرى/ د- محمود الزعبالوى / د

3



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

نرمين رفعت عبدهللا/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

نعمنعم10/01/201910/01/2019دراسات عليا  هندسة النظم الزراعية والحيوية هندسة الكيل الحيوية

نعمنعم06/01/201906/01/2019الرابعةهندسة زراعيةهندسة تصنيع السماد العضوي المكمور

نعمنعم19/01/201919/01/2019االولىهندسة زراعيةاساسيات هندسة النظم الزراعية والحيوية

نعمنعم17/01/201917/01/2019دراسات عليا  هندسة النظم الزراعية والحيوية اجهزة قياس وتحكم

نعمنعم16/01/201916/01/2019الرابعةهندسة زراعيةميكنة مزارع االنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

نعمنعم15/01/201915/01/2019الثالثةهندسة زراعيةهندسة مزارع االنتاج الحيوانى والداجنى

نعمنعم14/01/201914/01/2019دراسات عليا  هندسة النظم الزراعية والحيوية هندسة ادارة المخلفات

نعمنعم12/01/201912/01/2019المستوى الثالثالمحاصيلمادة تسميد وري محاصيل الحقلناصر خميس/ د- صديق عبد العزيز / د

نعمنعم10/01/201911/01/2019الثالثةأمراض النبات امراض النبات جهاد الهباء/ د- عبده مهدي محمد مهدي / د

محمود الزعبالوى / د- سيدهم اسعد سيدهم / د

احمد على الحصرى/ د- البدوى 
نعمنعم09/01/201909/01/2019المستوى الرابعالمحاصيلاحصاء و تصميم تجارب

نعمنعم17/01/201917/01/2019دراسات علياالمحاصيلزراعة االراضي المستصلحة والجديدة

نعمنعم16/01/201916/01/2019الرابعةالمحاصيلاالتجاهات الحديثه

نعمنعم06/01/201906/01/2019الرابعةالمحاصيلتصميم وتحليل تجارب

نعمنعم23/01/201923/01/2019الرابعةأمراض النباتأساليب البحث العلمي

نعمنعم31/12/201802/01/2019دراسات علياأمراض النباتبحث علمي وكتابة 

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

74

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

السيد جمعه السيد خاطر/ د

صديق عبدالعزيز/ د

خالد السيد عيد/ د- عبده مهدي محمد / د

عدد المواد الكلي

4



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2018-9-20188-9-8األوليالحلي والمعادناللغة اإلنجليزية

نعمنعم2018-9-20188-9-8األوليطباعة المنسوجاتاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2018-9-20189-9-9اعدادياللغة اإلنجليزية

نعمنعم2018-9-201817-9-16الثالثةطباعة المنسوجات(2لغة )اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2018-9-201817-9-16الثانيةطباعة المنسوجات(2لغة )اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2018-9-201817-9-16الثانيةالتصميم الداخلي واالثاث(2لغة )اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2018-9-201817-9-16الثالثةالتصميم الداخلي واالثاث(1لغة )اللغة اإلنجليزية 

نعمنعم2019-1-201917-1-16الثانيةالمالبس الجاهزةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-201917-1-16الثانيةطباعة المنسوجاتاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-201917-1-16الثالثةطباعة المنسوجاتتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-201917-1-16الرابعةطباعة المنسوجاتتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-201913-1-13اعداديمهارات الحاسبشادي يحيى المشد/ د

نعمنعم2019-1-201911-1-9الثالثةالتصميم الداخلى واألثاث2حاسب ألى تخصص 

نعمنعم2019-1-201914-1-12الرابعةالتصميم الداخلى واألثاث والنحت والتشكيل المعمارىحاسب ألى 

نعمنعم13/1/201913/1/2019االولىالنحت والتشكيل المعمارى والترميمتاريخ

نعمنعم17/1/201917/1/2019االولىالنحت والتشكيل المعمارى والترميمتحليل وبناء الشكل النحتى

نعمنعم12/1/201912/1/2019الرابعةالمالبس الجاهزة الئحة قديمةحاسب الى

نعمنعم12/1/201912/1/2019الرابعةتكنولوجيا المالبس والموضة اعداد نماذج بالحاسب

نعمنعم2/1/20192/1/2019الثالثةالمنتجات المعدنية والحلىتك الميدالية

نعمنعم2/1/20192/1/2019الثانيةالمنتجات المعدنية والحلىتك المينا 

نعمال16/1/201816/1/2018الثانية التصميم الداخي واألثاثاللغة اإلنجليزية

نعمال16/1/201918/1/019الثانية  التصميم الصناعياللغة اإلنجليزية

نعمنعم29/12/201829/12/2018الثانيةالنحت والتشكيل المعمارى والترميمتشريح عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلى/ د

  رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

 المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

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

مي مصطفي فهمي خاطر/ د

إيهاب سعد محمدى/ د

ساره عبدربه محمد عبده/ د

منى نصر/ د

أنسام محمد عبد العزيز/د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

مي مصطفي فهمي خاطر/ د

نعمنعم5/1/20195/1/2019الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزااليزو االشتراطات البيئية 

نعمنعم16/1/201917/1/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزاالت طباعة المنسوجات

نعمنعم16/1/201917/1/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزتكاليف انتاج والتسويق

نعمنعم16/1/201917/1/2019  الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزنظم إدارة وتسويق

نعمنعم23/1/201923/1/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزتكنولوجيا طباعة االلياف السيليوزية

نعمنعم23/1/201924/1/2019الثانيةالغزل والنسيج والتريكونظم الجودة الحديثةعادل عبدالمنعم/د 

نعمنعم31/12/201831/12/2018الثالثةالتصميم الصناعيالنظم الخبيرة

نعمنعم16/1/201918/1/2019الرابعةجميع األقسام ماعدا قسم غزل ونسيجفلسفة اإلبداع في التصميم

نعمنعم5/1/20195/1/2019الرابعةجميع األقسامالئحة قديمة-مدخل إلى علم النفس

نعمنعم2/1/20192/1/2019الثانيةالتصميم الصناعىنظم التبريد و التكييف

نعمنعم3/1/20193/1/2019االولىالغزل و النسيج و التريكوتصميم الماكينات

نعمنعم3/1/20194/1/2019االولىالتصميم الصناعى تكنولوجيا الخامات

نعمنعم5/1/20196/1/2019الثالثةالتصميم الصناعى أساليب التشغيل لالنتاج

نعمنعم5/1/20196/1/2019الثانيةالمنتجات المعدنية والحليمعالجة االسطح

نعمنعم3/1/20196/1/2019االولىالمنتجات المعدنية والحليتكنولوجيا االنتاج

نعمنعم9/1/201911/1/2019الثالثةالمنتجات المعدنية والحلياقتصاديات تصميم 

نعمنعم16/1/2018916/1/2019الثالثةالمنتجات المعدنية والحليادارة التصميم

نعمنعم9/1/201911/1/2019الرابعةالمنتجات المعدنية والحليتكنولوجيا المينا 

  رجع بواسطة

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

 المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

محمد مسعد/ د

مجدولين السيد حسانين / د

محمود أحمد محمود أحمد نافع / د

محمد العوامي محمد أحمد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

مي مصطفي فهمي خاطر/ د

نعمنعم2/1/20192/1/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز(2 )تك صباغة 

نعمنعم2/1/20192/1/2019 الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز(3 )تك صباغة 

نعمنعم2/1/20192/1/2019 الثانيةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز2تحضيرات األقمشة 

نعمنعم2/1/20192/1/2019 الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزفحص ومراقبة جودة 

نعمنعم9/1/20199/1/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزالمعالجات الحيوية لألقمشة 

نعمنعم9/1/20199/1/2019الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز (2)القياسات واألختبارات 

نعمنعم5/1/20195/1/2019الثانيةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز1تك الصباغة والتجهيز 

نعمنعم23/1/201923/1/2019الثانيةاالعالن والطباعة والنشر تكنولوجيا انتاج الكتاب

نعمنعم2/1/20192/1/2019الرابعةاالعالن والطباعة والنشرالتسويق وابحاث السوق

نعمنعم5/1/20195/1/2019الثانيةاالعالن والطباعة والنشرتقنيات فصل االلوان

نعمنعم29/12/201829/12/2018الرابعة التصميم الداخلي واالثاتالئحة قديمة-إدارة عمليات التصميمغادة فتحي المسلمي/ د

عدد المواد الكلي

  رجع بواسطة

هبه عبدالمحسن غزال/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

هاجر أحمد فهمى/ د

52

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

 المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2019-1-201917-1-17الرابعةاريخ شعبة عامةتاريخ اسيا الحديث و المعاصر

نعمنعم2019-1-20193-1-3 الرابعةالتاريخ و االثار تاريخ االمريكتين 

نعمنعم2019-1-20192-1-2الثالثةالتاريخ واآلثار تاريخ أوروبا الحديث 

نعمنعم2018-9-201812-9-12 الرابعةتاريخ و األثارتاريخ مصر المعاصر

نعمنعم2018-12-201823-12-23 الرابعةالتاريخ و األثارتاريخ مصر المعاصر

نعمنعم2018-12-201824-12-24االوليالتاريخ و االثارتاريخ العرب الحديث

نعمنعم2018-12-201831-12-31دكتوراهالتاريخ و االثارادبيات الرحالة

نعمنعم2018-12-201831-12-31الثالثة التاريخ و اآلثارتاريخ مصر الحديث

نعمنعم2019-1-20193-1-3التانية الجغرافيااألساليب الكمية في الجغرافيا  صابر أمين دسوقي/ د

نعمنعم2019-1-20196-1-5األولي جغرافيااللغة االنجليزيةحنان أبو الحمد احمد/ د

نعمنعم2019-1-20191-1-1االوليعلم النفساالسس البيولوجية للسلوك

نعمنعم2018-12-201825-12-25الرابعة علم النفسالطب النفسي

نعمنعم2019-1-20191-1-1الرابعةالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةقاعة بحث

نعمنعم2018-12-201823-12-23الرابعةالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةجغرافية مصر الطبيعية

نعمنعم2018-12-201823-12-23الرابعةالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(خرائط)جغرافية مصر الطبيعية 

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

اآلداب/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات

  نجالء محمد عبد الجواد/ د

محمد ابراهيم/ د

هبه صابر أمين/ د

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

مدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

اآلداب/     كليـــة

  نجالء محمد عبد الجواد/ د

نعمنعم2019-1-20193-1-3الرابعةالجغرافيااالراضى الجافة

نعمنعم2019-12-201925-12-25التانيةالجغرافيا ونظم المعلوماتالجغرافيا الحيوية

نعمنعم2018-12-201829-12-29الثالثةالجغرافيا ونظم المعلوماتجغرافية البحار والمحيطات

نعمنعم2019-1-20192-1-2الثالثةالجغرافيا ونظم المعلوماتمبادئ نظم المعلومات الجغرافية

نعمنعم2019-1-20191-1-1االوليالجغرافيا ونظم المعلوماتجغراية الوطن العربي

نعمنعم 2019-1-2019 2-1-2الثالثةمساحة وخرائط مبادئ نظم المعلومات الجغرافية

نعمنعم 2019-1-2019 2-1-2الرابعة التاريخ واآلثارالجغرافية السياسية

نعمنعم 2019-1-2019 2-1-2دراسات علياالجغرافيا ونظم المعلومات نصوص جغرافية بلغة أجنبية 

نعمنعم 2019-1-2019 2-1-2تمهيدي ماجستيرالجغرافيا ونظم المعلوماتنصوص جغرافية بلغة اوربيةأ،ب،ج

نعمنعم2018-12-201831-12-31التانيةالجغرافيا ونظم المعلوماتجغرافية السكان

نعمنعم2018-12-201825-12-25تمهيدي ماجستيرالجغرافيا ونظم المعلومات-الجغرافية السياسية

نعمنعم2018-12-201825-12-25تمهيدي ماجستيرالجغرافيا ونظم المعلوماتعلم السكان

نعمنعم2018-12-201825-12-25الرابعة الجغرافيا ونظم المعلوماتالجغرافية السياسية

نعمنعم2018-12-201823-12-23تمهيدي دكتوراهالجغرافيا ونظم المعلوماتموضوع خاص في الجغرافية البشرية بلغة أوربية

نعمنعم2018-9-201811-9-10الرابعة (تخلفات)االنجليزية تاريخ األدب اإلنجليزيوفاء الدفتار/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

اسالم مصطفي/ د

افراج عزب باشا/ د

30عدد المواد الكلـــي

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

2



                جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةاســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمنعم2018-12-201823-12-23الثانيةمحملين-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2018-12-201823-12-23األوليتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2018-12-201823-12-23الثالثةتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-1-201915-1-15األولياللغة االنجليزية

نعمنعم2018-12-201823-12-23الثانيةتخلفات-(3)رياضيات 

نعمنعم2019-1-201913-1-13المستوي األولحساب التفاضل والتكامل

نعمنعم2019-1-201916-1-16الثانية(3)رياضيات 

نعمنعم2019-1-201923-1-23الثانيةاإلحتماالت واإلحصاءجمال احمد موسى/ د

نعمنعم2019-1-201913-1-12األولىفيزياءصالح عيد إبراهيم حمزة/ د

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

المدير التنفيذي للمعلومات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الحاسبات  والمعلومات/     كليـــة 

9عدد 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

أحمد مصطفي عبد الباقي مجاهد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمال15/1/201915/1/2019الرابعةاللغة العربيةتعليم عام-المناهج

نعمال10/1/201910/1/2019الرابعةاللغة العربيةتعليم ابتدائى-المناهج

نعمال10/1/201910/1/2019 الرابعةالدراسات اإلجتماعيةالمناهج

نعمنعم12/30/2018########الرابعة رياضياتإحصاء

نعمنعم12/31/2018########األولى مميز-رياضياتمقدمة في الحاسب

نهى خالد عبدالفتاح مغاورى/ د
Standard analysis and 

environmental pollution 453B
Microbiology & Chemistrنعمنعم30/12/201830/12/2018المستوى الرابع

نعمنعم23/12/201823/12/2018الثالثةالئحة قديمة- الرياضيات ديناميكا الجسم المتماسك+ ديناميكا تحليلية  (1)تطبيقية 

نصف ورقةنعمنعم23/12/201823/12/2018الثالثةرياضياتديناميكا الجسم الجاسيء

نعمنعم25/12/201825/12/2018الثانية رياضيات(1)استاتيكا 

نعمنعم27/12/201827/12/2018الرابعة تخلفات- رياضياتنسبية وأوساط متصلة

 Static (1)نعمنعم29/12/201829/12/2018مميز-االولىرياضيات

نعمنعم29/12/201829/12/2018عام-االولىرياضيات(1)استاتيكا 

نصف ورقةنعمنعم30/12/201830/12/2018الثالثةرياضياتديناميكا الجسم الجاسيء

Algebraنصف ورقة مميزنعمنعم20/1/201921/1/2019االولىشعبة علوم

 mathematical applications نصف مادهنعمنعم12/1/201912/1/2019الثانية(برامج مميزة )شعبة رياضيات

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

سيد فهمى مكاوى/ د

جمال احمد موسى/ د

احمد مصطفي عبدالباقي مجاهد/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

عبير شعبان محمود/ د

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

سيد فهمى مكاوى/ د

نصف ورقةنعمنعم20/1/201921/1/2019االولىشعبة علوماساسيات الرياضيات

ثلث ورقةنعمنعم12/1/201912/1/2019الثانية عامكيمياء وفيزياءاحصاء واحتماالت وتحليل

نعمنعم10/1/201911/1/2019الفرقـــة الثالثة                                                أساسي شعبة رياضيات                                                315Mنظرية االحتماالت 

ثلث ورقةنعمنعم12/1/201912/1/2019الثانية مميزكيمياءاحصاء واحتماالت وتحليل

نعمال20/1/201920/1/2019االولىشعبة دراسات ولغة عربيةاساسيات الرياضيات

static2نعمنعم2/1/20192/1/2019الثانيةرياضيات مميز

نصف مادهنعمنعم12/1/201912/1/2019الثانيةعام ورياضياتتطبيقات رياضية

نصف ورقةنعمنعم20/1/201920/1/2019اساسى- االولى شعبة عربى ودراسات إسالمية(1) جبر 

نعمنعم23/12/201823/12/2018تخلفات-المميزالرياضيات (1)جبر & أساسيات الرياضيات 

نصف ورقهنعمنعم24/12/201824/12/2018االولىتخلفات-دراسات أجتماعية(1)جبر & أساسيات الرياضيات 

نعمنعم25/12/201825/12/2018الثالثة فيزياءمعادالت تفاضليه   (5 )رياضيات 

 Algebra II نعمنعم31/12/201831/12/2018النظام المميزالرياضيات

نصف ورقةنعمنعم2/1/20192/1/2019االولىرياضيات مميز(1)جبر & أساسيات الرياضيات 

ثلث ورقةنعمنعم12/1/201912/1/2019مميز- ثانية كيمياءجبر خطى

نعمنعم1/1/20191/1/2019الرابعةرياضةجبر الحلقات والحقول

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

السيد حامد على سيد احمد/ د

شيماء عزت وحيد/ د

محمد السيد عبدالعال عبدالغنى/ د

صالح جمعه احمد على/ د

2



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

سيد فهمى مكاوى/ د

نعمنعم2/1/20192/1/2019الثانيةشعبة رياضيات - تربية عام 2استاتيكا مجدي مصطفى حسين/  د

نعمنعم31/12/201831/12/2019الثانيةتربية اساسى مميزنبات تقسيمي

نعمنعم31/12/201831/12/2018المستوى الثانىعلومنبات تقسيمي

نعمنعم31/12/201831/12/2018الرابعةتاريخ شعبة عامةتاريخ العرب الحديث

نعمنعم17/1/201917/1/2019الرابعةتاريخ شعبة عامةتاريخ اسيا الحديث و المعاصر

نعمنعم10/1/201910/1/2019الرابعةتاريخ شعبة عامةتاريخ أوروبا الحديث

نعمنعم31/12/201831/12/2018الرابعةتاريختاريخ العرب الحديث

نعمنعم19/1/201922/1/2019الثانية دراسات اجتماعيةجغرافية السكان

نعمنعم10/1/201911/1/2019 الثانيةالتاريخ واالثار  الجغرافية العامة

نعمنعم1/1/20194/1/2019 الرابعة  تاريخ عامجغرافيا سياسية

نعمنعم14/1/201914/1/2019الثالثةتاريخ عامجغرافية مصر

نعمنعم10/1/201910/1/2019االوليتاريخ عامالجغرافية الطبيعية

نعمنعم13/1/201914/1/2019الثالثةدراسات جغرافية العالم الجديد اسالم صابر امين/ د

نعمنعم2/1/20192/1/2019اوليالعلومجغرافية مصرافراج عزب باشا/ د

نعمنعم5/1/20195/1/2019الثانيةشعبة فيزياء 1كيمياء 

نعمنعم2/1/20192/1/2019الثانيةشعبة كيمياءI)كيمياء فيزيائية 

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

مسعدالسيد أحمد بحيرى/ د

 اسالم سالمه/ د

السيد محمود مبروك سرور/ د

أحمد إسماعيل محمد الهادي/ د

نجالء محمد عبد الجواد/ د

3



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربيـــــــــــــة/     كليـــة

سيد فهمى مكاوى/ د

نعمنعم2018-12-201831-12-30اولي علوم جغرافية مصرصابر أمين دسوقي/ د

نعمنعم2018-12-201830-12-30االولىلغة عربيةجغرافية مصرهبه صابر أمين/ د

نعمنعم2018-9-20184-9-3الرابعة (تخلفات)االنجليزية تاريخ األدب اإلنجليزيوفاء الدفتار/ د

نعمنعم15/1/201915/1/2019االولي علوماللغة االنجليزيةايمان محمد حسن حسن علي/ د

نعمنعم30/12/201830/12/2018الثالثة رياضيات 3رياضة تطبيقية مجدي مصطفى حسين شريف / د
/ د-سعيد عوضين عبدالفتاح/ د

ماهر صبري
نعمنعم2/1/20192/1/2019دبلوم عامجميع الشعبالمناهج 

نعمنعم15/1/201915/1/2019الثانية الرياضياتطرق تدريس الرياضيات

نعمنعم29/12/201829/12/2018الثانيهرياضيات التدريس المصغر

نعمنعم29/12/201829/12/2018الثانيهشعبة رياضيات-برامج مميزة تدريس مصغر

نعمنعم29/12/201829/12/2018الثانيهالرياضياتتدريس مصغر

نعمنعم15/1/201915/1/2019الرابعة الرياضياتالمناهج 

نعمنعم1/13/20191/13/2019الرابعة رياضياتالئحة قديمة-(اإلبتدائي )المنهج المدرسي 

نعمنعم12/1/201912/1/2019مميز- الثانية بيولوجىميكروبيولوجيا عامهمحمد عثمان عبدالمنعم/ د
/ د-محمد عثمان عبدالمنعم / د

ابتسام زكريا
نعمنعم12/1/201912/1/2019الثانيةبيولوجىميكروبيولوجيا عامه

نعمنعم10/1/201910/1/2019االولىانجليــــزي)تعليم أساسي علوم  الجيولوجيا العامة

نعمنعم25/12/201825/12/2018األوليعلوم الجيولوجيا العامة

نعمنعم10/1/201910/1/2019االولىتعليم أساسي علوم الجيولوجيا العامة

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

محمد أحمد محمد محمد سالم األعصر/ د

63عدد المواد الكلي

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

سعيد عوضين النمر/ د

4



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

(جزء التفاضل)نصف ورقة نعمنعم2018-12-201826-12-26اإلعداديةتخلفات-EMP 011رياضيات 

نعمنعم2019-1-20191-1-1المستوي الثانيبرنامج الكهرباء والتحكم   EEC 325 (6)رياضيات 

نعمنعم2019-1-20192-1-2المستوي األولبرنامج الطاقة والطاقة المستدامة EMP 201 (3)رياضيات 

نعمنعم2019-1-20195-1-5المستوي صفربرنامج الهندسة الصناعية     EMP 102 (2)رياضيات 

نعمنعم2019-1-20195-1-5المستوي صفربرنامج الطاقة والطاقة المستدامة EMP 101 (1)رياضيات 

نعمنعم2019-1-20195-1-5تمهيدي ماجستيربرنامج تصميم عمرانى-عمارةاالحتماالت و العمليات العشوائية 

ربع ورقة نعمنعم2019-1-20196-1-5المستوي صفر    EMP 011 (A-1)رياضيات 

نعمنعم2018-12-201828-12-28اإلعداديةالهندسة الصناعية برمجة الحاسبات

نعمنعم2019-1-20195-1-5تمهيدي ماجستيرهندسة نظم الحاسبات CES 605معالجة الصور 

نعمنعم2019-1-201913-1-12األوليبرنامج هندسة االتصاالت والحاسبات البرمجة الهيكلية 

نعمنعم2018-12-201829-12-29تمهيدي ماجستير الهندسة الكهربيةالكتابة العلمية 

أحمد محمد /د-هيثم أحمد عبد الغنى/د

أحمد سمير/ د-سعيد عبد هللا/د-عبد هللا
نعمنعم2018-12-201830-12-29اإلعداديةالفيزياء

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة بشبرا/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

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

شادي يحيي المشد / د

خالد ممدوح ابراهيم النجار/ د

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الهندسة بشبرا/     كليـــة

خالد ممدوح ابراهيم النجار/ د

ابتسام / د-فهمي متولي بنداري/ د

محمد أحمد ابراهيم / د-مصطفي سعيد

محمد

توليد الطاقة الكهربائية من المصادر 

المتجددة
نعمنعم2019-1-20197-1-5تمهيدي ماجستيرالهندسة الكهربية

محمد احمد / د-ابتسام مصطفي/ د

محمد عادل مندور/ د -ابراهيم

دراسات متقدمة في تحليل نظم القوي 

الكهربائية
نعمنعم2019-1-201913-1-12تمهيدي ماجستيرنظم القوي الكهربائية

نصف ورقةنعمنعم2019-1-201911-1-10األولياتصاالت-الهندسة الكهربيةدوائر كهربيةمعتز الشربيني/ د

نعمنعم2019-1-20191-1-1تمهيدي ماجستيرالفيزياء الهندسيةفيزياء البالزماهيثم أحمد عبد الغنى/ د

نعمنعم2019-1-20195-1-5الرابعةبرنامج الطاقة والطاقة المستدامة اسس الخاليا الشمسيةمحمد احمد ابراهيم محمد/ د

نعمنعم2018-12-201823-12-23اإلعداديةاللغة الفنية والمصطلحات

نعمنعم2019-1-20191-1-1اإلعداديةاإلختبار 

نعمنعم2019-1-20191-1-1اإلعداديةاللغة الفنية والمصطلحات

نعمنعم2019-1-201912-1-12الثانيةالهندسة المساحيةالتقارير الفنية

نعمنعم2019-1-201912-1-12الثانيةالهندسة المساحية اإلختبار 

رجع بواسطة

أحمد عبدالرحمن أحمد بدير / د

22

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

المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

عدد المواد الكلي

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

2



                     جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

نعمنعم 17/1/201917/1/2019الثالثة التثقيف الصحى واستراتيجيات التعليمخديجة محمد سعيد/ د-هبة عبد القادر/ د-هناء عبد الجواد/ د

رحاب / د-هويدا حسن محفوظ/ د-سلوى محمود إبراهيم/ د-فوزية فاروق كامل/ د

محضية مرسى / د-احسان سعد سليمان/ د-ابتسام سعيد أحمد/ د-محمد رشاد

/ د-زينب ابراهيم اسماعيل/ د-أية غنيمى حسنين/ د-نورا أحمد عبد هللا/ د-الشحات

شيماء محمد عربى

نعمنعم 21/1/201921/1/2019الثالثة قسم إدارة التمريض مبادئ االدارة

نعمنعم 14/1/201814/1/2018االولى Professional Ethicsاميرة رفعت/ د-امل عمران/ د

نعمنعم 21/1/201823/1/2019االولى Health Assessmentهمت مصطفى حسن/ د-ابتسام محمد عبد العال/ د-حنان جابر محمد/ د

محبوبة صبحى / د-هناء عبدالجواد عبدالمجيد/ د-هويدا صادق عبدالحميد/ د

دعاء صبحى محمد / د-ابتسام محمد عبدالعال/ د-ايمان نبيل رمضان/ د-عبدالعزيز

/ د-هدية فتحي محي الدين/ د-سماح سعيد صبرى/ د-هدى عبدهللا مرسى/ د-السيد

تيسير حميدو أبوسريع/ د-منى عبدهللا عبدالمرضى/ د-امينه عبدالرازق محمود

Community Health
. H. Ng. 

Department
نعمنعم 2/1/20192/1/2019الرابعة

نعمنعم 6/1/20196/1/2019الرابعةMethods of Researchرحاب محمد رشاد/ د-امال غريب سباق/ د-سعاد عبد السالم/ د

سامح / د-رحاب عبدالهادى/ د-هند عبدهللا/ د-سعاد عبدالسالم/ د-امل احمد حسن/ د

/ د-سميه عواد عبدالمنعم/ د-ايمان محمد عبدالحكم/ د-اميرة رفعت/د-عبدالحليم

فاطمة /د-اميرة محمد سالمه/ د-الهام ابوزيد/ د-رحاب سليمان/د-همت مصطفى

عال عبدالوهاب/ د-كمال

Reproductive Health Nursing

Obstetrics and 

Gynecological 

Nursing 

Departmen

نعمنعم 3/1/20193/1/2019الثالثه

أمال / د-مديحة حسن بيومى/ د-باسمه ربيع عبد الصادق/ د-فاتن شفيق محمود/ د

/ د-امل عبد العزيز/ د-خديجه محمد سعيد/ د-سماح مصطفى محمد/ د-غريب سباق

راويه عبد الغنى/ د-حنان نبوى/ د-سهام محمد

Pediatric Nursing
Pediatric Nursing 

Department
نعمنعم 3/1/20193/1/2019الثالثه

/ د-سامح غنيم/ د-امل سعيد/ د-منال حامد/ د-حنان جابر/ د-مروة مصطفى/ د

رشا فتحى/ د-ايمان صبحى/د-صفاء حامد
Medical Surgical Nursingنعمنعم 2/1/20192/1/2019الثانيه

نعمنعم25/12/201825/12/2018الثانية اللغة االنجليزية

نعمنعم14/1/201914/1/2019االولىاللغة االنجليزية

ننعم9/1/20199/1/2019الثانية اللغة االنجليزية

هويدا / د-هدى عبدهللا صالح/ د-سلوى ابراهيم محمود/ د-فوزيه فاروق كمال/د

/ د-مهدى مرسى/ د-احسان سعد/ د-ابتسام سعيد/ د-رحاب محمد رشاد/ د-حسن

شيماء محمد عربى/ د-زين عبدالرحيم/ د-ايه غنيمى/د-نورا احمد عبدهللا

NursingAdministration
:NursingAdministr

ation
نعمنعم 2/1/20192/1/2019الرابعة

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التمريض/     كليـــة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

عدد المواد الكلــــــــي

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

13

بسنت سمير عبد الفتاح أحمد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

مادة مشتركةنعمنعم2019-1-20195-1-5الثالثةالمناهج و طرق التدريس(2)طرق تدريس التربية الرياضية واصل محمد عاطف محمد/ د

(رجال)الجمباز الفنى احمد مصطفى امام/ د
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات 

والعروض الرياضية
مرسل نموذجين لنفس المادةنعمنعم2019-1-201915-1-13الثانية

  رجع بواسطة

شادي يحيى المشد/ د

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

 المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

التربية الرياضية/     كليـــة

2عدد المواد الكلي

مدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمال20/1/201920/1/2019المستوى الرابعشعبه حاسب224جبر خطي وهندسة فراغية 

نعمنعم30/12/201831/12/2018المستوى الرابعرياضياتتحليل دالي

نعمنعم9/1/20199/1/2019المستوى الرابعشعبة رياضيات 2تحليل حقيقي 

نعمنعم10/1/201913/1/2019دراسات عليا( ج687)تسجيالت آبار متقدمه 

نعمنعم13/1/201916/1/2019المستوى الرابع( ج459)مقدمه فى سجالت االبار

نعمنعم24/1/201925/1/2019المستوى االولقسم الجيولوجيا الجيولوجيا العامة زكريا هميمى/ د-محمد سالم األعصر/ د

نعمنعم5/1/20195/1/2019الفرقة االولىرياضيات( مج30) 1حاسب الي 

نعمنعم9/1/20199/1/2019المستوى الرابعحاسب( رس455) 2موضوعات مختارة في علوم الحاسب 

نعمنعم23/1/201925/1/2019المستوى الرابعشعبة رياضياتموضوعات مختارة في الرياضيات 

نصف مادةنعمنعم13/1/201913/1/2019المستوى الرابعشعبة رياضيات431 (1)المرونه 

نعمنعم22/1/201922/1/2019المستوى الثالثشعبة رياضياتموضوعات مختارة في الرياضيات التطبيقية  

نعمنعم23/1/201923/1/2019المستوى الثانى شعبتى رياضيات و علومميكانيكا نيوتونيةعبير شعبان محمود/ د

نعمنعم17/1/201917/1/2019دبلومة ميكروبيولوجىدبلومة ميكروبيولوجىن 511البكتريا سهير سعد/ د-محمد عثمان عبدالمنعم/ د

نعمنعم20/1/201920/1/2019المستوى الرابعالنبات213ميكروبيولوجيا طبية  ن 

النباتمقدمة فى الميكروبيولوجى
دبلومه الكيمياء الحيوية 

 التحليلية
نعمنعم17/1/201917/1/2019

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العلــــــــوم/     كليـــة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

محمد سعد سند/ د

وفاء الشحات عفيفى/ د

مصعب عبد الحميد محمد حسان/ د

مجدي مصطفى حسين/ د

محمد / د-محمود مصطفى عامر/ د

عاطف عبدالرحمن نصرالدين



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العلــــــــوم/     كليـــة

ج219التحفر والحفريات النباتيه محمد سعد سند/ د

المستوى الثانى شعبه الجيولوجيا 

الخاص وطالب المستوى  الرابع  شعبه 

نبات و كيمياء

نعمنعم23/1/201923/1/2019الثانى والرابع

نعمنعم10/1/201910/1/2019دراسات علياج669الطبقات الحيويه 

نعمنعم9/1/201910/1/2019المستوى الرابعالجيولوجياج2415جيولوجيا مصر 

ج215الحفريات االفقاريه  
الجيوفيزياء  ’ شعبه الجيولوجيا الخاص

والجيولوجيا والكيمياء
نعمنعم9/1/20199/1/2019المستوى الثانى

نعمنعم3/1/20193/1/2019دراسات علياشعبة طبقات وحفرياتج667البيئه القديمه 

نعمنعم14/1/201914/1/2019دراسات علياشعبه الطبقات و الحفرياتج665الحفريات  االفقاريه 

نعمنعم16/1/201917/1/2019الثانىالرياضيـــــاتاحصاء و حاسبالسيد حامد على سيد احمد/ د

  ك210الصناعات الصغيره

كيمياء تطبيقية: الشعبة 
نعمنعم16/1/201916/1/2019الثانية

نعمنعم9/1/20199/1/2019الثانيةشعبة كيمياء خاص  ك2213)الكيمياء االليفاتية 

نعمنعم30/12/201830/12/2018المستوى الثانيجيولوجيا وكيمياء( ج٢٣٥)البلورات وبصريات المعادن كود

نعمنعم30/12/201830/12/2018المستوى الرابعالجيولوجيا كيمياء خاص(ج235)البلورات وبصريات المعادن كود

نعمنعم30/12/201830/12/2018المستوى الثانيحيوان وكيمياء(ج235)مقرر البلورات وبصريات المعادن كود

نعمنعم19/1/201919/1/2019المستوى الثالث شعبةالجيولوجيا والكيمياءعلم أصل وتكوين الصخور المتحولة 

نعمنعم13/1/201913/1/2019المستوى الرابعشعبةالجيولوجيا والكيمياءجيوكيمياء الصخور

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

جمال محمد السيد القط/ د

عبد المتعال عبدالمجيد الشيخ/ د

مصطفى محمد مجاهد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العلــــــــوم/     كليـــة

محمد سعد سند/ د

نصف ورقةنعمنعم19/1/201919/1/2019الفرقة الثالثةقسم الكيمياءكيمياء العناصر االنتقالية ومتراكباتهاإيهاب عبد الحميد صالح/ د

نصف ورقهنعمنعم17/1/201917/1/2019 تمهيدى ماجستيرتمهيدى ماجستير كيمياء حركية وكهربية

نعمنعم10/1/201910/1/2019تمهيدى دكتوراه موضوعات مختارة فى الكيمياء الفيزيائية

نعمنعم13/1/201913/1/2019المستوى الثانىكيمياءكيمياء كهربية

نعمنعم8/1/20198/1/2019المستوى الثالثكيمياءكيمياء كهربية تطبيقية

نعمنعم9/1/20199/1/2019الرابعةكيمياء كيمياء التآكل وطرق حماية المعادن

: نعمنعم2/1/20192/1/2019الرابعةكيمياء ك447كيمياء فيزيائية متقدمة 

نعمنعم16/1/201916/1/2019المستوى الرابع2كيمياء كهربية تطبيقية  

نصف ورقةنعمنعم20/1/201920/1/2019الرابعةBiotechnolog  موضوعات مختارة فى علم الحيوان  دعاء صبرى ابراهيم/ د

نعمنعم23/1/201923/1/2019المستوى الثانىالكيمياء العضوية االليفاتيةالكيمياء العضوية االليفاتيةعلي عبدالمعبود علي/ د

هشام / د- محمد محمود محمد سليمان / د

محمد السيد عبدالحليم
نعمنعم13/1/201914/1/2019الثانيةحشرات طبية وميكروبيولوجى(ش240) 2حشرات عامة 

نعمنعم22/1/201922/1/2019الثالثة والرابعةحشرات وكيمياء/ حشرات طبية وميكروبيولوجىش343حشرات مائية محمد محمود محمد سليمان/ د

نعمنعم10/1/201910/1/2019 تمهيدى ماجستير604الهندسة التفاضليه 

نعمنعم2/1/20192/1/2019المستوى الرابعرياضةالهندسه التفاضليه

نعمنعم13/1/201913/1/2019الرابعةعامالطرق االحصائيه

نعمنعم13/1/201913/1/2019المستوى الثانىرياضيات( ر225)رياضيات متقطعة  محمد السيد عبدالعال عبدالغنى/ د

رجع بواسطة

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

السيد محمود مبروك سرور /د 

صالح جمعه احمد على/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العلــــــــوم/     كليـــة

محمد سعد سند/ د

نعمنعم5/1/20195/1/2019الثالثةشعبة كيمياء ك313 المبيدات والسموم 

نصف ورقةنعمنعم9/1/20199/1/2019الرابعةشعبة ميكروبيولوجى وكيمياءالكربوهيدرات واالحماض االمينية والليبدات 

نعمنعم8/1/20198/1/2019المستوى الثالثشعبة الجيوفيزياءمعالجة البيانات السيزمية والجيوفيزياء

نعمنعم30/12/201830/12/2018المستوي الثانيشعبة الجيوفيزياء-الجيولوجيا الخاص أساسيات الجيوفيزياء

نعمنعم31/12/201831/12/2018تمهيدي ماجستيرالجيوفيزياء التطبيقيةأستراتيجرافيا سيزمية أو طبقات سيزمية

نعمنعم5/1/20195/1/2019المستوى الثالثرياضيات 355 (1)موضوعات مختارة فى الحاسب 

نعمنعم29/12/201829/12/2018المستوى الثالثالرياضيات رس353خوارزميات 

نعمنعم1/1/20191/1/2019الفرقة الثالثةرياضيات(نظرية االضطراب  )مقرر خاص 

plant communitiesنعمنعم5/1/20195/1/2019الفرقة الثالثةالنبات والميكروبيولوجي

نعمنعم29/12/201829/12/2018المستوى الثالثنبات وكيمياءن334الفلورا

taxonomy examinationنعمنعم2/1/20192/1/2019الثانية النبات والميكروكيمياء

نعمنعم3/1/20193/1/2019دبلومهميكروبيولوجىن505المناعة محمد عثمان عبدالمنعم/ د

نصف ورقةنعمنعم9/1/20199/1/2019الرابعةشعبة ميكروبيولوجى وكيمياء ك419الكربوهيدرات واالحماض االمينية والليبدات 

نعمنعم3/1/20193/1/2019دبلومة الكيمياء الحيويه التحليليهالكيمياء كيمياء حيويه فى اختالل األعضاء

نصف ورقةنعمنعم3/1/20193/1/2019دكتوراهفيزياءفيزياء متقدمه

نعمنعم1/1/20191/1/2019الرابعةانماء بلوري

رجع بواسطة

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

أمل محمد محمود متولى/د

محمد أحمد محمد محمد سالم األعصر/ د

جمال احمد موسى/ د

احمدعبدالرازق عبدهللا/ د

على عبدالمعبود على/ د

اسالم محمد شيحه/د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العلــــــــوم/     كليـــة

محمد سعد سند/ د

نعمنعم29/12/201829/12/2018االولىالكيمياءكيمياء غير عضوية تطبيقية  1 إيهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد/د 

نصف ورقهنعمنعم30/12/201830/12/2018الرابعةالرياضياتالنسبية

نعمنعم31/12/201831/12/2018االولى بيولوجى مميزالجبر

نعمنعم27/12/201827/12/2018المستوي الرابععلوم الحاسبميكانيكا تحليليةأحمد مصطفي عبدالباقي مجاهد/ د

نصف مادةنعمنعم23/1/201923/1/2019الفرقة الرابعةقسم الكيمياءتحليل االلىايمن عوض على/ د

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحة جديده- جيولوجيااللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحة جديده-حيوااناللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحة جديده-رياضهاللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحة جديده-كيمياءاللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحة جديده-مستوى عليااللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحة جديده-نباتاللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201922/1/2019الرابعةكل الشعباللغة االنجليزيه

نعمنعم21/1/201921/1/2019المستوى االولالئحه جديده- حشراتاللغة االنجليزيه

نعمنعم29/12/201829/12/2018الثالثةكيمياء خاصميكانيكا التفاعالت العضويةمحمد سيد عبد الرحمن بحالو/ د

نعمنعم31/12/201831/12/2018دبلومة المعالجه الحيويهالنباتبيئة كائنات دقيقه

نعمنعم17/1/201917/1/2019 تمهيدى ماجستيرتمهيدى ماجستير بيئة كائنات دقيقة 

نعمنعم31/12/201831/12/2018الميكروبيولوجيه-دبلومةالنباتبيئة كائنات دقيقه

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

صالح جمعه الجندى/ د

غاده الصادق عبدهللا الصادق/ د

محمد هشام ياسين/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

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



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

العلــــــــوم/     كليـــة

محمد سعد سند/ د

نصف ورقةنعمنعم3/1/20193/1/2019دراسات عليا( ن517)تخمرات وتحوالت ميكروبيه 

نعمنعم27/12/201827/12/2018الثانيهالنبات(291B)ميكروبيولوجي عامه 

نعمنعم29/12/201829/12/2018جميع الشعبكيمياء تطبيقية ك324-االصباغ الالعضويةابراهيم السيد احمد/ د-ايمن عوض على/ د

أسماء / د-السيد محمود مبروك سرور/ د

ابو السعود
نعمنعم20/1/201920/1/2019المستوى الثانىقسم الكيمياءكيمياء كهربية

جمال / د-رفعت عبد الكريم عثمان/ د

محمد السيد القط
نعمنعم15/1/201916/1/2019المستوى الثالثالجيومورفولوجى و البيئه القديمه 

مرفث / د-محمد عثمان عبدالمنعم / د

سهير سعد عبد السالم/ د-جميل
نعمنعم2/1/20192/1/2019الرابعةشعبة الميكروبيولوجى و الكيمياءامتحان البكتريا

نعمنعم13/1/201913/1/2019الرابعةكيمياء خاصالتحليلية المتقدمة

نعمنعم9/1/20199/1/2019الثانيةالكيمياءكيمياء غير عضوية 

نعمنعم13/1/201913/1/2019المستوى الرابعشعبة نباتات طبيةنباتات طبيه

نعمنعم15/1/201915/1/2019المستوى الثالثشعبه نبات و كيمياءعالقات مائيه

عدد المواد الكلي

رجع بواسطة

دينا بركه/ د

ايهاب صالح/ د-ايمن عوض على/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

أحمد إسماعيل محمد الهادي/  د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

88



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201910-1-10الثالثةتكنولوجيا التعليمتصميم المواقف التعليميةهبة عادل عبد الغني الجندي/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201917-1-16الثانيةتكنولوجيا التعليم(2)مراكز مصادر التعلم هند محمود على قاسم/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2018-12-201831-12-30الثالثةاإلعالم التربوىنظريات اإلخراج في المسرح المدرسيأمينة األكشر/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2018-12-201831-12-29الرابعةرياض أطفالإستخدام الحاسب األلى فى التخصص

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-20199-1-9الثانيةتكنولوجيا التعليمإنتاج الصور الفوتوغرافي 

نعمنعم2018-12-201831-12-31الرابعةتكنولوجيا التعليمشبكات الحاسبسليمان جمعة/ د

نعمنعم2019-1-20181-12-29الثانيةالتربية الموسيقيةامالء صولفيح وتدريب سمع

نعمنعم2019-1-20181-12-31الثانيةالتربية الموسيقيةلغة إنجليزية فى مجال التخصص

نعمنعم2019-1-201924-1-22الثالثةتكنولوجيا التعليماألنشطة المدرسية الترويحية والعالجية

نعمنعم2019-1-201912-1-12الرابعةرياض أطفالدراسات بيئية وحيويةعيد على زكى/ د

نعمنعم2019-1-201920-1-20األولياإلقتصاد المنزليمبادئ اإلحصاءأحمد عبد الفتاح على/ د- عيد على زكي / د

نعمنعم2019-1-201915-1-15الثالثةاإلقتصاد المنزليتخطيط وإعداد الوجباتإيمان بدوى محمد/ د- عيد على زكي / د

نعمنعم2019-1-201910-1-10األوليرياض أطفالتغذية الطفلنوال عباس السيد طاحون/ د- عيد على زكي / د

  رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2019 -2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

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

 المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

غادة عبد الحميد عبد العزيز/ د

هانى شحته ابراهيم/ د

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2019 -2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

نعمنعم2019-1-201911-1-10األولياإلقتصاد المنزلي مبادئ التغذية وعلوم االطعمةنوال عباس السيد طاحون/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201913-1-13الثالثةرياض أطفالدراما ومسرح الطفلمروة الحسيني محمد/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201915-1-15األوليرياض أطفالالتربية االسريةرشا منصور/ د

محمد عبود/مرسل من إيميل دنعمال2019-1-201915-1-15الثالثةاإلعالم التربويالصحافة المدرسية وإخراجهاإنتصار السيد زايد/ د

النعم2019-1-201916-1-16دكتوراةاإلقتصاد المنزلياتجاهات حديثة فى التخصص

نعمنعم2019-1-201916-1-16ماجستيراإلقتصاد المنزليدراسة متقدمة في تصميم األزياء 

النعم2019-1-201917-1-17ماجستيراإلقتصاد المنزليكيمياء النسيج وصباغته وطباعته

نعمنعم2019-1-201916-1-16الثانيةاإلقتصاد المنزلي2أسس تصميم المالبس 

نعمنعم2019-1-201922-1-22دكتوراةاإلقتصاد المنزليإدارة المشروعات الصناعية الخاصة

نعمنعم2019-1-201913-1-13الثالثةتكنولوجيا التعليمإختيار الوسائل التعليميةهبة حسين عبد الحميد دوام/ د

محمد عبود/مرسل من إيميل دنعمال2018-12-201830-12-29الرابعةاإلعالم التربوىنصوص إعالمية باللغة األوروبية

نعمنعم2019-1-201917-1-17الثالثةاإلعالم التربوىالمسرح الشعري

نعمنعم2019-1-201913-1-13الثالثةالتربية الفنيةفنون ذوى االحتياجات الخاصةوحيد مصطفى كامل/ د- صالح الدين عبد القادر / د

 المدير التنفيذي للمعلومات  رجع بواسطة

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

مدير مشروع البوابة االلكترونية

إيناس السيد الدريدي/ د

أحمد السيد محمد السيد/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2019 -2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

محمد عبود/مرسل من إيميل دنعمال2019-1-20181-12-31الرابعةاإلقتصاد المنزليطرق التدريس في مجال التخصصإيمان بدوى محمد/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201920-1-20األوليالتربية الموسيقيةأساسيات الحاسب األلىهاني أبو الفتوح جاد/ د

 نماذج اجابة لنفس المادة3مرسلنعمنعم2019-1-201917-1-17األوليتكنولوجيا التعليمالمتاحف والمعارض التعليميةأحمد الجندي/ د

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201913-1-12الثانيةتكنولوجيا التعليمالمراجع العامة والخاصةرشا يحيى السيد/ د

نعمنعم2019-1-201920-1-20دكتوراةتكنولوجيا التعليمالوسائط المتعددة فى تعليم الطفل

نعمنعم2019-1-201919-1-19ماجستيرالتربية الفنية(أشغال فنية)حاسب ألى فى التخصص

نعمنعم2019-1-201921-1-21ماجستيررياض أطفالالوسائط التعليمية المتعددة

نعمنعم2019-1-201922-1-22ماجستيررياض أطفالكتاب الطفل وإخراجه

نعمنعم2019-1-201922-1-22ماجستيرإعالمالفيلم اإللكتروني

نعمنعم2019-1-201922-1-22ماجستيرعلوم تربوية ونفسية(أشغال فنية)حاسب ألى فى التخصص

نعمنعم2019-1-201924-1-22الثالثةاإلعالم التربويدراما اإلذاعة والتليفزيونمحمد أحمد عبود/ د

نعمنعم2019-1-201913-1-12الثانيةرياض أطفالالتدريب الميدانى داخلىفاطمة صبحى عفيفى السيد/ د

نعمنعم2019-1-201914-1-14الرابعةاإلقتصاد المنزليمراقبة جودة االغذيةأحمد عبد الفتاح على أحمد/ د

  رجع بواسطة

       

مدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

 المدير التنفيذي للمعلومات

هانى كامل/ د

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

شادي يحيى المشد/ د

3



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

2019 -2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-20192-1-1األوليالتربية الفنيةقراءات باللغة العربية

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-20192-1-1األولياإلقتصاد المنزليقراءات باللغة العربية

مرسل نموذجين اجابة لنفس المادةنعمنعم2019-1-201911-1-10الثالثةاإلعالم التربوىأدب عربي حديث

نعمنعم2018-12-201828-12-27األوليالتربية الموسيقيةصولفيج وتدريب سمع

نعمنعم2019-1-20199-1-9الرابعةرياض أطفالأدوات الطفل الموسيقية

نعمنعم2019-1-201922-1-21ماجستيرالتربية الفنيةسيكولوجية اإلبداع

نعمنعم2019-1-201922-1-19ماجستيرإقتصاد منزليبناء أدوات القياس

نعمنعم2019-1-201922-1-19دكتوراةإقتصاد منزليبناء أدوات القياس

نعمنعم2019-1-201924-1-23ماجستيرالعلوم التربوية والنفسيةتنمية التفكير

نعمنعم2019-1-201922-1-19ماجستيرالتربية الموسيقيةطرق البحث وتحليل البيانات

نعمنعم2019-1-201912-1-12الرابعةاإلعالم مناهج البحث اإلعالمى

نعمنعم2019-1-201920-1-20األولياإلعالممدخل إالى علوم الصحافة

نعمنعم2019-1-201910-1-10األولياعالم تربويامتحان تعليم مدمج

نعمنعم2019-1-201910-1-10األولياعالم تربويالتاريخ الحديث مصر و العالم العربي

  رجع بواسطة

       

53عدد المواد الكلي

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

نجالء محمد عبد الجواد/ د

صالح الدين عبد القادر محمد/ د

 المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

عبد السالم محمد عزيز إمام/ د

فاطمة يوسف/ د

داليا الجزار/ د

4



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

األسئله
مالحظات

مرسل أكثر من نموذج لنفس المادةنعمنعم2019-1-201910-1-10األولىالبرنامج العام-االنسجة والخاليا(ترم اول)هستولوجى 

نعمنعم2018-12-201824-12-24الثالثةبرنامج جودة ومراقبة األغذية-االنسجة والخاليا(ترم ثانى)هستولوجى 

نعمنعم2019-1-20195-1-3األولىبرنامج جودة ومراقبة االغذية-االنسجة والخاليا(ترم اول)هستولوجى 

نعمنعم2018-12-201822-12-22الرابعةبرنامج جودة ومراقبة االغذية-االنسجة والخاليا (ترم اول)هستولوجى تكميلى 

نعمنعم2019-1-201924-1-24األولىبرنامج األدوية البيطرية-االنسجة والخالياهستولوجى 

نعمنعم2019-2-201911-2-11األولىبرنامج جودة ومراقبة االغذية-االنسجة والخالياهستولوجى 

نعمنعم2019-1-201924-1-24األولىاللغة اإلنجليزية والمصطلحاتأحمد عبدالرحمن أحمد بدير / د

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي األول 

الطب البيطري/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات

7عدد المواد الكلي

مدير مشروع البوابة االلكترونية

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

إيهاب محمود عبدالعال الزغبى/ د
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