
جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

ارسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال نموذج 

االسئله
المالحظات

نعمنعم2019-5-201927-5-27الثالثةميكانيكا(1352م )التحكم اآللى 

نعمنعم2019-5-201929-5-29الخامسةكهرباء( 561م )اقتصاد هندسى 

نعمنعم2019-5-201919-5-19الثالثةميكانيكا انتاج و ميكاترونكس(1352م )التحكم اآللى 

نعمنعم2019-5-201918-5-18األوليميكانيكاتخلفات-(1112م )ميكانيكا الموائع  

نعمنعم2019-5-201921-5-21الرابعةميكانيكا قوي(482م )التحكم اآللى 

نعمنعم2019-5-201930-5-29الرابعةميكانيكا (1482م )اقتصاد هندسى 

نعمنعم2019-5-201928-5-26الرابعةكهرباء(1534ك)الطاقة الجديدة والمتجددة محمد حسن شعالن/ د

نعمنعم2019-6-201916-6-16الثانيةكهرباء 1هندسة التحكم شوقي حامد عرفة ابراهيم/ د

نعمنعم2019-6-201916-6-16اعدادياللغة اإلنجليزيةمي مصطفي فهمي خاطر/ د

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

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

9عدد المواد الكلـــي

المدير التنفيذي للمعلومات

محمد عبد اللطيف الشرنوبى/ د

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

المحاصيلعلف ومراعى
المستوى الرابع 

تعليم مفتوح
نعمنعم30-04-201901-05-2019

نعمنعم2019-06-201915-06-15الثالثةالمحاصيلبيئة وفسيولوجيا محاصيل الحقل

نعمنعم2019-05-201927-05-27دراسات العلياالمحاصيلزراعة االعالف وادارة المراعى

نعمنعم2019-06-201908-06-08الثالثةالمحاصيلتطبيقات الحاسب االلى

نعمنعم2019-06-201908-06-08الثالثةالمحاصيلعلف و مراعى

نعمنعم2019-06-201910-06-10دراسات علياالمحاصيلتكنولوجيا علف ومراعى

نعمنعم2019-05-201926-05-26الثانيةالمحاصيلانتاج محاصيل الحقل

نعمنعم2019-06-201920-06-20المستوى الثالثالمحاصيلرى محاصيل الحقل

نعمنعم2019-05-201918-05-18(تخلفات)الثانية هندسة زراعيةانتقال حرارى

نعمنعم2019-05-201918-05-18(تخلفات)الثالثة هدنسة زراعية(الئحة جديدة  )هندسة نظم الزراعة المائية 

نعمنعم2019-05-20192-05-27الدراسات العلياهدنسة زراعيةهندسة مزارع االنتاج الحيوانى

نعمنعم2019-06-201911-06-11الثالثةهدنسة زراعيةالقياسات الهندسية والتحكم فى النظم الحيوية

نعمنعم2019-06-201912-06-12الثانيةهدنسة زراعيةطاقات مزرعية

نعمنعم2019-06-201908-06-08الثالثةهدنسة زراعيةميكنة المخلفات الزراعية

نعمنعم2019-05-201928-05-28 الثالثةهدنسة زراعيةتطبيقات الحاسب االلى

نعمنعم2019-05-201929-05-29الرابعةهندسة زراعيةهندسة الزراعة بدون تربة

نعمنعم2019-06-201916-06-16الرابعةهندسة زراعيةقوى وطاقات مزرعية

نعمنعم2019-05-201920-05-20(تخلفات)الثالثة هدنسة زراعيةالقياسات الهندسية والتحكم فى النظم الحيوية

نعمنعم2019-05-201921-05-21(تخلفات )الثانية هدنسة زراعيةطاقات مزرعية

نعمنعم2019-05-201925-05-25(تخلفات)الثالثة هندسة زراعية(الئحة قديمة  )هندسة الزراعة المائية 

احمد /د - سيدهم اسعد / د- على الحصرى /د 

الحصرى
نعمنعم2019-05-201919-05-19(تخلفات)الثالثة المحاصيلاسس تربية محاصيل

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

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 جمعه السيد خاطر/ د

أحمد محمد سعد ابراهيم/ د.م.أ

1



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

أحمد محمد سعد ابراهيم/ د.م.أ

نعمنعم2019-05-201922-05-22الثالثة تخلفاتاالقتصاد الزراعيمهارات االتصال الفعال

نعمنعم2019-06-201923-06-20دراسات عليااالقتصاد الزراعياالتجاهات المعاصرة في االرشاد الزراعي

نعمنعم2019-06-201917-06-17 دراسات عليااالقتصاد الزراعيطرق بحث اجتماعي

Gene technology  Level 2
Agric Biotechnology 

Program
نعمنعم2019-05-201925-05-23الثانية

نعمنعم6/11/20196/12/2019الثالثةالتكنولوجيا الحيوية الزراعيةتكنولوجيا الجينات

نعمنعم2019-06-201917-06-17دراسات علياالكيمياء الحيويةكيمياء تحليلية واألجهزة

نعمنعم2019-06-201909-06-09 الرابعةالكيمياء الحيويةكيمياء فيتامينات وهرمونات

نعمنعم2019-05-201926-05-26الرابعةالكيمياء الحيوية الكيمياء الطبيعية

نعمنعم2019-05-201925-05-25الثالثةالكيمياء الحيويةالكيمياء التحليلية

نعمنعم2019-05-201926-05-26 الرابعةالكيمياء الحيوية كيمياء تحليلية واألجهزة

نعمنعم2019-05-201926-05-26المستوي الرابعأمراض النباتأمراض فاكهة

نعمنعم2019-06-201919-06-18المستوي الثالثأمراض النبات أمراض نبات

نعمنعم2019-06-201915-06-15المستوي الثالثأمراض النباتأمراض الزراعات المحمية

نعمنعم2019-06-201913-06-12المستوي الرابعأمراض النباتطرق تشخيص االمراض النباتية

نعمنعم2019-05-201926-05-25المستوى الثالثاألراضى والمياهتقسيم ونشأة األراضى

نعمنعم2019-05-201926-05-26المستوى الرابعاألراضى والمياهعالقة األرض بالماء والنبات 

نعمنعم2019-06-201917-06-17المستوى األولاألراضى والمياه طبيعة أراضى وتثبيت الكثبان الرملية

نعمنعم2019-06-201916-06-16المستوى الرابعاألراضى والمياهتكنولوجيا األراضى الصحراوية

نعمنعم2019-06-201913-06-13دراسات عليااألراضى والمياهتقييم األراضى وقدرتها اإلنتاجية

نعمنعم2019-06-201913-06-13دراسات عليااألراضى والمياهعالقة األرض بالماء والنبات

نعمنعم2019-05-201930-05-30دراسات عليااألراضى والمياهخدمة وصيانة مستدامة للتربة

نعمنعم2019-06-201901-06-01المستوى األولاألراضى والمياهطبيعة وأرصاد جوية

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

مدير مشروع البوابة االلكترونية

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

المدير التنفيذي للمعلومات

محمد أبوالفتوح السلسيلي/ د.أ

محمد سراج الدين عبد الصبور/ د. أ

عصمت حسن عطية نوفل/د.أ

عبدهللا السيد الحضرى/  د

جمال عاشور أحمد محمد/ د

2



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

أحمد محمد سعد ابراهيم/ د.م.أ

نعمنعم2019-05-201927-05-25الثالثة أمراض النباتفطريات ممرضة للنباتعبده مهدي محمد مهدي/ د.أ

نعمنعم2019-06-201912-06-12الرابعةالمحاصيلمحاصيل استوائية 

نعمنعم2019-06-201910-06-10دراسات علياالمحاصيلبيئة محاصيل الحقل

نعمنعم2019-06-201912-06-12الرابعةالمحاصيلاستزراع اراضى

نعمنعم2019-06-201919-06-18الثالثةالمحاصيلإحصاء وتصميم تجارب

نعمنعم2019-06-201913-06-13دراسات علياالمحاصيلانتاج محاصيل حبوب وبقول

نعمنعم2019-06-201917-06-13دراسات علياالصناعات الغذائيةهندسة تصنيع غذائى

Food Technology 3 (Meat, Fish and 

Poultry)
نعمنعم2019-06-201914-06-13المستوى الثالثالصناعات الغذائية

نعمنعم2019-06-201917-06-15 الثالثةالصناعات الغذائيةهندسة مصانع األغذية واأللبان

Computer Applications in Food Safetyنعمنعم2019-06-201914-06-10المستوى الرابعالصناعات الغذائية

نعمنعم2019-06-201918-06-16الرابعةالصناعات الغذائيةكيمياء وتحليل األغذية

نعمنعم2019-06-201917-06-16الرابعةالصناعات الغذائيةهندسة تصنيع غذائى

نعمنعم2019-06-201918-06-18الثالثةاالقتصاد الزراعيالمجتمع الريفي

نعمنعم2019-06-201918-06-18 الثالثةاالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي

نعمنعم2019-05-201931-05-30 دراسات عليااالقتصاد الزراعيالقيادة الريفية

فاتن /د.أ, زكريا محمد عبد الحليم خضر /د.أ

حسن محمود إسماعيل
نعمنعم2019-06-201916-06-16الر ابعةالنبات الزراعىفسيولوجيا زراعة األنسجة

Prof. Dr. Mahmoud Hassan  -

Prof. Dr. Ashraf Sharoba
Food Technology 3نعمنعم2019-06-201914-06-13المستوى الثالثالصناعات الغذائية

نعمنعم2019-06-201912-06-12المستوى الرابعالمحاصيلتحسين محاصيل الحقل احمد على الحصرى/ د, السيد محمد شكر / د. ا

نعمنعم2019-06-201913-06-12الرابعةالمحاصيلاالتجاهات الحديثة  فى تربية المحاصيلد احمد الحصرى- محمود الزعبالوى / د. ا

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

أشرف مهدى عبدالحميد سيد شروبه/ د.أ

سامي أحمد عبد الجواد عفيفي/ د.أ

صديق عبد العزيز/د

3



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الزراعـــــــــــــة/     كليـــة

أحمد محمد سعد ابراهيم/ د.م.أ

نعمنعم2019-06-11الرابعة أمراض النبات أمراض النباتأيمان  شهوان محب/ د, خالد السيد عيد السيد  القاضى / د

محمد أحمد / /د.حسنى محمد عبدالدايم  أ/ د.أ

رضا محمد يوسف زويل/ د.ماضى 
نعمنعم2019-06-201903-06-02الثانيةالنبات الزراعىفسيولوجى نبات

نعمنعم2019-06-201902-06-02الرابعهالمحاصيلانتاج محاصيل زيت وسكرصديق عبد العزيز/ د, محمد سلوع / د.أ

محمد / د, فاتن حسن محمود إسماعيل / د.أ

محمد محمود عبدالعال
نعمنعم2019-06-201901-06-01األولىنبات زراعىنبات زراعى

نعمنعم2019-06-201918-06-18األوليالشعبة العامةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-06-201918-06-18األوليالشعبة العامةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-06-201910-06-09الثانيةالتربية الزراعيةاللغة اإلنجليزيةمي مصطفي فهمي خاطر/ د

نعمنعم2019-05-30دراسات علياالمحاصيلري وتسميد محاصيل الحقلناصر خميس/ د .ا,  صديق عبد العزيز 

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونيةرجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيي المشد/ د

70

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

عدد المواد الكلي

نرمين رفعت عبدهللا/ د

4



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم10/6/201910/6/2019الثانيةاإلعالن والطباعة والنشرتاريخ طباعة وتغليف

نعمنعم13/6/201913/6/2019األولي االعالن والطباعة والنشر 2نظم طباعة 

نعمنعم29/5/201929/5/2019الثانيةاإلعالن والطباعة والنشرتجهيز أسطح

نعمنعم15/6/201916/6/2019الرابعة تكنولوجيا المالبس والموضة قسمتك تجهيز األقمشة 

نعمنعم10/6/201910/6/2019الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز(2)لألقمشة النهائى التجهيز

نعمنعم8/6/20199/6/2019الثانية طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز قسم(1)صباغة 

نعمنعم8/6/20199/6/2019الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز قسمالتجهيز النهائى للمنسوجات

نعمنعم17/6/201918/6/2019الثالثة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز قسمخواص مواد

نعمنعم17/6/201917/6/2019الثالثة والنسيج والتريكو الغزل قسمطرق العناية بالمنسوجات

نعمنعم16/6/201917/6/2019األولي  طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز قسمتحضيرات األقمشة (1)

نعمنعم19/6/201919/6/2019الرابعة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز قسمللمنسوجات النهائى التجهيز

نعمنعم10/6/201910/6/2019الثالثةالمنتجات المعدنية والحليالنظم سابقة التجهيز

نعمنعم22/5/201922/5/2019اعدادىالرسم الهندسى تخلفات

نعمنعم12/6/201912/6/2019الرابعةالمنتجات المعدنية والحليتقنيات تصنيع متقدمة

نعمال22/5/201922/5/2019االعدادية  تخلفات-الرسم الهندسى

نعمنعم8/6/201910/6/2019الثالثةالمنتجات المعدنية والحلي تك السباكة

مدير مشروع البوابة االلكترونية  رجع بواسطة

شادي يحيى المشد/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

هاجر أحمد فهمي/ د

هبة غزال/ د

السيد أنور الملقى/ د

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

المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

هاجر أحمد فهمي/ د

نعمنعم8/6/20198/6/2019الثالثةقسم الغزل والنسيج والتريكوتنظيم صناعي

نعمنعم9/6/20199/6/2019األولي قسم الغزل والنسيج والتريكوتحضيرات النسيج

نعمنعم12/6/201913/6/2019الرابعةالغزل والنسيج والتريكو2حاسب آلي تخصص

نعمنعم17/6/201917/6/2019الثانيةالغزل والنسيج والتريكو تراكيب المنسوجات 

نعمنعم2019-5-201928-5-28اعدادىالئحة جديدةاللغة االنجليزيه

نعمنعم2019-5-201929-5-29الرابعةالئحة قديمه-المالبس الجاهزهاللغة االنجليزيه

نعمنعم2019-5-201931-5-30االولىالالئحه الجديده- غزل و نسيجاللغة االنجليزيه

نعمنعم2019-5-201931-5-30االولىالالئحه الجديده- اعالناللغة االنجليزيه

نعمنعم2019-1-201916-1-16الثانيهغزل و نسيجاللغة االنجليزيه

نعمنعم27/5/201927/5/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزتكنولوجيا طباعة االلياف السيليوزية

نعمنعم12/6/201913/6/2019الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزهندسة ماكينات الصباغة والتجهيز

نعمنعم8/6/20199/6/2019الرابعةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزاالت الصباغة والتجهيز 

نعمنعم8/6/20199/6/2019الثالثةطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزهندسة ماكينات الطباعة

نعمنعم19/6/201919/6/2019الرابعةالتصميم الداخلي واالثاث تك انتاج التصميم الداخلي

نعمنعم17/6/201917/6/2019الرابعةالتصميم الداخلي واألثاثتكنولوجيا خامات التصميم الداخلي 

نعمنعم19/6/201919/6/2019الثانيةالتصميم الداخلي واالثاث تاريخ العمارة الداخلية واالثاث 

  رجع بواسطة

عادل عبدالمنعم/ د

غادة محمد فتحي المسلمي/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

غاده الصادق عبدهللا الصادق/ د

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

محمد محمد مسعد كامل/ د

المدير التنفيذي للمعلومات



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

هاجر أحمد فهمي/ د

نعمنعم9/6/2019لن يتم الردالرابعةاإلعالن والطباعة دراسات وعلوم بيئيةشوقي الدسوقي يوسف/ د

نعمنعم8/6/201910/6/2019الثالثةاإلعالن والطباعة والنشرنظم حمالت اعالنية هايدى يوسف السيد أبو الغيط/ د

نعمنعم30/5/201930/5/2019األولي نحت اللغة االنجليزية

نعمنعم30/5/201930/5/2019األولي معادناللغة االنجليزية

نعمنعم2019-5-201929-5-29الرابعه نحت اللغة االنجليزية

نعمنعم2019-5-201929-5-29الرابعه الئحه قديمه- طباعة اللغة االنجليزية

نعمنعم13/6/201913/6/201913/6/2019إعدادىعامعلم النفس وسيكولوجية التصميم

نعمنعم12/6/201912/6/2019الرابعةقسم التصميم الصناعيدراسات وعلوم بيئية 

نعمنعم19/6/201920/6/2019الرابعةقسم التصميم الصناعي إدارة عمليات التصميم والتطوير

نعمنعم11/6/201912/6/2019األوليقسم التصميم الصناعي مستندات التصميم

نعمنعم18/6/201918/6/2019األوليالنحت والتشكيل المعمارى والترميمالتشريحعبدالمؤمن شمس الدين/ د

نعمنعم11/6/201911/6/2019األوليطباعة المنسوجات والصباغة  (1)التصميم بالحاسب إيهاب سعد محمدى/ د

نعمنعم2019-6-201916-6-16الثالثةطباعة المنسوجاتالئحة قديمة-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-5-201930-5-30األوليالمالبس الجاهزةاللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-5-201930-5-30األوليطباعة المنسوجاتاللغة اإلنجليزية

  رجع بواسطة

مي مصطفي فهمي خاطر/ د

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

مجدولين السيد حسانين/ د

ساره رضوان محمد/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الفنون التطبيقية/     كليـــة

هاجر أحمد فهمي/ د

نعمنعم10/6/201913/6/2019الثالثةقسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيزالحاسب االلى التخصصىهبة محمد عكاشة/ د

نعمنعم29/5/201929/5/2019الرابعةتصميم صناعياللغه االنجليزية 

نعمنعم29/5/201929/5/2019الرابعة تصميم داخلى اللغه االنجليزية 

نعمنعم30/5/201931/5/2019األولي تصميم صناعياللغه االنجليزية 

نعمنعم30/5/201931/5/2019األولي تصميم داخلياللغه االنجليزية 

نعمنعم15/6/201915/6/2019الثالثةقسم النحت والتشكيل المعمارى والترميممتاحف ميدانى

نعمنعم17/6/201918/6/2019الرابعة قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميمتاريخ وتذوق النحت

نعمنعم15/6/201918/6/2019الثالثة تك المالبس والموضه علم اللون وتطبيقاتة

نعمنعم16/6/201918/6/2019األولي تك المالبس والموضه  هندسة النماذج المسطحة

  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

56عدد المواد الكلي

أحمد فهيم البربرى/  د

ساره عبدربه محمد عبده/ د

أنسام محمد عبد العزيز الشامي/ د



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

نعمنعم2019-5-201920-5-20االولىالتاريختاريخ مصر الحديث

نعمنعم2019-5-201920-5-20 الثالثةاثارتاريخ مصر فى العصر الحديث

نعمنعم2019-5-201912-5-12دراسات علياالتاريخادبيات الرحالة

نعمنعم2019-5-201912-5-12دراسات علياالتاريخمدارس التفكير التاريخي

نعمنعم2019-5-201912-5-12الثانيةالتاريختاريخ اسيا الحديث و المعاصر

نعمنعم2019-5-201912-5-12الثانية الجغرافيا ونظم المعلومات  (ب  )جغرافيا مناخية 

نعمنعم2019-5-201915-5-15 الثالثةالجغرافيا ونظم المعلومات جغرافية البحار والمحيطات 

نعمنعم2019-5-201912-5-12تمهيدي الماجستيرجغرافية بشرية  الجغرافية السياسية

نعمنعم2019-5-201915-5-14تمهيدي الماجستيرالجغرافيا ونظم المعلومات (أ،ب،ج)نصوص جغرافية بلغة أجنبية 

نعمنعم2019-5-201914-5-13االولىالجغرافيا (ب  )اسس جغرافيا طبيعية 

نعمنعم2019-5-201914-5-14تمهيدي الماجستيرالجغرافيا(ب - أ )مناهج واساليب بحث طبيعية 

نعمال2019-5-201923-5-23تمهيدي الماجستيرالجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية تحليل الصور الجوية

نعمنعم2019-5-201921-5-21تمهيدي الماجستيرالجغرافيادراسة ميدانية متقدمة في الجغرافياالطبيعية

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

اآلداب/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات

نجالء محمد عبدالجواد/ د

افراج السيد باشا/ د

هبه صابر/ د

صابر أمين دسوقي/ 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

الفرقةالقســماســـم المــادةاسم الدكتور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

نموذج 

االسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

اآلداب/     كليـــة

نجالء محمد عبدالجواد/ د

نعمنعم2019-5-201921-5-21الثانيةالمكتبات االحصاء

نعمنعم2019-5-201921-5-21الثالثةالمكتبات الفهرسة المتقدمة

نعمنعم2019-5-201921-5-21الثالثةالمكتباتالتصنيف المتقدم

نعمنعم2019-5-201918-5-18االولىعلم النفسسيكولوجية التعلم

نعمنعم2019-5-201920-5-20الرابعةعلم النفسمشروع حاسب

نعمنعم2019-5-201921-5-21الرابعة الجغرافيادراسة ميدانية

نعمنعم2019-5-201922-5-22الثالثة االجتماعجغرافيا عامة

نعمنعم2019-5-201922-5-22االولى االجتماعجغرافيا عامة مدمج

نعمنعم2019-5-2019 26-5-26 الرابعةالجغرافيامشروع في الجغرافيا

رجع بواسطة

22عدد المواد الكلـــي

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

محمد ابراهيم/ د

اسالم صابر أمين/ د

عادل نبيل/ د

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2



                جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةاســـم المــادةاســم الدكتــور
االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمنعم2019-5-201924-5-23الثانيةمحملين-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-5-201924-5-23األوليتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-6-201919-6-18األولياللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-5-201924-5-23الثالثةتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم2019-5-201928-5-26الرابعةنظم دعم القرارمحمد عبد الفتاح محمد/ د

نعمنعم2019-5-201919-5-18األولىتخلفات-(2)فيزياء صالح عيد ابراهيم حمزة / د

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201922-5-22الثالثةتخلفات-(4)رياضيات 

نصف ورقةنعمنعم2019-6-20199-6-9الثانية(4)رياضيات 

Calculusنعمنعم2019-6-201911-6-11المستوي االول

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

المدير التنفيذي للمعلومات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

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 عبدالباقي مجاهد/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم29/5/201929/5/2019االولى اساسىرياضيات/ شعبــــة ( 1 ) هندسة 

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201926-5-25األولى  دراسات اجتماعيةهندسة تحليلية

نعمنعم2019-5-201926-5-25الثانية  برنامج مميز-رياضيات نظرية االحتمال

نعمنعم2019-5-201926-5-25الثانيةرياضيات نظرية االحتمال

 VI نعمنعم9/6/20199/6/2019الرابعةشعبة كيمياءكيمياء فيزيائية

نعمنعم17/6/201918/6/2019مميز-الثانية شعبة كيمياءكيمياء فيزيائية 

نعمنعم17/6/201918/6/2019عام-الثانية شعبة كيمياءكيمياء فيزيائية 

نعمنعم3/6/20194/6/2019الثانيةشعبة فيزياء عام2كيمياء فيزيائية 

نعمنعم9/6/20199/6/2019الثالثة شعبه الرياضياتمعادالت تفاضليه جزئيه ودوال خاصه

نعمنعم29/5/201929/5/2019الثانيةشعبه الرياضيات معادالت تفاضلية عادية

نعمنعم2019-5-201918-5-18األولى الرياضياتتحليل رياضى+ هندسة تحليلية

نعمنعم2019-5-201923-5-21الثالثة الرياضياتمعادالت تفاضليه جزئيه ودوال خاصه

نعمنعم2019-5-201925-5-25األولى عربى و دراسات إسالميةتحليل رياضى+ هندسة تحليلية

Mathematical Analysis 2نعمنعم2019-5-201925-5-25األولى النظام المميز- الرياضيات

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

التربية/     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

د  السيد حامد على سيد احمد

محمد السيد عبدالعال. / د 

السيد محمود مبروك سرور.  أد



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

التربية/     كليـــة

د  السيد حامد على سيد احمد

نصف مادةنعمنعم9/6/201910/6/2019الرابعةفيزياءمنهج خاص

نعمنعم20194/6/2019-6-2اساسى- الرابعة علومفيزياء فلكية وأرصاد جوية

نعمنعم2019-5-201918-5-18األولى الفيزياءف105- 2فيزياء عامة 

نعمنعم3/6/20193/6/2019الثانيةرياضيات تيار متردد

نعمنعم12/6/201913/6/2019عام- الثانية كيمياءوتاريخ تحليل اتجاهىشيماء عزت وحيد.د

 Mineralogy and Economic Resourcesنعمنعم12/6/201912/6/2019الثانيةعام بيولوجي مميز

نعمنعم12/6/201912/6/2019الثانيةعام بيولوجي المعادن اإلقتصادية و الموارد و الثروات الطبيعية 

نعمنعم18/6/201919/6/2019الرابعةعام بيولوجي  فلورا مصرد احمد عبد الرازق

نعمنعم12/6/201912/6/2019الفرقة الثانيةشعبة كيمياء تعليم مميزتحليل إتجاهي

نعمنعم26/5/201926/5/2019الثالثةرياضيات- تعليم اساسى (4)رياضة تطبيقية 

نصف ورقةنعمنعم25/5/201925/5/2019الثانيةرياضيات- عام 2) مادة ديناميكا 

ثلث ورقةنعمنعم25/5/201925/5/2019الثانيةفيزياء- عام(ديناميكا  ) 4 رياضيات 

نعمنعم2019-5-201928-5-28الثالثةبيولوجى عامميكروبيولوجيا تطبيقية

نعمنعم2019-5-201922-5-22اولى اساسىبيولوجى عامتخلفات-  بيولوجيا عامه

رجع بواسطة

د صالح عيد ابراهيم حمزة

رضا محسوب النبي محمد/  د

مجدي مصطفى حسين/  د

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

عمرو عبدالناصر علي خليل/ د

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

محمد عثمان عبد المنعم / أ د 



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

التربية/     كليـــة

د  السيد حامد على سيد احمد

نعمنعم2019-5-201918-5-18الثالثةالفيزياءطرق رياضية+ ديناميكا تحليلية 

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201918-5-18الرابعة الرياضيات ديناميكا تحليلية

نعمنعم2019-5-201922-5-22الثانية رياضيات(1)ديناميكا 

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201926-5-26الثالثة الفيزياءديناميكا تحليلية

Dynamicنعمنعم12/6/201912/6/2019الفرقة االوليعام مميز شعبة رياضيات

نصف ورقةنعمنعم18/6/201918/6/2019ثالثةعام- رياضيات ديناميكا تحليلية

نصف ورقةنعمنعم30/5/201930/5/2019الرابعةشعبة الرياضياتموائع  وغير خطية

نعمنعم12/6/201912/6/2019الفرقة االوليعام  شعبة رياضياتديناميكا

نعمنعم9/6/20199/6/2019اساسى- الثالثة شعبة رياضياتبرمجة حاسوب

Analytical geometryنصف ورقةنعمنعم2019-5-201925-5-25األولى العلوم- برامج مميزة

نعمنعم2019-5-201925-5-25األولى رياضيات(1)تحليل رياضى 

ورقة 1/3نعمنعم2019-5-201925-5-25الثانية فيزياء(4)رياضيات 

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201926-5-26الرابعة رياضياتكهربية ديناميكية

د محمود حسنى موسى مقلد 
نصف ورقةنعمنعم11/6/201912/6/2019الثالثةاساسى-علوم تيار متردد و ضوء

رجع بواسطة

أحمد مصطفي عبدالباقي مجاهد.  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

عبير شعبان محمود.  د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

التربية/     كليـــة

د  السيد حامد على سيد احمد

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201926-5-26الثالثةالفيزياء(6دينميكا)طرق رياضية لحل مسائل الفيزياء

نعمنعم2019-5-201925-5-25الثانيهالرياضيات2رياضيات تطبيقية

نعمنعم25/5/201926/5/2019الثانيةالفيزياءفيزياء حيويةسميرة محمد سالم / د. ا

نعمنعم2019-5-201927-5-27الثانيهرياضياتتكنولوجيا التعليم

نعمنعم2019-5-201927-5-27الثانيهبرامج مميزه- رياضياتتكنولوجيا التعليم

نعمنعم2019-6-20191-6-1الثانيهرياضياتتكنولوجيا التعليم

نعمنعم2019-6-20192-6-2الثالثةرياضياتطرق تدريس فئات خاصة

نعمنعم2019-6-201915-6-15االولىكيمياء مميزاللغة االنجليزيهمحمد أبو الفتوح أبوالفتوح محمد/ د

نعمنعم2019-6-20195-6-3الثانيةالدراسات اإلجتماعيةدراما ومسرح الطفلأمينة األكشر/ د

مرسل نموذجين 

إجابة  لنفس 

الفرقة

نعمنعم2019-5-201929-5-29مميز- اساسىعلوم111B بيولوجى  د عبير خطاب- محمد عثمان عبد المنعم / أ د 

نعمنعم2019-6-201915-6-15االولي فلسفة اللغة االنجليزيةايمان محمد حسن/ د

نعمنعم2019-6-16لم يحددالرابعةالتاريختاريخ االمريكتين

نعمنعم2019-6-20192-6-2الرابعةدراسات اجتماعيةتاريخ مصر الحديث و المعاصر

رجع بواسطة

نجالء محمد عبد الجواد/ د

سعيد عوضين النمر/ د.أ

منى الدرينى/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



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

التربية/     كليـــة

د  السيد حامد على سيد احمد

نصف ورقةنعمنعم12/6/201912/6/2019الفرقة الثانيةعام فيزياءفيزياء حيوية وتيار متردد

نصف ورقةنعمنعم29/5/201929/5/2019االولى مميزعام كيمياءحرارة وضوء هندسي

نصف ورقةنعمنعم29/5/201929/5/2019االولى مميزعام رياضهحرارة وضوء هندسي

نعمنعم2019-5-201930-5-30الثالثة تاريخ جغرافية الوطن العربىهبه صابر/ د 

نعمنعم2019-5-201918-5-18الرابعةدراسات اجتماعيةجغرافية مصر

نعمنعم2019-5-201926-5-26الرابعةدراسات اجتماعيةجغرافية مصر

عدد المواد الكلي

رجع بواسطة

مصطفى اسماعيل عمر ابراهيم/ د

صابر أمين دسوقي. د.أ

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

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

61

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

Computer - ECE 001نعمنعم2019-5-201915-5-14اإلعدادية

Computer - ECE 001 (تخلفات)نعمنعم2019-6-201917-6-16اإلعدادية

نعمنعم2019-5-201915-5-14تمهيدي ماجستيرالهندسة الكهربيةScientific Writing سيد ورد/ د- شادى يحيي المشد / د

Computer Programmingنعمنعم2019-5-201915-5-15اإلعدادية

Structured Programmingنعمنعم2019-6-20192-6-1برنامج هندسه االتصاالت والحاسبات

/ د- أحمد سمير / د- أحمد عبد هللا / د

عبد الناصر صابر/ د- عمرو حسين 
نعمنعم2019-5-201912-5-11اإلعداديةالفيزياء

نعمنعم2019-5-201928-5-28دراسات علياالهندسة الكهربيةهندسه الصوتيات وفوق الصوتيات

نعمنعم2019-5-201919-5-18برنامج هندسة الطاقةهندسه الكترونيه

نعمنعم2019-5-201920-5-20األولىالهندسة الكهربية2 دوائر كهربيه

نصف ورقةنعمنعم2019-5-201929-5-29برنامج الهندسة الكهربيه والتحكم1الكترونيات 

electeic circuits 2نصف ورقةنعمنعم2019-5-201925-5-25برنامج هندسه االتصاالت والحاسبات

نعمنعم2019-5-201925-5-25برنامج هندسه االتصاالت والحاسباتاخالقيات المهنه

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

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

عصام / د- شادى يحيي المشد / د

الجيزاوي

شادى يحيي المشد/ د

معتز مصطفي النحاس علي/ د

1



جامعة بنها

الفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور
تاريخ 

االمتحان
تاريخ االستالم

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  

نموذج 

األسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الهندسة بشبرا/     كليـــة

عصام / د- شادى يحيي المشد / د

الجيزاوي
أحمد سمير / د- هيثم أحمد عبد الغنى / د

محمود
نعمنعم2019-5-201916-5-16اإلعدادية2فيزياء 

أحمد محمد / د- هيثم أحمد عبد الغنى / د

عبدهللا
نعمنعم2019-5-201928-5-26األوليالطاقة الجديدة والمستدامة3فيزياء 

نعمنعم2019-5-201918-5-18تمهيدي ماجستيرالفيزياء الهندسيةفيزياء نبائط الموصالتهيثم أحمد عبد الغنى/ د

نعمنعم2019-5-201931-5-28الرابعةهندسة الطاقة والطاقة المستدامةنقل وتخزين الطاقة 

نعمنعم2019-5-201919-5-19الرابعةالهندسة الكهربية(1)تحكم صناعي 

نعمنعم2019-6-20194-6-3األولى الهندسة الكهربيةاللغة الفنية والمصطلحات

نعمنعم2019-6-201916-6-16األولىالهندسة الكهربيةتخلفات-اللغة الفنية والمصطلحات

رجع بواسطة

محمد احمد ابراهيم محمد /د 

19

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

أحمد عبدالرحمن أحمد بدير/ د

2



                     جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

نعمال 15/5/2019  15/5/2019 الثانية طرق بحثمديحة حسن/ د- باسمة ربيع / د

امال /د-مديحه حسن بيومى /د-باسمه ربيع عبد الصادق /د-فاتن شفيق محمود /د

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

راويه عبد / د- حنان نبوى عبد الحميد / د-سهام محمد عبد العزيز/ د- عبد السالم 

رشا راضى السيد/د-حنان السيد متولى /د- الغنى محمد 

نعمنعم27/5/2019 27/5/2019 الثالثةأطفالتمريض أطفال

نعمنعم29/5/2019 29/5/2019 الرابعةSkills of teaching methodsسماح مصطفى/ د-فاتن شفيق محمود / د-محبوبه صبحى عبد العزيز /د

DR.Soad Abd Elsalam-Dr.Hend Abdalla-Dr. Rehab Abd 

Elhady -Dr.Samah Abd Elhaleem -Dr. Amira Refaat Said

 -Dr. Eman Mohammed Abdelhakam-Dr.Somaya Ouda 

Abd Elmoniem -Dr. Hanan amin - Dr. Rehab Soliman - 

Dr. Elham abozaid-Dr. Amira mohammed salama- Dr. 

Hemmat Mustafa Elbana-Dr. Fatma kamal- Dr. Zaniab 

rabea

نعمنعم 27/5/2019  27/5/2019 الثالثةتمريض صحة المرأة والتوليد

DR. Amel Ahmed Hassanl-DR. Soad Abd Elsalam-

Dr.Hend Abdalla-Dr. Rehab Abd Elhady-Dr.Samah Abd 

Elhaleem-Dr. Amira Refaat Said-Dr. Eman Mohammed 

Abdelhakam-Dr.Somaya Ouda Abd Elmoniem-Dr. Hanan 

amin-Dr. Rehab Soliman-Dr. Elham abozaid-Dr. Amira 

mohammed salama.-Dr. Hemmat Mustafa Elbana-Dr. 

Fatma kamal

Dr. Ola abdel elwahab.-Dr. Zaniab rabea

Reproductive Health Nursingنعمنعم 28/5/2019  27/5/2019 الثالثة

-ايمان نبيل رمضان/ د-محبوبة صبحى عبدالعزيز/ د-هناء عبدالجواد عبدالمجيد/ د

/ د-هدى عبدهلال مرسى/ د-دعاء صبحى محمد السيد/ د-ابتسام محمد عبدالعال/ د

منى / د-امينه عبدالرازق محمود/ د-هدية فتحي محي الدين/ د-سماح سعيد صبرى

تيسير حميدو أبوسريع/ د- عبدهلال عبدالمرضى

Community Health Nursingنعمنعم1/6/2019 26/5/2019 الرابعة

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

التمريض/     كليـــة

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

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

المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ



                     جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقسماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال  نموذج 

األسئلة
مالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

التمريض/     كليـــة

نعمنعم16/5/2019  16/5/2019 األوليHealth Assessmentمحضية مرسى الشحات/ د- هند عبدهللا السيد / د.م.ا

راويه / د-صباح سعيد محمد/ د-منال حامد محمود/ د- مروه مصطفى راغب/ د

نهال ابو الفضل/ د-على
نعمنعم 28/5/2019  27/5/2019 األولي1تمريض باطنى جراحى 

Dr. Amina Abdelrazek-Dr. Hediya FathyGeriatric Health Nursing نعمنعم1/6/2019 28/5/2019 الثانيه

MAWHAB.ALSHABASY نعمنعم12/6/2019 26/5/2019 الرابعةتمريض الصحة النفسية

Dr. Amina Abdelrazek-Dr. Hediya FathyGeriatric Health Nursingنعمال12/6/2019 28/5/2019 الثانيه

Dr. Amina Abdelrazek-Dr. Hediya Fathy نعمنعم2019-6-201918-6-1الرابعةتمريض المسنين

رحاب . د-هويدا حسن السيد / د-سلوي إبراهيم محمود / د-فوزية فاروق كامل / د

محضيه مرسي / د-نورا احمد عبدهللا / د-ابتسام سعيد أحمد / د-محمد رشاد 

نورا أحمد عبدهللا/ د-اية غنيمي حسنين / د-إحسان سعد سليمان / د-الشحات 
نعمنعم2019-6-201919-6-19الرابعةادارة التمريض

SAMAH.ALREFAAIpsychiatric and mental health nursingنعمنعم4/6/2019 26/5/2019 الرابعة

رجع بواسطة

شادي يحيى المشد/ د

عدد المواد الكلــــــــي

مدير مشروع البوابة االلكترونية

14

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

المدير التنفيذي للمعلومات

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم5/16/20195/17/2019األوليتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم5/16/20195/17/2019األولياللغة اإلنجليزية

نعمنعم5/27/20195/27/2019الرابعةالئحة قديمة-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم5/16/20195/17/2019الثالثةتخلفات-اللغة اإلنجليزية

نعمنعم5/16/20195/19/2019الثانيةتكنولوجيا التعلم في التربية الرياضيةواصل محمد عاطف محمد/ د

نعمنعم5/30/20195/30/2019الرابعة المباديء العلمية لتقنين األحمالخالد سعيد النبي إبراهيم صيام/ د.أ

  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 الثاني 

التربية الرياضية/     كليـــة

6عدد المواد الكلي

مدير مشروع البوابة االلكترونية

مي مصطفي فهمي خاطر/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

نعمنعم2019-5-201911-5-11االولىApplied inorganic chemistry (1Chemistryإيهاب عبد الحميد عبد الرحمن أحمد /د 

نعمنعم2019-5-201929-5-29األولىكيمياء مميزحرارة و ضوء هندسي

نعمنعم2019-5-201918-5-18األولىالفيزياء فيزياء عامة

نعمنعم2019-5-201918-5-18األولىالفيزياءف100- 1فيزياء عامة : المادة

نعمنعم29/5/201929/5/2019االولىشعبة كيمياءحرارة و ضوء هندسي

نعمنعم9/6/201910/6/2019الرابعةرياضيات(MC466) التشفير   

نعمنعم12/6/201913/6/2019المستوى الرابعرياضيات 2موضوعات مختارة في علوم الحاسب 

نعمنعم28/5/201929/5/2019االولى الرياضيات( مج40) 2حاسب الي 

نعمنعم22/5/201923/5/2019الرابعةرياضيات( رس464)تنقيب بيانات 

نعمنعم12/6/201913/6/2019رياضيات(  ر430)حاسب الي  

نصف ورقةنعمنعم22/5/201922/5/2019المستوى الرابعرياضياتر432  (2) المرونة مجدي مصطفى حسين/ د

نعمنعم28/5/201928/5/2019الفيزياءف344فيزياء اشعاعية 

نعمنعم21/5/201922/5/2019المستوى الرابعالفيزياءالفيزياء الحيوية 

نعمنعم10/6/201910/6/2019تمهيدى ماجستيرميكروبيولوجىن640 بكتريا و فسيولوجى بكتريا سهير سعد/ د -  محمد عثمان عبدالمنعم . د.  أ

رجع بواسطة

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

العلــــــــوم/     كليـــة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

مصطفى اسماعيل عمر ابراهيم/ د

رضا محسوب النبي محمد بيومي/د

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

مصعب عبد الحميد محمد حسان/ د

المدير التنفيذي للمعلومات مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي 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 الثانى 

العلــــــــوم/     كليـــة

نصف ورقهنعمنعم2019-5-201915-5-15الثالثة Inorganic chemistry (3)Chemistryالسيد المسلمى/ د-ايمن عوض على/ د

نعمنعم2019-5-201921-5-21الثالثة Biophysics (323)Chemistryسميرة محمد سالم. اد

نعمنعم9/6/20199/6/2019المستوى الرابع رس241 احصاء و حاسب   

نعمنعم2019-5-201919-5-19المستوى الثانىالرياضيات ر242 (1)احتماالت

نعمنعم2019-5-201919-5-19المستوى الثانىالرياضيات( ر225) رياضيات متقطعة  محمد السيد عبدالعال عبدالغنى. /  د 

نعمنعم12/6/201912/6/2019المستوى الرابعالكيمياءكيمياء المنظفات

نصف ورقةنعمنعم26/5/201926/5/2019المستوى الرابعالكيمياءالكيمياء الدوائية والحلقات غير المتجانسة

نصف ورقةنعمنعم1/6/20191/6/2019المستوى الثالثالكيمياء الكيمياء الدوائية

نعمنعم11/6/201911/6/2019االولىعلم الحيوان حيوان عام 

نصف ورقةنعمنعم29/5/20191/6/2019الرابعةعلم الحيوانموضوعات مختارة فى علم الحيوان

نعمنعم2019-5-201919-5-19الثانيهالكيمياء ك222كيمياء غير عضوية ايهاب صالح. / د 

نعمنعم2019-5-201919-5-19الثانيةالكيمياء ك222كيمياء غير عضوية ابراهيم السيد احمد/ د- ايمن عوض على / د

نعمنعم15/6/201915/6/2019المستوى الثالثشعبة الجيولوجيا والكيمياءجيوكيميائية الصخور النارية والمتحولةمصطفى محمد مجاهد./ د

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

السيد حامد على سيد احمد/  د

مدير مشروع البوابة االلكترونية

عبد المتعال عبدالمجيد الشيخ/  د

  دعاء صبرى ابراهيم/د

شادي يحيى المشد/ د

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

المدير التنفيذي للمعلومات



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

العلــــــــوم/     كليـــة

نعمنعم1/6/20191/6/2019المستوى الثالثالرياضياتطرق رياضية

نعمنعم26/5/201926/5/2019المستوى الرابعالرياضياتموضوعات مختارة في الرياضيات التطبيقية

Prof. Dr. Mohamed Morsy & Prof. 

Dr. Wagdy El-Dougdoug & Dr. 
نعمنعم11/5/201911/5/2019المستوى االولقسم الكيمياء الكيمياء العضوية التطبيقية 

نعمنعم10/6/201910/6/2019تمهيدى ماجستير جيوفيزياء (G682)المسح السيزمي المتقدم  

نعمنعم11/6/201911/6/2019المستوى االول الجيولوجيا( ج100)الجيولوجيا العامة  

نعمنعم2019-5-201921-5-21المستوي الثالثجيوفيزياءعلم الزالزل والمسح السيزمي

نعمنعم2019-5-201915-5-15الرابعة  جيولوجيا خاصميكروسكوبية وبترولوجية الخاماتعادل ماضي / د-  عمرو عبدالناصر علي/  د

نصف ورقةنعمنعم8/6/20198/6/2019الثالثةقسم الكيمياء ك323كيمياء العناصر االنتقالية ومتراكباتها الفلزية 

 ك242كيمياء تحليلية 
شعب مزدوجة ما 

عدا ميكرو وكيمياء
نصف ورقةنعمنعم12/6/201913/6/2019الثانية

نعمنعم13/6/201914/6/2019تمهيدى دكتوراهموضوعات مختارة في الكيمياء الفيزيائية

نعمنعم29/5/201929/5/2019المستوى الثانىكيمياءكيمياء كهربية

نعمنعم2019-5-201914-5-13المستوى الثالث ك330 كيمياء كهربية غير انعكاسية  

المدير التنفيذي للمعلوماترجع بواسطة

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

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

السيد محمود مبروك سرور /د . أ

مدير مشروع البوابة االلكترونية

شادي يحيى المشد/ د

محمد أحمد محمد محمد سالم األعصر

منى الدريني.د

إيهاب عبد الحميد صالح/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

العلــــــــوم/     كليـــة

نعمنعم26/5/201926/5/2019الثانيةقسم الكيمياءكيمياء عضوية أروماتية أمل محمد محمود متولى/ د

نعمنعم1/6/20191/6/2019الثالثةالنبات شعبة نبات وكيمياء( ن334) فلــــــــورا 

نعمنعم26/5/201926/5/2019الثانيةشعبة حشراتن232تصنيف زهري 

نعمنعم2019-5-201919-5-19الرابعهبيولوجي تخلفتصنيف زهري

Taxonomy exنعمنعم25/5/201925/5/2019الثالثةنبات

نعمنعم26/5/201926/5/2019الثانيةشعبة نباتن232تصنيف زهري 

نعمنعم10/6/201910/6/2019تمهيدى دكتوراهكيمياء عضويةالمنتجات الطبيعية وتطبيقاتها

نصف ورقةنعمنعم17/6/201917/6/2019دبلومهقسم الكيمياء المسح البيوكيميائي والمالحظة فى الصحة 

نعمنعم13/6/201913/6/2019تمهيدى ماجستيركيمياء عضوية المركبات العضوية واستخدامتها فى البحوث 

نعمنعم28/5/201928/5/2019المستوى الثالثكيمياءكيمياء ميكانيكا التفاعالت العضوية

نصف ورقةنعمنعم25/5/201925/5/2019االولىكيمياء2 كيمياء عامة 

نعمنعم22/5/201922/5/2019الثانىالميكروبيولوجي  كيمياء اروماتية 

نعمنعم16/6/201916/6/2019المستوى الرابع  الميكروبيولوجي كيمياءعضوية غير متجانسه ومنتجات طبيعية

نعمنعم30/5/201930/5/2019دبلومةن504 ميكرومياه و اغذيةطلعت ابراهيم / أ د -محمد عثمان /  أ د 

رجع بواسطة

احمدعبدالرازق عبدهللا/  د

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

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

المدير التنفيذي للمعلومات

على عبدالمعبود على/ د. أ

شادي يحيى المشد/ د

مدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

العلــــــــوم/     كليـــة

نعمنعم11/6/201911/6/20191الثالثةميكروبيولوجى  ن 318 المناعة د مرفث جميل- محمد عثمان عبدالمنعم . أ د

نصف ورقةنعمنعم9/6/201910/6/2019الفرقة الرابعةشعبة مزدوجةكيمياء غير عضوية متقدمة

نصف ورقةنعمنعم11/6/201911/6/2019الفرقة الثالةالكيمياءكيمياء غير عضوية

نصف ورقةنعمنعم12/6/201912/6/2019الفرقة الثالثةكيمياء خاص ك320 كيمياء غير عضوية وتطبيقاتها 

نصف ورقةنعمنعم2/6/20193/6/2019الرابعةقسم الكيمياء الكيمياء العضوية الحلقيه الغير متجانسه

نعمنعم26/5/201927/5/2019الثانيةقسم الكيمياء(2)كيمياء عضوية أروماتية 

النبات المقاومه الحيوية المراض النبات
تمهيدي دكتوراه 

ميكروبيولوجي
نعمنعم30/5/20191/6/2019

علم البيئة الميكروبية
الميكروبيولوجيه 

التطبيقيه
نعمنعم2019-5-201920-5-20دبلوم

ج210الطبقات     
قسم الجيولوجيا

نعمنعم12/6/201912/6/2019المستوى الثانى

نعمنعم2019-5-201916-5-15المستوى الرابعالجيولوجياج415جيولوجيا مصر     

 االستكشاف المعدني و المعادن و الصخورعمرو عبدالناصر علي خليل/د
قسم الجيولوجيا

نعمنعم26/5/201926/5/2019الفرقة الرابعة

علوم وفيزياءالرنين المغناطيسى
نعمنعم12/6/201913/6/2019الفرقة الرابعة

فزياء السبائك و الفلزات
فيزياء

نعمنعم9/6/201912/6/2019الثالثة

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ شادي يحيى المشد/ د

المدير التنفيذي للمعلومات مدير مشروع البوابة االلكترونية

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

ايمن عوض على /  د 

د محمود حسنى موسى مقلد

محمد سيد عبد الرحمن بحالو/  د

محمد هشام ياسين/ ا د 

جمال محمد السيد ./ اد- رفعت عبد الكريم عثمان ./اد

القط



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

إرسال 

نموذج 

االسئلة

المالحظات

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثانى 

العلــــــــوم/     كليـــة

نعمنعم22/5/201922/5/2019الرابعةجميع الشعبكيمياء تحليلية متقدمة ايمن عوض/ د/ اسالم مصطفى شاهين / د

نعمنعم2019-5-201915-5-15الثالثةحشرات كيمياءش396باثولوجيا الحشرات والمناعة 

نعمنعم2019-5-201920-5-20ماجستير حشرات ش601 بيئة وتلوث بيئي 

نصف ورقهنعمنعم2019-5-201918-5-18االولىالضوء الهندسيد صالح عيد ابراهيم حمزة

نعمنعم23/5/201923/5/2019 دبلومةقسم النبات  التخمراتمحمد عثمان عبد المنعم/ أ د 

ثلثى مادهنعمنعم11/6/201911/6/2019االولىالجيولوجيا(ج105) (2)جيولوجيا عامة عمرو عبدالناصر. د- جمال القط  . د.أ 

نعمنعم15/6/201915/6/2019الثالثةقسم الفيزياءدوال خاصه و معادالتشيماء عزت وحيد.د

عدد المواد الكلي

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

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

شادي يحيى المشد/ د

عبد الوهاب عبد المقصود ابراهيم/ د

المدير التنفيذي للمعلومات

73

مدير مشروع البوابة االلكترونية



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

االسئلة

مالحظات

نعمنعم2019-6-201914-6-13الثالثةرياض أطفالاالرشاد النفسي والصحة النفسية 

نعمنعم2019-6-201913-6-12ماجستيراإلقتصاد المنزليعلم نفس واجتماع أسرى

نعمنعم2019-6-201913-6-12دكتوراةرياض أطفالإحصاء متقدم   

نعمنعم2019-6-201910-6-10دكتوراةالعلوم التربوية والنفسيةاإلعاقات الحسية

نعمنعم2019-6-201910-6-10ماجستيرالعلوم التربوية والنفسيةالصعوبات اإلكاديمية و البرامج العالجية 

نعمنعم2019-6-201910-6-10ماجستيراإلعالم التربويطرق البحث و تحليل البيانات

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201927-5-27الرابعةرياض أطفالالصحة النفسية للطفل

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201928-5-28األولىرياض أطفالعلم النفس اللعبنجالء محمد على/ د- أمل عبيد مصطفى / د

نعمنعم2019-6-20191-6-1الرابعةرياض أطفالتنمية اإلبتكار ومهارات اإلتصال

نعمنعم2019-6-201910-6-10ماجستيررياض أطفالسيكولوجية القراءة

نعمنعم2019-6-20198-6-8الدكتوراةرياض أطفالاإلرشاد النفسى والتوجيه التعليمى

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201911-6-11الثالثةاقتصاد منزليتسويق المنتجات االسريةرشا منصور/ د

  رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ شادي يحيى المشد/ د

2019 -2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

صالح الدين عبد القادر/ د

أمل عبيد مصطفى/ 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 الثاني 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

صالح الدين عبد القادر/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-20191-6-1الثانيةاإلعالم التربوي مدخل إلى المسرح المدرسي

نعمنعم2019-6-201920-6-20ماجستيراإلعالم التربوي قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص

نعمنعم2019-5-201928-5-28الثالثةاإلعالم التربوينصوص وترجمة إعالمية

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-20191-6-1الثانيةتكنولوجيا التعليممعالج النصوص والجداول االلكترونيةحنان محمد السيد صالح عمار/ د

عاصم / د- حنان محمد السيد صالح عمار/ د

مهدى
مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-20191-6-1الثانيةالتربية الموسيقيةالوسائل التعليمية

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-20193-6-2األولىاإلقتصاد المنزليتغذية انسان طفولةنوال عباس السيد طاحون/ د

غادة / د- نوال عباس السيد طاحون / د

محمود البسيوني
نعمنعم2019-6-201911-6-10الرابعةاإلقتصاد المنزلي التقنين الغذائي

نعمنعم2019-6-201913-6-12ماجستيراإلقتصاد المنزليتصميم باترونات صناعية وتنفيذها

نعمنعم2019-6-20198-6-8ماجستيراإلقتصاد المنزليدراسة متقدمة في تصميم األزياء

نعمنعم2019-6-201915-6-15دكتوراةاإلقتصاد المنزليقراءات باللغة اإلنجليزية فى التخصص

نعمنعم2019-6-20198-6-8ماجستيراإلقتصاد المنزلياالقمشة والديكور المنزلى 

نعمنعم2019-6-201917-6-17دكتوراةاإلقتصاد المنزلي(متقدم)تاريخ وتطوراالزياء 

المدير التنفيذي للمعلومات  رجع بواسطة

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

مدير مشروع البوابة االلكترونية

أمينة األكشر/ د

إيناس الدريدى/ 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 الثاني 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

صالح الدين عبد القادر/ د

مرسل أيضا لقسم اإلعالم التربوينعمنعم2019-5-201927-5-26الثالثةالتربية الفنيةتطبيقات الحاسب اآللىأحمد الجندي/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201931-5-30األولىالتربية الفنيةمدخل الى العلوم النفسية

نعمنعم2019-5-201928-5-27الرابعةاقتصاد منزليقدرات عقلية وتنمية مواهب
 مرسل أيضا لقسم التربية الموسيقية 

ولقسم التربية الفنية

نعمنعم2019-6-201910-6-10الثانيةالتربية الموسيقيةاللغة االنجليزية فى مجال التخصص

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201917-6-16األولىالتربية الموسيقيةقواعد الموسيقى العالمية

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201918-6-18األولىرياض أطفالمهارات الطفل الموسيقية

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201912-6-10الرابعةتكنولوجيا التعليمصيانة أجهزة العروض العروض الضوئيةسهام لطفي عبدالفتاح/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201923-5-23الثالثةتكنولوجيا التعليمقواعد البياناتمصطفى محجوب/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201924-5-23الثالثةاإلعالم التربويالمسرح التعليمي

نعمنعم2019-5-201927-5-26األولىرياض أطفالاللغة العربية وآدابها

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201925-5-25الثانية تكنولوجيا التعليمقراءات باللغة العربية

السيد محمود / د- فاطمة يوسف محمد / د

عثمان
نعمنعم2019-6-201913-6-12ماجستيراإلعالم التربويالصحافة األلكترونية 

نعمنعم2019-6-201916-6-15الثانيةتكنولوجيا التعليمالكتاب المدرسىهند محمود على قاسم/ د

  رجع بواسطة

       

مدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أ

المدير التنفيذي للمعلومات

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

شادي يحيى المشد/ د

غادة عبدالحميد منتصر/ د

داليا الجزار/ د

فاطمة يوسف/ 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 الثاني 

(األقسام النوعية)التربية /     كليـــة

صالح الدين عبد القادر/ د

نعمنعم2019-6-201910-6-10الثانيةاإلعالم التربويالخبر الصحفي

نعمنعم2019-6-201920-6-20األولىاإلعالم التربويمدخل إلي العالقات العامة

نعمنعم2019-5-201930-5-30الثالثةتكنولوجيا التعليمالتحليل الموضوعي لمصادر المعرفةشيماء السعيد محمد علي/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201930-5-29الثانيةاإلعالم التربوياستخدام الحاسب اآللى فى التخصصغادة عبد الحميد عبد العزيز/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-5-201930-5-29الثانيةتكنولوجيا التعليمانتاج الرسومات التعليميةدعاء صبحى حامد/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201913-6-13الثالثةاإلعالم التربويأخالقيات اإلعالم

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201915-6-15الثانيةاإلعالم التربويالرأي العام وطرق قياسه 

نعمنعم2019-5-201925-5-25الثانيةالتربية الموسيقيةإمالء صولفيج وتدريب سمع

نعمنعم2019-6-201910-6-9األولىكل الشعبحقوق االنسان

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-20193-6-3الثانيةتكنولوجيا التعليمأجهزة عرض هدى عبد العزيز/ د

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201918-6-18األولىتكنولوجيا التعليم(1)مراكز مصادر التعلم ايهاب سعد محمدى/ د

نعمنعم2019-5-201927-5-26الثالثةرياض أطفالاساسيات الحاسب

نعمنعم2019-5-201930-5-29األولىتكنولوجيا التعليممقدمة فى البرمجة

مرسل نموذجين إجابة  لنفس الفرقةنعمنعم2019-6-201913-6-13األولىتكنولوجيا التعليمالطباعة والنسخ والتجليد هاني أبو الفتوح جاد/ د

  رجع بواسطة

       

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

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

51عدد المواد الكلي

عبدالسالم محمد عزيز/ د

السيد محمود عثمان/ د

هاني شحتة إبراهيم/ د

سليمان جمعه عوض/ د

4



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2019-5-201916-5-16األوليبرنامج جودة ومراقبة األغذيةهستولوجى

نعمنعم2019-5-201918-5-18األوليبرنامج االدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية الدوائيةالهستولوجي

نعمنعم2019-5-201927-5-27الخامسةبرنامج جودة ومراقبة األغذيةالهستولوجي

نعمنعم2019-6-201919-6-19الثانيةبرنامج العامالئحة الجديدة-الهستولوجي

نعمنعم2019-6-201919-6-19الثانيةبرنامج العامالئحة القديمة-الهستولوجي

نعمنعم2019-5-201923-5-23الرابعةبرنامج جودة ومراقبة األغذيةالهستولوجي

نعمنعم2019-5-201927-5-26المستوي الرابعبرنامج جودة ومراقبة األغذيةوالدة تكميلي

نعمنعم2019-6-201920-6-20الخامسةالتلقيح اإلصطناعي ونقل األجنة

نعمنعم2019-5-201930-5-30المستوي الخامسبرنامج االدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية الدوائيةوالدة

Dairy Productsالنعم2019-5-201918-5-18الثالثةبرنامج جودة ومراقبة األغذية

Egg Hygieneنعمنعم2019-5-201918-5-16الثالثةبرنامج جودة ومراقبة األغذية

نعمنعم2019-5-201930-5-28الثانيةحديث-الكيمياء الحيويه

نعمنعم2019-5-201930-5-28الثانيةقديم-الكيمياء الحيويه

نعمنعم2019-6-201911-6-9األوليالكيمياء الحيويه

نعمنعم2019-5-201931-5-28الثانيةبرنامج جودة ومراقبة األغذيةfood chemistryدينا عبد الرازق بيومى عوض/ د

نعمنعم2019-5-201930-5-28الثالثةالفارماكولوجيـــاPharmacology-IIابو بكر محمد فرج المحمودى/ د

نعمنعم2019-5-20194-5-4المستوي األولبرنامج األدوية البيطريةاللغة اإلنجليزية والمصطلحاتأحمد عبدالرحمن أحمد بدير / د

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الطب البيطري/     كليـــة

المدير التنفيذي للمعلومات

17عدد المواد الكلي

مدير مشروع البوابة االلكترونية

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

إيهاب محمود عبد العال الزغبى/ د

هند أحمد البربري/ د

محمد محمود قنديل/ د

اميمه أحمد رجب/ د



جامعة بنها

تاريخ االستالمتاريخ االمتحانالفرقةالقســماســـم المــادةاســم الدكتــور

االرسال من 

خالل البريد 

الجامعي

ارسال 

نموذج 

األسئله

مالحظات

نعمنعم2019-6-201925-6-24األولياللغة اإلنجليزيةمي مصطفي فهمي خاطر/ د

رجع بواسطة

طارق أحمد الششتاوي/ د.أشادي يحيى المشد/ د

2019-2018بيان بنماذج إجابات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الطب/     كليـــة

1عدد المواد الكلي

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

المدير التنفيذي للمعلوماتمدير مشروع البوابة االلكترونية
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