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دكتوراه  –ماجستير  –أعداد خريجى كلية العلوم الحاصلين على درجات علمية )تمهيدى ماجستير 

 الدبلوم /الكيمياء التحليلية /الميكروبيولوجيا التطبيقية/ التقنية البيولوجية( –

 

 العدد العام الجامعى الدرجة

  تمهيدى ماجستير

 

3102/3102 

 

32 

 01 ماجستير

 9 دكتوراه

 90 الميكروبيولوجيا التطبيقية دبلوم

 32 دبلوم الكيمياء التحليلية

 01 دبلوم التقنية البيولوجية

 

 

 العدد العام الجامعى الدرجة

  تمهيدى ماجستير

 

3102/3101 

 

32 

 01 ماجستير

 01 دكتوراه

 010 دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية

 32 دبلوم الكيمياء التحليلية

 00 تقنية البيولوجيةدبلوم ال
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 العدد العام الجامعى الدرجة

  تمهيدى ماجستير

 

3101/3102 

 

02 

 09 ماجستير

 02 دكتوراه

 021 دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية

 31 دبلوم الكيمياء التحليلية

 2 دبلوم التقنية البيولوجية

 

 

 العدد العام الجامعى الدرجة

  ى ماجستيرتمهيد

 

3102/3101 

 

- 

 1 ماجستير

 2 دكتوراه

 - دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية

 - دبلوم الكيمياء التحليلية

 - دبلوم التقنية البيولوجية
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 بيان بأعداد

 التطبيقية الميكربيولوجيا دبلوم لدرجة المقيدين

 العدد العام الجامعى

3103/3102 011 

3102/3102 92 

3102/3101 039 

 
 بأعداد بيان

 البيولوجية التقنية دبلوم لدرجة المقيدين

 العدد العام الجامعى

3103/3102 31 

3102/3102 01 

3102/3101 00 

 
 بأعداد بيان

 التحليلية الكيمياء دبلوم لدرجة المقيدين

 العدد العام الجامعى

3103/3102 012 

3102/3102 31 

3102/3101 31 

 
 عدادبأ بيان

 الجيومعلوماتية دبلوم لدرجة المقيدين

  

 العدد العام الجامعى

3103/3102 2 

3102/3102 - 

3102/3101 - 
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 بيان بأعداد الممنوحين لدرجة الدبلوم بكلية العلوم 

 جامعة سوهاج

 

 مالحظات العدد العام الجامعى اسم الدبلوم م

  22 3103/3102 دبلوم الكيمياء التحليلية 0

3102/3102 32 

دبلوم الميكروبيولوجيا  3

 التطبيقية

3103/3102 012  

3102/3102 90 

  01 3103/3102 دبلوم التقنية البيولوجية 2

3102/3102 01 

  2 3103/3102 دبلوم الجيومعلوماتية 2

 


