
 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

 

 و  8102/  8102 ثانيانفصم اندراسى ان انرياضيات برنايجانثانثة انفرقة جدول يحاضرات اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

       دةوذحريبضيبث ٍ ((i))بحىث عَييبث ( iiٍقرر خبص) اىَبدة 

       ر 213 ر 241 رقٌ اىَقرر

       (4ً ) (طً ) اىَنبُ

 االثْيِ

         (i)تحييو عذدي دةوذحريبضيبث ٍ اىَبدة 

         ر 215 ر 213 رقٌ اىَقرر

         ً )ط( ً )ط( اىَنبُ

 اىثالثبء

     ّظـريت اىَروّت   اىَروّتّظـريت    اىَبدة 

     ر 213   ر 213   رقٌ اىَقرر

     (4ً )   (4ً )   اىَنبُ

 االربعبء

      (i)تحييو عذدي (i)ٍقرر عَيً نبّينب ٍىجيتيٍ اىَبدة 

      ر 215 ر 251 ر 211 رقٌ اىَقرر

      (4ً ) قضٌ اىريبضيبث (4ً ) اىَنبُ

 خَيشاى

       (iiٍعبدالث تفبضييت )   اىَبدة 

       ر 211   رقٌ اىَقرر

       ً )ط(   اىَنبُ

 



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

 

 و  8102/  8102 ثانيانفصم اندراسى انحاسب انى برنايج انثانثة انفرقة جدول يحاضرات اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

       ّظريت ٍترجَبث ( iبحىث عَييبث ) اىَبدة 

       ر 231 ر 203 رقٌ اىَقرر

       ً )ص( ً )ص( اىَنبُ

 االثْيِ

       (iiتطبيقبث حبصب) (iتحييو عذدي) ّظريت ٍترجَبث اىَبدة 

       ر 233 ر 215 ر 231 رقٌ اىَقرر

       قضٌ اىريبضيبث ً )ط( قضٌ اىريبضيبث اىَنبُ

 اىثالثبء

 (iقيبصبث فيزيبئيت ) اىَبدة 
ٍنروبىصيضىر 

 ودواشر ربظ
  

ٍنروبىصيضىرودوا

 شر ربظ
    

     ف 238   ف 238 ف 241 رقٌ اىَقرر

     ً )ط(   ً )ط( ً )ص( اىَنبُ

 االربعبء

عَيً تطبيقبث  اىَبدة 

 حبصب

 قيبصبث فيزيبئيتعَيً 

 ببصتخذاً اىحبصب 

      (iتحييو عذدي)

      ر 215 رقٌ اىَقرر

      (4ً ) قضٌ اىفيزيبء قضٌ اىريبضيبث اىَنبُ

 خَيشاى

    ٍعَو اىنتروّيبث فيزيبئيت ورقَيت ودوائراىنتروّيت    اىَبدة 

    ف 255    رقٌ اىَقرر

    قضٌ اىفيزيبء    اىَنبُ

 



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

 

 و8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى فيزياء برنايجانثانثة انفرقة جدول يحاضرات اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

       1ٍينبّينب اىنٌ  اىفيزيبء اىْىويت طرق اىفيزيبء اىريبضيت  اىَبدة 

       ف 211 ف 233 ف 215 رقٌ اىَقرر

       (0قضٌ اىفيزيبء )ق (0)ق قضٌ اىفيزيبء (0قضٌ اىفيزيبء )ق اىَنبُ

 االثْيِ

تَبريِ دواه خبصت ً   عَيً ّىويت اىَبدة 

 )ط(

    عَيً اصتخذاً اىحبصب

           رقٌ اىَقرر

             اىَنبُ

 اىثالثبء

       اىْظريت اىنهروٍغْبطيضيت  دوائر اىنتروّيت  فيزيبء اىجىاٍذ اىَبدة 

       ف 213 ف  243 ف 213 رقٌ اىَقرر

       (0قضٌ اىفيزيبء )ق (0قضٌ اىفيزيبء )ق (0قضٌ اىفيزيبء )ق اىَنبُ

 االربعبء

 اىَبدة 
اصتخذاً اىحبصب اآلىً فً 

 ّظريت  دواه خبصت اىفيزيبء 

 مهروٍغْبطيضيت 

طرق 

اىفيزيبء 

 اىريبضيت

ٍينبّينب 

 1اىنٌ 

    

     ر 218 ف  253 رقٌ اىَقرر

     تَبريِ تَبريِ تَبريِ (4ً) (0اىفيزيبء )ققضٌ  اىَنبُ

 اىخَيش

       جىاٍذعَيً  دوائراىنتروّيتعَيً  اىَبدة 

             رقٌ اىَقرر

             اىَنبُ



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

 

 

 و  8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى انكيًياء برنايجانثانثة انفرقة جدول يحاضرات اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

   1عَيً فيزيبء س عَيً ميَيبء عضىيت  (iiميَيبء عضىيت) اىَبدة 

         ك 231 رقٌ اىَقرر

         (0ً ) اىَنبُ

 االثْيِ

     إحصبء 0عَيً فيزيبء س عَيً ميَيبء فيزيبئيت  اىَبدة 

     ر 221       رقٌ اىَقرر

     (جً )       اىَنبُ

 ثالثبءاى

     (iiميَيبء فيزيبئيت)   (iiiميَيبء عضىيت ) اىَبدة 

     ك 211   ك 233 رقٌ اىَقرر

     ً )ج(   (0ً ) اىَنبُ

 االربعبء

      عَيً ميَيبء عضىيت   عَيً ميَيبء فيزيبئيت  اىَبدة 

             رقٌ اىَقرر

             اىَنبُ

 خَيشاى
       (iiميَيبء فيزيبئيت) إَّبء بيىري    اىَبدة 

       ك 211 ف 203   رقٌ اىَقرر



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

       (0ً ) (0قضٌ اىفيزيبء )ق   اىَنبُ

 

 

 و8102/ 8 102 انثاني انفصم اندراسى انفيزياءوانكيًياء برنايجانثانثة انفرقة جدول يحاضرات اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

     عَيً ميَيبء عضىيت مقدمة الفيزياء النووية طرق اىفيزيبء اىريبضيت  اىَبدة 

         ف 233 ف 215 رقٌ اىَقرر

         (0قضٌ اىفيزيبء )ق (0قضٌ اىفيزيبء )ق اىَنبُ

 االثْيِ

   احصبء ميَيبء فيزيبئيت       اىَبدة 

   ر 221 ك 213       اىَقرررقٌ 

   ٍذرج )ج( ً )د(       اىَنبُ

 اىثالثبء

 فيزيبئيتعَيً ميَيبء  ميَيبء عضىيت   بصريبث اىنتروّيت مقدمة فيزياء الجوامد  اىَبدة 

     ك 253   ف  246 ف 213 رقٌ اىَقرر

     ً )د(   (1قضٌ اىفيزيبء )ق (0قضٌ اىفيزيبء )ق اىَنبُ

 االربعبء

طرق    اىَبدة 

اىفيزيبء 

 اىريبضيت

    ّىويت عَيً فيزيبء  جىاٍذ عَيً فيزيبء

            رقٌ اىَقرر

          تَبريِ   اىَنبُ

 اىخَيش
     ميَيبء فيزيبئيت     ميَيبء عضىيت اىَبدة 

     ك 213     ك 253 رقٌ اىَقرر



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

     ً )ج(     ً )د( اىَنبُ

 

 

 و  8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى  انكيًياءوانًيكروبيونوجىبرنايج انثانثة انفرقة جدول اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

     3، س2فيزيبئيت  س يَيبءعَيً م 3عَيً ميَيبء عضىيت س اىَبدة 

   3س ل حيىيتعَيى 0س ل حيىيتعَيى 1س ل حيىيتعَيى 2س ل حيىيتعَيى   رقٌ اىَقرر

         1، س0فيزيبئيت  س يَيبءعَيً م اىَنبُ

 االثْيِ

   احصبء حيىي (i) ميَيبء فيزيبئيت     اّزيَبث ّببث اىَبدة 

   ر 223 ك 213     ُ 211 رقٌ اىَقرر

   ً )ج( (دً )     (3ً ) اىَنبُ

 اىثالثبء

 ع ميَيبء عضىيت   فضيىىىجيب طحبىب بيئت طحبىب اىَبدة 

 فيروصبث

 3س بعَيً طحبى

    ك 253   ُ 221 ُ 221 رقٌ اىَقرر

    (3ً ) ً )د(   (3ً ) (3ً ) اىَنبُ

 االربعبء

  2س بعَيً طحبى 1س بعَيً طحبى 0س بعَيً طحبى فيروصبث ّببث اىَبدة 

           ُ 211 رقٌ اىَقرر

           (3ً ) اىَنبُ

 خَيشاى
     (i) ميَيبء فيزيبئيت 2، س1، س0عَيً ميَيبء عضىيت س ميَيبء عضىيت اىَبدة 

     ك 213     ك 253 رقٌ اىَقرر



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

     (جً )     (دً ) اىَنبُ

 
 

 و8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى  انكيًياءواننبات برنايجانثانثة انفرقة جدول اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

     عَيً ميَيبء عضىيت  فطريبث   اىَبدة 

         ُ 213   رقٌ اىَقرر

         (3ً )   اىَنبُ

 االثْيِ

   حيىياحصبء  (iiميَيبء فيزيبئيت )   عَيً صْبعيت + فطريبث   اىَبدة 

   ر 223 ك 213       رقٌ اىَقرر

   (جً ) ً )د(       اىَنبُ

 اىثالثبء

 عَيً ميَيبء فيزيبئيت  ميَيبء عضىيت   عَيً ارشجىّبث + تصْيف  اىَبدة 

     ك 253       رقٌ اىَقرر

     ً )د(       اىَنبُ

 االربعبء

     تصْيف     ارشجىّبث اىَبدة 

     ُ 211     ُ 211 رقٌ اىَقرر

     (3ً )     قضٌ اىْببث اىَنبُ

 خَيشاى
     ميَيبء فيزيبئيت   ٍينروبيىىىجً صْبعيت ميَيبء عضىيت اىَبدة 

     ك 213   ُ  213 ك 253 رقٌ اىَقرر



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

     ً )ج(   قضٌ اىْببث ً )د( اىَنبُ

 

 

 و  8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى انحيواٌ عهى برنايجانثانثة انفرقة ول اندروس اننظرية وانعًهية جد

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

       عَيً بيئت عَيً ميَيبء عضىيت  اىَبدة 

             رقٌ اىَقرر

             اىَنبُ

 االثْيِ

  عَيً فضيىىىجً  احصبء حيىي فضيىىىجً    اىَبدة 

     ر 223 ح 211    رقٌ اىَقرر

     (جً ) (1ً )    اىَنبُ

 اىثالثبء

     ميَيبء عضىيت   تصْيف فقبريبث بيئت اىَبدة 

     ك 251   ح 213 ح 211 رقٌ اىَقرر

     ً )د(   (1ً ) (1ً ) اىَنبُ

 االربعبء

      أجْت  عَيً أجْت  اىَبدة 

      ح 213     رقٌ اىَقرر

      (1ً )     اىَنبُ

         تصْيفعَيً  ميَيبء عضىيت اىَبدة  خَيش اى



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

           ك 251 رقٌ اىَقرر

           (دً ) اىَنبُ

 

 

 و  8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى  انكيًياءوعهى انحيواٌ برنايجانثانثة انفرقة جدول اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

   1عَيً فضيىىىجً س 0عَيً فضيىىىجً س 1، س0عَيً ميَيبء عضىيت س اىَبدة 

             رقٌ اىَقرر

             اىَنبُ

 االثْيِ

عَيً طفيييبث ورخىيبث  اىَبدة 

 0س

عَيً طفيييبث 

 1ورخىيبث س

   احصبء حيىي (iiفيزيبئيت ) ميَيبء  

   ر 223 ك 213   رقٌ اىَقرر

   ً )ج( ً )د(   0عَيً بيئيت س 1عَيً بيئيت س اىَنبُ

 اىثالثبء

     ميَيبء عضىيت     فضيىىىجيب اىحيىاُ اىَبدة 

     ك 253     ح 218 رقٌ اىَقرر

     ً )د(     (1ً ) اىَنبُ

 االربعبء

       رخىيبث طفيييبث  1، س0ميَيبء فيزيبئيت سعَيً  اىَبدة 

       ح 215     رقٌ اىَقرر

       (1ً )     اىَنبُ

 اىخَيش 
     ميَيبء فيزيبئيت   بيئت ميَيبء عضىيت اىَبدة 

     ك 213   ح 218 ك 253 رقٌ اىَقرر



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

     ً )ج(   (1ً ) ً )د( اىَنبُ

        

 

  

 و  8102/  8102 انثاني نفصم اندراسى ا انجيونوجي برنايجانثانثة انفرقة جدول اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

   عَيً ٍتحىىت       (iiصخىر ٍتحىىت ) اىَبدة 

           ج208 رقٌ اىَقرر

           (2ً ) اىَنبُ

 االثْيِ

  عَيً ميَيبء عضىيت  إحصبء حفريبث ّببتيت عَيً حفريبث ّببتيت   اىَبدة 

     ر 221 ج 211    رقٌ اىَقرر

     (جً ) (2) عَوٍ    اىَنبُ

 اىثالثبء

   عَيً تغييراث بعذ اىترصيب عَيً تبريخيت ميَيبء عضىيت  ٍيبة وبتروه (iiٍقرر خبص ) اىَبدة 

       ك 255 ج 235 ج 241 اىَقرررقٌ 

       (4ً ) (2ً ) (2ٍعَو ) اىَنبُ

 االربعبء

   ٍيبة وبتروه عَيً   عَيً صخىر رصىبيت   (iiصخىر رصىبيت) اىَبدة 

           ج 205 رقٌ اىَقرر

           (2ً ) اىَنبُ

       تبريخيتجيىىىجيب  تغييراث بعذ اىترصيب وٍقرر خبص   اىَبدة  خَيشاى



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

       ج 213 ج 211   رقٌ اىَقرر

       (2ً ) (2ٍعَو )   اىَنبُ

 

 
  

 و  8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى  انجيوكيًياء برنايجانثانثة انفرقة جدول اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

 عَيً ٍتحىىت   عضىيت  يَيبءمعَيً  تبريخيتعَيً  (iiصخىر ٍتحىىت ) اىَبدة 

           ج208 رقٌ اىَقرر

           (2ً ) اىَنبُ

 االثْيِ

   إحصبء ميَيبء فيزيبئيت       اىَبدة 

   ر 221 ك 273       رقٌ اىَقرر

   (جً ) ً )د(       اىَنبُ

 اىثالثبء

 عَيً ميَيبء فيزيبئيت  ميَيبء عضىيت   ٍيبة وبتروه رصىبيتعَيً  اىَبدة 

     ك 253   ج 235   رقٌ اىَقرر

     ً )د(   (2ً )   اىَنبُ

 االربعبء

     ٍيبة وبتروهعَيً      (iiصخىر رصىبيت) اىَبدة 

           ج 205 رقٌ اىَقرر

           (2ً ) اىَنبُ



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

 اىخَيش

     ميَيبء فيزيبئيت جيىىىجيب تبريخيت   عضىيتميَيبء  اىَبدة 

     ك 213 ج 213   ك 253 رقٌ اىَقرر

     ً )ج( (2ً )   ً )د( اىَنبُ

 

 

 و  8102/  8102انفصم اندراسى انثاني   انجيوفيزياء برنايجانثانثة انفرقة جدول اندروس اننظرية وانعًهية 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىضبعت 

 االحذ

 (iiجيىفيزيبء ) (iiصخىر ٍتحىىت ) اىَبدة 
 1عَيً جيىفيزيبء

   عَيً ٍتحىىت  

       ج 231 ج208 رقٌ اىَقرر

         قضٌ اىجيىىىجيب (2ً ) اىَنبُ

 االثْيِ

 عَيً جيىفيزيبء جيىفيزيبء تطبيقيت    اىَبدة 

 تطبيقيت

  عَيً ميَيبء عضىيت  إحصبء

     ر 221 ج 233   رقٌ اىَقرر

     (جً )   قضٌ اىجيىىىجيب   اىَنبُ

 اىثالثبء

     عَيً تبريخيت ميَيبء عضىيت  ٍيبة وبتروه   اىَبدة 

       ك 255 ج 235   رقٌ اىَقرر

       (2ً ) (2ً )   اىَنبُ

 االربعبء

   ٍيبة وبتروه عَيً (ivٍقرر خبص) رصىبيتعَيً    (iiصخىر رصىبيت) اىَبدة 

     ج 243     ج 205 رقٌ اىَقرر

     قضٌ اىجيىىىجيب     (2ً ) اىَنبُ



 

 لضمانحاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية  
 23/7/3123جودة التعليم واألعتماد  فى 

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد   لذئون التعليم والطالب وكيل الكلية مدير ذئون الطالب
   

 " ا.د/ أحمد محمد محمد دليمان" "ا.د/ كمال محمد ديد خليل" " ا/ خالد احمد هاذم "
 

 اىخَيش

       جيىىىجيب تبريخيت    اىَبدة 

       ج 213     رقٌ اىَقرر

       (2ً )     اىَنبُ

 


