
 

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

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد الكليةوكيل  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  هفرقة انثانية انفيزياء وانرياضياتجدول اندروس اننظرية وانعمهية ن

 

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

 االحذ

توبريي  ضىء 0فيسيبء عولً ش ضىء 1فيسيبء عولً ش الوبدة 

 ديٌبهيكب

م  0ش

(5) 

توبريي 

 تكبهل

 1ش

 (5م ) 

    

       1عولً حبضب ش  0عولً حبضب ش  رقن الوقرر

           الوكبى

 االثٌيي

توبريي  اهتسازاث وهىجبث احتوبالث حبضب الً  ديٌبهيكب الوبدة 

ديٌبهيكب 

م  1ش

 )د(

توبريي 

تكبهل 

 0ش

 م )د( 

  

   توبريي ر 121 ر 131 ر111 رقن الوقرر

   قطن الفيسيبء م )ص( م )ص( م )ص( الوكبى

 الثالثبء

     الوبدة 
 احتوبالثتوبريي 

 (5م )

    كهربيت 0فيسيبء عولً ش

           رقن الوقرر

           الوكبى

 االربعبء

    كهربيت 1فيسيبء عولً ش احتوبالث الكتروًيبثهقذهت  فيسيبء حذيثت الوبدة 

       ر 212 ف 111 ف 113 رقن الوقرر

       م )ص( (2)م  (0)م  الوكبى

 الخويص

       تكبهل حبضب الً  اهتسازاث وهىجبث الوبدة 

       ر 111 ر 131 ف 115 رقن الوقرر

       م )ص( م )ص( (0)م  الوكبى



 

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

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد الكليةوكيل  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 انفرقة انثانية انفيزياء وانكيمياءجدول اندروس اننظرية وانعمهية 

 

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

 االحذ

عولً كيويبء فيسيبئيت     الوبدة 

 2،ش1، ش0ش

 توبريي ريبضيبث اهتسازاث وهىجبث 

 2ش 1ش 0ش توبريي     رقن الوقرر

 (5م )  قطن الفيسيبء        الوكبى

 االثٌيي

  0,1كيويبء عضىيت عولً ش   ريبضيبث عبهت كيويبء فيسيبئيت كيويبء عضىيت الوبدة 

       ر 118 ك 111 ك 131 رقن الوقرر

       (0)م  (0)م  (0)م  الوكبى

 الثالثبء

 كهربيت 2فيسيبء عولً ش  كيويبء عضىيت كهربيت 1فيسيبء عولً ش كهربيت 0فيسيبء عولً ش الوبدة 

     ك 131 ضىء 0فيسيبء عولً ش ضىء 1فيسيبء عولً ش رقن الوقرر

     (0)م    الوكبى

 االربعبء

 هقذهت الكتروًيبث فيسيبء حذيثت الوبدة 
 0,1كيويبء عضىيت عولً ش

 ضىء 2فيسيبء عولً ش  

      ف 111 ف 113 رقن الوقرر

         (2)م  (0)م  الوكبى

 الخويص

         كيويبء فيسيبئيت اهتسازاث وهىجبث الوبدة 

         ك 111 ف 115 رقن الوقرر

         (0)م  (0)م  الوكبى



 

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

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد الكليةوكيل  مدير ذئون الطالب            
   

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

 

 و8102/  8102 انثاني انفصم اندراسى  بيونوجيةانعهوو انانفرقة انثانية جدول اندروس اننظرية وانعمهية 

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

 االحذ

  5فيسيبء عولً ش   ووراثت  فيسيبء عبهت الوبدة 

 2تصٌيف زهري ش 4تصٌيف زهري ش 3تصٌيف زهري ش 1تصٌيف زهري ش ح 111  ف 101 رقن الوقرر

   2،ش 1عولً فقبريبث ش   م )د(  م )د( الوكبى

 االثٌيي

 2ش ًببتيت بيئت  5ش ًببتيت بيئت  4ش ًببتيت بيئت  3ش ًببتيت بيئت  تكبهل وهٌذضت كيويبء عضىيت  الوبدة 

 6تصٌيف زهري ش 2تصٌيف زهري ش     ر 101 ك 151 رقن الوقرر

         م )د( م )د( الوكبى

 الثالثبء

   2فيسيبء عولً ش  توبريي ريبضيبث  فقبريبث ووراثت الوبدة 

توبريي ريبضيبث  5ش  2ش  ح 111 رقن الوقرر
 م ص 1،ش 0ش

  4، ش3شعولً فقبريبث

 1بيئت ًببث ش 0ش يتبيئت ًببت م ص  م )ج( الوكبى

 االربعبء

   3فيسيبء عولً ش 1فيسيبء عولً ش 0فيسيبء عولً ش الوبدة 

 5شعولً فقبريبث  4،ش3، ش2عولً كيويبء عضىيت ش رقن الوقرر
 توبريي ريبضيبث

  
 م ص3ش م ص4ش

  5،ش1، ش0عولً كيويبء عضىيت ش    5شعولً فقبريبث الوكبى

 الخويص

   كيويبء عضىيت   4فيسيبء عولً ش تصٌيف وًببث بيئت ًيبتيت الوبدة 

   ك 151     ى 111 ى 111 رقن الوقرر

   م )د(     م )د( (4م ) الوكبى



 

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

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد الكليةوكيل  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 انثانية انعهوو انجيونوجية انفرقةجدول اندروس اننظرية وانعمهية 

  

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

 االحذ

عولً صخىر  صخىر رضىبيت فيسيبء عبهت الوبدة 

 0هتحىلت ش

عولً صخىر 

 1هتحىلت ش

    

     ج 105 ف 101 رقن الوقرر

     0عولً ًببث ش 1عولً ًببث ش (2) م م )د( الوكبى

 االثٌيي

   1فيسيبء عولً ش 0فيسيبء عولً ش تكبهل وهٌذضت كيويبء عضىيت  الوبدة 

         ر 101 ج 151 رقن الوقرر

         م )د( م )د( الوكبى

 الثالثبء

عولً صخىر  صخىر هتحىلت الوبدة 

 0رضىبيت ش

ريبضيبث توبريي  1، ش0كيويبء عضىيت عولً ش

 (صم )  1، ش0ش

  

       ج 108 رقن الوقرر

           (2م ) الوكبى

 االربعبء

عولً صخىر  الوبدة 

 1رضىبيت ش

جيىلىجيب  عولً جيىلىجيب الحقل

 0ش الحقل

جيىلىجيب  عولً

 1ش الحقل

    

     ج 121 رقن الوقرر

         (3م )   الوكبى

 الخويص

   كيويبء عضىيت        ًببث عبم الوبدة 

   ك 151       ى 113 رقن الوقرر

   م )د(       (3م ) الوكبى



 

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

 

 شئون الطالب –كلية العلوم  جامعة سوهاج 
 

 الكلية رميد الكليةوكيل  مدير ذئون الطالب            
   

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

 


