
 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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 برنايجانرابعةانفرقة 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 الظبعت 

 االحذ

         ًوذجت ريبضيت بحود عوليبث الوبدة 

         ر 305 ر 343 رقن الوقزر

         قظن الزيبضيبث قظن الزيبضيبث الوكبى

 االثٌيي

      (iiهقزرعولي ) هيذروديٌبهيكب هٌذطت حفبضليت الوبدة 

      ر 351 ر311 ر 313 رقن الوقزر

      الزيبضيبثقظن  قظن الزيبضيبث قظن الزيبضيبث الوكبى

 الثالثبء

         بحود عوليبث ًوذجت ريبضيت الوبدة 

         ر 343 ر 305 رقن الوقزر

         قظن الزيبضيبث قظن الزيبضيبث الوكبى

 االربعبء

         جبزد هجزد هٌذطت حفبضليت الوبدة 

         ر 311 ر 313 رقن الوقزر

         الزيبضيبثقظن  قظن الزيبضيبث الوكبى

 الخويض

         هيذروديٌبهيكب جبزد هجزد الوبدة 

         ر311 ر 311 رقن الوقزر

         قظن الزيبضيبث قظن الزيبضيبث الوكبى

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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 حاسب انى برنايج انفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

       الذكبء االصطٌبعي بحود عوليبث الوبدة 

       ر 331 ر 303 رقن الوقزر

       قظن الزيبضيبث قظن الزيبضيبث الوكبى

 االثٌيي

         حكٌولوجيب الحبطب الوبدة 

         ر 333 رقن الوقزر

         قظن الزيبضيبث الوكبى

 الثالثبء

         بحود عوليبث   الوبدة 

         ر 303   رقن الوقزر

         قظن الزيبضيبث   الوكبى

 االربعبء

 قيبطبث فيشيبئيتعولي  (iiقيبطبث فيشيبئيت) ًظن حشغيل الحبطب الوبدة 

 ببطخخذام الحبطب 

   

    ف 341 ر 331 رقن الوقزر

    قظن الفيشيبء (1)ق قظن الفيشيبء قظن الزيبضيبث الوكبى

 الخويض

             الوبدة 

             رقن الوقزر

             الوكبى

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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  فيزياء برنايجانفرقة انرابعة 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 الظبعت 

 االحذ

    عولي فيشيبء اطيبف جشيئيت عولي فيشيبء رًيي ًووى الجواهذ الوخقذهت  الوبدة 

          ف 301  رقن الوقزر

          (1قظن الفيشيبء )ق  الوكبى

 االثٌيي

    عولي حبطب الي فيزياء الليزر    أطياف جزيئية الوبدة 

       ف 434   ف 434 رقن الوقزر

       (1قظن الفيشيبء )ق   (1قظن الفيشيبء )ق الوكبى

 الثالثبء

        عولي حبطب الي مقرر خاص الوبدة 

           ف 464 رقن الوقزر

           (1قظن الفيشيبء )ق الوكبى

 االربعبء

   الوبدة 
حطبيقبث حبطب 

 للفيشيبء
الفيزيااااااء 
 الحسابية

مقاااااااااااارر 
 خاص

      

       ر 338   رقن الوقزر

       حوبريي حوبريي قظن الزيبضيبث   الوكبى

 الخويض

    عولي فيشيبء جواهذ الزًيي الٌووى الفيزياء الحسابية هوصالث فبئقت الوبدة 

       ف 311 ف 404 ف 303 رقن الوقزر

       (1الفيشيبء )ق قظن (1قظن الفيشيبء )ق (1هذرج ) الوكبى
 

 

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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  انكيًياء برنايجانفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

    كيويبء فيشيبئيتعولي  (viكيويبء عضويت ) (ivكيويبء فيشيبئيت )   الوبدة 

       ك 331 ك 311   رقن الوقزر

       (0م ) (1م )   الوكبى

 االثٌيي

     حبطب آلي   عولي كيويبء ححليليت الوبدة 

     ر 338       رقن الوقزر

     (0م )       الوكبى

 الثالثبء

   عولي كيويبء فيشيبئيت    عولي كيويبء ححليليت الوبدة 

             الوقزر رقن

             الوكبى

 االربعبء

       كيويبء غيز عضويت (ivكيويبء فيشيبئيت )   الوبدة 

       ك 323 ك 311   رقن الوقزر

       (0م ) (0م )   الوكبى

 الخويض

       (viكيويبء عضويت ) عولي حبطب الي كيويبء ححليليت الوبدة 

       ك 331   ك 323 رقن الوقزر

       (1م )   (صم ) الوكبى

 

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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/ 8 102 انثاني انفصم اندراسى  وانكيًياء انفيزياء برنايج انفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

   عولي فيشيبء جواهذ  عولي رًيي ًووى  الجواهذ الوخقذهت  الوبدة 

          ف 301  رقن الوقزر

          (1قظن الفيشيبء )ق  الوكبى

 االثٌيي

       فيزياء الليزر      الوبدة 

       ف 434     رقن الوقزر

       (1قظن الفيشيبء )ق     الوكبى

 الثالثبء

     كيويبء عضويتعولي  عولي كيويبء ححليليت الوبدة 

             رقن الوقزر

             الوكبى

 االربعبء

         كيويبء عضويت كيويبء غيز عضويت الوبدة 

         ك 351 ك 341 رقن الوقزر

         م )د( م )د( الوكبى

 الخويض

     كيويبء عضويت الزًيي الٌووى الكخزوًيبث بصزيت  كيويبء ححليليت الوبدة 

     ك 351 ف 311 ف 331 ك 341 رقن الوقزر

     م )د( (1قظن الفيشيبء )ق (1قظن الفيشيبء )ق م )ج( الوكبى

 

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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  وانًيكروبيونوجى انكيًياءبرنايج  انفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

عولي طووم      فظيولوجيب فطزيبث الوبدة 

 هيكزوبيت

 1م 1، ص0ص

عولي طووم 

 هيكزوبيت

 1م 3، ص2ص 

  

       ى 315 رقن الوقزر

       (3م ) الوكبى

 االثٌيي

     0عولي صٌبعيت ص 1عولي صٌبعيت ص طووم هيكزوبيت 3فطز ص ف.  عولي الوبدة 

   2فطز ص ف.  عولي 1فطزص ف.  عولي 0فطز ص ف. عولي ى 318   رقن الوقزر

      (3م )   الوكبى

 الثالثبء

     هيكزوبيولوجيب ًببث 2عولي صٌبعيت ص 3عولي صٌبعيت ص   الوبدة 

     ى 318   2، ص1، ص0عولي كيويبء عضويت ص رقن الوقزر

     (2م )       الوكبى

 االربعبء

   3، 2، 0،1عولي كيويبء ححليليت ص   كيويبء عضويت كيويبء ححليليت الوبدة 

         ك 351 ك 341 رقن الوقزر

         م )د( م )د( الوكبى

 الخويض

   كيويبء ححليليت الوبدة 
هيكزوبيولوجيب 

 صٌبعيت
 3عولي كيويبء عضويت ص كيويبء عضويت

     ك 351 ى 315   ك 341 رقن الوقزر

     م )د( (3م )   م )ج( الوكبى

 
 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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  انكيًياءواننبات برنايجانفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

             الوبدة 

             الوقزررقن 

             الوكبى

 االثٌيي

      فيزوطبث طحبلب   عولي طحبلب وفيزوطبث  الوبدة 

      ى 301     رقن الوقزر

      (2م )     الوكبى

 الثالثبء

   فلورا ووراثت هجخوع ًببث    عولي كيويبء عضويت الوبدة 

   ى 323       رقن الوقزر

   (3م )       الوكبى

 االربعبء

   عولي كيويبء غيز عضويت   كيويبء عضويت كيويبء ححليليت الوبدة 

         ك 351 ك 341 رقن الوقزر

         م )د( م )د( الوكبى

 خويضال

   عولي هجخوع ًببث كيويبء عضويت عولي فلورا ووراثت كيويبء ححليليت الوبدة 

     ك 351     ك 341 رقن الوقزر

     م )د(     م )ج( الوكبى

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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 انكيًياءوعهى انحيوان برنايجانفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

عولي بيولوجيب  فظيولوجي الوبدة 

 1اطوبك ص

        طلوك

        ح 301 301 رقن الوقزر

        (1م )   ( ح1م ) الوكبى

 االثٌيي

 1،ص0عولي كيويبء غيز عضويت ص     بيئبث خبصت    الوبدة 

         ح 318   رقن الوقزر

         (1م )   الوكبى

 الثالثبء

عولي بيولوجيب اطوبك  0عولىفظيولوجي ص الوبدة 

 0ص

    اطوبكبيولوجيب  

    ح 318      رقن الوقزر

    1م         الوكبى

 االربعبء

 1عولىفظيولوجي ص     كيويبء عضويت  كيويبء ححليليت الوبدة 

         ك 351 ك 341 رقن الوقزر

         م )د( م )د( الوكبى

 الخويض

 1، ص0عولي كيويبء عضويت ص كيويبء عضويت  0عولي بيئبث ص 1عولي بيئبث ص كيويبء ححليليت الوبدة 

     ك 351     ك 341 رقن الوقزر

     م )د(     م )ج( الوكبى

 

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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 انجيونوجيا برنايجانفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

    جيولوجيب هصز جيولوجيب اقخصبديت عولي اقخصبديت عولي اطخشعبر الوبدة 

    ج 318 ج 301     رقن الوقزر

    (2م ) (2م )     الوكبى

 االثٌيي

     عولي جيولوجيب هصز   عولي حصوريت   الوبدة 

             رقن الوقزر

             الوكبى

 الثالثبء

       عولي اطخكشبف ححج ططحيت عولي ححج ططحيت الوبدة 

         ج 331   رقن الوقزر

         (0هعول )   الوكبى

 االربعبء

     جيولوجيب حصويزيت جيولوجيب اطخشعبر اطخكشبف هعذًي   الوبدة 

     ج 323 ج 321 ج 303   رقن الوقزر

     (2م ) (2م ) (2هعول )   الوكبى

 الخويض

       عولي حبطب الي حبطب الي   الوبدة 

         ر 334   رقن الوقزر

         (4م )   الوكبى

 
 
 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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 انجيوكيًياء برنايجانفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

    جيولوجيب هصز جيولوجيب اقخصبديت   ططحيتخحج عولى الوبدة 

    ج 318 ج 301     رقن الوقزر

    (2م ) (2م )     الوكبى

 االثٌيي

 عولي كيويبء ححليليت   عولي جيولوجيب هصز عولي حصوريت   الوبدة 

             رقن الوقزر

             الوكبى

 الثالثبء

     عولي كيويبء عضويت ححج ططحيت   الوبدة 

         ج 331   رقن الوقزر

         (0هعول )   الوكبى

 االربعبء

     جيولوجيب حصويزيت   كيويبء عضويت كيويبء ححليليت الوبدة 

     ج 323   ك 351 ك 341 رقن الوقزر

     (2م )   م )د( م )ج( الوكبى

 الخويض

     كيويبء عضويت   عولي اقخصبديت كيويبء ححليليت الوبدة 

     ك 351     ك 341 رقن الوقزر

     م )د(     م )ج( الوكبى

 

 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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/  8102انفصم اندراسى انثاني   انجيوفيزياء برنايجانفرقة انرابعةجدول 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 الظبعت 

 االحذ

    جيولوجيب هصز جيولوجيب اقخصبديت عولي اقخصبديت عولي اطخشعبر الوبدة 

    ج 318 ج 301     رقن الوقزر

    (2م ) (2م )     الوكبى

 االثٌيي

     عولي جيولوجيب هصز   عولي حصوريت احواض حزطيب الوبدة 

           ج 301 رقن الوقزر

           (2م ) الوكبى

 الثالثبء

         ححج ططحيت عولي ححج ططحيت الوبدة 

         ج 331   رقن الوقزر

         (0هعول )   الوكبى

 االربعبء

     جيولوجيب حصويزيت جيولوجيب اطخشعبر عولي احواض حزطيب   الوبدة 

     ج 323 ج 321     رقن الوقزر

     (2م ) (2م )     الوكبى

 خويضال

    عولي اهخشاساث   عولي حبطب الي حبطب الي اهخشاساث وهوجبث الوبدة 

         ر 341 ف 318 رقن الوقزر

         (4م ) (0م ) الوكبى

 
 



 

 حاصلة على شهادة األعتماد من الهيئة القومية لضمان 
 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 اندراسىعهى انحيواٌ  برنايججدول اندروس اننظرية وانعًهية انفرقة انرابعة

 

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

 االحذ

             الوبدة 

             رقن الوقزر

             الوكبى

 االثٌيي

           طفليبث الوبدة 

           ح313 رقن الوقزر

           1م  الوكبى

 الثالثبء

   بيولوجيب اطوبك  بيولوجيب اطوبكعولي  رخويبث   الوبدة 

   ح 315    ح313   رقن الوقزر

   1م     1م    الوكبى

 االربعبء

         حطور بيئبث  طلوك  الوبدة 

         ح 301  رقن الوقزر

         (1م )  الوكبى

 خويضال

         عولي بيئبث عولي طفيليبث ورخويبث  الوبدة 

             رقن الوقزر

             الوكبى

 


