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  التى متنحها جامعة سوهاج الدرجات العلمية

تمنح جامعةننوجان امدججاننالاممججاةامخنوجججلخراجننوجوخلك بحنمجالاننةجولونئججا اخننوجاا جللرنمج خنن جتمنح ججاننالاممج

 جاةامخوججالتخوجاطالبجعل اوججاب ما لك سجاجاايومنس

  كلية التربية  -1

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 ربية شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  الليسانس فى اآلداب والت 1

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة اللغة اإلنجليزية   2

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة اللغة الفرنسية  3

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة التــاريــخ  4

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة الجغرافيــــا 5

 يسانس فى اآلداب والتربية شعبة علم النفس الل 6

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة الفلسفة واإلجتماع 7

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة التعليم األساسى الحلقة األولى تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية   8

 لقة األولى تخصص اللغة اإلنجليزية الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة التعليم األساسى الح 9

 دراسات اإلجتماعية  الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة التعليم األساسى الحلقة األولى تخصص ال 10

 البكالوريوس فى العلوم والتربية شعبة التعليم األساسى الحلقة األولى تخصص الرياضيات   11

 عليم األساسى الحلقة األولى تخصص العلــــــوم البكالوريوس فى العلوم والتربية شعبة الت 12

 البكالوريوس فى العلوم والتربية  شعبة الرياضيات  13

 البكالوريوس فى العلوم والتربية شعبة الفيزياء  14

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية   15

 اللغة اإلنجليزية   الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة 16

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة اللغة الفرنسية  17

 الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة التــاريــخ  18

جي نخوجاجكر بلجكلجعممج:  ادوار التخرج

 كلية العلوم  -2

ج  -:  الدرجات العلمية التى تمنحها

 البكالوريوس فى العلوم شعبة الكيمياء  1

 وس فى العلوم شعبة الفيزياء  البكالوري  2

 البكالوريوس فى العلوم شعبة الجيولوجيا   3

 البكالوريوس فى العلوم شعبة علم الحيوان   4

 البكالوريوس فى العلوم شعبة علوم الحاسب   5

 البكالوريوس فى العلوم شـــــــــــــعبة الرياضيات    6

 روبيولوجيا  البكالوريوس فى العلوم شعبة الكيمياء والميك 7

 البكالوريوس فى العلوم شعبة الكيمياء وعلم الحيوان   8

 البكالوريوس فى العلوم شعبة الكيمياء و النبات   9

 البكالوريوس فى العلوم شعبة الجيوفيزياء  10

 البكالوريوس فى العلوم شعبة الفيزياء والكيمياء   11

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج
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 ب كلية اآلدا -3

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 الليسانس فى اآلداب قسم اإلعالم شعبة الصحافة   1

 الليسانس فى اآلداب قسم الدراسات اإلسالمــــية   2

 الليسانس فى اآلداب قسم المكتبات والمعلومات   3

 الليسانس فى اآلداب قسم اآلثار اإلسالمية  4

 مصرية  الليسانس فى اآلداب قسم اآلثار ال 5

 الليسانس فى اآلداب قسم اللغة الفرنسية وآدابها   6

 الليسانس فى اآلداب قسم اللغة العربية وآدابها   7

 لليسانس فى اآلداب قسم اللغة االنجليزية وآدابها   8

 الشرقية وآدابها شعبة اللغة الفارسية وآدابها  الليسانس فى اآلداب قسم اللغات  9

 الشرقية وآدابها شعبة اللغة التركية وآدابها  ب قسم اللغات الليسانس فى اآلدا 10

 الشرقية وآدابها شعبة اللغة العبرية وآدابها  الليسانس فى اآلداب قسم اللغات  11

 الليسانس فى اآلداب قسم اإلعالم شعبة العالقات العامة واإلعالم السياحى   12

 الالتينية  الليسانس فى اآلداب قسم الدراسات اليونانية و 13

 الليسانس فى اآلداب قسم اإلجتماع   14

 الليسانس فى اآلداب قسم الفلسفة   15

 الليسانس فى اآلداب قسم الترميم   16

 الليسانس فى اآلداب قسم علم النفس   17

 الليسانس فى اآلداب قسم الجغرافيا   18

 الليسانس فى اآلداب قسم الجغرافيا شعبة عامة  19

 فى اآلداب قسم الجغرافيا شعبة نظم المعلومات الجغرافية الليسانس  20

 الليسانس فى اآلداب قسم الجغرافيا شعبة المساحة والخرائط 21

 الليسانس فى اآلداب قسم التاريخ   22

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

ج:بمصروفات الخاصة الجديدة البرامج

 ة )بنظام الساعات المعتمدة( نجليزيالترجمة باللغة االبرنامج الليسانس فى  1

 الترجمة باللغة الفرنسية )بنظام الساعات المعتمدة( برنامج الليسانس فى  2

 الترجمة باللغة االلمانية )بنظام الساعات المعتمدة( برنامج الليسانس فى  3

 الترجمة باللغة االيطالية )بنظام الساعات المعتمدة(  برنامج في الليسانس  4

 ظام الساعات المعتمدة( )بنلمعلومات  ونظم ا  المساحة والخرائط   رنامجب في  سانساللي 5

 الفئات الخاصة )بنظام الساعات المعتمدة( برنامج الليسانس فى  6

 )بنظام الساعات المعتمدة( ها  لغير الناطقين ببرنامج اللغة العربية الليسانس  7

 دة( ة الجديدة )بنظام الساعات المعتمبرنامج تنمية المجتمعات العمراني  فيس الليسان 8

 )بنظام الساعات المعتمدة( البحرية واالستشعار عن بعد  المساحة  في س الليسان  9

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج
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 كلية التجارة  -4

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 البكالوريوس فى التجارة شعبة المحاسبة   1

 ل  ارة شعبة إدارة أعما البكالوريوس فى التج  2

 البكالوريوس فى التجارة شعبة اإلقتصاد   3

 البكالوريوس فى التجارة شعبة التامين   4

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

ج:جالجديدة الخاصة بمصروفات لبرامجا

 ة باللغة االنجليزية شعبة المحاسبة  البكالوريوس فى التجار  1

جممر بلجكلجعي نخوجاجكج:  ادوار التخرج

 لطب اكلية  -5

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 )بنظام النقاط المعتمدة(     الطب والجراحةالبكالوريوس فى  1

جن فمبرجاك اخ جكلجعمم:  ادوار التخرج -6

 كلية الزراعة  -6

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

   اعية برنامج األراضى والمياهالبكالوريوس في العلوم الزر 1

 يوس في العلوم الزراعية شعبة اإلنتاج الزراعى العام البكالور 2

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج وقاية وامراض النبات شعبة مبيدات   3

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج اإلنتاج اإلنتاج الحيوانى والدواجن  4

 ج النباتى شعبة البساتين  إلنتافي العلوم الزراعية برنامج االبكالوريوس   5

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج اإلنتاج النباتى شعبة المحاصيل   6

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج التكنولوجيا الحيوية  شعبة الميكروبيولوجيا  7

 اإلقتصاد الزراعى   شعبة  علوم اإلقتصادية واإلجتماعيةالبكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج ال 8

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية شعبة البرنامج الرئيسى   9

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية شعبة الصناعات الغذائية   10

 الغذية شعبة االلبان  جيا الزراعية برنامج علوم وتكنولوالبكالوريوس في العلوم ا 11

 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج وقاية وامراض النبات شعبة أمراض نبات  12
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 البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج التكنولوجيا الحيوية شعبة الوراثة   13

 البكالوريوس في العلوم الزراعية   14

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  جادوار التخر

   تكنولوجيا والتعليمالية كل -7

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 البكالوريوس فى التعليم الصناعى قسم الكهرباء شعبة االلكترونيات  1

 البكالوريوس فى التعليم الصناعى قسم الكهرباء شعبة القوى واالالت الكهربية  2

 تكييف د والقسم الميكانيكا شعبة التبري  البكالوريوس فى التعليم الصناعى  3

 البكالوريوس فى التعليم الصناعى قسم الميكانيكا شعبة انتاج  4

 البكالوريوس فى التعليم الصناعى قسم االنشاءات المدنية والمعمارية  5

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

 كلية التمريض -8

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 التمريض علوم فى ريوسالبكالو  1

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  رجالتخ ادوار

ججملةراججاجنيجاارملكضججارمبعجا اخوججارملكضج

ج-أاال:جعةراججارملكض:

ج -: الدرجات العلمية التى يمنحها

 دبلوم المعهد الفني للتمريض  1

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

ج-ثمنخم:ججااوا مججارخصص ى:

 صة بمصروفاتالبرامج الخا
 صصى التخ دبلوم التمريض 1

جي نخوجاابرمبرجكلجعممج:  ادوار التخرج

ج

ج



 

5 
 

ج

 كلية الهندسة -9

ج -:  الدرجات العلمية التى تمنحها

 البكالوريوس فى الهندسة قسم الهندسة المدنية شعبة هندسة المنشآت   1

 البكالوريوس فى الهندسة قسم الهندسة المدنية )شعبة عامة(  2

 ائية شعبة اإللكترونيات واإلتصاالت لكهربفى الهندسة قسم الهندسة االبكالوريوس   3

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

 كلية الطب البيطري   -10

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 البيطرية  الطبية  العلوم فى   البكالوريوس 1

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

 الرياضية كلية التربية  -11

  -: ات العلمية التى تمنحهاالدرج

 البكالوريوس فى التربية الرياضية تخصص اإلدارة الرياضية  1

 ( رياضية مختارة أنشطة في) البكالوريوس فى التربية الرياضية تخصص التدريب الرياضى  2

 البكالوريوس فى التربية الرياضية تخصص تدريس التربية الرياضية 3

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

 كلية الصيدلة  -12

ج -: العلمية التى تمنحها درجاتال

 ) بنظام الساعات المعتمدة(    العلوم الصيدليةالبكالوريوس فى  1
 

 ) بنظام الساعات المعتمدة(    العلوم الصيدلية برنامج الصيدلة االكلينيكية البكالوريوس فى  2

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

ج

ج
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 كلية األلسن  -13

   -: حهاتمن التيات العلمية الدرج

 وآدابها  اإلنجليزيةقسم اللغة االلسن  فيالليسانس  1

 وآدابها  الفرنسيةقسم اللغة االلسن  فيالليسانس  2

 وآدابها  الفارسيةقسم اللغة االلسن  فيالليسانس  3

 وآدابها االلمانيةقسم اللغة االلسن  فيالليسانس  4

 وآدابها  االيطاليةقسم اللغة االلسن  فيالليسانس  5

 وآدابها  العبريةقسم اللغة االلسن  فيليسانس ال 6

 وآدابها  التركيةقسم اللغة االلسن  فيالليسانس  7

جي نخوجاجكر بلجكلجعمم:  ادوار التخرج

 كلية الحقوق   -14

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 الحقوق باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدةفى  الليسانس 1

ج(جامعوجعةرماةج135اثمنىجاصخجىجشلطجإتمممجدلجاوج)جالججتلم:  ادوار التخرج

 كلية اآلثار -15

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 المصرية اآلثارقسم   ثاراالالبكالوريوس فى  1

 اإلسالمية  اآلثارقسم  ريوس في االثارلو البكا 2

  اآلثارترميم قسم  ريوس في االثارلو البكا 3

جمملجكلجعي نخوجاجكر ب:  رجادوار التخ

 كلية الحاسبات والمعلومات -16

ج -: الدرجات العلمية التى تمنحها

 الحاسبات والمعلومات البكالوريوس فى  1

 ي نخوجاجكر بلجكلجعممج:  دوار التخرج

ج:بمصروفات الخاصة الجديدة البرامج

 ت املعتمدة(الساعا ) بنظام الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات برنامج ختصصاحلاسبات واملعلومات بكالوريوس  1
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 ) بنظام الساعات املعتمدة( احلوسبة واملعلوماتية احليوية جبرنام ختصصاحلاسبات واملعلومات بكالوريوس  2

ج(أكر بليحميلجاك نخوجاجاصخجىج):  ادوار التخرج

 التربية النوعيةكلية  -17

ج  -: تمنحها التيالدرجات العلمية 

 شعبة التربية الفنية البكالوريوس  1

 الموسيقية شعبة التربية  وس البكالوري 

 االقتصاد المنزلى شعبة البكالوريوس  

 معلم الحاسب االلىشعبة البكالوريوس  

 ليمتالتكنولوجيا والعشعبة البكالوريوس  

 االعالم التربوى شعبة البكالوريوس  

 المسرح التربوى شعبة البكالوريوس  

 ي نخوجاجكر بلجكلجعممج:  دوار التخرج

 




