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 الكليات املوجودة جبامعة سوهاج  

 وشروط االلتحاق بها

 مقر الكلية –شروط القبول بالكلية واالقسام   –مدة الدراسة 

  -( كلية هى: 17ضم جامعة سوهاج )ت

  كلية التربية -1

 اجتيمم    بهمم  االلتحمم   وشممرو  طفولمم  ونربيمم  اس سمم   وتعلممي  ري ضمم  وتربيمم  عمم   التربيمم  كليمم  وتضمم 

 الطبي  ومقره  ب لج مع  الجديدة ب لكوامل  ق اللي و   الشخصي  االختب رات

لنيل درج  الليس نس أو البك لوريوس أربع سنوات دراسي  مو ع  علي  -: مدة الدراسة

 ثم ني  فصول دراسي  

بوو  يوة شروط الق تقبممل الكليمم  الطمماص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  عل مم  :    بالكل

ظمم   الممااو سممنوات أو ممم  اع دليمم  ا ر مم لث تجمم رب بنري ضمم أ أدبمما د الممدبلو  ال –)علممو  

 عن طريق مكتب التنسيق

 لقبول ب ألقس   ب لكلي  طبق  للشرو  الت  يضعي  مجلس الكلي  و مجلس الج مع  ا -: باألقسام القبو شروط 

 كلية العلوم   -2

   ول دراسيلنيل درج  البك لوريوس أربع سنوات دراسي  مو ع  علي ثم ني  فص -مدة الدراسة :

يووة بووو  بالكل تقبممل الكليمم  الطمماص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  عل مم  :  شووروط الق

  ا ر  لث عن طريق مكتب التنسيقأو م  اع دلي   ري ض أ  –)علو  

القبول ب ألقس   ب لكلي  طبق  للشرو  الت  يضعي  مجلس الكلي  و -: شروط القبو  باألقسام

   مجلس الج مع 

        القديم  شرقى البحر مدين  ن لر.مع  الج  ج ه و سالمقر : 
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 كلية اآلداب -3

 رج  الليس نس أربع سنوات دراسي  مو ع  علي ثم ني  فصول دراسي   د  لنيل -: مدة الدراسة

يووة بووو  بالكل تقبممل الكليمم  الطمماص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  عل مم  : شووروط الق

 .طريق مكتب التنسيق لث عنر   اري ض أ أدبا أو م  اع دلي    –)علو  

القبول ب ألقس   ب لكلي  طبق  للشرو  الت  يضعي  مجلس الكلي  و -: شروط القبو  باألقسام

  مجلس الج مع  

 الج مع  الجديدة ب لكوامل. المقر : 

 كلية التجارة -4

أربع سنوات دراسي  مو ع  علي ثم ني    البك لوريوس لنيل درج  مدة الدراسة  

 .  سيفصول درا

يووةشووروط ال بووو  بالكل تقبممل الكليمم  الطمماص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  عل مم  :  ق

المممدبلو  التجممم رب بنظممم   ا عيمممد الفاممم  التجممم ر  د د  ري ضممم أ أدبممما أو مممم  اع دليممم  –)علمممو  

 .ا ر  لث عن طريق مكتب التنسيقالااو سنوات 

يووة  بووالبرامل بالكل بووو   يمم  و جلممس الكلم  عي طبقمم  للشممرو  التمم  يضمم: شووروط الق

 مجلس الج مع     

        .الج مع  الجديدة ب لكوامل: المقر 
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 لطباكلية  -5

 ، ) بنظ   النق  أ  أ امتي    2+ 5سنوات )  خمس لنيل درج  البك لوريوس  :مدة الدراسة 

عل   تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  أو م  اع دلي  :  شروط القبول بالكلية

   علو 

         .شرقى البحر مدين  ن لر القديم الج مع  سوه ج  املقر :

 كلية الزراعة -6

سددةمددد أربممع سممنوات دراسممي  مو عمم  علممي ثم نيمم    البكمم لوريوس لنيممل درجمم   -:ة الدرا

 فصول دراسي   

يددة بددول بالكل تقبممل الكليمم  الطمماص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  أو ممم  : شددروط الق

ا ر مممم لث عممممن طريممممق بلممممو  ا ممممدارس ال راعيمممم  د دعلممممو    مممم عل اع دليمممم  والممممدبلو 

 مكتب التنسيق

  طبق  للشرو  الت  يضعي  مجلس الكلي  و مجلس الج مع -:  بالربامج  بالكلية القبولشروط 

         الج مع  الجديدة ب لكوامل. املقر :

   التكنولوجيا والتعليمكلية  -7

ي  مو ع  علي ثم ني   دراس واتسن عربأ  لنيل درج  البك لوريوس -:  مدة الدراسة

 فصول دراسي   

أو عل   ري ض   تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  : شروط القبول بالكلية

دبلو  ا دارس الا نوي  الصن عي  نظ   خمس سنوات وثاو سنوات  و م  اع دلي   

 ا ر  لث عن طريق مكتب التنسيق 

    .سوه ج ال ويت :  املقر
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 تمريضكلية ال -8

 وشممرو  ا عيممد الفامم  للتمممري  ودبلممو  التمممري  الت ص مم   التمممري  كليمم  وتضمم 

الج معممممممم  الطبيممممممم  ومقرهممممممم   اللي قممممممم  و  الشخصمممممممي  االختبممممممم رات اجتيممممممم    بهممممممم  االلتحممممممم  

 القديم  شر  البحر مدين  ن لر

 ول فص  ي  نثمسنوات دراسي  مو ع  علي   اربعالبك لوريوس لنيل درج  -:  مدة الدراسة

 . الج معيب  ستشفى  + ع   تدريب ) امتي  أ   دراسي

) تقبممل الكليمم  الطمماص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  أو ممم  اع دليمم   :  شروط القبول بالكلية

ا ع همممد الفنيممم  التمريضمممي  وا عيمممد الفاممم  الصممم ى )شمممعب  تممممري  عممم   أ  -عل ممم  علمممو  أ

 . نسيقمكتب التيق عن طر ا ر  لث  بعد اجتي   اختب ر القدرات

o المعهد الفني للتمريض 

لنيل دبلو  ا عيد الفا  للتمري  سنتلث اعقبه  ست  اشير  تدريب  :  مدة الدراسة

 )أمتي   أ ب  ستشفا الج معي 
يقبل ا عيد الطاص ال  لممللث علممي الا نويمم  الع ممم  عل مم  علممو   أو :   شروط القبول باملعهد

 ختب رات القبول ا قرره.د اجتي  ه  اسيق بعا ر  لث عن طريق مكتب التنم  اع دلي  

في ح ل    للتمري  التقد  لالتح   بكلي  التمري  يحق لخريجي معيد الفا  

 .ف كثر عن طريق مكتب التنسيق  %75علي نسب    حصول الط لب 

وا عيمممممممد الفاممممممم  الصممممممم ى ) شمممممممعب   ا ع همممممممد الفنيممممممم  التمريضمممممممي  حيمممممممي اث خريجمممممممى 

القبمممممول  يلتحقممممموث ب لفرقممممم  الا نيممممم  بعمممممد اجتيممممم  ه  اختبممممم رات ممممممري  العممممم   أتال

 .ا قرره لي 
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 كلية الهندسة  -9
 فصول دراسي   عشرةسنوات دراسي  مو ع  علي   البك لوريوس خمسلنيل درج   -:  مدة الدراسة

 والدبلو   ع دليتقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  أو م  ا : شروط القبول بالكلية

 ا ع هد الفني  الصن عي  أ  -معيد مس ح   -)عل   ري ض  

         الج مع  الجديدة ب لكوامل.المقر : 

 كلية الطب البيطري  -10

 فصول دراسي    عشرةسنوات دراسي  مو ع  علي  البك لوريوس خمسلنيل درج   -:مدة الدراسة

عل   لي الا نوي  الع م  أو م  اع دلي  للث عتقبل الكلي  الطاص ال  ل -:شروط القبول بالكلية

 عن طريق مكتب التنسيق.علو  

         الج مع  الجديدة ب لكوامل.:  املقر

 الرياضية  كلية التربية   -11

 سنوات دراسي  مو ع  علي ثم ني  فصول دراسي    البك لوريوس أربعلنيل درج  :  مدة الدراسة
-األدبا   ) لللث علي الا نوي  الع م  أو م  اع دلي  ص ال  تقبل الكلي  الطا : شروط القبول بالكلية

 عن طريق مكتب التنسيق. القدرات  ر اجتي   اختب بعد عل   ري ض  أ -عل   علو 

 طبق  للشرو  الت  يضعي  مجلس الكلي  و مجلس الج مع   -:شروط القبول باالقسام بالكلية

         الج مع  الجديدة ب لكوامل.:  املقر

 ة لصيدلكلية ا -12

) خمس  مستوي ت على سنوات دراسي    خمسدكتور الصيدل   لنيل درج  : مدة الدراسة

 عشرفصول دراسي  أطبق  لنظ   الس ع ت ا عتمدة + سن  تدريب متقد ) امتي  أ .
 عل   علو  تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  أو م  اع دلي  :  شروط القبول بالكلية

 طريق مكتب التنسيق. لث عنا ر  
طبق  للشرو  الت  يضعي  مجلس الكلي  و : جلديدة ) الصيدلة االكلينيكية (شروط القبول بالربامج ا

 مجلس الج مع  
         القديم  شرقى البحر مدين  ن لر.الج مع  سوه ج :  املقر
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 كلية األلسن  -13
 ي ثم ني  فصول دراسي   ع  علسنوات دراسي  مو   الليس نس أربعلنيل درج  : مدة الدراسة

تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  أو م  اع دلي     :شروط القبول بالكلية

 . ا ر  لث عن طريق مكتب التنسيق  عل   ري ض  أ-عل   علو -)األدبا
         الج مع  الجديدة ب لكوامل.: املقر 

 كلية الحقوق  -14

ـدددـمددددة الدراس سمممنوات دراسمممي  مو عممم  علمممي ثم نيممم   بكممم لوريوس أربمممعلارجممم  لنيمممل د -: ةــــــ

 نظ   الس ع ت ا عتمدةأ) فصول دراسي  

) تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  أو م  اع دليمم    -:  شروط القبول بالكلية

معيممممد فامممم  تجمممم رب شممممعب  والممممدبلو   شممممعب  قمممم نوث  -عل مممم  ري ضمممم   -عل مممم  علممممو   -األدبمممما 

 .ر  لث عن طريق مكتب التنسيق ا ث أالق نو 

         .مبا  كلي  ال راع   الج مع  الجديدة ب لكوامل: املقر 

 كلية اآلثار    -15

 سنوات دراسي  مو ع  علي ثم ني  فصول دراسي    البك لوريوس أربعلنيل درج   -: مدة الدراسة

)  م  أو ممم  اع دليمم  الع تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي   -: شروط القبول بالكلية

ومعيمممممد   دبلمممممو  ا مممممدراس الفنيممممم  شمممممعب  التمممممرمي  و  األدبممممما ي عل ممممم  علمممممو  ي عل ممممم  ري ضممممم أ 

 .الترمي 

يددة سددام بالكل بددول باالق طبقمم  للشممرو  التمم  يضممعي  مجلممس الكليمم  و مجلممس  -: شددروط الق

 الج مع   

                  .الج مع  الجديدة ب لكوامل: املقر 
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 معلومات   لت واكلية الحاسبا -16

 لنيل درج  البك لوريوس اربع  سنوات دراسي  .  -: مدة الدراسة

) تقبل الكلي  الطاص ال  لللث علي الا نوي  الع م  أو م  اع دلي    -:شروط القبول بالكلية

 . ري ض  أ عن طريق مكتب التنسيق  -  علو  عل   

       .    الج مع  الجديدة ب لكوامل مبا  كلي  الطب البيطر : املقر 

   التربية النوعيةكلية  -17

 لنيل درج  البك لوريوس اربع  سنوات دراسي  .  -: مدة الدراسة

 االلتح    نفس ع   في ع م  او م  اع دلي  لصول على الا نوي  اال  -:شروط القبول بالكلية

وسممميقي أ لالتحممم   بشمممعب  ) التربيممم  الفنيممم  وا تعقمممد  التممم اختبممم ر القمممدرات  فممميالنجممم   

 .الختب ر الشخ   وا

         سوه ج -مدين  ن ضر : املقر 

 

 

 

 


	 يحق لخريجي معهد الفنى للتمريض التقدم للالتحاق بكلية التمريض في حالة حصول الطالب علي نسبة 75% فاكثر عن طريق مكتب التنسيق.



