
                كلية الهندسة جامعة سوهاج

            إدارة شئون الطالب

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

األحد 

م2022/5/29
101(2)رسم هندسى 

الثالثاء 

م2022/5/31
101(3) اآلالت الكهربية 101معالجة اإلشارات الرقمية101اإلتصاالت الكهربية101الهندسة الميكانيكية

االربعاء 

م2022/6/1
101(5)مقرر اختيارى 101(4)مقرر اختيارى 101(2)فيزياء 

الخميس 

م2022/6/2
1012مهارات العرض واالتصال1012البيئة والمناخ1012تاريخ الحضارت

مهارات العرض 

واالتصال
1012

السبت 

م2022/6/4
101(4)مقرر اختيارى 101نظرية االتصاالت الرقمية101مبادئ الحاسب اآللى

االحد 

م2022/6/5
10(2)مقرر اختياري101شبكات البيانات101اآلالت الكهربية101(1)كهرو مغناطيسية 

1

الثالثاء 

م2022/6/7
101حماية نظم القوى الكهربائية101دوائر الموائمه مع الحاسب101كيمياء

االربعاء 

م2022/6/8
101إلكترونيات القدرة101(2) مقرر إختياري 101التحليل العددي101دوائر رقمية

الخميس 

م2022/6/9
101(ب)اختبارات كهربائية 101(ب)اختبارات كهربائية 1012تاريخ العلوم الهندسية

السبت 

م2022/6/11
101هندسة الجهد العالى101هوائيات101قياسات كهربية101(1)الكترونيات 

االحد 

م2022/6/12
101التحكم فى نظم القوى الكهربائية101دوائر الموجات متناهية القصر101(2)رياضيات 

الثالثاء 

م2022/6/14
101(4) إلكترونيات 101معالجات دقيقة101(2)الدوائر الكهربية 

نظم القوى الكهربية 

(2)
101

االربعاء 

م2022/6/15
1012(ب)مقرر انسانى وثقافى 

       عميد الكلية   رئيس قسم الهندسه الكهربائية  أمين الكلية     مراجع شئون طالب    

أحمد محمد محمود قاسم/ د.أاحمد السيد عبد الحليم فرغل/د.أجادعبدالرحمن جادهللا الزناتي/دمحمد مرسي السيد /مأسماء محمد محمود/أ

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

{قسم الهندسة الكهربائية+ الفرقة االعدادية}م لالئحة الفصلين الدراسيين 2022/2021جدول االمتحانات  المقترح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

الزمنالزمن الزمناليوم     التاريخ
الفرقة األولى 

قسم الهندسة الكهربائية

(419)الفرقة االعدادية 
الزمن

الزمن
(اتصاالت)الفرقة الثالثة 

الزمن

ً   جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا

            مدير شئون الطالب

،،،،يعتمد 

(قوى واآلت كهربائية)الفرقة الرابعة  الفرقة الثانية
الزمن

(اتصاالت)الفرقة الرابعة 
قوى واآلت )الفرقة الثالثة 

(كهربائية



    كلية الهندسة جامعة سوهاج
إدارة شئون الطالب

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

االحد 

م2022/5/29
101(ب-2)تصميم منشآت خرسانية101(2)مقرر اختيارى 

الثالثاء 

م2022/5/31
1012(ب-3)مقرر انسانى وثقافى 101(ب)إختبارات كهربائية101نظم اتصاالت العمليات العشوائية101آالت حرارية وهيدروليكية

الخميس 

م2022/6/2
101(ب)تصميم منشآت  معدنية 1012(ب-3)مقرر انسانى وثقافى 1012(ب-3)مقرر انسانى وثقافى 1012(ب-2)مقرر انسانى وثقافى  

االحد 

م2022/6/5
101(2)هيدروليكا 101معالجة االشارات الرقمية101من الشعبة(2)مقرر اختيارى 101(ب-1)آالت كهربية 

االربعاء 

م2022/6/8
101تخطيط النقل والمرور101الكترونيات صناعية101(1)دوائر الكترونية 101تصميم دوائر رقمية

السبت 

م2022/6/11
1012(1)مقرر اختيارى 101هندسة الضغط العالى101(ب)هوائيات وانتشار موجات 101قياسات كهربية والكترونية

الثالثاء 

م2022/6/14
101(1)تصميم منشآت الرى 101(ب)إختبارات كهربائية101(ب)اختبارات كهربية 

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

(7)الثالثه  
الزمن

قسم الهندسه المدنيه

م لالئحة الفصلين الدراسيين                           2022/2021                جدول االمتحانات المقترح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

الئحه قديمه {قسم الهندسة الكهربائية+ قسم الهندسه المدنية }       

اليوم     التاريخ

قسم الهندسة الكهربائية

(1)الفرقة الثانية
الزمن

(2) (اتصاالت)الفرقة الثالثة
الزمنالزمن             الفرقة الثالثة                

(14) (قوى واآلت كهربائية)  

          يعتمد،،،

ً   جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا

رئيس قسم الهندسه الكهربائية

أحمد محمد محمود قاسم/ د.ممدوح عباس قناوي        أ/د. أ احمد السيد عبد الحليم فرغل / د

   مراجع شئون طالب      مدير شئون طالب  

جاد عبدالرحمن جادهللا هللا الزناتي   / دمحمد مرسي السيد  /أسماء محمد محمود   م/أ

رئيس قسم الهندسه المدنيه                 عميد الكليةأمين الكلية



                كلية الهندسة جامعة سوهاج

            إدارة شئون الطالب

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمناليمناليمن إلىمنإلىمن

الثالثاء 

م2022/5/31
101(2) هيدروليكا 101هندسة آلية و كهربائية102(2)تخطيط مدن 102(1)تخطيط مدن 102الظل و المرئيات والمنظور

ميكانيكا التربة واألساسات 

(3)
101

االربعاء 

م2022/6/1
101هندسة السكك الحديدية101ادارة مشروةات البناء

الخميس 

م2022/6/2
1012البيئة و المناخ1012تاريخ الحضارات

مهارات العرض 

واالتصال
1012مهارات العرض واألتصال1012البيئة والمناخ1012تاريخ الحضارت1012

السبت 

م2022/6/4
102 (1)تخطيط عمراني واقليمي 

تصميم منشآت الرى 

(ب- 2)
101

االحد 

م2022/6/5

مبادئ الرسم و التصميم 

المعمارى
101مقرراختيارى (2)102تصميم منشآت خرسانية (2)101(1)خواص ومقاومة مواد 102(2)التصميمات التنفيذية101(2)تنفيذ مبانى 102

الثالثاء 

م2022/6/7
101الكميات والمواصفات

إدارة مشروعات 

التشييد
101

االربعاء 

م2022/6/8
102(2)انشاء معمارى 

تطبيقات معمارية على 

(1)الحاسب 
101ميكانيكا التربة واألساسات (1)102(2)نظرية انشاءات 101(2)مقرر اختيارى 101

 تصميم منشآت (4)

خرسانية
102

الخميس 

م2022/6/9
101(5)مقرر اختيارى 

السبت 

م2022/6/11
101هندسة االمداد بالمياه101رسم مدنى104(4)التصميم المعماري104(2)التصميم المعمارى 101نظرية العمارة

هندسة الموانى و 

المالحة الداخلية
101

االحد 

م2022/6/12
101نظرية أنشاءات (4)101(6)مقرر اختيارى

الثالثاء 

م2022/6/14
101(2)نظريات العمارة 

تطبيقات معمارية على 

(2)الحاسب
102تصميم كبارى معدنية101هندسة الطرق والمطارات101رى وصرف101

االربعاء 

م2022/6/15
101مساحة (3)101المساحة

الخميس 

م2022/6/16
101(2)مقرر اختيارى 

 يعتمد،،،

            عميد الكليةأمين الكلية                      مدير شئون الطالب                  مراجع شئون طالب 

                                

ممدوح عباس قناوي /د.أجاد عبدالرحمن جاد هللا الزناتي/  دمحمد مرسي السيد               /                   مأسماء محمد محمود /أ

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

م لالئحة الفصلين الدراسيين                                      2022/2021                                         جدول االمتحانات  المقترح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

{قسم الهندسة المعمارية+ قسم الهندسة المدنية }                    

رئيس قسم الهندسه المعماريه 

فاطمة عثمان محمد/ د.م. أ

رئيس قسم الهندسه المدنيه

ً   جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا

الزمن الزمن
(26)الفرقه الثالثه  (27)الفرقة ثانية  (23)الفرقة االولى 

الزمنالزمناليوم     التاريخ
(99)الفرقة الثالثة(100)الفرقة الثانية (115)الفرقة األولى 

أحمد محمد محمود قاسم/ د.أ

الزمن
(180)الفرقة الرابعة 

قسم الهندسة المدنية

الزمن الزمن

قسم الهندسه المعماريه 

الزمن
(24)الفرقه الرابعه 



   كلية الهندسة جامعة سوهاج

 إدارة شئون الطالب

إلىمنإلىمنإلىمن

101{1}هندسة السكك الحديديه          م2022/6/1االربعاء 

101{1}        (2)مقرر اختيارى تخصصى م2022/6/4السبت 

101اداره مشروعات وحساب الكميه م2022/6/6االثنين 

101{1}        (2)مقرر اختيارى هندسى  م2022/6/8االربعاء 

101{1}    (4)مقرر اختيارى تخصصى م2022/6/11السبت 

101    {1}                (3)مساحة م2022/6/15االربعاء 

  يعتمد،،،
                             عميد الكليةرئيس قسم الهندسه المدنيه    أمين الكلية مدير شئون طالب         مراجع شئون طالب     

أحمد محمد محمود قاسم/ د.أ   ممدوح عباس قناوي/د.                        أجاد عبدالرحمن جادهللا هللا الزناتي   / دمحمد مرسي السيد  / مأسماء محمد محمود   /     أ

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

م2022/2021  الجدول المقترح المتحانات الفصل الدراسى الثانى الئحة نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 

ً   جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا

الزمن
اليوم               التاريخ

الزمن
200300400

الزمن



                                      كلية الهندسة جامعة سوهاج
                                  إدارة شئون الطالب

اليمنإلىمنإلىمنإلىمناليمن

101{2}رسم مدني    

{2} (3)خرسانة مسلحة 102{1} (2)خرسانة مسلحة 

االحد 

م2022/5/29
1012اقتصاديات المشروعات1012 {1}لغه انجليزيه فنيه متقدمه  

1012{2}البيئه واالنسان  101{2}(2)ميكانيكا التربة و االساسات 

101{1}دراسه جدوي واداره المشروعات 

الثالثاء 

م2022/5/31
101{4}(3)ميكانيكا التربة و االساسات 

الخميس 

م2022/6/2
101{3} (4)خرسانة مسلحة 

االحد 

م2022/6/5
1012{3}مهارات االتصال  

االربعاء 

م2022/6/8
101{6} (2)مقرر اختياري تخصصي 

االحد 

م2022/6/12
101{6}  (4)نظريه انشاءات 101

االربعاء 

م2022/6/15
101{5}   (3)مساحه 

                               

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

كليه الهندسه 
اداره شئون طالب 

0
الزمن

السبت 

م2022/5/28

أحمد محمد محمود قاسم/ د.ممدوح عباس قناوي                        أ/د.م.عالء الدين عبدالعال                       أ/جاد هللا جاد الزناتي                       د/محمد مرسي السيد              د/أسماء محمد محمود                م/       أ

،،،،،يعتمد 

الزمن

م2022/2021 الجدول المقترح المتحانات الفصل الدراسى الثاني لبرنامج االنشاءات الئحة نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 

ً   جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا

100 اليوم     التاريخ
الزمن

200300
الزمن

 مراجع شئون طالب                  مدير شئون طالب                     امين الكليه                               منسق البرنامج                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية
                     

400
الزمن 

االثنين 

م2022/5/30



    كلية الهندسة جامعة سوهاج

إدارة شئون الطالب

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

102{1}   (2)نظريه إنشاءات 101{2}المساحه      

101{9}هندسه اليه وكهربيه 102{1}     (2)إنشاء معماري 

101{1} (ب-2)تصميم منشأت خرسانيه 

101{2}تخطيط النفل والمرور   

101{2}   (2)هيدروليكا 101{3}   (2)هيدروليكا 

االثنين 

م2022/5/30
101{2}   (ب)تصميم منشأت معدنيه 101{7}  (1)خواص ومقاومه مواد 102{1}مبادئ الرسم والتصميم المعماري   

ممدوح عباس قناوي       /د.                                             أ

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

   

أحمد محمد محمود قاسم/ د.ممدوح عباس قناوي                     أ/د.م.  أ

اليوم        التاريخ
الفرقه اولي

قسم الهندسة المعماريه 

              أمين الكلية                                           رئيس قسم الهندسه المعماريه      مراجع شئون طالب                               مدير شئون طالب  

{قسم الهندسة المدنيه+ قسم الهندسه المعماريه }م لالئحة الفصلين الدراسيين 2022/2021الجدول المقترح المتحانات التخلفات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

ً   جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا

قسم الهندسه المدنيه

الفرقه الثانيه الئحه جديده 
الزمنالزمن

 رئيس قسم الهندسه المدنيه                              عميد الكلية

                           يعتمد،،،

الفرقه االولي  
الزمن

السبت 

م2022/5/28

االحد 

م2022/5/29

فاطمه عثمان محمد/د.م.جاد عبدالرحمن جادهللا هللا الزناتي                             أ/ دمحمد مرسي السيد  /أسماء محمد محمود                            م/    أ

الزمن
الفرقه الثالثه 



    كلية الهندسة جامعة سوهاج

إدارة شئون الطالب

اليمن اليمن إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

101{2}االت حراريه وهيدروليكيه  101{3}التحليل العددي  101{23}الهندسه الميكانيكيا   101{1}  (2)رياضه 

101{3}  (1)دوائر الكترونيه 101{5}االتصاالت الكهربيه   

101{1}االالت الكهربيه   

االحد 

م2022/5/29

  (2)رسم هندسي 

{17}
1012{1}البيئه والمناخ  

نظريه االتصاالت والعمليات 

{5}العشوائيه   
101

101{1}  (ب-1)االت كهربيه 1012{1}  (ب-3)مقرر انساني وثقافي 101{2}  (ب-2)نظريه المجاالت 101{3}   (2)دوائر كهربيه 1012{1}حقوق إنسان   

101{1} (ب)اختبارات كهربيه 101{2}  (1)كهرومغناطيسيه 

101{1}معالجه االشارات الرقميه   101{2}  (ب-1)نظريه المجاالت 

                         يعتمد،،،

  عميد الكلية                                    وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب ورئيس قسم الهندسه المدنيه                                           أمين الكلية  مدير شئون طالب 

أحمد محمد محمود قاسم/ د.               أممدوح عباس قناوي       /د.                                             أجاد عبدالرحمن جادهللا هللا الزناتي   / دمحمد مرسي السيد  /م

،. الدخول إلى االمتحانات بموجب أى تحقيق شخصية رسمى ومعتمد

  جميع االمتحانات سوف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً

الزمن 

احمد السيد فرغل / دأسماء محمد محمود    /أ

االثنين 

م2022/5/30

السبت 

م2022/5/28

رئيس قسم الهندسه الكهربائيه   مراجع شئون طالب     

اعدادي
الزمن

اليوم     التاريخ
الفرقه االولي

الزمن
الفرقه الثالثه اتصاالت والكترونيات  الفرقه الثانيه الئحه قديمه

الزمن
الفرقه الثانيه الئحه جديده 

الزمن
الفرقه الثالثه  قوي واالت كهربيه 

الزمن الزمن 

قسم الهندسة الكهربائية

اعدادي الئحه قديمه 

{قسم الهندسة الكهربائية+ الفرقه االعداديه }م لالئحة الفصلين الدراسيين2022/2021                                           جدول امتحانات التخلفات المقترح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 


