
 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 ٔادلٛبِ  األراػٙلظى  يفؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ايزحبَبدعذٔل 

 و7177 – 7177 اجلبيؼٙيٍ انؼبو  انضبَٙ انذراطٙخالل انفظم 

 ٔادلٛبِ ( األراػٙانؼهٕو انشراػٛخ )  يف انجحضٙأٔالً : ادلبعظزري 

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 هغخ االجنهٛشٚخان ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 انشراػخ انؼؼٕٚخ
 رظًٛى ٔحتهٛم انزغبرة انشراػٛخ

 إَزبط زلبطٛم انشٚذ
 يزمذو -غزٔٚبد أراػٙ 

 يزمذو -كًٛٛبء أراػٙ  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 يزمذو -رغذٚخ َجبد 

 دراطبد خبطخ ) انفٛشٚبء انزـجٛمٛخ ( ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ٔادلٛبِ ( األراػٙصبَٛب: دكزٕراِ انفهظفخ فٗ انؼهٕو انشراػٛخ ) 

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 إَزبط زلبطٛم انفبكٓخ يف األراػٙ اجلذٚذح
دراطبد خبطخ ) إَزبط اخلزائؾ ادلزؼذدح االطزخذايبد 

 ثبطزخذاو َظى ادلؼهٕيبد اجلغزافٛخ (
 انشراػخ انؼؼٕٚخ

 ْٛذرٔنٕعٙ األراػٙ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 راػٙ (ثذٚم ادلُٓغٛخ ) ْٛذرٔنٕعٙ األ

 دراطبد خبطخ ) انفٛشٚبء انزـجٛمٛخ ( ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء

 انهغخ األدلبَٛخ   ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء
 انهغخ انفزَظٛخ

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير . أغراضهالخاصت وكافت  كماتمحهحاَ تمرتديا حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صبا 

 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
   

   انشراػٙلظى االلزظبد  يفؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ايزحبَبدعذٔل  

 و7177 – 7177 اجلبيؼٙيٍ انؼبو  انضبَٙ انذراطٙخالل انفظم 

 ( انشراػٙظبد االلزانؼهٕو انشراػٛخ )  يف انجحضٙأٔالً : ادلبعظزري 
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 (دخم لٕيٙ دراطبد خبطخ )  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 يشزٔػبد رٚفٛخ طغريح

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 الزظبدٚبد انُمٕد ٔانجُٕن

 اػٛخانزًُٛخ انشر
 اطبنٛت انجحش يف اإللزظبد انشراػٙ

 انزذرٚت اإلرشبدٖ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 إَزبطإلزظبدٚبد 

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ) االلزظبد انشراػٙ  (انؼهٕو انشراػٛخ  يف: دكزٕراِ انفهظفخ  صبَٛب

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 (يزمذو  -دخم لٕيٙ دراطبد خبطخ )  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 اطبنٛت انجحش يف اإللزظبد انشراػٙ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 انهغخ انفزَظٛخ ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 مة ملحوظة ها
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

  االلزظبد انشراػٙ لظى عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف 

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙ م انذراطٙخالل انفظ

 ( االلزظبد انشراػٙيف انؼهٕو انشراػٛخ )  ادلُٓٙ : ادلبعظزري صبنضب
 "ػبو أل  " االلزظبد انشراػٙ  (: ادلبعظزري ادلُٓٙ يف انؼهٕو انشراػٛخ )-7

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 ػًهٙ ٔرـجٛمٙ حبطت آىل ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 إدارح األػًبل ادلشرػٛخ يف األراػٙ انظحزأٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 انظٛبطبد ٔانربايظ انشراػٛخ ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 انضالصبء

 انجُٕن ٔاإلئزًبٌ انشراػٙ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 انشراػخ احلٕٛٚخ ٔانؼؼٕٚخ إلزظبدٚبد ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 "ػبو صبٌ " االلزظبد انشراػٙ  (: ادلبعظزري ادلُٓٙ يف انؼهٕو انشراػٛخ ) -7

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 يمذيخ يف إدارح اجلٕدح ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 ظحزأٚخإدارح األػًبل ادلشرػٛخ يف األراػٙ ان ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 انظٛبطبد ٔانربايظ انشراػٛخ ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 انضالصبء

 انزظٕٚك ٔانزغبرح اإلنكرتَٔٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 إلزظبدٚبد انشراػخ احلٕٛٚخ ٔانؼؼٕٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  اتمعت الجديدة بسوهاج.بمدرجاث كليت الزراعت بالج تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى االرشبد انشراػٙ ٔاجملزًغ انزٚفٙ      
 و7177 – 7177و اجلبيؼٙ يٍ انؼب انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 أٔالً : ادلبعظزري انجحضٙ يف انؼهٕو انشراػٛخ )االرشبد انشراػٙ ٔاجملزًغ انزٚفٙ   (

 : دكزٕراِ انفهظفخ فٗ انؼهٕو انشراػٛخ ) االرشبد انشراػٙ ٔاجملزًغ انزٚفٙ(صبًَٛب 
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 

 نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 صبءانضال

 رًُٛخ يظبدر انضزٔح انزٚفٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 انزًٕٚم ٔاإلئزًبٌ انشراػٙ

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
دراطبد خبطخ "دٔر االطزح انزٚفٛخ يف انزًُٛخ 

 "ادلظزذايخ
 دلذارص احلمهٛخ االرشبدٚخ انشراػٛخ "دراطبد خبطخ " ا

 انهغخ انفزَظٛخ ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 أخير .حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الح 

 
 
 
 
 

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 

 انزًُٛخ ادلظزذايخ ثني انُظزٚخ ٔانزـجٛك ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 انزًُٛخ انزٚفٛخ

 ثُبء انربايظ االرشبدٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 يزمذو - ادلؤطظبد ٔادلُظًبد االعزًبػٛخ
 ختـٛؾ ٔرمٛٛى انربايظ االرشبدٚخ



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 ل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى انجظبرني   عذٔ
 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 (  سُٚخ -فبكٓخ   - خؼز –أٔالً : ادلبعظزري انجحضٙ يف انؼهٕو انشراػٛخ )انجظبرني 

 انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 انزخظض

 سُٚخ فبكٓخ خؼز
 انهغخ اإلجنهٛشٚخ انهغخ اإلجنهٛشٚخ --------------------- ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 71 انضالصبء

 يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ  يشبرم زلبطٛم اخلؼز
دراطبد خبطخ " 

فظٕٛنٕعٛب َجبربد 
 انشُٚخ "

ثٛخ انُجبربد حتذ دراطبد خبطخ )رز
 ادلخزهفخ( دادظزٔف اإلعٓب

دراطبد خبطخ)إَزبط اخلؼز يف األراػٗ  سلظجبد حٕٛٚخ
 انظحزأٚخ(

 منٕ ٔرـٕر اشغبر انفبكٓخ ايزاع انشراػبد احملًٛخ ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 انضالصبء
 حتهٛم االراػٙ ٔادلٛبِ

 يزمذو -اَزبط سْٕر

اطزخذاو يُظًبد انًُٕ يف  --------------------- ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 78 انضالصبء
 اشغبر انفبكٓخ

--------------------- 

 احلبطت اٜيل --------------------- احلبطت اٜيل ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 حاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير .حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صبا 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 
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 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى انجظبرني   
 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 ( سُٚخ -فبكٓخ    -خؼز  – صبَٛب  : دكزٕراِ انفهظفخ يف انؼهٕو انشراػٛخ )انجظبرني

 انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 انزخظض

 سُٚخ فبكٓخ خؼز
 --------------------- --------------------- نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 71 انضالصبء

 رزثٛخ زلبطٛم اخلؼز نهظزٔف  انجٛئٛخ ادلؼبكظخ

ثذٚم يُٓغٛخ) ؿزق إػذاد 
ٔكزبثخانزطبنخ ٔانجحش 

 انؼهًٗ (

جتٓٛش ٔرؼجئخ 
انُجبربد انـجٛخ 

 ٔانؼـزٚخ

 انشراػخ انؼؼٕٚخ احلٕٛٚخ يف زلبطٛم اخلؼز
جبربد حتذ ظزٔف دراطبد خبطخ )رزثٛخ انُ

 ادلخزهفخ( اإلعٓبداد
 يزمذو -افبد ادلخبسٌ ٔادلظبَغ 

 ٛم اخلؼزاالسْبر فٗ زلبط

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 انضالصبء

 فظٕٛنٕعٛب خؼز يزمذو
انزغرياد احلٕٛٚخ يف مثبر 

فظٕٛنٕعٛب َجبربد  انفبكٓخ
 يزمذو - انشُٚخ

 ايزاع انشراػبد احملًٛخ 
 اطزخذاو سراػٛخ االَظغخ انُجبرٛخ يف رلبل اخلؼز

طبد خبطخ " اكضبر اشغبر درا ) ؿزق انجحش ٔادلُبلشبد( ادلُٓغٛخثذٚم 
 احلشزاد انُبلهخ نأل يزاع انُجبرٛخ انشٚزٌٕ"

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 78 انضالصبء
 ٔراصخ اَزبط اذلغٍ

--------------------- --------------------- 
 ركُٕنٕعٛب اَزبط اخلؼز

 --------------------- َظٛخانهغخ انفز انهغخ األدلبَٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

    احملبطٛمانجحٕس يف لظى عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔ  
 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 (   احملبطٛميف انؼهٕو انشراػٛخ ) ادلبعظزري انجحضٙ :   أال

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 

 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 رزثٛخ انذرح انشبيٛخ

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 دراطبد خبطخ " االطزفبدح يٍ ػذو انزٕافك انذارٙ "

 االررجبؽ ٔاالحنذار يف انزغبرة انشراػٛخ
 رظًٛى ٔحتهٛم انزغبرة انشراػٛخ

 انرتثٛخ نظفبد اجلٕدح ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء

 دراطبد خبطخ " االطزفبدح يٍ انؼمى انذكز٘"
دراطبد خبطخ " دراطبد ػهٙ ايزاع انظًظى 

 ٔاالجتبْبد احلذٚضخ يف يمبٔيزٓب"
 اَزبط زلبطٛم احلجٕة

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  لجديدة بسوهاج.بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت ا تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 انٕراصخ ٔاذلُذطخ انٕراصٛخ  عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى       
 و7177 – 7177ؼٙ يٍ انؼبو اجلبي انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 ( انٕراصخ ٔاذلُذطخ انٕراصٛخ يف انؼهٕو انشراػٛخ ) ادلبعظزري انجحضٙ :   أال

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 ٔراصخ طفبد كًٛخ

 ٔراصخ يزمذو
 يزمذو -ًٛخ ٔراصخ طفبد ك

 ٔراصخ عشٚئٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 سراػخ اَظغخ

 اطزخذاو حتهٛم يٕالغ انظفبد انكًٛخ يف رزثٛخ  انُجبد
 احلبطت االيل يف انٕراصخ

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ( انٕراصخ ٔاذلُذطخ انٕراصٛخ يف انؼهٕو انشراػٛخ ) فهظفخ دكزٕراح ان:   صبَٛب

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 دراطبد خبطخ " االيبٌ احلٕٛٚخ ٔاخاللٛبد اذلُذطخ انٕراصٛخ " ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 كًٛٛبء ٔركُٕنٕعٛب انربٔرُٛبد انُجبرٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء

 ظة هامة ملحو
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

    ايزاع انُجبد عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى  
 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 ( ايزاع انُجبد  يف انؼهٕو انشراػٛخ ) ادلبعظزري انجحضٙ :   أال
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 نُجبدٔراصخ يمبٔيخ ايزاع ا ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 ايزاع كبيُخ يف انرتثخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 ٛخانُجبريزاع األفحض ٔرشخٛض 

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

  َتمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير .حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

     ادلٛكزٔثٕٛنٕعٛب انشراػٛخ عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى  
 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 (   ادلٛكزٔثٕٛنٕعٛب انشراػٛخنشراػٛخ )يف انؼهٕو ا ادلبعظزري انجحضٙ :   أال
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 

 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 دراطبد خبطخ " فظٕٛنٕعٛب انجكرتٚب"
 فرئطبد انجكرتٚب

 ئُبد ادلُزغخ نهًؼبداد احلٕٛٚخ"دراطبد خبطخ " انكب
 دراطبد خبطخ " سلظجبد حٕٛٚخ "

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 يٛكزٔثٕٛنٕعٛب ادلخهفبد

 دراطبد خبطخ " يٛكزٔثٕٛنٕعٛب ادلخهفبد "
 ادلٛكزٔثٕٛنٕعٛب انزـجٛمٛخ

 انزفزٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 ٛخاَشميبد يٛكزٔث

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ( ادلٛكزٔثٕٛنٕعٛب انشراػٛخ  يف انؼهٕو انشراػٛخ ) دكزٕراِ انفهظفخ :   صبَٛب
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 بد انجكرتٚبفرئط ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 دراطبد خبطخ " فرئطبد انُجبد" ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 

 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

  

   
 

 انجحٕس يف لظى ٔلبٚخ انُجبد عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔ

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 (   أال  : ادلبعظزري انجحضٙ  يف انؼهٕو انشراػٛخ )ٔلبٚخ انُجبد

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 يزمذو - رمظٛى افبد حٕٛاَٛخ
 دراطبد خبطخ " ؿزق حظز ٔكضبفخ انمٕارع"

 يكبفحخ افبد احملبطٛم
 يكبفحخ االفبد انجظزبَٛخ

 يزمذو -رزثٛخ انُحم ٔاَزبط انؼظم 
 اطزخالص انشٕٚد انؼـزٚخ ٔادلٕاد انفؼبنخ

 يشبكم اَزبط فبكٓخ ادلُبؿك االطزٕائٛخ
 رزثٛخ انُحم

 يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ
 دراطبد خبطخ ) االجتبْبد احلذٚضخ يف يكبفحخ حشزح انزٕرب اثظزهٕٛرب (

 يزمذو -رزثٛخ دٔدح انمش ٔإَزبط احلزٚز 
 حشزاد احملبطٛم انجظزبَٛخ

 كًٛٛبء حٕٛاَٛخ نهحشزاد

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 ءانضالصب

 االسْبر ٔاالمثبر يف اشغبر انفبكٓخ
 انرتثٛخ دلمبٔيخ االيزاع ٔاحلشزاد

 دراطبد خبطخ " ادلكبفحخ ادلزكبيهخ نذٔدح احلشذ اخلزٚفٛخ "
 ؾ ٔجتٓٛش ادلجٛذادخه

 اَشبء ٔادارح ادلُبحم  يزمذو
 اَشبء ٔادارح ادلُبحم  

 افبد خنٛم انجهح ٔؿزق يكبفحزٓب" دراطبد خبطخ "
 دراطبد خبطخ " حشزاد ادلخبسٌ"

 يظبدر ٔطٛبَخ ادلٛبِ
  يزمذو  -ركُٕنٕعٛب حٕٛٚخ

 دراطبد خبطخ " اطض انزغذٚخ يف احلشزاد "

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 اعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير .حضور الطالب تمه الس 

 
 
 

 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 

 

 عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى ٔلبٚخ انُجبد

 و7177 – 7177خالل انفظم انذراطٙ انضبَٙ يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  

 (   انشراػٛخ )ٔلبٚخ انُجبدأال  : ادلبعظزري انجحضٙ  يف انؼهٕو ربثغ : 

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 78 انضالصبء

 ادلزمذو  -االكبرٔطبد انؼبرح ثبنُجبد 
 ايزاع زلبطٛم احلجٕة
 كًٛٛبء ادلجٛذاد احلشزٚخ

 يُزغبد انُحم ٔدٚذاٌ احلزٚز
 يُزغبد حنم انؼظم

 الطبثخ ثبحلشزاد"دراطبد خبطخ " انزُجؤ ن
دراطبد خبطخ " اطزخذاو ادلٕاد انفؼبنخ انظبيخ يٍ انُجبربد انـجٛخ ٔانؼـزٚخ يف يكبفحخ 

 االفبد"
 دراطبد خبطخ " طفبد احلزٚز انـجٛؼٙ "

 يمبٔيخ االفبد نهًجٛذاد

 ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 ثٛئخ ٔفظٕٛنٕعٛب احلشبئش
 ٕاع ٔطالالد انُحم"دراطبد خبطخ " اَ
 فظٕٛنٕعٙ انُحم

 يكبفحخ حٕٛٚخ يزمذو
 افبد ٔايزاع انُحم ٔدٔدح انمش

 احلبطت األيل

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 ضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير .حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغرا 

 

 

   



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 عذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى ٔلبٚخ انُجبد       

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 صبَٛب : دكزٕراِ انفهظفخ   يف انؼهٕو انشراػٛخ )ٔلبٚخ انُجبد   (
 بدحادل انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 االكبرٔطبد ادلزـفهخ ٔادلفرتطخ
 افبد انظٕة ٔانشراػبد احملًٛخ

 رزثٛخ انُحم ٔاَزبط انؼظم يزمذو
 " دراطبد خبطخ " ؿزق حظز ٔكضبفخ انمٕارع

 طخ " االجتبْبد احلذٚضخ يف رزثٛخ انُحم"دراطبد خب
 يزمذو-افبد ادلخبسٌ ٔادلظبَغ 

 دراطبد خبطخ " ػاللخ االكبرٔطبد ثبنًُم االثٛغ "

 ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 انضالصبء

 االكبرٔطبد انـجٛخ ٔانجٛـزٚخ
 دراطبد خبطخ " حشزاد ادلخبسٌ"

 اَشبء ٔادارح ادلُبحم  يزمذو
 طبد خبطخ " ادلكبفحخ ادلزكبيهخ نهمٕارع"درا

 طهٕن احلشزاد
 انرتثٛخ دلمبٔيخ االيزاع ٔاحلشزاد

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء

 اكبرٔنٕعٙ يزمذو
 دراطبد  خبطخ " يكبفحخ افبد ادلخبسٌ"

 انظفبد انـجٛؼٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ دلُزغبد حنم انؼظم
 خشَٔخاكبرٔطبد احلجٕة ادل

 ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء
 رزثٛخ يهكبد انُحم

 ٔلبٚخ انُجبد ٔاحلغز انشراػٙ
 انهغخ انفزَظٛخ

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. االتمحااواثلجان 

 ه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراض. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
   

       ػهٕو االغذٚخ ٔانزغذٚخعذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى  

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 (   ػهٕو االغذٚخ ٔانزغذٚخ أال  : ادلبعظزري انجحضٙ  يف انؼهٕو انشراػٛخ )
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  ٕو انٛ

 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء
 ؿزق احلفظ احلذٚضخ نالغذٚخ

 يزمذو -رغذٚخ اَظبٌ ٔاػذاد انٕعجبد
 دراطبد خبطخ " ركُٕنٕعٛب احلهٕ٘ ٔانشٛكٕالرخ"

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 دراطبد خبطخ " رغهٛف االغذٚخ "

دراطبد خبطخ " اشرتاؿبد طاليخ االغذٚخ داخم يظبَغ 
 انشٕٚد انغذائٛخ "

 يزمذو-يٛكزٔثٕٛنٕعٛب اغذٚخ  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 ركُٕنٕعٛب ادلُزغبد اخلبطخ

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

       ػهٕو االنجبٌعذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى  

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙل انفظم انذراطٙ خال

 (   ػهٕو االنجبٌ أال  : ادلبعظزري انجحضٙ  يف انؼهٕو انشراػٛخ )
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 7 انضالصبء
 ٛم انهنب ٔيُزغبرّانـزق ادلؼًهٛخ احلذٚضخ نزحه ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 71 انضالصبء
 دراطبد خبطخ " انربٔرُٛبد ادلُبػٛخ يف انهنب" ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 77 انضالصبء
 يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 
 (   نجبٌ ػهٕو االيف انؼهٕو انشراػٛخ )  دكزٕراح انفهظفخ :   صبَٛب

 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 ثذٚم يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ " االنجبٌ ادلزكشح ٔاجملففخ " ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 71 انضالصبء
 كًٛٛبء ٔؿجٛؼخ االنجبٌ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء

 

 ملحوظة هامة 
  اج.بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوه تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 (   االَزبط احلٕٛاَٗ أال  : ادلبعظزري انجحضٙ  يف انؼهٕو انشراػٛخ )
 ادلبدح انزٕلٛذ رٚخانزب انٕٛو

دراطبد خبطخ " انزمُٛبد احلذٚضخ يف مجغ ٔرذأل ٔحفظ انظبئم  ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 71 انضالصبء
 ادلُٕ٘ نهزهمٛح االطـُبػٙ يف االغُبو "

دراطبد خبطخ " ربصري انزغرياد ادلُبخٛخ ػهٙ االداء االَزبعٙ  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 غُبو ٔادلبػش "ٔانزُبطهٙ يف اال

 (االَزبط احلٕٛاَٗ يف انؼهٕو انشراػٛخ )  دكزٕراح انفهظفخ :   صبَٛب
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 نغخ اجنهٛشٚخ يف رلبل انزخظض ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء
 الزظبدٚبد االَزبط احلٕٛاَٙ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

دراطبد خبطخ " ربصري انزغرياد ادلُبخٛخ ػهٙ االداء  ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 االَزبعٙ ٔانزُبطهٙ يف اجلبيٕص "

 انهغخ اٜدلبَٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  7/  5 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجديدة بسوهاج. تمحااواثااللجان 

  َتمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ـبطـعـبيؼخ طْٕ
 كهٛـــخ انـشراػـخ

 ٔانجحٕس انذراطبد انؼهٛبإدارح 

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

post Graduate and Research Depart. 

 و 7177/  6/  79( ثزبرٚخ  767كهٛخ يؼزًذح يٍ لجم اذلٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاإلػزًبد ثبجلهظخ رلى )  –عبيؼخ طْٕبط  –كهٛخ انشراػخ 
 إدارة الدراسات العليا والبحوث –كلية الزراعة  -جامعة سوهاج  –مدينة سوهاج اجلديدة  –حمافظة سوهاج  انؼُٕاٌ :

 Post@agr.sohag.edu.eg-Agri ا نربٚذ اإلنكرتَٔٗ :390 – 5527222 فبكض :   390 – 5527222: رهٛفٌٕ 

 
 

 
 

       اَزبط انذٔاعٍعذٔل ايزحبَبد ؿالة انذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس يف لظى 

 و7177 – 7177يٍ انؼبو اجلبيؼٙ  انضبَٙخالل انفظم انذراطٙ 

 ( اَزبط انذٔاعٍ)أال  : ادلبعظزري انجحضٙ  يف انؼهٕو انشراػٛخ 
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ  انٕٛو 
 انهغخ االجنهٛشٚخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  7 انضالصبء

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  71 انضالصبء

 يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ
 اَزبط االراَت ٔانـٕٛر ادلبئٛخ

 دراطبد خبطخ " انرتكٛت اخلهٕ٘ نهغُني "
 شراػٛخرظًٛى حتهٛم انزغبرة ان

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء
 رغذٚخ دٔاعٍ يزمذو

 فظٕٛنٕعٙ دٔاعٍ يزمذو

 ظٓزا 7-77 و7177/  6/  78 انضالصبء
 رػبٚخ دٔاعٍ يزمذو

 فظٕٛنٕعٛب حٕٛاَبد ادلشرػخ
 فظٕٛنٕعٛب االلهًخ

 احلبطت اٜيل  ظٓزا 7-77 و7177/ 7/ 5 انضالصبء

 (   اَزبط انذٔاعٍ  يف انؼهٕو انشراػٛخ )  فهظفخدكزٕراِ ان:   صبَٛب
 ادلبدح انزٕلٛذ انزبرٚخ انٕٛو
 " رشزٚح ْٔظزٕنٕعٙدراطبد خبطخ "  ظٓزا 7-77 و7177/ 6/ 71 انضالصبء
 انربرلخ اخلـٛخ ظٓزا 7-77 و7177/  6/  77 انضالصبء

 ملحوظة هامة 
  دة بسوهاج.بمدرجاث كليت الزراعت بالجاتمعت الجدي تمحااواثااللجان 

 . حضور الطالب تمه الساعت العاشرة صباحاَ تمرتديا كماتمحه الخاصت وكافت أغراضه الشخصيت تمع تمراعاة عدم الحأخير 

 
 
 
 
 


