
  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم التكنولوجيا الحيوية     

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم التكنولوجيا الحيوية بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/١٠/١٤ قد إعتمد الجداول الدراسية
لبرامج القسم في فصل الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومرفق طيه نسخة من الجداول المعتمدة

   ،،، برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم ،،،   

    ،،، يعتمد ،،،     
رئيس مجلس القسم     

أ.د. هشام محمود سيد سعيد     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم التكنولوجيا الحيوية     

   قائمة الجداول الدراسية للمقررات العامة   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

األحد
12:00-14:00

Technical Writing
الكتابة العلمية
1403780

د. نرمين على موسى
د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي

األحد
14:00-16:00

Research Methodology
طرق البحث
1403770

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول
د. حنان مصطفى عبداهللا مصطفى

  ،،، يعتمد ،،،  
عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. هشام محمود سيد سعيد
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم التكنولوجيا الحيوية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
10:00-12:00

Biological Chemistry for Biotechnology 
الكيمياء الحيوية للتقنية الحيوية

1403708

أ.د. مدحت أبوجمعة محمد هارون
د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي
د. سالي احمد عبد العزيزصبره

السبت
14:00-16:00

Basics of Molecular Biology
أساسيات البيولوجيا الجزيئية

1403702

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول
د. نرمين على موسى

األحد
10:00-12:00

Microbial Biotechnology
التكنولوجيا الحيوية الميكروبية

1403701

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول
أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين

د. أميرة محمد إمبابي
د. هدى عيد محمود محمد 

اإلثنين
10:00-12:00

Basics of Biotechnology
أساسيات التكنولوجيا الحيوية

1403703

أ.د. هشام محمود سعيد
أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين

د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي

اإلثنين
12:00-14:00

Biochemical Analysis
التحليالت الكيموحيوية فى العلوم البيولوجية

1403704

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول
أ.د. مدحت أبوجمعة محمد هارون

أ.د. هشام محمود سعيد
أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين

د. أميرة محمد إمبابي

  ،،، يعتمد ،،،  
عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. هشام محمود سيد سعيد
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم التكنولوجيا الحيوية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الدكتوراه   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Advanced Specialized Course
مقرر تخصصى متقدم

1403810

أ.د. هشام محمود سعيد

السبت
10:00-12:00

Advanced molecular biology
البيولوجيا الجزيئية المتقدمه

1403812

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول
د. نرمين على موسى

السبت
12:00-14:00

Immuno-biotechnology Techniques
تقنيات المناعة الحيوية

1403807

أ.د. مدحت أبوجمعة محمد هارون
د. سالي احمد عبد العزيزصبره

األحد
12:00-14:00

Molecular diagnosis of diseases
التشخيص الجزيئى لألمراض

1403803

أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين
د. أميرة محمد إمبابي

د. هدى عيد محمود محمد 

اإلثنين
12:00-14:00

Pharmacogenomics 
المعلوماتية الجينية الصيدلية

1403808

د. أميرة محمد إمبابي
د. نرمين على موسى

د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي

  ،،، يعتمد ،،،  
عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. هشام محمود سيد سعيد
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