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

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
12:00-14:00

Genetic Engineering
الهندسة الوراثية

1403714

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول

السبت
12:00-14:00

Biostatistics
االحصاء الحيوي

1403720

أ.د. شاكر حلمي السيد 
د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي

األحد
12:00-14:00

Basics of Nano-Biotechnology 
أساسيات تقنية النانوبيوتكنولوجي

1403723

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

األحد
12:00-14:00

Basics of Molecular Biology
أساسيات البيولوجيا الجزيئية

1403702

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول

اإلثنين
10:00-12:00

Methods of Research in Molecular Biology
طرق بحثية فى البيولوجيا الجزيئية

1403716

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

د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي

اإلثنين
12:00-14:00

Applications of Biotechnology
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

1403705

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

د. أميرة محمد إمبابي
د. هدى عيد محمود محمد 

اإلثنين
12:00-14:00

Basics of Bioinformatics 
أساسيات المعلوماتية الحيوية

1403721

أ.د. هشام محمود سعيد
د. نفرتيتي عدلي حسن النخيلي

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه 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   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Molecular diagnosis of diseases
التشخيص الجزيئى لألمراض

1403803

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

السبت
10:00-12:00

Immuno-biotechnology Techniques
تقنيات المناعة الحيوية

1403807

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

اإلثنين
11:00-13:00

Methods of Biotechnology 
طرق بحثية فى التقنية الحيوية

1403813

أ.د. طه إبراهيم محمد زغلول

األربعاء
10:00-12:00

Advanced Specialized Course
مقرر تخصصى متقدم

1403810

أ.د. مدحت أبوجمعة محمد هارون

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه 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 العملية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Methods of Research in Molecular Biology
طرق بحثية فى البيولوجيا الجزيئية

1403716

احمد حمدى على الدكش
اسماء ممدوح الشربيني 

منال عبدالفتاح محمد عبدالرحمن
تقى عادل محمد عبد الحميد البرقي

Applications of Biotechnology
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

1403705

تقى عادل محمد عبد الحميد البرقي
اسماء ممدوح الشربيني 

منال عبدالفتاح محمد عبدالرحمن
احمد حمدى على الدكش

تقى عادل محمد عبد الحميد البرقي

Genetic Engineering
الهندسة الوراثية

1403714

دينا حسن محمود السالموني

Basics of Nano-Biotechnology 
أساسيات تقنية النانوبيوتكنولوجي

1403723

د. سالي احمد عبد العزيزصبرى

Basics of Molecular Biology
أساسيات البيولوجيا الجزيئية

1403702

دينا حسن محمود السالموني

    ،،، 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 العملية في برنامج الدكتوراه   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Immuno-biotechnology Techniques
تقنيات المناعة الحيوية

1403807

د. سالي احمد عبد العزيزصبرى

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. هشام محمود سيد سعيد     
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