
 

 جدول المحاضرات النظرية لدبلومة التحاليل البيولوجية  

    2021/2022العام الجامعي  

 

 الموعد  الفصل الدراسى الثانى  الفصل الدراسى األول  اسم المقرر 

 الورقة االولي 

 10- 9األحد   محمد عبد المنعم حجازى منى أ.د.  أ.د. ابراهيم كامل الشوربجى  البيولوجية كيمياء الدم والسوائل -1

 11-9األربعاء  أ.د. محمد أبو الفتوح بسيونى  أ.د. منى محمد عبد المنعم حجازى  انزيمات وهرمونات  -2

 الورقة الثانية 

 واألمان المعملى  علم السموم  -1

 

 صبرى على النجار أ.د. 

 د. محمد ناصف محمد 

 صبرى على النجار أ.د. 

 د. محمد ناصف محمد 

 2- 1االثنين  

 أ.د. محمد أبو الفتوح بسيونى  الدم واألمصال علم  -2

 محمد لبيب سالم أ.د. 

 أ.د. محمد أبو الفتوح بسيونى 

 أ.د. منى محمد عبد المنعم حجازى 

 11- 9الخميس  

 الورقة الثالثة  

 علم الطفيليات واألمراض المشتركة -1

وناقالت    طفيليات  وبائيات ومقاومة   -2

 أمراض 

 أ.د. ابراهيم محمد بكر 

 دسوقى دار أ.د. ياسر  

 أ.د. نهلة عبد العليم رضوان 

 أ.د. ابراهيم محمد بكر 

 أ.د. السيد طه رزق 

 أ.د. نهلة عبد العليم رضوان 

 1- 11الثالثاء 

 

 2-1األربعاء 

 الورقة الرابعة 

 شيماء حمدى الصباغ  أ.د.  بكتريولوجى( )ميكروبيولوجى   -1

 

 شيماء حمدى الصباغ  أ.د. 

 

 12- 11األربعاء 

 

 أ.د. سوزان محمد السواح  ( فطريات  -  فيروسات)  ميكروبيولوجى -2

 أ.د. أنور سعيد البدرى 

 3-2األربعاء  أ.د. أنور سعيد البدرى 

 4-3األربعاء 

 الورقة الخامسة 

 1-11الخميس   د. سها جمعه رمضان  د. سها جمعه رمضان  أجهزة وتقنيات معملية   دقيقة  -1

التحاليل  جودة وضبط معملى إحصاء  -2

 المعملية 

 أ.د. عبد النعيم ابراهيم األسيوطى 

 د. محمد فؤاد عجيبه 

 أ.د. عبد النعيم ابراهيم األسيوطى 

 د. محمد فؤاد عجيبه 

 1-12الخميس  

 

 الدراسة وجه لوجه في األسابيع الفردية  •

 في األسابيع الزوجية  (online)الدراسة عن بعد  •

 

 رئيس مجلس القسم 

 

 خليلأ.د. محمد أحمد 
 

  



 

 لدبلومة التحاليل البيولوجية   الدراسة العملية جدول 

    2021/2022العام الجامعي  

 

 الموعد  الفصل الدراسى الثانى  الفصل الدراسى األول  اسم المقرر 

 الورقة االولي 

 المنعم حجازى أ.د. منى محمد عبد  أ.د. ابراهيم كامل الشوربجى  كيمياء الدم والسوائل البيولوجية -1

 أ.د. محمد أبو الفتوح بسيونى 

 1- 11األحد 

 2-12األربعاء   عبد الحميد على  د. أ.د. زينب ابراهيم عطية  انزيمات وهرمونات  -2

 الورقة الثانية 

 علم السموم واألمان المعملى  -1

 

 أ.د. صبرى على النجار 

 د. محمد ناصف محمد 

 أ.د. صبرى على النجار 

 عبد الحميد على  د.

 4-2االثنين 

 أ.د. منى محمد عبد المنعم حجازى  أ.د. محمد لبيب سالم  علم الدم واألمصال  -2

 د. سها جمعه رمضان 

 2- 12الخميس 

 الورقة الثالثة  

 علم الطفيليات واألمراض المشتركة -1

وبائيات ومقاومة   طفيليات وناقالت    -2

 أمراض 

 أ.د. ابراهيم محمد بكر 

 العليم رضوان أ.د. نهلة عبد  

 دسوقى دار أ.د. ياسر  

 أ.د. ابراهيم محمد بكر 

 أ.د. السيد طه رزق 

 أ.د. نهلة عبد العليم رضوان 

 3- 1الثالثاء  
 4- 2األربعاء  

 الورقة الرابعة 

 أ.د. شيماء حمدى الصباغ   ميكروبيولوجى )بكتريولوجى(  -1

 

 أ.د. شيماء حمدى الصباغ  

 

 11- 9األربعاء  

 أ.د. سوزان محمد السواح  فطريات(  - ميكروبيولوجى )فيروسات  -2

 أ.د. أنور سعيد البدرى 

   12-11األربعاء   أ.د. أنور سعيد البدرى 
 5- 4األربعاء  

 الورقة الخامسة 

 10-9الخميس  د. سها جمعه رمضان  د. سها جمعه رمضان  أجهزة وتقنيات معملية   دقيقة  -1

التحاليل  إحصاء معملى وضبط جودة  -2

 المعملية 

 أ.د. عبد النعيم ابراهيم األسيوطى 

 د. محمد فؤاد عجيبه 

 أ.د. عبد النعيم ابراهيم األسيوطى 

 د. محمد فؤاد عجيبه 

 11- 10الخميس 

 

 الدراسة وجه لوجه في األسابيع الفردية  •

 في األسابيع الزوجية  (online)الدراسة عن بعد  •

 

 رئيس مجلس القسم 

 

 خليلأ.د. محمد أحمد 
 


