
 

 

               

 

	

	

	

 )1مجموعة ( ٢٠٢٠-٢٠١٩ثاني تیة الطبیة الفصل الدراسي الامحاضرات برنامج المعلومجدول 

 

 
       

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                برنامج معلوماتیة طبیةمنسق                   
 وقائم بعمل عمید الكلیة                                                

 
 

    
 أ.د. أسامھ إمام                                                         د. منال عبد القادر عبد الفتاح . م.أ             

 
 
 
   

 الیوم

 الوقت            
8 9 10 11 12 1 2 3 4 

     االحد
 للمصطالحات ٢لغة إنجلیزیة 

 الطبیة د. فاطمة سید 
 )١١مدرج (

 مقدمة في المستشعرات الحیویة
 د. إیمان فاروق 

 )٩مدرج (

 

 االثنین
 حقوق إنسان

 د. أحمد السید 
 )٦مدرج (

 أساسیات علم وظائف األعضاء
 أ.د/ محمد فتح الباب
 أ.د/ سحر الصاوي

 )٧مدرج (

     

 الثالثاء
 علم المیكروبات والمناعة  

 أ.م.د/ ھایدي سمیر
 إلھام نجم د. رانیا طلعت & د.

 )٧مدرج (

 إدارة الجودة
 د. رمضان حسین

 )١١مدرج (
     

 االربعاء

  
 ١مقدمة في لغات الحاسب 

 د. عمرو صبري
 )٧مدرج (

     



 

 

               

 

	

	

	

 )2مجموعة ( ٢٠٢٠-٢٠١٩ثاني التیة الطبیة الفصل الدراسي محاضرات برنامج المعلوماجدول 

 الیوم

 الوقت            
8 9 10 11 12 1 2 3 4 

للمصطالحات  ٢لغة إنجلیزیة  االحد
 الطبیة د. فاطمة سید

 )١١مدرج (

 مقدمة في المستشعرات الحیویة
 د. إیمان فاروق 

 )٩مدرج (
     

 االثنین

 حقوق إنسان  
 أ.م.د/ ھالة عبد الجلیل

 )١٠مدرج (

 وظائف األعضاءأساسیات علم 
 أ.د/ محمد فتح الباب
  أ.د/ سحر الصاوي

 )٧مدرج (

   

   الثالثاء

 علم المیكروبات والمناعة  
 أ.م.د/ ھایدي سمیر

 د. رانیا طلعت & د. إلھام نجم
 )٧مدرج (

 إدارة الجودة
 د. رمضان حسین

 )١١مدرج (
   

 ١مقدمة في لغات الحاسب  االربعاء
 د. عمرو صبري

 )٧مدرج (
       

    
            
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              برنامج معلوماتیة طبیةمنسق              
 وقائم بعمل عمید الكلیة                             

 
 
 

            
 أ.د. أسامھ إمام                                      د. منال عبد القادر عبد الفتاح . م.أ                       



 

 

               

 

	

	

	

 )3مجموعة ( ٢٠٢٠-٢٠١٩ثاني التیة الطبیة الفصل الدراسي محاضرات برنامج المعلوماجدول 

 الیوم

 الوقت            
8 9 10 11 12 1 2 3 4 

 االحد

  
للمصطالحات  ٢إنجلیزیة لغة 

 فاطمة سید. د الطبیة
 )١١(مدرج 

 المستشعرات الحیویةفي مقدمة 
 د. إیمان فاروق 

 )٩مدرج (

   

 وظائف األعضاءأساسیات علم  االثنین
 أ.د/ محمد فتح الباب
  أ.د/ سحر الصاوي

 )٧(مدرج 

 إنسانحقوق 
 د. أحمد السید

 )٦مدرج (
     

     الثالثاء

 المیكروبات والمناعةعلم   
 أ.م.د/ ھایدي سمیر

 د. رانیا طلعت & د. إلھام نجم
 )٧(مدرج 

 الجودةإدارة 
 رمضان حسین. د

 )١١(مدرج 
 

 االربعاء

    
 ١مقدمة في لغات الحاسب 

 د. عمرو صبري
 )٧مدرج (

   

    
                
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              برنامج معلوماتیة طبیةمنسق              
 وقائم بعمل عمید الكلیة                           
 
    

 
         

 أ.د. أسامھ إمام                                       د. منال عبد القادر عبد الفتاح . م.أ                         
 
 



 

 

               

 

	

	

	

 )4مجموعة ( ٢٠٢٠-٢٠١٩ثاني تیة الطبیة الفصل الدراسي المحاضرات برنامج المعلوماجدول 

 الیوم

 الوقت            
8 9 10 11 12 1 2 3 4 

 اإلنسانحقوق  االحد
 د. محمد السعید 

 )٦مدرج (

 ١ في لغات الحاسبمقدمة 
 محمد السعید. د

 )٦(مدرج 
     

 المیكروبات والمناعةعلم  االثنین
 أ.م.د/ ھایدي سمیر

 د. رانیا طلعت & د. إلھام نجم
 )٧(مدرج 

للمصطالحات  ٢إنجلیزیة لغة 
 فاطمة سید. د الطبیة

 )١١(مدرج 
     

   الثالثاء

 وظائف األعضاءأساسیات علم 
 أ.د/ محمد فتح الباب
  أ.د/ سحر الصاوي

 )٩(مدرج 

 في المستشعرات الحیویةمقدمة 
 إیمان فاروق . د

 )٦(مدرج 
   

 االربعاء

  

 الجودةإدارة 
 موسي أمیرة. د

 )٦(مدرج 
 

     

                
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              برنامج معلوماتیة طبیةمنسق              
 وقائم بعمل عمید الكلیة                           
 
   
          

 أ.د. أسامھ إمام                                       د. منال عبد القادر عبد الفتاح . م.أ                       



 

 

               

 

	

	

	

 )5مجموعة ( ٢٠٢٠-٢٠١٩ثاني الطبیة الفصل الدراسي التیة محاضرات برنامج المعلوماجدول 
 الیوم

 الوقت            
8 9 10 11 12 1 2 3 4 

 االحد

  
 إنسانحقوق 

 د، مني نصر
 )١٠مدرج (

 ١ في لغات الحاسبمقدمة 
 محمد السعید. د

 )٦(مدرج 
   

 االثنین

  

 المیكروبات والمناعةعلم 
 أ.م.د/ ھایدي سمیر

 د. رانیا طلعت & د. إلھام نجم
 )٩(مدرج 

  
للمصطالحات  ٢إنجلیزیة لغة 

 فاطمة سید. د الطبیة
 )٧(مدرج 

 

 الثالثاء
 وظائف األعضاءأساسیات علم 

 أ.د/ محمد فتح الباب
  أ.د/ سحر الصاوي

 )٩(مدرج 

 في المستشعرات الحیویةمقدمة 
 إیمان فاروق . د

 )٦(مدرج 
     

 االربعاء

    
 الجودةإدارة 

 موسي أمیرة. د
 )٦(مدرج 
 

   

               
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              برنامج معلوماتیة طبیةمنسق              
 وقائم بعمل عمید الكلیة                           

 
 

             
  أ.د. أسامھ إمام                                      د. منال عبد القادر عبد الفتاح . م.أ                      

 


