
 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 

 السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم الكيمياء الحيوية 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح  2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى 

 سيادتكم 

 اليوم المقرر مكان االمتحان
2قاعة   1701707- 1701801- 1703720 

 
  22/2/2002السبت 

2قاعة   1706720Bacteriology (E) 
 

  22/2/2002االربعاء 

2قاعة   1701723 (E) 
 

20/2/2002الخميس   

2قاعة   1701703/1701805 /1701700 Molecular 
Biology (ت) 

  0/6/2002السبت 

 (E)1701720  2/ قاعة  0مدرج 
 

  2/6/2002االربعاء 

 Molecular Biology /(ت)( Biochemistry) 0مدرج 
 

  2/6/2002االحد 

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 

 وكيل المعهد                                                                                              

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                        

                               

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                      



 

 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم الكيمياء الطبية التطبيقية  

 

 00تحية طيبة وبعد 

بناء على اقتراح  2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى 

 سيادتكم

 اليوم المقرر مكان االمتحان 
)دكتوراه قديم ( 1702702/1702802 0مدرج 

Introduction to cancer (ت) 
  26/2/2002االحد 

0مدرج   1706720(Bacteriology E)  22/2/2002االربعاء  
0/6/2002السبت  (Human genetics E ) 1713720 0مدرج   

 1702707/1702804Basic of laboratory 0مدرج 
tech (ت) 

  2/6/2002االحد 

  (  Medical statistics)1721720 0مدرج 
1721823 (Medical statistics  ) دكتوراه قديم 

  2/6/2002االثنين 

  2/6/2002االربعاء  (Computer .E )1721721 0مدرج 
8/6/2002السبت  (Immunology E)1708720 0مدرج   

00/6/2002االثنين  (Hematology E )1705720 0مدرج   

02/6/2002االربعاء  (Parasitology E) 1707720 0مدرج   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 وكيل المعهد                                                                                                

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                           

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                         

  



 جامعة االسكندرية 

 ث الطبية معهد البحو

 

  فسيولوجيا االنسان  السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح  2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى 

 سيادتكم

 اليوم المقرر مكان االمتحان

2قاعة   1703720(Physiology E) 2/2002/ 22السبت  
2قاعة   1715751(Chest disease )  22/2/2002االثنين  

2قاعة  2/6/2002االحد  1703703   
2قاعة   1701720(Biochemistry E)  2/6/2002االربعاء  

2قاعة  6/6/2002الخميس  1703804   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 وكيل المعهد                                                                                             

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                        

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                      

 

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 الفارماكولوجى السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

بناء على اقتراح  2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى 

 سيادتكم

 اليوم المقرر مكان االمتحان
28/2/2002الثالثاء  1704707/1704804  2قاعة   

 (Pharmacology E)1704720/1704620  2قاعة 
 

20/2/2002الخميس   

2/6/2002االثنين  ( Medical Statistics)1721720/1721820  2قاعة   
6/6/2002الخميس  1704705  2قاعة   

2قاعة   1701723(Molecular Biology)  2/6/2002االحد  

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 وكيل المعهد                                                                                             

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                      

                              

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                    

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  امراض الدم السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح  2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى 

 سيادتكم

 المقرر مكان االمتحان
 

 اليوم
 

2قاعة  22/2/2002السبت  1705711-1710620   

2قاعة  22/2/2002االثنين  1705804   
2قاعة   1705610 

1718824(Radiodiagnosis ) 
28/2/2002الثالثاء   

2قاعة   1704620(Parmacology )  20/2/2002الخميس  

2قاعة  0/6/2002السبت  1705707   
2قاعة  2/6/2002االثنين  1721620   

2قاعة  2/6/2002االربعاء  1705604   

2قاعة   1708620(ImmunologyE)  8/6/2002السبت  
2قاعة  2/6/2002االحد  1705805/1706621/1705801   

2قاعة   
  0/ قاعة 0مدرج 

1705807b 
1705720 

00/6/2002االثنين   

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                               

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                         

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                      

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 الميكروبيولوجى السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 00تحية طيبة وبعد 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر مكان االمتحان 
0مدرج  السبت 22/2/2002  1706704/1706807   

0مدرج   
0قاعة   

Survey and sur)26/2/2002االحد   )ت  

0مدرج   1706708- Basic 
Parasitology (ت)  

28/2/2002الثالثاء    

0مدرج  22/2/2002االربعاء   1706705   

0مدرج  20/2/2002الخميس   1701820   
0مدرج   
2قاعة   

1706711/1717720 

1706621(E) 
Chemical Pathology (ت)  

0/6/2002السبت    

0مدرج   1706793/ 1706805Basic 
Lab Tech. (ت)  

2/6/2002االحد    

0مدرج  4/6/2002الثالثاء   1706791   

0مدرج  2/6/2002االربعاء   1706710   

0مدرج   1706797 

 patient safety)ت( 

6/6/2002الخميس     

0مدرج   1708720(E)   8/6/2002السبت  

0مدرج   Biochemistry (ت)  االحد  2/6/2002  

0 مدرج  Histology and cell 
biology) (ت  

00/6/2002الثالثاء    

0مدرج   Evidence Based 
Medicine (ت)  

Hematology (ت)  

02/6/2002الخميس    

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية   

 المعهدوكيل                                                                                         

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                  

                                                                

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                 



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 الطفيليات السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم                                  المقرر مكان االمتحان 

0قاعة  22/2/2002السبت   1707713/1707813   
0قاعة   Survey and sur.  (                                         26/2/2002االحد  

0قاعة   
0مدرج   

1707702/1707802 
Basic parasitology(  

28/2/2002الثالثاء    

0قاعة  0/6/2002 السبت  1707804   
0قاعة   1721720(E)   2/6/2002االثنين  

0قاعة  4/6/2002الثالثاء   1707814   

0قاعة  2/6/2002االربعاء   1707704   
0قاعة   Histology and cell biology   00/6/2002الثالثاء  

0 قاعة   
0مدرج   

1707720(E)   02/6/2002االربعاء  

0قاعة   Introduction to 
immunoparasitology 

02/6/2002الخميس    

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                 

 وث للدراسات العليا والبح                                                                         

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                         

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  المناعة السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

0مدرج   
  2قاعة 

 1708601/1708711 

1705711/1708605 
22/2/2002السبت   

0مدرج  26/2/2002االحد  1708808    

0مدرج  22/2/2002االثنين  1708703/1708604    
0مدرج    1708706/1708606/1708807 

1708707seminar  
28/2/2002الثالثاء   

0مدرج    1708806/1712720(E)  22/2/2002االربعاء  

0مدرج  20/2/2002الخميس  1708707    
0مدرج    1713720(E)/1713620(E)  0/6/2002السبت  

0مدرج  2/6/2002االحد  1708709/1708805    

0مدرج    1721720(E)  2/6/2002االثنين  

0مدرج    1701720(E)/1708704  2/6/2002االربعاء  

8/6/2002السبت  (E)1708720   2قاعة   0مدرج   

0مدرج  2/6/2002االحد  1708802/1708708    

0مدرج    1705720(E)  00/6/2002االثنين  

0مدرج  02/6/2002االربعاء  1708803/1708709    

0مدرج  02/6/2002الخميس  1708701    

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                            

 للدراسات العليا والبحوث                                                                       

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                      

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 كيمياء وبيولوجيا الخاليا السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

2قاعة    1710720(E)  22/2/2002االربعاء  
2قاعة  0/6/2002السبت  1709804/1709706    

2قاعة    1721720(E)  2/6/2002االثنين  
2قاعة    1701720(E)/1709807  2/6/2002االربعاء  

2قاعة  8/6/2002السبت  1709701/1709801    

2قاعة    Molecular Biology  2/6/2002االحد  

2قاعة  00/6/2002االثنين  1709805.3    

0مدرج   
0قاعة   

 Histology and cell 
biology) (ت  

00/6/2002الثالثاء   

2قاعة  02/6/2002االربعاء  1709805.1    

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                           

 للدراسات العليا والبحوث                                                                       

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                      

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  الباثولوجى السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

0قاعة    1714720(E)/1710620  22/2/2002السبت  

0قاعة   
2قاعة   
2قاعة   

 1710820(E)  28/2/2002الثالثاء  

2قاعة   
2قاعة   

 1710720(E) 
1710620(E) 

22/2/2002االربعاء   

0قاعة    1710701/1717720)Chemical 
pathology (ت()   
 

0/6/2002السبت   

0قاعة  2/6/2002االحد  1714820    
0قاعة    1721720(E) 1710802  2/6/2002االثنين  

0قاعة    1710705b  6/6/2002الخميس  
0قاعة    1710801/1715720(E)  8/6/2002السبت  

0قاعة  00/6/2002االثنين  1710702    

0قاعة    1710805b 

Histology and cell biology 

(ت)  

00/6/2002الثالثاء   

0قاعة    (E M)) (ت 02/6/2002الخميس    

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 كيل المعهدو                                                                                   

 للدراسات العليا والبحوث                                                                           

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                          

 

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  علوم االشعاع السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

2قاعة  22/2/2002السبت  1711801    
2قاعة  22/2/2002االثنين  1711707    

2قاعة  22/2/2002االربعاء  1711802    
2قاعة    1704720(E)  20/2/2002الخميس  

2قاعة  0/6/2002السبت  1711701    
2قاعة    1721720(E)/1711803  2/6/2002االثنين  

2قاعة    1721721(Computer) (E)  2/6/2002االربعاء  
2قاعة  6/6/2002الخميس  1711710    

2قاعة  8/6/2002السبت  1711812/1711710    

2قاعة  02/6/2002االربعاء  1711703    

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                               

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                          

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                          

 

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم الفيزياء الحيوية   

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

مكان 
 االمتحان 

 اليوم  المقرر 

0مدرج   ت1721707/1712801/1712802/1712822  
 

22/2/2002السبت   

0مدرج    1721701/1712720(E)/1712803/1712813/1712825( ت)  
 

22/2/2002االربعاء   

0مدرج    1712706/1712804/1712805/1712826 (ت)  
 

0/6/2002السبت   

0مدرج    1712821 (ت ) 
 

2/6/2002االربعاء   

0مدرج    1712806 
 

8/6/2002السبت   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 

 وكيل المعهد                                                                                      

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                               

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 الوراثة االنسانية السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

2قاعة    1713702/1713703/1713705/1713724 

 
26/2/2002االحد   

2قاعة    1713704/1713711/1713722 

 
22/2/2002االربعاء   

0مدرج   
2قاعة   
0قاعة   

 1713720(E) 

1713620(E) 
0/6/2002السبت   

2قاعة    1713707/1713714 

 
2/6/2002االحد   

2قاعة    1713808/1721614/1721711 

 
2/6/2002االثنين   

2قاعة    1713805 

 
6/6/2002الخميس   

2قاعة    1713701/1713712/1713804 

 
00/6/2002الثالثاء   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                

 للدراسات العليا والبحوث                                                                          

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                         

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم الجراحة  

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002الربيع للعام الجامعى مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

0قاعة    1714720(E)  22/2/2002السبت  
2قاعة  22/2/2002االثنين  1709740    

2قاعة   
 

 1710820(E)  28/2/2002الثالثاء  

2قاعة    1710720(E)  22/2/2002االربعاء  
2قاعة  20/2/2002الخميس  1709840    

2قاعة  8/6/2002السبت  1714705    
2قاعة  2/6/2002االحد  1714803    

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                  

 دراسات العليا والبحوث لل                                                                           

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                           

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  امراض باطنة السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم المقرر  مكان االمتحان 

2قاعة    1715751)Chest disease( 
 

22/2/2002االثنين   

0مدرج    1715613 
 

2/6/2002االثنين   

0مدرج   
 

6/6/2002الخميس  1715610   

0مدرج    1715609/1715615 
 

8/6/2002السبت   

0مدرج   1715612 

 
00/6/2002االثنين   

0قاعة   
 

 1715720(E) 
 

02/6/2002الخميس   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                   

 للدراسات العليا والبحوث                                                                               

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                              

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  التخدير السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم المقرر  مكان االمتحان 

2قاعة    1718720/1718822I/1718823II 
 

28/2/2002الثالثاء   

2قاعة    1716703(a) 
 

  2/2002/ 20الخميس 

2قاعة   
 

0/6/2002السبت  1713720/1713620   

2قاعة   
2قاعة   

 1716820 
1716720 

2/6/2002االحد   

2قاعة     

1721720Medical Statistics 
2/6/2002االثنين   

2قاعة   
2قاعة   

 

 1716807 
1721621)E)(Computer) 

2/6/2002االربعاء   

2قاعة  8/6/2002السبت  1708720    

2قاعة  02/6/2002االربعاء  1707720/1716704    

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 وكيل المعهد                                                                                            

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                      

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                     

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

 الباثولوجيا الكيميائية السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

اقتراح سيادتكمبناء على  2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم المقرر مكان االمتحان 
0قاعة   1717707 

 
22/2/2002االربعاء   

0قاعة   
0مدرج   

 

1713720(E) 
 chemical path(ت) 

0/6/2002السبت   

0قاعة   
 

2/6/2002االحد  1717801  

0قاعة   1721720(E) 
 

2/6/2002االثنين   

0قاعة   1717706(A) 
 

6/6/2002الخميس   

0قاعة   1717802 
 

2/6/2002االحد   

0قاعة   1705720(E) 
 

00/6/21002االثنين   

02قاعة  1707720 

 
02/6/2002االربعاء   

0قاعة   1715720(E) 
 

02/6/2002الخميس   

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية   

 وكيل المعهد                                                                               

 للدراسات العليا والبحوث                                                                         

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                        



  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  االشعة السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر  مكان االمتحان 

2قاعة   
2قاعة   

 1718824-1720705-
1719620(E) 
 1718720-1718822I - 
1718823 

28/2/2002 الثالثاء  

2قاعة  22/2/2002االربعاء  1710620    

2قاعة   
 

20/2/2002الخميس  1718605   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 وكيل المعهد                                                                                                

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                         

                                  

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                        

  



 جامعة االسكندرية 

 معهد البحوث الطبية 

 

  الهندسة الحيوية السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم المقرر مكان االمتحان 
2قاعة   1720705 

 
28/2/2002الثالثاء   

2قاعة   1720706 

 
0/6/2002السبت   

2قاعة   

 
00/6/2002االثنين  1720708  

2قاعة   1721721/1721601/1721705 

 
2/6/2002االربعاء   

 

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية  

 

 وكيل المعهد                                                                                         

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                  

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                                

  



 جامعة االسكندرية 

 ية معهد البحوث الطب

 

  االحصاء الطبى السيد االستاذ الدكتور / رئيس قسم 

 

 00تحية طيبة وبعد 

 

بناء على اقتراح سيادتكم 2002/2002مرفق لسيادتكم جدول امتحان فصل الربيع للعام الجامعى   

 اليوم  المقرر مكان االمتحان 
0مدرج  22/2/2002االحد  1721816   

0مدرج  22/2/2002السبت  1721602/1721714   

0مدرج  22/2/2002االثنين  1721603/1721701   
0مدرج  22/2/2002االربعاء  1721606/1721704/1721810   

0مدرج   
0مدرج   
0قاعة   
2قاعة   
2قاعة   
0مدرج   
2قاعة   

 

1721614/1721711 
1721720(E) 

 
 
 

1721823(E) 
1721820 

2/6/2002االثنين   

**التحيةوتفضلوا سيادتكم بقبول فائق   

 وكيل المعهد                                                                                 

 للدراسات العليا والبحوث                                                                           

 

 دمحم دمحم مختار 0د0أ                                                                         

 


