
  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
17:00-19:00

Materials Structure
تركيب المواد وعيوب البنيان

2002701

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق
د. أحمد محمد الحفناوي
د. صالح فوزى عبد الاله

اإلثنين
17:00-19:00

Materials Properties
خواص المواد
2002702

أ.د. محمد محمود الشربيني
 د. نيهال محمد على الخشخانى

د. أحمد محمد الحفناوي

األحد
17:00-19:00

Materials Processing
تشغيل المواد
2002703

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
د. أحمد محمد الحفناوي
د. إيمان على فضل على

األربعاء
17:00-19:00

Materials Characterization
تشخيص المواد

2002704

د. على محمود مصطفى جاد
د. عبد الغفار المغربي الدمرداش

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق
 د. نيهال محمد على الخشخانى

اإلثنين
17:00-19:00

Polymeric Materials II
المواد المتبلمرة وتطبيقاتها

2002705

د. عبد الغفار المغربي الدمرداش
د. على محمود مصطفى جاد

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق
د. عباس أنور عزت

الثالثاء
17:00-19:00

Materials Selection
إختيار المواد
2002707

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
د. أحمد محمد الحفناوي
د. إيمان على فضل على

الثالثاء
17:00-19:00

Photochemistry and its Applications
الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها

2002708

د. عادل وليم ناشد
د. عبد الغفار المغربي الدمرداش

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

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

      
أ.د. مختار إبراهيم يوسف أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه أ.د. محمد عوض خطاب
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

الخميس
17:00-19:00

Glass and Ceramics Materials II
علم وتكنولوجيا الزجاج والمواد السيراميكية

2002709

 د. نيهال محمد على الخشخانى
د. إيمان على فضل على

األحد
17:00-19:00

Degradation and Stabilization of Materials
تحلل وثبات المواد

2002714

د. صالح فوزى عبد الاله
أ.د. محمد عوض عبد المنعم خطاب

د. عادل وليم ناشد

األحد
17:00-19:00 الفلزات وتشغيل المعادن

2002719

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
د. أحمد محمد الحفناوي
د. إيمان على فضل على

األحد
17:00-19:00

Creativity in Product Design and Development
اإلبداع في تصميم وتطوير المنتجات

2002732

أ.د. معتز باهللا محمد سليمان
أ.د. شريف حسين عبد الرازق قنديل

أ.د. فؤاد أحمد أبو الفتوح

الثالثاء
17:00-19:00

Polymers and their Composites
البوليمرات ومتراكباتها

2002733

أ.د. شاكر مبروك إبراهيم
د. صالح فوزى عبد الاله
د. إيمان على فضل على

اإلثنين
17:00-19:00

Microelectromechanical System
نظم ميكروميكانيكية إلكترونية

2002734

أ.د. معتز باهللا محمد سليمان
أ.د. شاكر مبروك إبراهيم

الثالثاء
17:00-19:00

Materials for Renewable Energy
مواد الطاقة المتجددة

2002713

أ.د. شاكر مبروك إبراهيم
أ.د. معتز باهللا محمد سليمان

أ.د. محمد يوسف فتيحة

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

      
أ.د. مختار إبراهيم يوسف أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه أ.د. محمد عوض خطاب
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

الخميس
17:00-19:00

Introduction to Renewable Energy and its Applications
مقدمة في الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

2002751

أ.د. معتز باهللا محمد سليمان
أ.د. محمد يوسف فتيحة
أ.د. شاكر مبروك إبراهيم

األربعاء
17:00-19:00

Renewable Energy in Water Treatment and Desalination
تحلية ومعالجة المياه باستخدام الطاقة المتجددة

2002759

د. إيمان على فضل على
أ.د. محمد يوسف فتيحة
أ.د. شاكر مبروك إبراهيم

األربعاء
17:00-19:00

Tools for Sustainability
أدوات االستدامة

2002735

أ.د. معتز باهللا محمد سليمان
أ.د. شاكر مبروك إبراهيم
د. أحمد محمد الحفناوي
د. صالح فوزى عبد الاله

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

      
أ.د. مختار إبراهيم يوسف أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه أ.د. محمد عوض خطاب
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الدكتوراه   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
09:00-11:00

Recent Trends in Fuel Cell Science and Technology
االتجاهات الحديثة فى علوم تكنولوجيا خاليا الوقود

2002800

أ.د. شاكر مبروك إبراهيم
أ.د. معتز باهللا محمد سليمان

أ.د. فؤاد أحمد أبو الفتوح

السبت
10:00-12:00

Polymer Characterization
تشحيص البوليمرات

2002809

أ.د. محمد عوض عبد المنعم خطاب
د. عبد الغفار المغربي الدمرداش

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

السبت
11:00-13:00

Polymer Blends
خالئط البوليمر

2002812

أ.د. محمد عصام الدين الرافعي
د. عبد الغفار المغربي الدمرداش

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

السبت
12:00-14:00

Composite Materials II
المواد المتراكبة ٢

2002813

د. صالح فوزى عبد الاله
د. عبد الغفار المغربي الدمرداش

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

السبت
المواد الحفزية للصناعة

2002824

د. عباس أنور عزت
أ.د. شريف حسين عبد الرازق قنديل

السبت
13:00-15:00

Photocatalysts and their Applications
المحفزات الضوئية وتطبيقاتها

2002826

د. عادل وليم ناشد
د. عبد الغفار المغربي الدمرداش

د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

اإلثنين
14:00-16:00

Science and Technology of Glass and Ceramic Materials
II علم وتكنولوجيا الزجاج والمواد السيراميكية

2002825

 د. نيهال محمد على الخشخانى

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

      
أ.د. مختار إبراهيم يوسف أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه أ.د. محمد عوض خطاب
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Materials Structure
تركيب المواد وعيوب البنيان

2002701

أسماء محمد السيد غانم

Materials Properties
خواص المواد
2002702

وسام محمد أمين أحمد

Materials Processing
تشغيل المواد
2002703

هاني أحمد إبراهيم أبو زيد

Materials Characterization
تشخيص المواد

2002704

أسماء محمد السيد غانم

Polymeric Materials II
المواد المتبلمرة وتطبيقاتها

2002705

أسماء محمد السيد غانم

Materials Selection
إختيار المواد
2002707

هاني أحمد إبراهيم أبو زيد

Photochemistry and its Applications
الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها

2002708

أسماء محمد السيد غانم

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

      
أ.د. مختار إبراهيم يوسف أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه أ.د. محمد عوض خطاب
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Glass and Ceramics Materials II
علم وتكنولوجيا الزجاج والمواد السيراميكية

2002709

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

Degradation and Stabilization of Materials
تحلل وثبات المواد

2002714

وسام محمد أمين أحمد

الفلزات وتشغيل المعادن
2002719

هاني أحمد إبراهيم أبو زيد

Creativity in Product Design and Development
اإلبداع في تصميم وتطوير المنتجات

2002732

أسماء محمد السيد غانم

Polymers and their Composites
البوليمرات ومتراكباتها

2002733

وسام محمد أمين أحمد

Microelectromechanical System
نظم ميكروميكانيكية إلكترونية

2002734

محمد سمير سعيد أحمد حبيب

Materials for Renewable Energy
مواد الطاقة المتجددة

2002713

محمد سمير سعيد أحمد حبيب

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

      
أ.د. مختار إبراهيم يوسف أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه أ.د. محمد عوض خطاب
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Introduction to Renewable Energy and its Applications
مقدمة في الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

2002751

محمد سمير سعيد أحمد حبيب

Renewable Energy in Water Treatment and Desalination
تحلية ومعالجة المياه باستخدام الطاقة المتجددة

2002759

محمد سمير سعيد أحمد حبيب

Tools for Sustainability
أدوات االستدامة

2002735

محمد سمير سعيد أحمد حبيب

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. محمد عوض خطاب     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الدكتوراه   
   الربيع  - ٢٠١٨/٢٠١٧  

 المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
12:00-14:00

Recent Trends in Fuel Cell Science and Technology
االتجاهات الحديثة فى علوم تكنولوجيا خاليا الوقود

2002800

محمد سمير سعيد أحمد حبيب

Polymer Characterization
تشحيص البوليمرات

2002809

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

Polymer Blends
خالئط البوليمر

2002812

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

Composite Materials II
المواد المتراكبة ٢

2002813

ك. مروة السيد محمد حمزة أحمد

المواد الحفزية للصناعة
2002824

ك. مروة السيد محمد حمزة أحمد

Photocatalysts and their Applications
المحفزات الضوئية وتطبيقاتها

2002826

ك. مروة السيد محمد حمزة أحمد

Science and Technology of Glass and Ceramic Materials
II علم وتكنولوجيا الزجاج والمواد السيراميكية

2002825

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. محمد عوض خطاب     
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