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

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم علوم المواد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٤ قد إعتمد الجداول الدراسية لبرامج
القسم في فصل الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومرفق طيه نسخة من الجداول المعتمدة

   ،،، برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم ،،،   

    ،،، يعتمد ،،،     
رئيس مجلس القسم     

أ.د. عبد الغفار الدمرداش     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية للمقررات العامة   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
10:00-12:00

Technical Writing
الكتابة العلمية
1402780

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
أ.د. شريف حسين عبد الرازق قنديل

د. فاطمة محمد محجوب عاصى

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

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عبد الغفار الدمرداش
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
16:00-18:00

Materials Structure and Defects
تركيب المواد وعيوب البنيان

1402701

أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق
د. فاطمة محمد محجوب عاصى

األحد
17:00-19:00

Creativity in Products Design and Development
اإلبداع في تصميم وتطوير المنتجات

1402732

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

األحد
18:00-20:00

Thermodynamics for Materials Science
الديناميكا الحرارية لعلوم المواد

1402724

د. فاطمة محمد محجوب عاصى
د. وفاء قطب مخيمر

د. ألفت مصطفى صادق حمدي

اإلثنين
16:00-18:00

Polymeric Materials and their Applications II
المواد المتبلمرة وتطبيقاتها

1402705

أ.د. عبد الغفار مغربي الدمرداش
أ.د. على محمود مصطفى جاد

أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق
أ.د. عباس أنور عـزت

اإلثنين
17:00-19:00

Microelectromechanical Systems
نظم ميكروميكانيكية إلكترونية

1402734

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

اإلثنين
18:00-20:00

Metals and Metals Processing
الفلزات وتشغيل المعادن

1402719

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
د. إيمان على فضل على

الثالثاء
16:00-18:00

Photochemistry and its Applications
الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها

1402708

د. عادل وليم ناشد
أ.د. عبد الغفار مغربي الدمرداش

أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

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

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عبد الغفار الدمرداش
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

الثالثاء
17:00-19:00

Materials in Design and Processing
المواد المستخدمة في التصميم والتصنيع

1402736

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
د. إيمان على فضل على

الثالثاء
18:00-20:00

Materials Properties
خواص المواد
1402702

د. إيمان على فضل على
أ.د. محمد يوسف فتيحة
د. وفاء قطب مخيمر

األربعاء
17:00-19:00

Materials Characterization
تشخيص المواد

1402704

أ.د. على محمود مصطفى جاد
أ.د. معتز باهللا محمد سليمان

أ.د. عبد الغفار مغربي الدمرداش
أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

األربعاء
18:00-20:00

Renewable Energy Materials
مواد الطاقة المتجددة

1402713

أ.د. محمد يوسف فتيحة
د. ليلى عبد الفتاح سعد 

األربعاء
18:00-20:00

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

1402759

د. إيمان على فضل على
أ.د. محمد يوسف فتيحة

أ.د. شاكر مبروك إبراهيم 

الخميس
18:00-20:00

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

1402751

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

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

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عبد الغفار الدمرداش
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الدكتوراه   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
10:00-12:00

Photocatalysts and their Applications
المحفزات الضوئية وتطبيقاتها

1402826

د. عادل وليم ناشد
أ.د. عبد الغفار مغربي الدمرداش

أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

السبت
12:00-14:00

Advanced Processing of Hydrocarbon Materials
التشغيل المتطور للمواد الهيدروكربونية

1402827

د. مسعد عطية القصبي
أ.د. عباس أنور عـزت

السبت
12:00-14:00

New Trends in Materials Science
اتجاهات حديثة في علوم المواد

1402828

د. ألفت مصطفى صادق حمدي
د. وفاء قطب مخيمر

د. فاطمة محمد محجوب عاصى

السبت
14:00-16:00

Polymer Blends
خالئط البوليمر

1402812

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

أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

السبت
14:00-16:00

Polymer Degradation
تحلل البوليمرات

1402808

أ.د. على محمود مصطفى جاد
د. وفاء قطب مخيمر
د. عادل وليم ناشد

األحد
16:00-18:00

Catalytic Materials for Industry
المواد الحفزية للصناعة

1402824

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

الثالثاء
14:00-16:00

Conducting Polymers and their Applications
البوليمرات الموصلة وتطبيقاتها

1402807

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

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

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عبد الغفار الدمرداش
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية للمقررات العامة   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Technical Writing
الكتابة العلمية
1402780

ط.أ. وسام محمد أمين أحمد

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عبد الغفار الدمرداش     

Page 6/9



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

   قائمة الجداول العملية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Renewable Energy Materials
مواد الطاقة المتجددة

1402713

م. شذا مهدى محمد ابوزيد

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

1402751

م. شذا مهدى محمد ابوزيد

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

1402759

م. نورهان محمد رشاد السيد

Creativity in Products Design and Development
اإلبداع في تصميم وتطوير المنتجات

1402732

م. هاني أحمد إبراهيم أبو زيد

Microelectromechanical Systems
نظم ميكروميكانيكية إلكترونية

1402734

م. نورهان محمد رشاد السيد

Materials in Design and Processing
المواد المستخدمة في التصميم والتصنيع

1402736

م. إسراء فرج خضيري يونس 

Materials Structure and Defects
تركيب المواد وعيوب البنيان

1402701

ك. مروة السيد محمد حمزة أحمد

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

   
أ.د. هشام محمود سيد سعيد أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عبد الغفار الدمرداش
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Materials Characterization
تشخيص المواد

1402704

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

Polymeric Materials and their Applications II
المواد المتبلمرة وتطبيقاتها

1402705

ك. حنان عادل سعيد مختار

Thermodynamics for Materials Science
الديناميكا الحرارية لعلوم المواد

1402724

م. إسراء فرج خضيري يونس 

Metals and Metals Processing
الفلزات وتشغيل المعادن

1402719

ف. زينب سعد محمد السيد

Photochemistry and its Applications
الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها

1402708

ك. حنان عادل سعيد مختار

Materials Properties
خواص المواد
1402702

م. نورهان محمد رشاد السيد

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عبد الغفار الدمرداش     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم علوم المواد     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الدكتوراه   
   الخريف  - ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

 المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Advanced Processing of Hydrocarbon Materials
التشغيل المتطور للمواد الهيدروكربونية

1402827

م. دينا مصطفى راغب

New Trends in Materials Science
اتجاهات حديثة في علوم المواد

1402828

ك. مي محمد مصطفى

Polymer Blends
خالئط البوليمر

1402812

ك. مروة السيد محمد حمزة أحمد

Conducting Polymers and their Applications
البوليمرات الموصلة وتطبيقاتها

1402807

ف. زينب سعد محمد السيد

Catalytic Materials for Industry
المواد الحفزية للصناعة

1402824

م. هاني أحمد إبراهيم أبو زيد

Photocatalysts and their Applications
المحفزات الضوئية وتطبيقاتها

1402826

ك. حنان عادل سعيد مختار

Polymer Degradation
تحلل البوليمرات

1402808

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عبد الغفار الدمرداش     
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