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

   قائمة الجداول الدراسية للمقررات العامة   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
10:00-12:00

Research Methodology
طرق البحث
1402770

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   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
16:00-18:00

Materials Structure
تركيب المواد وعيوب البنيان

1402701

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

السبت
18:00-20:00

Materials for Energy Storage  and Transport
مواد لتخزين ونقل الطاقة

1402752

أ.د. محمد يوسف فتيحة
أ.د. شاكر مبروك إبراهيم 

اإلثنين
16:00-18:00

Polymeric Materials 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
18:00-20:00

Advanced Materials
المواد المتطورة

1402730

أ.د. معتز باهللا محمد سليمان
د. ألفت مصطفى صادق حمدي

أ.د. شاكر مبروك إبراهيم 
أ.د. عباس أنور عـزت

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

الثالثاء
18:00-20:00

Materials Properties
خواص المواد
1402702

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

الثالثاء
18:00-20:00

Materials Processing
تشغيل المواد
1402703

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

  ،،، 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   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

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

Materials Selection
إختيار المواد
1402707

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

الخميس
18:00-20:00

Functional Surface
األسطح الوظيفية

1402731

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   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
10:00-12:00

Nanotechnology-Enable Sensors
تكنولوجيا النانو للمجسات

1402806

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

السبت
12:00-14:00

Plastics as Corrosion Inhibitors
البوليمرات لتثبيط التاكل

1402816

د. فاطمة محمد محجوب عاصى
أ.د. عبد الغفار مغربي الدمرداش

أ.د. وجيه عبد العليم سيد أحمد صديق

السبت
12:00-14:00

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
أ.د. عباس أنور عـزت

السبت
12:00-14:00

Solar Cell Device Physics
فيزياء الخاليا الشمسية

1402804

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

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

  ،،، 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   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Research Methodology
طرق البحث
1402770

ط.أ. وسام محمد أمين أحمد

    ،،، 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 الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Materials Structure
تركيب المواد وعيوب البنيان

1402701

ك. مي محمد مصطفى

Materials Properties
خواص المواد
1402702

م. نورهان محمد رشاد السيد

Materials Processing
تشغيل المواد
1402703

م. دينا مصطفى راغب

Materials Characterization
تشخيص المواد

1402704

ك. مروة السيد محمد حمزة أحمد

Photochemistry and its Applications
الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها

1402708

ف. محمد سمير سعيد أحمد حبيب

Materials Selection
إختيار المواد
1402707

م. أمل إبراهيم محمد السكري

Polymeric Materials II
المواد المتبلمرة وتطبيقاتها

1402705

ك. حنان عادل سعيد مختار

  ،،، 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   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Advanced Materials
المواد المتطورة

1402730

م. هاني أحمد إبراهيم أبو زيد

Functional Surface
األسطح الوظيفية

1402731

م. شذا مهدى محمد ابوزيد

Materials for Energy Storage  and Transport
مواد لتخزين ونقل الطاقة

1402752

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   
   الربيع  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Plastics as Corrosion Inhibitors
البوليمرات لتثبيط التاكل

1402816

ك. أسماء محمد السيد غانم

Photocatalysts and their Applications
المحفزات الضوئية وتطبيقاتها

1402826

ك. هدى أحمد عيد محمد شرف

Catalytic Materials for Industry
المواد الحفزية للصناعة

1402824

م. دينا مصطفى راغب

Advanced Processing of Hydrocarbon Materials
التشغيل المتطور للمواد الهيدروكربونية

1402827

ك. مي محمد مصطفى

Solar Cell Device Physics
فيزياء الخاليا الشمسية

1402804

ف. زينب سعد محمد السيد

Nanotechnology-Enable Sensors
تكنولوجيا النانو للمجسات

1402806

م. أمل إبراهيم محمد السكري

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عبد الغفار الدمرداش     
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