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سيمينار القسم
قاعة رقم (3)

الدراسات البيئية

القسماليوم

الدراسات البيئيةالسبت

الصحة المهنية واألمان البيئى
 1401805

أ.د. مصطفى حسن      أ.د. جيهان حسني
  القاعة الخضراء

اإلحصاء التطبيقي (2)
1401721

أ.د. شاكر حلمي السيد
قاعة رقم (3)

تلوث هواء متقدم
1401816

أ.د. السيد شلبي
دكتوراه الدراسات البيئية

قاعة رقم (2)
مقدمة في السمية البيئية

1401707
أ.د. هشام زكي   أ.د. أحمد مرسي   أ.د. جيهان حسني    د. 

لبنى الحسيني
قاعة رقم (3)

 الطرق القياسية في تحليل المياه
أ.د. صالح حسونة

قاعة رقم (2)

بحوث العمليات وتنميط البيئة
بحوث العمليات وتنميط الطاقة

1401720
أ.د. محمد اإلسكندراني

قاعة رقم (2)

الموراد الطبيعية  0101704
أ.د. صالح حسونة   أ.د. سمير نصر   أ.د. عفاف حافظ

ماجستير الدراسات البيئية 
قاعة رقم (3)

الدراسات البيئيةاألحد

التحكم في التلوث الصناعي
1401829

أ.د. ابتسام البستاوي        د. ميرفت أمين
قاعة رقم (3)

طرق البحث
1401770

أ.د. علي بسيوني   أ.د. ابتسام البستاوي   د. هشام الزيات
قاعة رقم (2)

أساسيات البيئة التطبيقية
1401702

أ.د. شاكر حلمي   أ.د. علي بسيوني    
قاعة رقم (2)

الحد من التغيرات المناخية وتأثيراتها والتأقلم معها
1401778

أ.د. محمد عبد الكريم       أ.د. محمود عادل
قاعة رقم (3)

التقنية الحيوية البيئية
1401725

  أ.د. ايتسام البستاوي      أ. د. أحمد اسماعيل
قاعة رقم (2)

الدراسات البيئيةاإلثنين

إدارة وقوانين واقتصاديات البيئية
1401703

   أ.د. محمد عبد الكريم        د. هشام الزيات
قاعة رقم (2)

علم السموم النانوية 
1401843

أ.د. مختار إبراهيم يوسف
قاعة رقم (3)

الكتابة العلمية 
ماجستير ودكتوراه الدراسات البيئية    1401780 

ماجستير الدرجة الثنائية   1401756
 أ.د. مختار إبراهيم
القاعة الخضراء

الوقود واالحتراق وفاقد الطاقة والعزل الحراري
1401795

أ.د. إبراهيم هنداوي     د. ميرفت امين
قاعة رقم (3)

مهارات البحث العلمي 1401791
أ.د. محمد عبد الكريم       أ.د. محمود عادل

ماجستير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة
قاعة رقم (2)

الدراسات البيئيةاألربعاء

الدراسات البيئيةالثالثاء

 الكتلة الحيوية والطاقة
1401727

أ.د. صالح حسونة    أ.د. أحمد اسماهيل
ماجستير الدراسات البيئية
ماجستير البيئة والطاقة

قاعة رقم (2)

الكيمياء الحيوية البيئية 
1401708

أ.د. مختار إبراهيم  أ.د. فاطمة الدمرداش   أ.د. صباح جابر
ماجستير الدراسات البيئية 

قاعة رقم (3)

أجهزة قياس الطاقة
1401636

دبلوم ترشيد الطاقة
أ.د. إبراهيم هنداوي      د. ميرفت أمين

قاعة (2)

أساسيات العلوم البيئية     1401775
أ.د. شاكر حلمي السيد   أ.د. علي بسيوني

ماجستير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة
قاعة رقم (2)

الخميس

االحصاء التطبيقي (1) تكميلي ماجستير
1401629

أ.د. ذكري غطاس
قاعة رقم (2)

تأثير اإلشعاعات الذرية والوقاية منها 
1401719

أ.د. ذكري غطاس          أ.د. إبراهيم هنداوي
قاعة رقم (2)

تلوث الهواء
1401717

أ.د. السيد شلبي 
قاعة رقم (2)

القياسات البيئية
1401709

أ.د. هشام زكي   أ.د. صالح حسونة  أ.د. مصطفى عباسي
قاعة رقم (2)


