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علوم المواد

القسماليوم
الساعة

االتجاهات الحديثة في التعامل مع المخلفات الصلبة
1401811

أ.د. صالح حسونة     أ.د. أحمد اسماعيل
قاعة رقم (2)

أساسيات التكنولوجيا الحيوية
1403705

أ.د. طه زغلول      أ.د. مدحت أبوهارون        
د.نرمين على موسى

قاعة رقم (2)

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
1403705

أ.د. هشام سعيد    أ.د. أحمد عبد الرحيم
د. أميرة إمبابي       د.هدى عيد

قاعة رقم (2)

إدارة االبتكار وريادة األعمال   1401753
مسار التكنولوجيا الخضراء   ومسار المدن المستدامة

أ.د. شاكر حلمي   أ.د. صالح حسونة     أ.د. معتز سليمان
قاعة رقم (2)

أدوات االستدامة
1402735

أ.د. معتز سليمان           أ.د. شاكر مبروك
قاعة رقم (1)

األحد

الدراسات البيئية

المخاطر الصحية البيولوجية
1401737

أ.د. هدى بغدادي   أ.د. مختار إبراهيم   أ.د. فاطمة الدمرداش
قاعة رقم (3)

تقييم األثر البيئي والمراجعة البيئية  1401714
ماجستير الدراسات البيئية   ماجستير الدرجة الثنائية

أ.د. السيد شلبي      أ.د. محمد عبد الكريم
قاعة رقم (3)

القسماليوم
الساعة

السبت

إدارة الصحة البيئية واألمان
1401806

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

الصحة العامة والبيئة
1401738

أ.د. هدى بغدادي   أ.د. جيهان حسني   د. لبنى الحسيني
القاعة الخضراء

تكنولوجيا ترشيد الطاقة   1401632 دبلوم ترشيد الطاقة
مراجعة وترشيد الطاقة 1401772 ماجستير البيئة والطاقة

ترشيد الطاقة     1401754 ماجستير الدرجة الثنائية
أ.د. محمد االسكندراني    د. محمد عبد الوهاب

قاعة رقم (3)

تكنولوجيا استخدام الطاقة وعلم االحتراق
1401633

د. ميرفت أمين          د. محمد عبد الوهاب
قاعة رقم (2)

طرق بحثية في البيولوجيا الجزيئية
1403716

أ. د. هشام سعيد    د.نفرتيتي النخيلي
قاعة رقم (2)

علوم المواد

تركيب المواد وعيوب البنيان
1402701

أ. د. وجيه عبد العليم               د. أحمد الحفناوي 
 د. فاطمة محجوب

قاعة رقم (1)

مواد التخزين ونقل الطاقة
1402752

أ. د. شاكر مبروك      أ.د. محمد فتيحة     د. منى شهاب
قاعة رقم (5)

طرق البحث 
1402770

أ.د. شريف قنديل        د. ألف صادق
د. فاطمة محجوب         د.أحمد الحفناوي

قاعة رقم (1)

السمية البيئية
1401804

أ.د. هشام زكي        أ.د. مختار إبراهيم
قاعة رقم (3)

المحغزات الضوئية وتطبقاتها
1402826

أ.د. وجيه عبد العليم         د. عبد الغفار مغربي
د. عادل وليم
قاعة رقم (1)

اتجاهات حديثة في علوم المواد
1402828

د. ألفت صادق         د.فاطمة محجوب
قاعة رقم (5)

التحكم في التلوث الصناعي
1401829

د. ميرفت أمين
قاعة رقم (3)

البيئة الفيزيائية  1401701  
ماجستير الدراسات البيئية      ماجستير الدرجة الثنائية

أ.د. سمير نصر   أ.د. محمود عادل   د.ميرفت أمين
قاعة رقم (3)

الدراسات البيئية

الكيمياء الحيوية للتقنية الحيوية
1403708

أ. د. مدحت أبوهارون       د. نرمين على موسى      
د.نفرتيتي النخيلي

قاعة رقم (2)

تأثير التلوث على النبات والحيوان
1401712

أ.د. أحمد مرسي   أ.د. علي بسيوني   أ.د. مختار إبراهيم
قاعة رقم (3)

تشخيص البوليمرات
1402809

أ.د. محمد عوض      أ.د. وجيه عبد العليم 
د. عبد الغفار المغربي

قاعة رقم (5)

المواد المتراكبة (1)
1402813

أ.د. شريف قنديل          أ.د. وجيه عبد العليم
د. علي جاد          د. عبد الغفار مغربي

قاعة رقم (1)

البوليمرات لتثبيط الـتآكل
1402816

د. أحمد الحفناوي      د.فاطمة محجوب
قاعة رقم (5)

 ً المتبلمرات الممتصة المتحللة حيويا
1402810

أ. د. شريف قنديل           د. علي جاد
قاعة رقم (1)

اإلحصاء الحيوي
1403720

أ. د. شاكر حلمي 
قاعة رقم (2)

التكنولوجيا 
الحيوية

البيولوجيا الجزيئية المتقدمة
1403812

أ.د. طه زغلول
قاعة رقم (4)

التكنولوجيا 
الحيوية

التشخيص الجزيئي لألمراض
1403803

أ.د. مدحت أبو هارون      د.نرمين على موسى
قاعة رقم (3)
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سيمينار القسم
قاعة رقم (3)

التكنولوجيا 
الحيوية

المعلومات الجينية الصيدلية
1403808

أ.د. مدحت أبو هارون     د.نرمين على موسى
قاعة رقم (3)

تقييم وإدارة المخاطر البيئية 
1401820

أ.د. السيد شلبي     أ.د. إبراهيم هنداوي     
قاعة رقم (2)

الفلزات وتشغيل المعادن 
1402719

د. أحمد الحفناوي          د.ألفت صادق     
د. أيمان فضل
قاعة رقم (1)

تشغيل المعادن 
1402703

د. أحمد الحفناوي          د.ألفت صادق     
د. أيمان فضل
قاعة رقم (1)

تقنيات الطاقة المتجددة
1402713

أ.د. محمد فتيحة          د.ليلى عبد الفتاح
قاعة رقم (4)

تقنيات نظم الطاقة الشمسية الحرارية
1402755

أ.د. محمد فتيحة          د.ليلى عبد الفتاح
أ.د. فؤاد أحمد
قاعة رقم (4)

البوليمرات الموصلة وتطبيقاتها
1402807

أ.د. معتز سليمان        أ.د. شاكر مبروك
د. علي جاد

قاعة رقم (1)

القسماليوم
الساعة

معالجة مياه الصرف الصناعي
1401841

أ. د. صالح حسونة
قاعة رقم (3)

الدراسات البيئية

اإلثنين

النباتات الطبية وصحة اإلنسان والبيئة
1401737

أ.د. هدى بغدادي     د. لبنى الحسيني
قاعة رقم (3)

الدراسات البيئية

الطاقة والبيئة
1401778

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

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال تغير المناخ
1401783

أ.د. محمد الراعي          أ.د. محمود عادل
قاعة تدريب (ARCA) الدور األرضي

القسماليوم
الساعة

المبيدات والبيئة وصحة اإلنسان
1401722

أ.د. هشام زكي   أ.د. أحمد مرسي    د. مصطفى عباسي
قاعة رقم (3)

بيلوجيا الخلية
1403724

أ.د. هشام سعيد     د.نفرتيتي النخيلي
قاعة رقم (2)

الهندسة الورائية
1403714

أ.د. طه زغلول         أ.د. مدحت أبو هارون
د.نرمين على موسى

قاعة رقم (2)

تشخيص المواد
1402704

أ.د. معتز سليمان        أ.د. وجيه عبد العليم
أ.د. عبد الغفار مغربي      د. علي جاد

قاعة رقم (1)

الكتابة العلمية 
ماجستير ودكتوراه الدراسات البيئية    1401780 

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

تلوث الهواء متقدم
1401816

أ.د. الشيد شلبي    أ.د. ذكري غطاس
قاعة رقم (2)

تقنيات الطاقة المتجددة 
1401771

أ.د. صالح حسونة  أ.د. محمد الشربيني  د. محمد عبد الوهاب
قاعة رقم (2)

الثالثاء

علوم المواد

الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها
1402708

أ.د. وجيه عبد العليم         أ.د. عبد الغفار مغربي
د. عادل وليم
قاعة رقم (5)

سياسات واقتصاديات الطاقة

أ.د. محمد عبد الكريم     د. هشام الزيات
قاعة رقم (3)

طرق التخلص من المخلفات الخطرة
1401828

د. ميرفت أمين
القاعة الخضراء

الميكروبيولوجيا التطبيقية  1401724
أ.د. شاكر حلمي  أ.د. صالح حسونة   

أ.د. ابتسام البستاوي   أ.د. أحمد اسماعيل
قاعة رقم (3)

طرق البحث
1401770

قاعة رقم (2)
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الدراسات البيئية

علوم المواد

نظم ميكروميكانيكية الكترونية
1402734

أ.د. معتز سليمان         أ.د. شاكر مبروك
قاعة رقم (1)

المعالجة البيولوجية للمخلفات
1401723

أ.د. أحمد اسماعيل      د. إبراهيم األعصر
قاعة رقم (3)

القسماليوم
الساعة

القسماليوم
الساعة

علم السموم النانوية 
1401843

أ.د. مختار إبراهيم يوسف
قاعة رقم (3)

األدوات االقتصادية إلدارة البيئة
1401731

أ.د. محمد عبد الكريم   أ.د. محمود عادل
قاعة رقم (2)

اقتصاديات بيئية متقدمة
1401728

أ.د. محمد عبد الكريم       أ.د. محمود عادل
قاعة رقم (2)

تقييم وإدارة المخاطر البيئية 
1401785

 أ.د. إبراهيم هنداوي      د. هشام الزيات     
قاعة رقم (4)

العمارة المستدامة 
1401766

أ.د. زياد السيد
قاعة رقم (2)

الخميس

األربعاء

الدراسات البيئية

االستشعار عن بعد 1401716
االستشعار عن بعد والتغيرات البيئية 1401784

أ.د. محمد الراعي      أ.د. محمود عادل
قاعة تدريب (ARCA) الدور األرضي

إدارة المشروعات 
1401761

أ.د. محمد عبد الكريم      أ.د. محمود عادل  
قاعة رقم (2)

علوم المواد

خواص المواد
1402702

أ.د. محمد الشربيني           أ.د. محمد فتيحة
د. أحمد الحفناوي       د. إيمان فضل

قاعة رقم (1)

المواد المتبلمرة وتطبقاتها
1402705

أ.د. وجيه عبد العليم         د. علي جاد
د. عبد الغفار المغربي      د. عباس أنور

قاعة رقم (5)

الديناميكا الحرارية لعلوم المواد
1402724

د. فاطمة محجوب    د.ألفت صادق
قاعة رقم (4)

مقدمة في الطاقة المتجددة وتطبقاتها 
1402751

أ.د. معتز سليمان       أ.د. شاكر مبروك
قاعة رقم (4)

تكنولوجيا النانو للمجسات
1402806

أ.د. معتز سليمان     أ.د. شاكر مبروك
قاعة رقم (1)


