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علوم المواد

تكنولوجيا المعلومات

 Writing for Scientific Purposes
طرق الكتابة لألغراض العلمية
1401756  القاعة الخضراء

الدراسات البيئية

Polymeric Materials II
المواد المبلورة وتطبيقاتها 2
1402705 قاعة رقم (2)

Introduction to Environmental Toxicology
 مقدمة فى السمية البيئية

  1401707 قاعة رقم (3)

Technical Writing
الكتابة العلمية 

1403780   قاعة رقم (3)

السبت

اإلثنين

Technical Writing
الكتابة العلمية

1402780  القاعة الخضراء

التكنولوجيا الحيوية

Basics of Biotechnology
أساسيات التكنولوجيا الحيوية
1403703 قاعة رقم (2)

Air Pollution
تلوث الهواء

1401717 قاعة رقم (3)

Reverse Engineering for Product Development
الهندسة العكسية لتطوير المنتجات

1402737 قاعة رقم (5)

Climate Change, Sustianbale Development and Energy   تغير المناخ والتنمية 
المستدامة والطاقة

1401751  قاعة رقم (2)

 Data Structure
هياكل البيانات

1404711  قاعة رقم (1)

Data Mining and Data Warehousing
مخازن البيانات والتنقيب عن البيانات

1404721  قاعة رقم (1)

Biochemical Analysis
التحليالت الكيوحيوية

1403704 قاعة رقم (2)

  Environmental and Family Health
صحة البيئة واألسرة

1401735  قاعة رقم (1)

Applications of Biotechnology
تطبيقات التقنية الحيوية

1403705  قاعة رقم (2)

الدراسات البيئية

التكنولوجيا الحيوية

علوم المواد

علوم المواد

Database Systems
نظم قواعد البيالنات 

1404706  قاعة رقم (2)

 Molecular Diagnosis of Diseases
التشخيص الجزيئي لألمراض
1403803   قاعة رقم (4)

 Materials and Environment
المواد والبيئة

1402717 قاعة رقم (1)

Industrial Pollution Control
التحكم فى التلوث الصناعى
1401829 قاعة رقم (3)

القسم اليوم

Occupational Health and Environmental Safety
الصحة المهنية و األمان البيئى
  1401805  قاعة رقم (5)

التكنولوجيا الحيوية
 Pharmacogemomics

1403808 قاعة رقم (3)

Basics of Nanotechnology
أساسيات تقنية النانو

1403723 قاعة رقم (2)

الساعة

Soil Pollution: Models and Control
تلوث التربة (النماذج والتحكم)
1401823  قاعة رقم (2)

Environmental Measurements
القياسات البيئية    - طرق القياسات البيئية 
 1407913   1401709  قاعة رقم (3)

الدراسات البيئية

تكنولوجيا المعلومات
AI-Based Decision Making

النظم المساعدة في اتخاذ القرار المبنية على الذكاء االصطناعي
1404801 قاعة "أركا" الدور األرضي

 Computer Vision
الرؤية بالحاسب

1404810  قاعة "أركا" الدور األرضي

 Solar Cell Device Physics
قيزياء الخاليا الشمسية

1402804  قاعة رقم (5)

Operations Reasearch and Energy Modelling
بحوث العمليات وتنميط البيئة
1401720 قاعة رقم (3)

Materials Structure
تركيب المواد وعيوب البنيان
1402701  قاعة رقم (5)

Creativity in Product Design and Development
اإلبداع في تصميم وتطوير المنتجات  قاعة رقم (1)

Microbial Biotechnology
طرق البحث

1403770 قاعة رقم (2)
األحد

Basics of Molecular Biology
أساسيات البيولوجيا الجزيئية
1403702 قاعة رقم (2)

Conducting Polymers and Their Applications
البوليمرات الموصلة وتطبيقاتها

1402807  قاعة رقم (4)

Corrossion Inspection and Monitoring
فحص ومتابعة التآكل

1402817   قاعة رقم (4)

Operations Reasearch and Environmental Modelling
بحوث العمليات وتنميط الطاقة 

1401634 قاعة رقم (3)

Fuel, combustion and thermal isolation
الوقود واالحتراق وفاقد الطاقة والعزل الحراري
     1401631     1401795 قاعة رقم (5)

Water Treatment Technology
تكنولوجيا معالجة المياه

           1401840 قاعة رقم (1)

Environmental Biotechnology
التقنية الحيوية البيئية

1401725 قاعة رقم (3)

Technical Writing
الكتابة العلمية

1401780  القاعة الخضراء

Biomass and Energey
الكتلة الحيوية والطاقة

1401727  قاعة رقم (2)

 Geographical Information Systems and Environmental Applications
 نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها البيئية

1401831 قاعة "أركا" الدور األرضي

Geographical Information System
نظم المعلومات الجغرافية

1401715 قاعة "أركا" الدور األرضي

Environmental Biochemistry
الكيمياء الحيوية البيئية

1401708 قاعة رقم (3)

  Polymer Characteristics
تشخيص البوليمر

1402809 قاعة رقم (4)

Catalytic Materials for Industry
المواد الحفزية الصناعية

1402824   قاعة رقم (5)

Microbial Biotechnology
التكنولوجيا الحيوية الميكروبية

1403701 قاعة رقم (2)

Fermentation Technology
تكنولوجيا التخمر

1403709   قاعة رقم (1)

Pattern Recognition
التعرف على األنماط

1404712    قاعة رقم (1)

Communication Systems and Computer Networks
نظم االتصاالت وشبكات الحاسبات

1404703  قاعة رقم (1)

Proteomics and Genomics
1403811  قاعة رقم (3)
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سيمينار القسم
قاعة رقم (3)

التكنولوجيا الحيوية

الدراسات البيئية

التكنولوجيا الحيوية

Advanced Molecular Biology
البيولوجيا الجزيئية المتقدمة
1403812  قاعة رقم (3)

Biochemistry for Biotechnology
الكيمياء الحيوية للتقنية الحيوية

1403708 قاعة رقم (2)

Thermodynamics for Materials Science
الديناميكا الحرارية لعلوم المواد

1402724  قاعة رقم (2)

Renewable Energy in Water Treatment and Desalination تحلية ومعالجة المياه 
باستهدام الطاقة المتجددة 1402759  قاعة رقم (5)

 Urban Environment
البيئة الحضرية

1401789  قاعة رقم (4)

Photochemistry and its Applications
الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها
1402708 قاعة رقم (1)

Materials Charactrization
تشخيص المواد

1402704 قاعة رقم (1)

 Climate change, Biodiverfsity and Ecosystems functions  
 تغير المناخ والتنوع الحيوية ووظائف النظم البيئية

1401788 قاعة رقم (4)

Management of Environmental Disasters
 إداررة الكوارث البيئية

1401812 قاعة رقم (3)

Materials Properties
خواص المواد

1402702 قاعة رقم (1)

Nanotoxicology
علم السموم النانوية

  1401843 قاعة رقم (5)

Research Methodolgy
طرق البحث

1401770  قاعة رقم (2)

 Natural Resources
الموارد الطبيعية

1401704   القاعة الخضراء

Antioxidants
المواد المؤكسدة مانعات األكسدة والشوارد الحرة

           1401830 قاعة رقم (3)

علوم المواد

علوم المواد

األربعاء

الخميس

علوم المواد

الدراسات البيئية

القسماليوم

Materials for Renewable Energy
مواد الطاقة المتجددة

1402713 قاعة رقم (1)

Environmental Chemistry
الكيمياء البيئية

1401834 قاعة رقم (2)

 Environmnetal laws and Policies
اللوائح والقوانين والسياسات البيئية

1401620قاعة رقم (3)

Applied Statistics 1
االحصاء التطبيقي 1

1401629 قاعة رقم (3)

الدراسات البيئية

الثالثاء

Climate Change and Health
تغير المناخ والصحة 

1401788   قاعة رقم (4)

Functional Surfaces
األسطح الوظيفية

1402731 قاعة رقم (5)

 Introduction to Renweable Energy and its Applications مقدمة في الطاقة المتجددة 
وتطبقيقاتها

1402751 قاعة رقم (2)

Lifecycle Assessment
تقييم دورة الحياة

1401752 قاعة رقم (3)

Environmental Laws, Management and Economics
قوانين وإدارة البيئة واقتصادياتها

1401703 قاعة رقم (3)

الساعة
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