
  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم الدراسات البيئية بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/١٠ قد إعتمد الجداول الدراسية
لبرامج القسم في فصل الربيع من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومرفق طيه نسخة من الجداول المعتمدة

   ،،، برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم ،،،   

    ،،، يعتمد ،،،     
رئيس مجلس القسم     

أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية للمقررات العامة   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Research Methodology
طرق البحث
1401770

أ.د. علي بسيوني علي حسن عقاب 
أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي 

د. هشام محمد فريد الزيات 

Technical Writing
الكتابة العلمية
1401780

أ.د. مختار إبراهيم يوسف 
أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج دبلوم الدراسات العليا   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

تكنولوجيا ترشيد الطاقة 
1401632

أ.د. محمد عبد الحميد اإلسكندراني 
أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 
د. محمد عبد الوهاب ريان 

تكنولوجيا استخدام الطاقة وعلم االحتراق
1401633

أ.د. محمد عبد الحميد اإلسكندراني 
د. ميرفت أمين عبد القوي 
د. محمد عبد الوهاب ريان 

اإلحصاء التطبيقي (1)
1401629

أ.د. ذكري فهمي غطاس 

اللوائح والقوانين والسياسات البيئة
1401620

أ.د. علي بسيوني علي حسن عقاب 
د. هشام محمد فريد الزيات 

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Economical Tools for Environmental Management
األدوات االقتصادیة إلدارة البیئة

1401731

أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 
أ.د. محمود عادل حسان حسن

Biological Health Hazards
المخاطر الصحیة البیولوجیة

1401710

أ.د. هدي حسن بغدادي 
أ.د. مختار إبراهيم يوسف 

أ.د. فاطمة محمدي الدمرداش 

Environmental Impact Assessment and Environmental
Auditing

تقییم األثر البیئي والمراجعة البیئیة
1401714

أ.د. السيد أحمد شلبي 
أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 

أ.د. ذكري فهمي غطاس 

Biological Treatment of Wastes
المعالجة البیولوجیة للمخلفات

1401723

أ.د. أحمد إسماعيل رمضان 
د. إبراهيم عبد الباقي األعصر 

Environmental Systems and Physical Environment
األنظمة البیئیة والبیئة الفیزیائیة

1401701-1

أ.د. سمير محمود نصر
أ.د. محمود عادل حسان حسن
د. ميرفت أمين عبد القوي 

Effect of Pollution on plants and Animals
تأثیر التلوث على النبات والحیوان

1401712

أ.د. أحمد مرسي عطية
أ.د. علي بسيوني علي حسن عقاب 

Pesticides, Environment and Human Health
المبیدات والبیئة وصحة اإلنسان

1401722

أ.د. هشام زكي إبراهيم
أ.د. أحمد مرسي عطية

أ.د. مصطفي صالح عباسي 

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Applied Microbiology
المیكروبیولوجیا التطبیقیة

1401724

أ.د. شاكر حلمي السيد 
أ.د. محمد صالح الدين حسونة

أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي 
أ.د. أحمد إسماعيل رمضان 

Principles of Applied Ecology
أساسیات البیئة التطبیقیة

1401702

أ.د. شاكر حلمي السيد 
أ.د. علي بسيوني علي حسن عقاب 
أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي 

الطاقة والبيئة
140177B

أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 
د. ميرفت أمين عبد القوي 

تقنيات الطاقة المتجددة
1401771

أ.د. محمد صالح الدين حسونة
أ.د. محمد محمود الشربيني
د. ميرفت أمين عبد القوي 

مراجعة وترشيد الطاقة
1401772

أ.د. محمد عبد الحميد اإلسكندراني 
أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 
د. محمد عبد الوهاب ريان 

سياسيات وتخطيط الطاقة واقتصادياتها
1401773

أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 

Economic valuation and climate change
التقييم االقتصادي وتغير المناخ

1401781

أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 
أ.د. محمود عادل حسان حسن

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Climate change, biodiversity and ecosystems functions
تغير المناخ والتنوع الحيوي ووظائف النظم البيئية

1401787

أ.د. عفاف محمود حافظ 
أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 

Innovation Management and Entrepreneurship
إدارة االبتكار وريادة األعمال

1401753

أ.د. شاكر حلمي السيد 
أ.د. محمد صالح الدين حسونة
أ.د. معتز باهللا محمد سليمان

Energy conservation
ترشيد الطاقة
1401754

أ.د. محمد عبد الحميد اإلسكندراني 
د. محمد عبد الوهاب ريان 

Technical writing for Academic / Research Purposes

1401756

أ.د. مختار إبراهيم يوسف 
أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 

Project management
إدارة المشروعات

1401761

أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 
د. هشام محمد فريد الزيات 

Medicinal plants, health and environment
النباتات الطبية وصحة اإلنسان والبيئة

1401737

د. لبني سمير الحسيني 
أ.د. هدي حسن بغدادي 

Physical Environment
البيئة الفيزيائية

1401701

أ.د. سمير محمود نصر
أ.د. محمود عادل حسان حسن
د. ميرفت أمين عبد القوي 

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Public health and environment
الصحة العامة والبيئة

1401738

أ.د. جيهان حسني عبد السميع 

Reasearch Operations and Environmental Modelling
بحوث العملیات وتنمیط البیئة ٢

1401720

أ.د. محمد عبد الحميد اإلسكندراني 

Environmental Laws, Policies, Management, and
Economics

قوانین وسیاسة البیئة وإدارتھا واقتصادیاتھا
1401703

د. هشام محمد فريد الزيات 

Sustainable Development Climate Change and Energy

1401751

أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 

Lifecycle Assessment
تقييم دورة الحياة

1401752

أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 

Natural Resources
الموارد الطبیعیة

1401704

أ.د. سمير محمود نصر

Remote Sensing
االستشعار عن بعد

1401716

أ.د. محمود عادل حسان حسن
أ.د. محمد عز الدين الراعي

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الدكتوراه   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Advanced Air Pollution
تلوث الھواء متقدم

1401816

أ.د. السيد أحمد شلبي 

علم السموم النانونية
1401843

أ.د. مختار إبراهيم يوسف 

Environmental Toxicology
السمية البيئية
1401804

أ.د. هشام زكي إبراهيم
أ.د. مختار إبراهيم يوسف 

Environmental Health Managament and Safety
إدارة الصحة البيئية واألمان

1401806

أ.د. جيهان حسني عبد السميع 
أ.د. مصطفي حسن مصطفي 

New Trends in Solid Waste Management
اإلتجاھات الحدیثة فى التعامل مع المخلفات الصلبة

1401811

أ.د. محمد صالح الدين حسونة
أ.د. أحمد إسماعيل رمضان 

Hazardous Waste Managemen
إدارة المخلفات الخطرة

1401844

أ.د. السيد أحمد شلبي 
أ.د. ذكري فهمي غطاس 

Endocrine Disruptors
المواد المخلة بالغدد الصماء 

1401838

أ.د. مختار إبراهيم يوسف 
أ.د. هشام زكي إبراهيم

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم الدراسات البيئية     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الدكتوراه   
   الربيع  - ٢٠٢٠/٢٠١٩  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Ecotoxicology
اإلیكوتوكسیكولوجى

1401801

أ.د. هشام زكي إبراهيم
أ.د. مختار إبراهيم يوسف 

Research Course
مقرر بحثى
1401836

أ.د. جيهان حسني عبد السميع 

Environmental Risk Assessment and Mangement
تقییم وإدارة المخاطر البیئية

1401820

أ.د. السيد أحمد شلبي 
أ.د. إبراهيم هنداوي صالح 

Environmental Science and Policies
العلوم و السیاسیات البیئیة

1401800

أ.د. محمد عبد الكريم عبد ربه 

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

   
أ.د. محمد عبد الكريم علي عبد ربه أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. إبتسام عبد الحميد البستاوي
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