
 
 

 

 

 ىثمعهد الدراسبث العليب والبح

 قسم الدراسبث البيئيت     

 

 العامة لبرنامج الماجستٌر والدكتوراه المقرراتجدول 
 2023-2202للعام الجامعًالدراسى األول )خرٌف(  للفصل

 25/9/2022بنظام الساعات المعتمدة والتً وافق علٌها مجلس القسم فً 

 

 التوقٌت القاعة المقرر كود المقرر الٌوم

 1401040 سبتال
 الكتابة العلمٌة

 د. محمد خٌري -ا.د. إبراهٌم هنداوي 
 القاعة الخضراء

04 - 06 
 

 1401000 سبتال
 طرق البحث

 أ.د. إبتسام البستاوي –أ.د. علً بسٌونً 
 

 04 - 02 ( 2قاعة رقم ) 

 
 لبرنامج الماجستٌر ) البٌئة والطاقة (المقررات جدول 

 2023-2202للعام الجامعًالدراسى األول )خرٌف(  للفصل
 25/9/2022والتً وافق علٌها مجلس القسم فً  بنظام الساعات المعتمدة

 

 التوقٌت أساسً/اختٌاري المقرر كود المقرر الٌوم

 1401095 األحد

الوقود واإلحتراق وفاقد الطاقة والعزل 
 الحراري

 د. إبراهٌم هنداويأ. –د. مٌرفت أمٌن 
 

 أساسً
06 – 04 

 (3قاعة رقم )

 1401003 األثنٌن
 سٌاسات وتخطٌط الطاقة وإقتصادٌاتها

 أ.د. محمود عادل –أ.د. محمد عبد الكرٌم 
 

 أساسً
04 – 06 

 (3قاعة رقم )

 1401021 السبت
 (2اإلحصاء التطبٌقً )

 أ.د. محمد اإلسكندرانً  -أ.د. شاكر حلمً  
  أ. د. ذكري غطاس  

 اختٌاري

 
04 – 06 

 (2قاعة رقم )
 

 1401020 السبت
 بٌئةبحوث العملٌات وتنمٌط ال

 مٌرفت أمٌند.  -أ.د. محمد اإلسكندرانً  
 

 اختٌاري
10 – 12 

 (3قاعة رقم )
 

 1401020 إلثنٌنا
 الكتلة الحٌوٌة والطاقة

 أ.د. أحمد إسماعٌل  -أ.د. صالح حسونة 
 )مع مشاركة قسم علوم المواد(

 اختٌاري

04 – 06 
 (2رقم ) قاعة

 
 

 1401010 الثالثاء
 تلوث الهواء

 أ. د. ذكري غطاس -أ.د. السٌد شلبً  
 

 اختٌاري
06 – 04 

 (3قاعة رقم )
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 أ.د. إبراهٌم هنداوي صالح                         أ.د. أحمد عبد الرحٌم حسٌن                          أ.د. هشام محمود سعٌد  



 
 

 

 

 ىثمعهد الدراسبث العليب والبح

 قسم الدراسبث البيئيت     

 

 
 تغٌر المناخ والتنمٌة المستدامة (لبرنامج الماجستٌر ) جدول المقررات 

 3202-2202للعام الجامعًالدراسى األول )خرٌف(  للفصل
 25/9/2022بنظام الساعات المعتمدة والتً وافق علٌها مجلس القسم فً 

 
 

 التوقٌت أساسً/اختٌاري المقرر كود المقرر الٌوم

 1401004 الخمٌس
 الحد من التغٌرات المناخٌة

 معها وتأثٌراتها والتأقلم
 أ.د. محمود عادل –أ.د. محمد عبد الكرٌم 

 أسبسي

04 – 06 
 (3قاعة رقم )

 

 1401091 ثالثاءال
 مهارات البحث العلمً

 أ.د. محمود عادل –أ.د. محمد عبد الكرٌم 
 بدون تقدير

02 – 04 
 (2قاعة رقم )

 

 1401005 األحد
 أساسٌات العلوم البٌئٌة

 أ.د. علً بسٌونً –أ.د. شاكر حلمً 
 أبتسام البستاوي أ.د.  

 أسبسي

04 – 06 
 (2)قاعة رقم 
 

 
 دبلوم ترشٌد الطاقة لبرنامج جدول المقررات 

 3202-2202للعام الجامعًالدراسى األول )خرٌف(  للفصل
 25/9/2022بنظام الساعات المعتمدة والتً وافق علٌها مجلس القسم فً 

 

 

 التوقٌت التوقٌت المقرر كود المقرر الٌوم

 1401631 سبتال

فاقد الطاقة والعزل  –مصادر الطاقة 
 الحرارى

 د. مرفت أمٌن -  ابراهٌم هنداوىأ.د. 
 

 

 اساسً
 

06 – 04 
 (3قاعة رقم )

 1401634 السبت
 بحوث العملٌات وتنمٌط الطاقة

 أ.د. محمد اإلسكندرانً  
 د. مٌرفت أمٌن

 اختٌاري
10 – 12 

 (3قاعة رقم )
 

 1401636 السبت
 الطاقةاجهزة قٌاس 
د. مرفت أمٌن -أ.د. ابراهٌم هنداوى    

 
 اختٌاري

02 – 04 
 (3قاعة رقم )

 

 ساعات معتمدة 6 -المشروع البحثى  1401630 
مقررات على  3من  اللطالب الذٌن انتهو

 االقل
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 حٌم حسٌن                              أ.د. هشام محمود سعٌدأ.د. إبراهٌم هنداوي صالح                         أ.د. أحمد عبد الر  

 
 



 
 

 

 

 ىثمعهد الدراسبث العليب والبح

 قسم الدراسبث البيئيت     

 

 لبرنامج الماجستٌرالمقررات جدول 
 3202-2202للعام الجامعًالدراسى األول )خرٌف(  للفصل

 25/9/2022بنظام الساعات المعتمدة والتً وافق علٌها مجلس القسم فً 

 التوقٌت اساسى/اختٌاري المقرر كود المقرر الٌوم 

دد
ج
 ال

ب
ال
ط
لل

 

 1401001 األربعاء
 البٌئة الفٌزٌائٌة

 ا.د/ محمود عادل -نصر ا.د/ سمٌر 
 امٌند. مرفت 

 اساسً
04 – 06 

 (2قاعة رقم )
 

 1401002 األحد
 أساسٌات البٌئة التطبٌقٌة 

 أ.د. علً بسٌونً  -أ.د. شاكر حلمً  
  أ.د. إبتسام البستاوي  

 أساسً
04 – 06 

 (2قاعة رقم )
 

 1401003 األثنٌن
 قوانٌن وسٌاسة البٌئة وادارتها واقتصادٌاتها

 د. هشام الزٌات  -د. محمد عبد الكرٌم
 

 أساسً

 
06 – 04 

 (3قاعة رقم )
 

 1401004 السبت
 الموارد الطبٌعٌة

 أ.د. صالح حسونة -أ.د. سمٌر نصر 
 أ.د. عفاف حافظ

 أساسً
02 – 04 

 (2قاعة رقم )
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ط
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 1401021 السبت
 (2اإلحصاء التطبٌقً )

 أ.د. محمد اإلسكندرانً  -أ.د. شاكر حلمً  
  أ. د. ذكري غطاس 

 06 – 04 اساسي
 (2قاعة رقم )

 

 1401004 ثالثاءال
 الكٌمٌاء الحٌوٌة البٌئٌة

 أ.د. صباح جابر –د. فاطمة الدمرداش أ.

 04 – 02 أساسي
 (3قاعة رقم )

 

 1401000 سبتال
 مقدمة فً السمٌة البٌئٌة

 أ. د. أحمد مرسً -أ. د. هشام زكً 
 أ.د. جٌهان حسنً

 أساسي
12 – 02 

 (2قاعة رقم )

 1401009 السبت
 القٌاسات البٌئٌة

 أ.د. صالح حسونة -أ.د. هشام زكً 
 د. مصطفى عباسً

 أساسي
12 – 02 

 (2قاعة رقم )

 1401010 الثالثاء
 تلوث الهواء

 أ. د. ذكري غطاس -أ.د. السٌد شلبً  
 

 أختٌاري
06 – 04 

 (3قاعة رقم )
 

 1401020 إلثنٌنا
 الكتلة الحٌوٌة والطاقة

 أ.د. أحمد إسماعٌل  -أ.د. صالح حسونة 
 أختٌاري

04 – 06 
 (2قاعة رقم )

 1401019 الثالثاء
 تأثٌر اإلشعاعات الذرٌة والوقاٌة منها

 إبراهٌم هنداويأ.د.  –أ.د. ذكري غطاس 
 أختٌاري

02 – 04 
 (3قاعة رقم )

 

 1401012 األثنٌن
 التلوث على النبات والحٌوان رتأثٌ

 أ.د. أحمد مرسً –أ.. علً بسٌونً 
 

 أختٌاري
12 – 02 

 (3قاعة رقم )

 1401025 سبتال
 التقنٌة الحٌوٌة البٌئٌة

 إسماعٌلأ .د. احمد –أ.د.ابتسام البستاوى    
 

 أختٌاري
06 – 04 

 (3قاعة رقم )

 1401030 األربعاء
 النباتات الطبٌة وصحة األنسان والبٌئٌة

 لبنى الحسٌنًد.  -أ.د. هدى بغدادي 
 أختٌاري

12 – 02 
 (2قاعة رقم )
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 أ.د. إبراهٌم هنداوي صالح                         أ.د. أحمد عبد الرحٌم حسٌن                               أ.د. هشام محمود سعٌد
 



 
 

 

 

 ىثمعهد الدراسبث العليب والبح

 قسم الدراسبث البيئيت     

 

 لدكتوراهلبرنامج االمقررات جدول 
 3202-2202للعام الجامعًالدراسى األول )خرٌف(  للفصل

 25/9/2022بنظام الساعات المعتمدة والتً وافق علٌها مجلس القسم فً 
 

 التوقٌت المقرر كود المقرر الٌوم 
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 1401002 األحد
 )تكمٌلً( أساسٌات البٌئة التطبٌقٌة

  أ.د. علً بسٌونً -أ.د. شاكر حلمً  
 أ.د. إبتسام البستاوي 

04 – 06 
(2قاعة رقم )  

 1401003 األثنٌن
 )تكمٌلً(إدارة وقوانٌن واقتصادٌات البٌئة

 د. هشام الزٌات –أ.د. محمد عبد الكرٌم 
06 – 04 

(3قاعة رقم )  

ب
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ط
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ع
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ج
 

 1401400 الثالثاء
 العلوم والسٌاسات البٌئٌة

 محمد عبد الكرٌما.د/  -ا.د/ شاكر حلمى 
 ا.د/ محمود عادل 

04 – 06 
(3قاعة رقم )  

 1401444 الثالثاء
 التغٌرات المناخٌة والتأثٌرات اإلقلٌمٌة و التأقلم

 أ.د. محمود عادل –أ.د. محمد عبد الكرٌم 
 

06 – 04 
(3قاعة رقم )  

 1401405 السبت
 الصحة المهنٌة واألمان البٌئً

 جٌهان حسنًأ. د.  -هدى بغدادي أ.د. 
12 – 02 

(2قاعة رقم )  

 1401412 األحد
 إدارة الكوراث البٌئٌة

 ا.د إبراهٌم هنداوي - أ.د. على بسٌونى
 

04 – 06 
(3قاعة رقم )  

 1401429 السبت
 التحكم فً التلوث الصناعً

 د. مٌرفت أمٌن -أ.د. ابتسام البستاوي 
10 – 12 

(2قاعة رقم )  

 1401423 السبت
 )نماذج وتحكم(ة تلوث الترب

 أ.د. ذكري غطاس –أ.د. السٌد شلبً 
04 – 06 

(3قاعة رقم )  

 1401439 األحد
 الطرق القٌاسٌة لتحلٌل المٌاه

 ابراهٌم االعسر ا.د - أ.د. صالح حسونة
04 – 06 

(3قاعة رقم )  

 1401404 السبت
 علم سمٌة الغذاء

 ا.د/ احمد مرسً-د. لبنى  -ا.د. هالة عونى 
02 – 04 
 (2رقم ) قاعة

 1401413 األثنٌن
 بٌئات المجهدةمٌكروبٌولوجٌا ال

 أ.د. أحمد إسماعٌل -أ.د. إبتسام البستاوي 
04 – 06 

(2قاعة رقم )  

  مقرر بحثً 1401436 

 1401422 األحد 
 اإلدارة المتكبملت للمنبطق السبحليت

 أ.د. سمير نصر 

 أ.د. إبراهٌم هنداوى 
 

 1401444 اإلثنٌن 
 معالجة المٌاه تكنولوجٌا

 أ.د. صالح حسونة
قاعة رقم 

(2)  
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 أ.د. أحمد عبد الرحٌم حسٌن                          أ.د. هشام محمود سعٌد                         أ.د. إبراهٌم هنداوي صالح  
 



 
 

 

 

 ىثمعهد الدراسبث العليب والبح

 قسم الدراسبث البيئيت     

 

 
 
 


