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 نبذة عن المعهد

 

م والخاص بتعديل بعض  1983في يونيو    139العليا والبحوث بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  تم إنشاء معهد الدراسات  

م بشأن تنظيم الجامعات، حيث تضمن القرار إنشاء معهد الدراسات العليا 1972لسنة    49أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

 . والبحوث

لبيئية، وقسم علوم المواد، وقسم التكنولوجيا الحيوية، وقسم تكنولوجيا ويضم المعهد أربعة أقسام أكاديمية هي: قسم الدراسات ا

المعهد   لتبني  بأسلوب علمى تطبيقى، ونظراً  التنمية  بقضايا  المتعلقة  المشاكل  بتناول  بتلك األقسام  الدراسة  المعلومات، وتهتم 

البينية والمت التكامل بين العلوم واعتماد الدراسة فيه على الدراسات  داخلة، فيقبل المعهد خريجي الكليات المختلفة من  لفلسفة 

التخصصات المتباينة، حيث توفر البرامج الدراسية بأقسام المعهد المختلفة بيئة أكاديمية متعددة التخصصات والتي تدعم البحث  

في سوق العمل، بما   العلمي وانتاج المعرفة، وتزود الطالب بالمعارف والمهارات والخبرات التي ترفع من قدراتهم التنافسية

 يدعم جهود التنمية الوطنية.
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  علوم المواد عن قسمبذة ن 

 

التخصصات لدراسة الجوانب العلمية المختلفة للمواد. بغرض التقاء العلماء من مختلف     1983تأسس قسم علوم المواد في عام  

ويتناول القسم دراسة  التركيب البنائي للمواد وعالقته بخواصها  الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية والكهربية. هذا وقد توجه 

و البحثي على المستوى الدولي و   القسم منذ إنشائه إلى البحوث التطبيقية الهادفة،  كما أن له باع كبير في النشاط االستشاري 

بالمواد  وتطويعها وفهم خصائصها   المتعلقة  العلمية  الندوات  المؤتمرات و  التدريس في  المحلي حيث  يشارك أعضاء هيئة 

ة باإلضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العلمية الكبيرة  على المستوى المحلي والدولي وإجراء االستشارات العلمية والصناعي 

 في جميع المجاالت  الصناعية على مستوى الجمهورية. 

 

 رؤية القسم

 

علوم المواد وتطبيقاتها يقدم تعليما راقيا و يمنح درجات علمية معتمدة محليا و دوليا و  أن يصبح القسم مركز إقليميا متميزا في  

 يسهم بفاعلية في تقديم حلول لمشاكل المجتمع التقنية و المتعلقة بعلوم المواد.

 

 رسالة القسم

 

خلق أفكار علمية جديدة ومتطورة تترجم الي أبحاث و ابتكارات تكنولوجية و المحوراألساسى لذلك هو االستفادة من الطبيعة 

  لتدريس و الطالب بالقسم.المتداخلة ألعضاء هيئة ا

 

 األهداف االستراتيجية للقسم

 

هيئة التدريس، تطوير المناهج وأساليب التدريس، تطوير اإلمكانيات البحثية من خالل استكمال المعامل    التطوير المهني ألعضاء

 . التعاون البحثي مع جهات علمية محلية ودولية من خالل مشاريع بحثية مشتركة و الحالية و انشاء معامل جديدة
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 أعضاء هيئة التدريس

 

 المتميزين العلماء األساتذة

 

 المجال البحثي اإلســــــــــــــــــــــــــم  م

 فؤاد أبو الفتوح د/ أ. 1
  –تصنيع الخاليا الشمسية وتطبيقاتها وأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية 

 الطاقة المتجددة وتطبيقاتها 

 المواد المتراكبة وتطبيقاتها  علي الشيخ د/ أ. 2

مأمون محمدأ.د /  3 األغشية –المجسات   –المواد النانومترية    

مصطفى حسن/  أ.د 4  المواد الحيوية والتجارب الطبية على حيوانات التجارب   

عباس أنور/  أ.د 5  المواد البتروكيماوية والمحفزات الصناعية 

مسعد القصبي/  د 6 وتحسين خواص الزيوت البترولية  كلآكل ومثبطات التآالت    

 

 

 األساتذة المتفرغين  

ــــم اإلســــــــــــــــــــــ م  صورة شخصية المعمل  المجال البحثي  

 أ.د/ شريف حسين قنديل  1

تحضير بوليمرات لتطبيقات صناعية 

أغشية بوليمرية لتحلية المياه   –مختلفة 

التطبيقات الطبية للبوليمرات )حشو   –

 العظام(-األسنان

الدراسات الجزيئية  

معمل و الطيفيةو

مرات ليالبو  

 )الدور الخامس(
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محمد عصام الدين الرافعىأ.د/  2  
انتقال الحرارة   -تصنيع البوليمر

 الخواص الميكانيكية للمواد  –والكتلة 

 مواد البناء  

(األرضي )الدور   

 

 أ.د/ محمد محمود الشربيني 3

المجاالت الكهرومغناطيسية تطبيقات 

تكنولوجيا  –التأريض الكهربائي  –

 الطاقة الشمسية –المعلومات 

الشمسيةالطاقة   

  (الثاني)الدور 
 

خطاب  أ.د/ محمد عوض عبد المنعم 4  
التطبيقات    –مثبطات االشتعال للمواد 

 الصناعية للبوليمرات

   اتالبوليمر

 )الدور الخامس(
 

 أ.د/ معتز باهلل محمد سليمان  5

 

 –الطاقة الشمسية  –الخاليا الشمسية 

المكثفات  –المجسات  –البوليمرات 

–حصاد المياه الجوية  –فائقة السعة 

الموائع –تخزين الطاقة الحرارية 

 النانومترية الناقلة للحرارة 

 الطاقة الشمسية

  (الثاني)الدور 

 

 أ.د/ محمد يوسف فتيحة 6

 - نمذجة الخاليا الشمسية واألداء 

تصنيع أنواع مختلفة من الخاليا 

تصنيع واختبار   –الشمسية وتطبيقاتها 

 المجسات

الشمسيةالطاقة   

  (الثاني)الدور 

 

د/ على محمود جاد أ. 7  

  :البوليمرات الفيزيائية و كيمياءال

تحضير بوليمرات لتطبيقات   -

 . صناعية مختلفة

تحضير متراكبات  -

البوليمرات ودراسة 

الخواص الحرارية 

 ةيوالميكانيك

  الدراسات الجزيئية

الطيفية و  

 )الدور الخامس(
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 األساتذة 

 

ال البحثي المج اإلســــــــــــــــــــــــــم  م  صورة شخصية المعمل  

ترميم المباني  –مواد البناء  أ.د/ رفيق عباس عوض  1  
 مواد البناء

(األرضي )الدور   

 

 أ.د/ شاكر مبروك ابراهيم 2

  –الطاقة الشمسية  –الخاليا الشمسية 

المكثفات فائقة   –المجسات  –البوليمرات 

حصاد المياه الجوية وتخزين الطاقة  -السعة

 الحرارية

 الطاقة الشمسية 

(الثاني)الدور   

 

3 
أ.د / وجيه عبد العليم 

أحمد صديق  سيد  

 –تصنيع البوليمرات  –المحفزات الضوئية 

تحضير    –للبوليمرات  الحرارية الثباتية 

- بوليمرات لتطبيقات صناعية مختلفة

لبوليمرات الهالميةا  

ات البوليمر  

 )الدور الخامس(

 

4 

.د / عبد الغفار مغربى  أ

  الدمرداش عبد الغفار

)رئيس مجلس القسم  

 حاليا( 

استخدام المحفزات   –كيمياء البوليمرات 

الضوئية في معالجة مياه الصرف الصناعي   

  -الطباعة الليثوغرافية –الكيمياء الضوئية 

 البوليمرات الهالمية

ات البوليمر  

 )الدور الخامس(

 

5 
أ.د / نيهال محمد  

 الخشخانى 

تصنيع وتشخيص المواد السيراميكية و  

 الزجاجية والمواد المتراكبة

المواد 

السيراميكية 

 والزجاجية

(الرابع)الدور   
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 األساتذة المساعدين المتفرغين

 

 صورة شخصية المعمل  المجال البحثي  اإلســــــــــــــــــــــــــم  م

هدى أحمد عامر /د 1 الخاليا الشمسية –فيزياء الجوامد     
 الطاقة الشمسية

(الثاني)الدور   

 

مخيمرد/ وفاء قطب  2  المواد المتراكبة النانوية وتطبيقاتها 

المواد السيراميكية 

 والزجاجية

(الرابع)الدور   

 

ألفت مصطفى صادق  د/ 3  

 

تنقية   -  لطميتطبيقات الجسيمات النانوية وا

  -التخثير الكهربي   - مياه المخلفات الصناعية

التطبيقات الطيفية: األشعة تحت الحمراء 

مواد   -واألشعة المرئية وفوق البنفسجية 

التفاعالت الكيميائية الضوئية   - تخزين الطاقة 

التصميم النظري للمفاعل الكيميائي الضوئي -  

 الكيمياء الضوئية

(الثاني)الدور   

 

2 
محجوب   د/ فاطمة

 عاصى

إزالة   –المعادن في األوساط المائية تثبيط تآكل 

الكيمياء  –القشور من المعادن و أنظمة التبريد 

 الكهروكيميائية في طالء المعادن 

الكيمياء الكهربية 

 والتآكل 

 )الدور الخامس(
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 د/ عادل وليم ناشد  3
المواد الفوتوكرومية   –المواد الحساسة للضوء 

تطبيقات المحفزات الضوئية –  

الدراسات الجزيئية  

الطيفية و  

 )الدور الخامس(

 

 

 

  األساتذة المساعدين 

 

 صورة شخصية المعمل  المجال البحثي  اإلســــــــــــــــــــــــــم  م

 د/ أحمد محمد حفناوى 1

  –المتراكبات   –كل الفلزات آت

معالجة  –التطبيقات النانوتكنولوجية 

 المياه 

الكهربية الكيمياء 

 والتآكل 

 )الدور الخامس(

 

2 
د/ أحمد عبد الفتاح 

 مأمون

تحضير البوليمرات والمواد الحيوية 

 المستخدمة في اعادة احياء العظام 

 والدراسات الجزيئية 

 الطيفية

 )الدور الخامس(

 

 

 المدرسين 

 

ال البحثي المج اإلســــــــــــــــــــــــــم  م  صورة شخصية المعمل  

 د/ صالح فوزى عبد للا  1
تحضير بوليمرات   –مواد حيوية 

 لتطبيقات صناعية مختلفة 

 المواد الحيوية 

(السادس)الدور   
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ايمان على فضل  /د 2  

وتشخيص األغشية البوليمرية  تحضير

معالجة  –تحلية المياه  –المتخصصة 

 المياه والمخلفات الصناعية

 معمل األغشية 

(الثاني)الدور   

 

محمد حسون ابراهيم /د 3 خاصة اجازة   مجسات طبية     

 اجازة خاصة  حصد الطاقة    يسرى ياسمين محمد  /د 4

 

 

  أعضاء الهيئة المعاونة 

 

 المدرسين المساعدين 

 

ــــم اإلســــــــــــــــــــــ م   المعمل  المجال البحثي  

 التأكل  دينا مصطفى راغب 1

الكيمياء الكهربية 

 والتآكل 

 )الدور الخامس(

 

غانم   محمد  أسماء 2  المواد البوليمرية 
 البوليمرات 

 )الدور الخامس(

 

     

https://igsr.alexu.edu.eg/images/CV_Eman_Fadl.doc
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لزية الفالمواد  محمد سمير حبيب 3  

الكيمياء الكهربية 

 والتآكل 

 )الدور الخامس(

 

حمزة    السيد مروة  4  المواد البوليمرية 
ات البوليمر  

 )الدور الخامس(

 

     

 المكثفات الكهربية زينب سعد محمد 5
 الطاقة الشمسية 

(الثاني)الدور   
 

المعيدين

 

  المعمل التخصص  اإلســــــــــــــــــــــــــم  م

مينأوسام محمد  1  المواد الحيوية 

معمل المواد  

السيراميكية 

 والزجاجية 

(الرابع)الدور   

 

 كيمياء التأكل  مي محمد مصطفي 2

الكيمياء الكهربية 

 والتآكل 

 )الدور الخامس(
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بو زيدأ حمد أهاني  3  المواد الفلزية 

الكيمياء الكهربية 

 والتآكل 

 )الدور الخامس(

 

حمد عيد أ ىهد 4  المواد الحيوية 

الدراسات الجزيئية 

الطيفية و  

الخامس()الدور   

 

مل ابراهيم السكريأ 5  الخاليا الشمسية 
 الطاقة الشمسية

(الثاني)الدور   

 

 الخاليا الشمسية شذا مهدي محمد أبو زيد  6
 الطاقة الشمسية

(الثاني)الدور   
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 المياه نورهان محمد رشاد 7
 األغشية

(الثاني)الدور   

 

 المواد البوليمرية حنان عادل سعيد 8
ات البوليمر  

(الخامس)الدور   

 

 

 

  الموضوعات البحثية بالقسم 

 المواد البوليمرية  وتطبيقاتها .  .1

 المواد الحيوية وإعادة بناء العظام.  .2

 راكبة وتطبيقاتها. المواد المت .3

 المواد الزجاجية والسيراميكية.  .4

 المياه. وحصاد األغشية وتحلية ومعالجة  .5

 وتطبيقاتها.  الشمسيةالطاقة  .6

 المجسات   .7

 الموائع النانومترية   .8

 اتمريمثبطات االشتعال للبول .9

 ية تخزين الطاقة الكهربية والميكانيك .10

 الصناعية. الكيمياء الضوئية وتطبيقاتها في المجاالت  .11

 .التآكل  يالتحكم ف .12

 مواد البناء.  .13

 تطبيقات النانوتكنولوجي في المجاالت المختلفة.  .14
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 تحضير بعض المواد الفوتوكرومية ودراسة خواصها .15

 تحسين خواص الزيوت البترولية   .16

 المواد البوليمرية الهالمية   .17

 

  سياسة القبول بالقسم 

 

 لدراسة الماجستير والدكتوراة في البرامج التالية:   الطالبيقبل القسم 

 ماجستير علوم الموادبرنامج 

 

 ساعة معتمدة مقسمة كاألتي:  32يقوم الطالب بدراسة  حيث خريجي كليات طب األسنان والعلوم والهندسةمن 

 ساعة معتمدة 9مقررات اجبارية =  3 •

 ساعة معتمدة 15مقررات اختيارية =  5 •

 ساعات معتمدة للرسالة البحثية 8 •

 

 منتج  وإبتكار تطويرلمواد البرنامج الماجستير في 

 

 ساعة معتمدة مقسمة كاألتي:  32يقوم الطالب بدراسة  حيث خريجي كليات العلوم والهندسةمن 

 ساعة معتمدة 12مقررات اجبارية =  4 •

 ساعة معتمدة 12مقررات اختيارية =  4 •

 ساعات معتمدة للرسالة البحثية 8 •

 برنامج تكنولوجيا ومواد الطاقة المتجددة 

 

 ساعة معتمدة مقسمة كاألتي:  32يقوم الطالب بدراسة  حيث خريجي كليات العلوم والهندسةمن 

 ساعة معتمدة 12مقررات اجبارية =  4 •

 ساعة معتمدة 12مقررات اختيارية =  4 •

 ساعات معتمدة للرسالة البحثية 8 •
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 برنامج دكتوراة علوم المواد 

 

ساعة معتمدة   42يقوم الطالب بدراسة  حيث    او ما يعادلها   علوم الموادفي  ماجستير  ال  درجة  حاصلين علىليقبل القسم الطالب ا

 مقسمة كاألتي: 

 ساعة معتمدة 18مقررات =  6 •

 معتمدة للرسالة البحثيةساعة  24 •

 

 مالحظات عامة 

برامج الماجستير بالقسم ـ وطبقا لالئحة جامعة اإلسكندرية فعلى  في  في حالة قبول طالب حاصل على تقدير "مقبول"   •

 و"الرياضة التطبيقية"  "الفيزياء الحديثة" و "أساسيات الكيمياء" من الطالب دراسة مقررين تكميليين

الحاصلين على درجة الماجستير من خارج القسم وبما يتوافق مع الخطة البحثية    الطالب    لبرنامج الدكتوراةيقبل القسم   •

تكميليين المقررين  ال  ودراسة  للقسم على أن يتم فحص رسالة الماجستير عن طريق لجنة ثالثية يشكلها مجلس القسم  

 من برنامج ماجستير علوم المواد  "تركيب المواد ـ خواص المواد" 

أي يمكن للطالب 2.33   معدل تراكمي  معتمدة بتقدير ال يقل عن ساعات  9لى الطالب اجتياز لتسجيل النقطة البحثية ع •

 تسجيل النقطة البحثية بعد إجتياز ثالث مقررات. 

 

 

 األجهزة المتاحة بقسم علوم الموادالمعامل و 

 

 األجهزة  وظيفة المعمل  اسم المعمل 

المعمل المركزي لتشخيص  

 المواد

طيف  قياس طيف اإلنبعاث الضوئي، و 

 األشعة تحت الحمراء، والتحليل الحراري.

Fluorescence 

Spectrophotometer FT-IR 

Thermal analysis 

اختبار الخواص الميكانيكية والكيميائية   معمل مواد البناء

والطبيعية لمواد البناء )االسمنت بأنواعه  

 –الرخام الصغيروالكبير بأنواعه  –المختلفة 

 االحجار(.   –الطوب  –الخرسانة  –المياة 

Ignition oven 

 Concrete Mixer 

Test Compression  

Potentiometer 

Polymer homogenizer 

Universal testing machine 

تحضير الخاليا الشمسية والعمل على   - معمل الطاقة الشمسية 

 االداء  تحسين

Potentiostat 

Electrospinning Device 

Glove box 
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تحضير مواد وأنظمة لتخزين الطاقة   -

 الكهربية والحرارية 

عمل القياسات الكهربية الخاصة بالخاليا  -

الشمسية ودراسة المواد المستخدمة في مجال  

 الطاقة الشمسية الكهربية والحرارية

 

Thermal evaporator 

Ball mill 

Dip coating 

Environmental chamber   

Nitrogen generator 

Solar simulator 

تحضير وتشخيص األغشية البوليمرية  - معمل األغشية 

 المتخصصة للتطبيقات المختلفة.

التنمية وإستدامة المياه من خالل عمليات  -

 تحلية المياه  

إيجاد حلول لبعض المشكالت البيئية  -

 المرتبطة بمعالجة 

 الصرف الصناعي والزراعي 

 التكامل بين المياه والطاقة المتجددة  -

Reverse Osmosis Unit 

Ultrafiltration unit 

Automatic applicator  

Contact Angle meter 

Thin Film Measurement 

System 

السيراميكية  معمل المواد 

 والزجاجية

تحضير عينات من الزجاج والسيراميك   -

 باستخدام مركبات وتركيزات مختلفة.

  –قياس الخصائص الفيزيائية ) الضوئية  -

الميكانيكية ( للعينات   –الكهربية  –الحرارية 

 بالمعامل المركزية.

Muffle Furnace (800-900 °C) 

Drying furnace 

 قياس اشتعالية البوليمرات  - اتمعمل البوليمر

تحضير وتشخيص بوليمرات تستخدم فى   -

 مجال الليثوغرافية.

 معالجة مياه الصرف الصناعى. -

Limitig Oxygen Index (LOI) 

 

Rotary Evaporator 

 قياس معدالت التآكل والتحكم به - معمل الكيمياء الكهربية والتآكل 

 قياس الطالء الكهربى  -

 المثبطاتوانات الده قياس كفاءة -

 قياس كفاءة االضافات البترولية -

Potentiostat Device 

  ومعمل الدراسات الجزيئية 

 الطيفية

تحضير وتشخيص بعض المواد المتبلمرة   -

ذات الخواص الضوئية المتميزة وتحسين 

 الثباتية الحرارية.

دراسة المواد الحيوية وتطبيقاتها فى مجال   -

 العظام.اعادة تجديد 

تحضير مواد حيوية وتطبيقها فى مجال   -

 طب األسنان.

Hydraulic press for dental 

mold 

Shaker Incubator 

 

 

 الجمعية العربية لعلوم المواد

 

اء الجمعية العربية لعلوم المواد تلبية إلجماع أعضاء مجلس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث كانت فكرة إنش

بجامعة اإلسكندرية وتلبية لحاجة المجتمع العلمي العربي لدعم هذا التخصص الحديث، كما أعربت عنها توصيات المؤتمر اإلقليمي  

  1990. ولقد تأسست الجمعية في    بمدينة اإلسكندرية  1987سم علوم المواد في عام  العربي األول لعلوم المواد والذي عقده ق
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بالدور الخامس بمعهد الدراسات العليا   527بمدينة اإلسكندرية حيث وفر مجلس جامعة اإلسكندرية مقرا للجمعية )الغرفة رقم  

والتعارف بين العلماء العرب العاملين في مجال   والبحوث( كجمعية أهلية علمية ال تهدف للربح وتعمل على توطيد سبل االتصال

علوم المواد، وتنسيق الجهود البحثية في هذا المجال، وتوجيه خطط البحث العلمي إلى ما فيه خدمة الصناعة العربية والعمل على 

 حل مشاكلها

  موقع الجمعية:

http://www.arab-sms.org / 

  2020/2021لعام الجامعي خالل االقسم  إنجازات 

 ترقية أعضاء هيئة التدريس
 علي درجة أستاذ.  د/ نيهال محمد الخشخانىأ.ر , ربى عبد الغفا د/ عبد الغفار مغأ.حصول كل من  •

 علي درجة مدرس.  ياسمين محمد يسرى / . د   , حسون ابراهيم محمد /.د  حصول كل من •

 علي درجة مدرس مساعد. حمزة   مروة السيدو  زينب سعد محمد,   محمد سمير حبيبحصول كل من  •

 الدرجات الممنوحة 
 طالب درجة دكتوراة الفلسفة  3عدد وير طالب درجة الماجست 13تم منح عدد 

 المؤتمرات العلمية 

علوم : "بعنوانالجمعية العربية لعلوم المواد المؤتمر العربي الدولي العشرون لعلوم المواد  القسم باالشتراك مع    نظم •

  2020ديسمبر  12في   "المواد وآفاق المستقبل
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 براءات اإلختراع 
 

1. Environmental Method for the Control of Corrosion and Deposition of Scale in Water 

systems” 

The 5th Anniversary Edition of The International Invention Innovation Competition in 

Canada, ICAN (August 2020).   

Professor Mohamed Essam El-Din El-Rafey  

 

 "االنتروبيعملية اللحام ببودرة سبائك عالية " .2

 . والبحث العلميوزارة التعليم العالي ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،30333براءة أختراع رقم  

 

 ، أستاذ دكتور مهندس/ علي السيد األشرم ،محمد عصام الرافعي /أستاذ دكتور ،دكتور مهندس/ بدر السيد بدر الضوي

 . أستاذ دكتور/ عباس أنور محمود عزت 

 

 

 المشاريع البحثية

دراسة جدوى لتطوير الخاليا الشمسية البوليمرية "بعنوان  لمشروع  على تمويل  البحثي    تم حصول أ.د/ معتز سليمان والفريق

اإلقتصادية الحياة  ودورة  التقنية  التحديات  واسع:  نطاق  على  الضيقة  الفجوة  العلوم ذات  تمويل  هيئة  قبل  من  والممول   "

 لمدة عامين.   مشرفة-برنامج نيوتن-والتكنولوجيا واإلبتكار 

 النشر العلمي 
 

 علمية دولية متخصصة  دورياتبحث في  49تم نشر عدد 
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Environmental Processes 

Volume 7, Issue 2, 1 June 2020, Pages 463-477 
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