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 الدراسات العليا ماجستير برامج  - خطة الدراسة 
     م0202/0200العام الدراسى 

مجلس القسم القائم بعمل رئيس   
  رق عبدالمنعم فايدطا أ.د.

 المكان التوقيت اليوم القائمين بالتدريس الساعات الفصل المقرر الكود البرنامج

تمهيدى ماجستير 
الكيمياء الطبيعية و 

 غير العضوية

1111 
 كيمياء طبيعية

 مجلس القسم 1-11 الخميس لشبراهيم ابأ.د. 1 أول      كيمياء كهربية
 مجلس القسم 1 - 1 الخميس أ.د. الزينى عبيد 1 أول      كيمياء الليزر
 مجلس القسم 1-11 اإلثنين أ.د. محمد خالد 1 ثان      كيمياء الكم

 مجلس القسم 11-9 اإلثنين أ.د. على جميعى 1 ثان     التبادل االيونى

1111 
كيمياء غير 

 عضوية

 قاعة السادس 11-11 الخميس أ.د. محمد جابر 1 أول      ضوية متقدمةغير ع
 مجلس القسم 11-11 اإلثنين .د.ابراهيم سالمأ 1 ثان     غير عضوية تطبيقية

 مجلس القسم 11-11 اإلثنين أ.د. طارق فايد 1 ثان      أطياف جزيئية
 مجلس القسم 11-11 الخميس أ.د.عبداهلل خضر 1 أول    غير عضوية صناعية

1111 
كيمياء عضوية و 

 عضوية طبيعية

 مجلس القسم 11-11 اإلثنين محمود فهمى. أ.د 1 نثا     أطياف عضوية
 مجلس القسم 11- 11 اإلثنين سحر حسونةأ.د.  1 أول    الحفز فى التفاعالت العضوية

 القسم مجلس 1-1 اإلثنين أ.د. الرفاعى قناوى 1 اول    بوليمرات عضوية
 مجلس القسم 1-1 الخميس أ.د. السعيد على 1 ثان      عضوية طبيعية

تمهيدى ماجستير 
 الكيمياء العضوية

1111 
كيمياء طبيعية و 

 غير عضوية

 مجلس القسم 1-11 الخميس طارق فايدأ.د.  1 ثان      أطياف تطبيقية
 جلس القسمم 1-1 االثنين على جميعىأ.د. 1 أول      التبادل األيونى
 مجلس القسم 11-11 الخميس يوسف محرمد. أ. 1 ثان      كيمياء كهربية
 مجلس القسم 11-9 االثنين أ.د. سامى الدالى 1 أول       كيمياء الليزر

1111 
 كيمياء عضوية

 مجلس القسم 11-11 االثنين أ.د.هالة فوزى 1 أول         أصباغ
 مجلس القسم 1-11 االثنين أحمد البربرىأ.د. 1 لأو     (1حلقية غير متجانسة )
 مجلس القسم 1-1 الخميس ناصر البرلسىأ.د.  1 ثان     (1حلقية غير متجانسة )
 مجلس القسم 11-11 الخميس أ.د.أحمد سعفان 1 ثان        منتجات طبيعية

1111  
كيمياء عضوية 

 طبيعية

 مجلس القسم 11-11 ثنيناال محمود فهمىأ.د.  1 ثان     أطياف عضوية
 مجلس القسم 11-11 الخميس أ.د.عادل سليم 1 أول       كيمياء فراغية
 مجلس القسم 1-1 الخميس أ.د. السعيد على 1 ثان       عضوية طبيعية

 مجلس القسم 1-1 االثنين أ.د. الرفاعى قناوى 1 أول     بوليمرات عضوية

تمهيدى ماجستير 
 يويةالكيمياء الح

1111 
النشويات و 
الدهون و 
 البروتينات

 مجلس القسم 11-11 االحد د.ثريا عبدالعزيزأ. 1 ثان      بيولوجيا جزيئية
 قسم الفيزياء بالتنسيق مع الطالب أ.د. خالد أبو المعاطى 1 أول   بيولوجيا إشعاعية
 لقسممجلس ا 1-1 االربعاء أ.د. أفراح سالمة 1 ثان      أحماض امينية 
 مجلس القسم 11- 9 األثنين د.كريم سامىأ. 1 أول     أكسدة بيولوجية

1111 
اإلنزيمات و 
 التمثيل الغذائى

 1 ثان      إنزيمات
 أ.د.طارق مصطفى
 مجلس القسم 11-11 االربعاء أ.د.عبير خميس

 1 أول       أيض
 أ.د.مى القيعى
 مجلس القسم 11-11 السبت أ.د.ثريا خليفة

 قسم علم الحيوان   أ.د. السيد سالم 1 ثان       ورامأ
 مجلس القسم 1-1 السبت أ.د. أفراح سالمة 1 أول       سموم

1111 
 الفيتامينات 
 و الهرمونات 

 و التغذية

 مجلس القسم 1-1 األثنين أ.د. أحمد سعفان 1 أول      منتجات طبيعية
 مجلس القسم 11-9 االحد سينحمحمد أ.د.  1 ثان    هرمونات
 مجلس القسم 11-11 السبت أ.د. طارق مصطفى 1 ثان       تغذية
 مجلس القسم 1-11 األثنين أ.د. محمد حسين 1 أول       مناعة

 معمل الحاسب االلى 11-11 األثنين أبوالعنين أ.د.سعد 1 أول       حاسب الى حاسب الى 


