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 بقسم علم الحيوان والهيئة المعاونة بيان بالسادة أعضاء هيئة التدريس •
 البريد االلكترونى  التخصص  سم اال

 ekhallaf@yahoo.com وبيئة المياه  بيولوجيا االسماك أ.د. السيد احمد حسن خالف 

 khalil_888_ 2000 @ Yahoo.com علم حشرات  أ.د. محمد السيد خليل 

 mffbayomy@yahoo.com فسيولوجى أ.د. محمد فتحى فرج بيومى 

 elaimyia52@yahoo.com وجىفسيول أ.د. ابراهيم عبدالحميدالعليمي 

 dr.gyosman@yahoo.com طفيليات  أ.د. جماالت يوسف عثمان

 Mansour_galal_eg@yahoo.com األوليات  أ.د./ منصور جالل ابراهيم 

 azalnenaei@yahoo.com بيئة أسماك  النعناعىالدين  أ.د. عالء

 abadaassar@yahoo.com مكافحة حشرات وذكرى عصر أ.د. عبادة أب

الخلوية والبيولوجيا   الوراثة أ.د. صبحى السيد حسب النبي 

 الجزيئية

Sobhyhassab2001@yahoo.com 

 talaatemara@yahoo.com علم حشرات  أ.د. طلعت السيد عمارة

 Azza_hassan_2006@yahoo.com مناعة الطفيليات  أ.د. عزة حسن محمد 

 mahranhoda@yahoo.com   علم أنسجة وكيمياء األنسجة  أ.د. هدى عبدالحافظ مهران 

 abdelghaffarfaten@yahoo.com فسيولوجى أ.د. فاتن رشدى عبد الغفار 

  علم األنسجة  الدين عجمى  أ.د. عصام

  طفيليات  أ.د. عاطف عبدالجابر الطوخى 

 hanyabdelsamei@yahoo.com علم الخلية واالنسجة  أ.د. هانى عبد الحميد عبد السميع 

 yosryokdah@hotmail.com علم الخلية واالنسجة  أ.د.يسري على  عقدة

 magdaaboelmahasen@yahoo.com حشرات مكافحة أ.د. ماجدة محمد أبوالمحاسن

 Hanem.sakr@science.menofia.edu.eg حشرات مكافحة أ.د. هانم حامد صقر

 s.shalaby14@yahoo.com علم الخلية واالنسجة  أ.د. سمية  يوسف شلبي

 Gamalbadawy940@yahoo.com أجنة تجريبي  أ.د.جمال متولى بدوى

  ولوجيفسي امام عبدالسالم عمر حسونة د.

 @comgmailhanyibrahimeg. علم المناعة  ابراهيم عبد العزيز د. هانى محمد

 Msw40002000@yahoo.com الفقاريات   د. شيرين خليفة شعير 

 garawani@yahoo.comdr. بيولوجياجزيئية  الجروانى محمد د. اسالم 

 khaledspain@yahoo.com جزيئيةوراثة  د. خالد محمد عبدهللا جبة

 ferialahmed64@yahoo.com علم الخلية واالنسجة  د. فريال احمد سالم المسدى 

 arishasamah@yahoo.com نسجة الخلية واأل علم يد عريشةد.سماح أبواليز

 drshaymaahussein@gmail.com علم حشرات  د. شيماء حسين محمود 

 dr_tahanyeid@yahoo.com علم حشرات  د. تهانى محمود عيد

 adelnm@yahoo.com علم حشرات  د.عادل عبدالمنصف نصار 

 Hodaahmed83@yahoo.com الفقاريات وطفيليات  د. هدى حسن عبدالعظيم 

فقاريات وتشريح مقارن  هند طارق عبدالعظيمد. 

 وأجنة

Hendtarek98@yahoo.com 

 as_kh_22@yahoo.com بيولوجيا جزيئيية  اسماء جالل خالفد. 

 anofal@list.ru م الخلية واالنسجة عل امانى ابراهيم احمد نوفلد. 

فقاريات وتشريح مقارن  مروة محمد نبيل عطاهللا د. 

 وأجنة

o.comMarwanabil86@yaho 

 emanhosney88@yahoo.com علم الخلية واالنسجة  ايمان حسنى نبوى قنديل د. 

 Heba25012011@yahoo.com علم الدم  هبة محمد عبد اللطيفد. 

 nouranabit@yahoo.com أوليات نورا معوض نابت د. 

 daliasamiy6@yahoo.com يليات ومناعةطف داليا سامى ابراهيم مرسىد. 

  مدرس مساعد داليا عادل عبد الحميد الغنيمى



  مدرس مساعد  منى على محمود عصر

  مدرس مساعد هاجر على ابو قورة 

 aya_elbery@hotmail.com مدرس مساعد اية ابراهيم عبد القادر البرى 

 Marwasaid.1991@yahoo.com مدرس مساعد مروة سعيد عبد الحليم  

 rehabelgendy@yahoo.com مدرس مساعد رحاب جمال الدين الجندى 

 omar_to2016@yahoo.com مدرس مساعد عمرحسانين عمر حسانين 

 Hafez_rgb@yahoo.com مدرس مساعد  أحمد  رجب  الحافظ عبد

 Fatmasalah29@yahoo.com معيدة  فاطمة صالح عبد هللا سليمان

 Emankhaled107@yahoo.com معيدة  شنب أبو امين خالد ايمان

 raahanafy232@yahoo.comes معيدة  إسراء عبدالمنعم نبيه 

 aishaabdelmotalbzaky@yahoo.com معيدة  ذكي  المطلب  عبد عائشة

 Shawkia550@yahoo.com معيدة  محمد   محمود زكريا شوقية

  معيدة  رانيا عوض صقر

 Reemkhorshed96@gmail.com معيدة  خورشيد   فتحي محمد ريم

  معيدة  منى عز الدين المعداوي 

  معيدة  أسماء العشري سعيد رجب 

 


