
 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم علم الحيوان

 الدرجة العلمية اإلسم مسلسل

 أستاذ ورئيس قسم  أسامة محمد أحمد/ د.أ 1

 أستاذ متفرغ  محمد بدر الدين عاشور/ د.أ 2

 أستاذ متفرغ  زينب أحمد محمد رضوان/ د.أ 3

 أستاذ  ثابت فراج أحمد سكران/ د.أ 4

 أستاذ  عادل عبد المنعم أحمد/ د.أ 5

 أستاذ متفرغ هناء إبراهيم فهيم/ د.أ 6

 أستاذ متفرغ جمال عبد المنعم زيدان/ د.أ 7

 أستاذ متفرغ مجدى عبد الرحيم على/ د.أ 8

 أستاذ  هدى محمد كامل الفيومى/ د.أ 9

 أستاذ عبد الحميد محمدمنال / د.أ 11
 أستاذ رشا رشاد أحمد/ د.أ 11
 أستاذ نادية أحمد مصطفى / د.أ 12
 أستاذ أحالم مصطفى البكرى/ د.أ 13
 أستاذ مساعد  سناء رضا عبد العليم/ د 14
 أستاذ مساعد إيمان صالح عبد الرحيم/ د 15
 أستاذ مساعد حماده محمد محمود/ د 16
 أستاذ مساعد التواب ثناء محمود عبد/ د 17
 أستاذ مساعد رشا عزت حسين/ د 18
 أستاذ مساعد أحمد رجب جابر/ د 19
 أستاذ مساعد هناء محمود محمد/ د 21
 أستاذ مساعد محمود سيد محمود/ د 21
 مدرس رشا إبراهيم عبد هللا/ د 22

 مدرس حنان سيد محمود/ د 23
 مدرس هبة هللا محمد عبد الحليم/ د 24
 مدرس الماحى محمد حسن/ د 25
 مدرس أسامة خميس ليثى/ د 26
 مدرس مساعد  رحاب محمد جمال / السيدة  27

 مدرس مساعد هبة عبد التواب قرنى/ السيدة  28
 مدرس مساعد سالى مصطفى إبراهيم/ السيدة  29
 مدرس مساعد نهى عبد العظيم أحمد/ السيدة  31
 مدرس مساعد محمددينا عبد الجواد / السيدة  31
 مدرس مساعد أحمد حسنى على / السيد  32
 مدرس مساعد عبد الوهاب خليل عبد الوهاب/ السيد  33
 معيدة رحاب نادى حفظى/ اآلنسة  34

 معيدة إيمان عبد المحسن أحمد/ السيدة  35
 معيدة أسماء جابر محمود / اآلنسة  36
 معيدة رانيا حامد عبد الحليم / السيدة  37
 معيد أحمد إسماعيل يوسف/ السيد  38
 معيدة هدير محمد حمد هللا قاسم/ اآلنسة  39
 معيدة زينب عبد الفتاح أحمد/ السيدة  41
 معيدة نسيبة عبد الرازق نعمان/ السيدة  41
 معيد محمد يسن زكى خليفة/ السيد  42
 معيدة رجاء عبد هللا سيد/ السيدة  43
 معيدة نعمه عبد الموجود محمد / اآلنسة  44



 

 

 

 

 


