
 للمستوى االول  كاديميرشاد األاعضاء هيئة التدريس المرشحين لإل
 من قبل االقسام

 5102/5102للعام الجامعى 

 اسم عضو هيئة التدريس  القسم
 

 قسم الرياضيات

 د. مالك ميخائيل ابراهيم

 د. نور الهدي مأمون محمد

 د. إنعام خليفة راوي

 
 قسم الفيزياء

 أ.د. مرفت محمد احمد بدوي 

 د. لبني محمد صالح

 أ.د. شريف احمد خيري

 أ.د. احمد شوقي محمد عبدالعال

 
 قسم الكيمياء

 أ.د. نادية حنفي متولي

 أ.د. عزة عبدالمنعم 

 أ.د. محمد محمود حنفي

 أ.د. ماجدة احمد عبدهللا

 
 

 قسم النبات

 ا.د. نجوي عبدالحميد ثروت 

 د. محسن ابوالعال سيد 

 د. ايمان محمود شمسو

 أ.د. تهاني محمد علي

 أ.د. نادية عبدالمنعم حسن

 
 قسم علم الحيوان

 أ.د. سومية مصطفي اسماعيل

 د. امل محمود سليمان

 د. سهير رمضان فهمي

 د. نيفين امين نور

 
 قسم الجيولوجيا

 د. نهله احمد محمد شاللي

 ابراهيم طاحوند. سامح سمير 

 د. سليم صابر سليم

 د. معتز محمد عادل 

 د. عزة محمد الجندي قسم علم الحشرات      

 د. هبة محمد محمود

 د. هيمن زين العابدين  قسم الفلك واالرصاد

 د. زينب محمد عبدالحميد 

 أ.د. خالد سيد أحمد قسم الجيوفيزياء

 د. وليد محمد مبروك

 أ.د. اوزوريس ونيس جرجس الحيويةقسم الفيزياء 

 د. هبة محمد فهمي
 

 
 
 



 للمستويات االعلى كاديميرشاد األاعضاء هيئة التدريس المرشحين لإل
 من قبل االقسام

 5102/5102للعام الجامعى 

 اسم عضو هيئة التدريس  القسم
 

 قسم الرياضيات
 د. هاني مصطفي الحسيني

 د. نبيله محمد حسن البازيدي 

 د. فاطمة محمد اسماعيل

 
 

 قسم الفيزياء

 أ.د. سيد صالح عبدالعزيز 

 أ.د. والء محمد سيف

 أ.د. محمد منير سعدالدين

 أ.د. حمدي محمد عثمان

 أ.د. محمد رشدي صبري

 أ.د. عادل محمد بدوي

 
 

 قسم الكيمياء

 أ.د. هيمن حسن ريحان

 أ.د. ماجدة عبده امير

 درويشأ.د. إلهام سيد 

 أ.د. هالة فكري نجيب

 د. عزة محمد عبدالفتاح 

 د. راندا محمد عبدالحميد

 
 
 

 قسم النبات

 د. ابراهيم احمد ابراهيم 

 د. ريم سمير محمود 

 أ.د. زينب خليل ابراهيم

 ا.د. ماري صبحي خليل

 أ.د. حسناء احمد حسني

 أ.د. ناهد زكريا محمد

 طالبأ.د. اميرة محمد ابو 

 
 

 قسم علم الحيوان

 ا.د. عماد محمود الزيات

 أ.د. عبدالوهاب ابو بكر

 أ.د. سلوي عبدالحميد

 ا.د. سيد عبدالمنعم احمد

 أ.د. ماجده محمد نصحي

 د. كريم سعيد مرسي

 
 

 قسم الجيولوجيا

 د. مصطفي منصور إمام

 د. ياسر مدحت حسن 

 د. امير محمد حسن

 مبروكد. محمد سيد 

 د. احمد عبدالحليم مصطفي

 د. حسن طه ابو زيد

 
 قسم علم الحشرات 

 ا.د. هشام احمد يوسف 

 ا.د. نعيم محمد عيسي

 أ.د. ليلي عيد المرسي

 
 قسم الفلك واالرصاد

 د. وليد علي احمد حسن

 د. االميرة هند سعيد 

 د. مصطفي عبدالباقي مصطفي

 
 قسم الجيوفيزياء

 سليمان سليماند. خالد 

 اح محمدتد. نادية عبدالف

 د. محمد احمد جمال

 أ.د. اوزوريس ونيس جرجس قسم الفيزياء الحيوية 

 د. هبة محمد فهمي



 


