
 
 

 الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  2019/2020
 (تمهیدى ماجستیر الخلیة و الوراثة  بقسم النبات )

 University Email Address (@mans.edu.eg) المحاضر المادة ( المقرر) 

  أ.م.د/ هاني سویحة كتابة الرسائل العلمیة ن 605

  Mohammednagib@mans.edu.eg أ.د/ محمد نجیب كتابة الرسائل العلمیة ن 605

  ihsan@mans.edu.eg أ.م.د/ احسان الحبشي االتجاهات الحدیثة في تعریف النباتات  ن 632

  rehabrizk@mans.edu.eg أ.م.د/ رحاب محمود االتجاهات الحدیثة في تعریف النباتات  ن 632

  magdaisoliman@mans.edu.eg أ.د/ ماجدة سلیمان الوراثة التكوینیة  لبدائیات النواة ن 640
  ashraf-badawy@mans.edu.eg أ.م.د/ اشرف عبد االمنطلب الوراثة التكوینیة  لبدائیات النواة ن 640

  ammr79@mans.edu.eg أ.م.د/ عمرو محمد حسن فسیولوجیا الخلیة و التحكم الوراثي ن 641

  ashraf-badawy@mans.edu.eg أ.م.د/ اشرف عبد االمنطلب فسیولوجیا الخلیة و التحكم الوراثي ن 641

  Me_younis@mans.edu.eg أ.د/ محمود الباز مقرر  خاص ن 642

  oelshahaby@mans.edu.eg أ.د/ عمر الشهابي مقرر  خاص ن 642
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 الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  2019/2020
 (تمهیدى ماجستیر الفسیولوجي   بقسم النبات  )

 
 University Email Address (@mans.edu.eg) المحاضر المادة ( المقرر) 

  mabbas2010@mans.ed.eg أ.د/ محمد عباس تغذیة نبات ن 606
  wafaa_12@mans.edu.eg أ.د/ وفاء شكري تغذیة نبات ن 606
  shora@mans.edu.eg أ.د/ حامد الشورى تكنولوجیا انتاج المواد الحیویة ن 607
  hs_aldesuquy@mans.edu.eg أ.د/ حشمت الدسوقي تكنولوجیا انتاج المواد الحیویة ن 607
  ammr79@mans.edu.eg أ.م.د/ عمرو محمد حسن فسیولوجیا الكائنات الدقیقة ن 608

  mhussein@mans.edu.eg أ.م.د/ میرفت حسني فسیولوجیا الكائنات الدقیقة ن 608

  drelhalawany@mans.edu.eg أ.د/ السید الحلواني بیئة و فسیولوجیا النباتات الصحراویة ن 609
  oelshahaby@mans.edu.eg أ.د/ عمر الشهابي بیئة و فسیولوجیا النباتات الصحراویة ن 609
  sabohamed@mans.edu.eg أ.د/ سامي ابو القاسم زراعة انسجة نباتیة و تربیة نبات ن 611
  bardees_mickky@mans.edu.eg د/ بردیس مكي زراعة انسجة نباتیة و تربیة نبات ن 611
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 الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  2019/2020
 (تمهیدى ماجستیر المیكروبیولوجى   بقسم النبات  )

 
 University Email Address (@mans.edu.eg) المحاضر المادة ( المقرر) 

  أ.م.د/ هاني سویحه كیفیة كتابة الرسائل العلمیة ن 605

  yaolazeik@mans.edu.eg أ.د/ یحیى الالزق كیفیة كتابة الرسائل العلمیة ن 605

  fatma_migahed@mans.edu.eg أ.د/ فاطمة مجاهد الفطریات و امراض النبات المتقدم ن 617

  hudasoliman@mans.edu.eg أ.م.د/ هدى سلیمان الفطریات و امراض النبات المتقدم ن 617

  hudasoliman@mans.edu.eg أ.م.د/ هدى سلیمان علم البیئة المیكروبیة المتقدم ن 618

 gouf@mans.edu.eg أ.د/ جمال عبد الفتاح علم البیئة المیكروبیة المتقدم ن 618

  dalirefy@mans.edu.eg د/ دینا الرفاعي الیض الثانوي للكائنات الدقیقة ن 619

  mhussein@mans.edu.eg أ.م.د/ میرفت حسنى االیض الثانوي للكائنات الدقیقة ن 619

  hebammabdelaziz@mans.edu.eg د/ هبة محمود بیولوجیا اشعاعیة ن 620

  أ.د/ سامي شعبان بیولوجیا اشعاعیة ن 620
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 الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  2019/2020
 (تمهیدى ماجستیر البیئة النباتیة   بقسم النبات )

 
 University Email Address (@mans.edu.eg) المحاضر المادة ( المقرر) 

  ghada204@mans.edu.eg أ.م.د/ غادة الشربیني كیفیة كتابة الرسائل العلمیة ن 605

  mabbas2010@mans.ed.eg أ.د/ محمد عباس كیفیة كتابة الرسائل العلمیة ن 605

  hudasoliman@mans.edu.eg أ.م.د/ هدى سلیمان علم البیئة المیكروبیة المتقدم ن 618

  fatma_migahed@mans.edu.eg أ.د/ فاطمة مجاهد علم البیئة المیكروبیة المتقدم ن 618

  أ.د/ محمد ابو زیادة الموارد الطبیعیة المتجددة ن 626

  mahammy@mans.edu.eg د/ مها الشامي الموارد الطبیعیة المتجددة ن 626

  iamashaly@mans.edu.eg  أ.د/ ابراهیم مشالى الغطاء النباتي في الصحارى ن 627

  sekinaayyad@mans.edu.eg أ.م.د/ سكینة عیاد الغطاء النباتي في الصحارى ن 627

  mohamed_eco@mans.edu.eg د/ محمد عبد العال التنوع النباتي في الصحارى ن 628

  drelhalawany@mans.edu.eg أ.د/ السید الحلواني التنوع النباتي في الصحارى ن 628
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 الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  2019/2020

 (تمهیدى التكنولوجیا الحیویة   بقسم النبات )
 University Email Address (@mans.edu.eg) المحاضر المادة ( المقرر) 

  mabbas2010@mans.ed.eg أ.د/ محمد عباس  زراعة انسجة نباتیة و تربیة نبات ن 611

  sabohamed@mans.edu.eg أ.د/ سامي ابو القاسم  زراعة انسجة نباتیة و تربیة نبات ن 611

  mhussein@mans.edu.eg أ.م.د/ مرفت حسني  تكنولوجیا االنتاج الكتلي للكائنات الدقیقة ن 645

  amohamedin@mans.edu.eg أ.د/ عطیة حامد تكنولوجیا االنتاج الكتلي للكائنات الدقیقة ن 645

  hs_aldesuquy@mans.edu.eg أ.د/ حشمت الدسوقي تكنولوجیا انتاج البولیمرات الحیویة ن 646

  shora@mans.edu.eg أ.د/ حامد الشورى تكنولوجیا انتاج البولیمرات الحیویة ن 646

  ashraf-badawy@mans.edu.eg أ.م.د/ اشرف عبد المنطلب التكنولوجیا الحیویة للكائنات الدقیقة ن 647

 gouf@mans.edu.eg أ.د/ جمال عبد الفتاح التكنولوجیا الحیویة للكائنات الدقیقة ن 647

 المعالجة الحیویة المیكروبیة لملوثات ن 648
  البیئة

  ghada204@mans.edu.eg أ.م.د/ غادة الشربیني

 المعالجة الحیویة المیكروبیة لملوثات ن 648
  البیئة

  mhamid@mans.edu.eg أ.د/ محمد اسماعیل
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