
   جامعــة المنصـورة
     كلیـة العــلوم

    قسم علم الحیـوان

  

 قسم علم الحیـوان-ماجستیر الفصل الدراسي الثاني 2020

 

 University Email Address (@mans.edu.eg) القائم بالتدریس المقرر كود المادة الشعبة

 شعبة بیولوجیا

 الخلیة و األنسجة

 و الوراثة

Z 623 أ. د. شریف حلمى عابدین  علم المناعة sh_abdeen@mans.edu.eg 
Z 624 أ. د. السید قاسم  علم األمراض abdelhadye@mans.edu.eg  
Z 625 أ. د. ناریمان كمال بدر الدین  كیمیاء األنسجة المناعیة NKbadreldin@mans.edu.eg  
Z 626 د. السید محمد كامل جمعه  هندسة وراثیة Sareida@mans.edu.eg  
Z 628 (خ)  د. محمد السعید عبد ربه بیولوجیا األورام Mohabdraboh@mans.edu.eg  
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     كلیـة العــلوم

    قسم علم الحیـوان

 قسم علم الحیـوان-ماجستیر الفصل الدراسي الثاني 2020

 

 University Email Address (@mans.edu.eg) القائم بالتدریس المقرر كود المادة الشعبة

 شعبة

 التشریح

 المقارن

 واألجنة

Z634 أ. د. أموره محمد أبو النجا  نمو وتمیز الخالیا abouelnaga@mans.edu.eg 
Z 638 أ. د. زینب محمود الجوهرى التشریح المقارن للغدد الصماء  
Z 639 أ. د. عفت محمود الشرشابى  بیولوجیا التكوین الجنینى  
Z 640 دینامیكیة العشائر وأساسیات 

  التصنیف
 أ. د. حسن إبراهیم الصیاد

elsayyad@mans.edu.eg  

Z 642 (خ) أ . د. منال محمد رمضان  الحث الجنیني manalcom@mans.edu.eg  
 

  

 

mailto:abouelnaga@mans.edu.eg
mailto:elsayyad@mans.edu.eg
mailto:manalcom@mans.edu.eg


   جامعــة المنصـورة
     كلیـة العــلوم

    قسم علم الحیـوان

 قسم علم الحیـوان-ماجستیر الفصل الدراسي الثاني 2020

 

 University Email Address (@mans.edu.eg) القائم بالتدریس المقرر كود المادة الشعبة

 شعبة

 وظائف

 األعضاء

Z 652 خلل الغدد الصم 
 أ. د. عزه الوقف

 أ. د. السید محمد الحبیبى

elwakfam@mans.edu.eg  
eelhabibi555@mans.edu.eg 

Z 653 اإلنزیمات  
 أ. د. وفاء محمد الخولى

 أ. د. ممدوح الصاوى

 
mel_sawi@mans.edu.eg 

Z 654 أ. د. تهانى عامر محمد المناعة  
Z 627 أ. د. ناریمان كمال بدر الدین  كیمیاء األنسجة NKbadreldin@mans.edu.eg  
Z 648 (خ) ا.د. جمال ادریس  اإلشعاع – الوقایة والعالج  
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    قسم علم الحیـوان

 

 قسم علم الحیـوان-ماجستیر الفصل الدراسي الثاني 2020

 

 الشعبة
 كود

 المادة
 القائم بالتدریس المقرر

University Email Address 
((@mans.edu.eg 

 شعبة

 الالفقاریات

  والطفیلیات

Z 624 التأثیر الممرض للطفیلیات 
 أ. د. محمد فتحى أبو النور

 د. شادیه فرید حماده
mfabouelnour@mans.edu.eg 

Z 685 علم الطفیلیات الطبى  
  أ. د. محمد محمد النجار

 أ. د. عنایات سالم أحمد
mmmelnaggar@mans.edu.eg 

Z 686 استزراع المحاریات  
 أ. د. محمد فتحى عبد العال

 د. اماني رامز

 
dr_amani85@mans.edu.eg  

Z 687 أحافیر الفقاریة  
 أ. د. محمد منصور عابد

 (قسم الجیولوجیا)
 

Z 688 (خ) أ. د. محمد فتحى أبو النور  علم مناعة الطفیلیات المتقدم mfabouelnour@mans.edu.eg 
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