قسم األحياء
«شطر الطالب»

أعضــــاء هيئــــة التدريـــــس
م

االسم الرباعي

الدرجة األكاديمية التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

1

أ.د .عبد اهلل دخيل دخيل الطلحي

أستاذ

أحياء دقيقة

بكتيريا

altalhi@tu.edu.sa

2

أ.د .عبد العزيز سالم سعيد باحبيل

أستاذ

أحياء دقيقة

فطريات

abahobail@tu.edu.sa

3

أ.د .محمد بن يسلم سالمين شبراق

أستاذ

علم الحيوان

بيئة حيوانية -علم الطيور

m.shobrak@tu.edu.sa

4

أ.د .محمد سالم احمد الحربي

أستاذ

علم الحيوان

فسيولوجي حيوان

mharbi@tu.edu.sa

5

أ.د .احمد عبد السالم حسن عيسى

أستاذ

علم النبات

طحالب

a.hissa@tu.edu.sa

6

أ.د .طارق محمد جالل حسين

أستاذ

علم النبات

بيئة نباتية

t.aboscree@tu.edu.sa

7

أ.د .عبد الباسط مسعود عبيد علي

أستاذ

علم الحيوان

خلية ووراثة

a.massoud@tu.edu.sa

8

أ.د .عماد الدين علي مصطفي علي جادو

أستاذ

أحياء دقيقة

أمراض نبات

e.gado@tu.edu.sa

9

أ.د .يسير عوض السعيد خطاب

أستاذ

علم الحيوان

تغذية أسماك

y.khattab@tu.edu.sa

10

أ.د .أحمد جابر أحمد محمود

أستاذ

تقنية حيوية

وراثة جزيئية

a.gaber@tu.edu.sa

11

د .أكرم صالح عيضة الغامدي

أستاذ مشارك

علم الحيوان

حشرات

12

د .حاتم معتوق محمد الياسي

أستاذ مشارك

علم النبات

بيئة نباتية

13

د .عثمان محمد احمد الزهراني

أستاذ مشارك

أحياء دقيقة

بكتيريا

o.alzahrani@tu.edu.sa

14

د .بندر معيض مقعد البقمي

أستاذ مشارك

علم الحيوان

طفيليات

b.boqami@tu.edu.sa

15

د علي عبد اهلل علي مجرشي

أستاذ مشارك

علم النبات

بيئة نباتية

aa.majrashi@tu.edu.sa

16

د .سعيد عبد اهلل علي الوليدي

أستاذ مشارك

علم الحيوان

فسيولوجي حيوان

s.alwaleedi@tu.edu.sa

17

د .عصمت فاروق علي احمد

أستاذ مشارك

علم النبات

فسيولوجي نبات

a.esmat@tu.edu.sa

18

د .باسم نبيل رشاد السيد

أستاذ مشارك

علم النبات

فسيولوجي نبات

b.elsayed@tu.edu.sa
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a.alghamdii@tu.edu.sa
h.alyasi@tu.edu.sa

«شطر الطالب»

أعضـاء هيئـة التدريــس
م

االسم الرباعي

الدرجة األكاديمية التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

19

د .صبري عبد الرجال حسن محمد

أستاذ مشارك

أحياء دقيقة

ميكروبيولوجيا طبية

20

د .محمد محمود حسن علي

أستاذ مشارك

أحياء دقيقة

وراثة جزيئية

m.khyate@tu.edu.sa

21

د .وائل عبد المنعم عمر عبد اهلل

أستاذ مشارك

علم الحيوان

بيئة حيوانية

w.omar@tu.edu.sa

22

د .مصطفى أحمد فوزي محمود

أستاذ مشارك

علم النبات

طحالب

23

د .محمد احمد محمد عبد اهلل

أستاذ مشارك

علم النبات

تصنيف نبات وفلورا

Mafadl@tu.edu.sa

24

د .أحمد حماد حامد نورالدين

أستاذ مشارك

علم الحيوان

الفقاريات وطفيليات

a.noureldeen@tu.edu.sa

25

د .محمد صالح محمد المالكي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

بيئة حيوانية

almalki.m@tu.edu.sa

26

د .جمال عواض عبد اهلل العرابي

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

بيولوجيا طبيه جزيئيه

27

د .عالء بن عبد العزيز باعظيم

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

فطريات

28

د .فهد عيضة الحارثي

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

بيولوجيا جزيئية

F.alharthi@tu.edu.sa

29

د .شوكت محمود أحمد إبراهيم

أستاذ مساعد

علم النبات

بيولوجيا جزيئية

s.shawkat@tu.edu.sa

30

د .منتصر محمد سيد محمد حسن

أستاذ مساعد

علم الحيوان

الفقاريات

m.sayd@tu.edu.sa

31

د .محمد فضل اهلل عبد اللطيف عوض

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

فطريات

m.fadl@tu.edu.sa

32

د .ايهاب اسماعيل يوسف مصطفي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

بيولوجيا جزيئية

e.elhallous@tu.edu.sa

33

د .اسماعيل احمد اسماعيل

أستاذ مساعد

علم النبات

تقنية حيوية نباتية

i.ismail@tu.edu.sa

34

د .الدسوقي سالمان دسوقي ابو الهنا

أستاذ مساعد

تقنية حيوية

وراثة نبات

35

د .أيمن محمود صبري

أستاذ مساعد

علم الحيوان

بيولوجيا جزيئية

36

د .حسن محمد عبد الرحمن

أستاذ مساعد

علم الحيوان

خلية وأنسجة

W W W . T U . E D U . S A

TaifUniversity

TaifUniv

Taif_University

hassan@tu.edu.sa

mafawzy@tu.edu.sa

j.alorabi@tu.edu.sa
aabaazeem@tu.edu.sa

es.dessouky@tu.edu.sa
a.sabri@tu.edu.sa
hmseberi@tu.edu.sa

«شطر الطالب»

أعضـاء هيئـة التدريــس
م

االسم الرباعي

الدرجة األكاديمية التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

37

د .عاطف فتحي احمد علي

أستاذ مساعد

علم النبات

فسيولوجي نبات

38

د .عطية عمر عطية عطية

أستاذ مساعد

علم النبات

وراثة نبات

39

د .عالء احمد محمد محمد

أستاذ مساعد

علم الحيوان

فسيولوجي حيوان

h.alaa@tu.edu.sa

40

د .عماد بن عامر المبروك

أستاذ مساعد

كيمياء حيوية

بيولوجيا جزيئية

i.mabrouk@tu.edu.sa

41

د .عمر زايد علي هادفي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

الفقاريات

o.zaied@tu.edu.sa

42

د .فتحي الحبيب بن عبد اهلل

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

بكتيريا

fetyben@tu.edu.sa

43

د .كمال يوسف الرزقي حسيني

أستاذ مساعد

علم النبات

فسيولوجي نبات
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atefali@tu.edu.sa
ao.attia1@tu.edu.sa

k.youssef@tu.edu.sa

«شطر الطالب»

المحاضرون والمعيدون
م

االسم الرباعي

الدرجة األكاديمية التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

1

أ .محمد سالم الحميدي

محاضر

علم الحيوان

وظائف أعضاء حيوان m.alhumedi@tu.edu.sa

2

أ .إبراهيم مسفر المالكي

محاضر

علم الحيوان

وظائف أعضاء حيوان

3

أ .منصور شقير المرشدي

محاضر

علم األحياء

تصنيف نبات زهري msmarshadi@tu.edu.sa

4

أ .عبد اللطيف محمد مبارك بامفلح

5

أ .فواز إبراهيم الزهراني

6

أ .عبد العزيز محمد القحطاني
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محاضر (مبتعث) علم االحياء الدقيقة

i.malki@tu.edu.sa

فيروسات

a.bamufleh@tu.edu.sa

معيد

علم األحياء

علم النبات

fawaz.i@tu.edu.sa

معيد (مبتعث)

علم االحياء الدقيقة

فيروسات

aalqhtani@tu.edu.sa

«شطر الطالب»

اإلداريون والفنيون
الدرجة األكاديمية

التخصص العام

االسم الرباعي

م
1

أ .بسام ثالب الشريف

فني مختبر

أحياء

Bt.alshareef@tu.edu.sa

2

أ .سلطان علي الحارثي

فني مختبر

أحياء

Sultan.s@tu.edu.sa

3

أ .أبوبكر شيخ العيدروس

فني مختبر

أحياء دقيقة

Ab.aidrous@tu.edu.sa

4

أ .منصور حسن الصغير

فني مختبر

كيمياء حيوية

mansour@tu.deu.sa

5

أ .سامي مسيفر السواط

فني مختبر

أحياء

s.musayfir@tu.edu.sa

6

أ .عبد الرحمن رجاء الدهاسي

فني مختبر

أحياء

A.RAJA@TU.EDU.SA

7

أ .راكان علي اسكندراني

فني مختبر

تقنية حيوية

r.eskindrany@tu.edu.sa

8

أ .ساعد سعيد القثامي

فني مختبر

تقنية حيوية

s.alqthami@tu.edu.sa

9

أ .حاتم سعود الدهاسي

فني مختبر

تقنية حيوية

H.HATIM@TU.EDU.SA

10

أ .عبدالعزيز سعد الجودي

فني مختبر

مراقبة صحية

As.alshareef@tu.edu.sa

11

أ .محمد صالح بصفر

فني مختبر

أحياء

m.basfar@tu.edu.sa

12

أ .فواز حسن الوقداني

فني مختبر

أحياء

f.wagdani@tu.edu.sa

13

أ .عبدالعزيز عبد الرحمن الفقيه

فني مختبر

أحياء

a.alfaaqeh@tu.edu.sa

14

أ .نواف مسحل المطيري

موزع بريد

أحياء

n.almutiry@tu.edu.sa
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البريد االلكتروني الجامعي

«شطر الطالبات»

عضوات هيئة التدريس بشطر الطالبات
االسم الرباعي

م

الدرجة األكاديمية

التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

1

أ.د .أمال محمد فاضل البرطي

أستاذ

علم الحيوان

علم الحشرات

2

أ.د .امال محمدين احمد محمد

أستاذ

علم الحيوان

ال فقاريات

amohamed@tu.edu.sa

3

أ.د .لمياء عبد الحميد احمد الفراش

أستاذ

أحياء دقيقة

فيروسات

lamiaa.a@tu.edu.sa

4

أ.د .نشوى عبد السالم عزالدين ابراهيم

أستاذ

أحياء دقيقة

بكتيريا ومناعة

n.nashwa@tu.edu.sa

5

د .ايمان محمد صالح حلواني

أستاذ مشارك

أحياء دقيقة

بكتيريا طبية

halwani@tu.edu.sa

6

د .نيبال عبد العليم حسن احمد

أستاذ مشارك

علم الحيوان

امراض الخلية واألنسجة

naahmed@tu.edu.sa

7

د .ياسمين محمد شيباني عبد السميع

أستاذ مشارك

أحياء دقيقة

فطريات

m.yassmin@tu.edu.sa

8

د .جميله سعيد علي المالكي

أستاذ مشارك

علم الحيوان

طفيليات

j.ali@tu.edu.sa

9

د .فوزيه بنت عبد الرزاق السالمي

أستاذ مشارك

علم الحيوان

فسيولوجيا حيوان

10

د .امل محمد يعقوب عثمان

أستاذ مشارك

علم الحيوان

علوم بحار

11

د .منى فوزي ابو الحمد محمود

أستاذ مشارك

علم النبات

فسيولوجيا نبات

12

د .جواهر جهز عفاس البقمي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

علم الخلية

13

د .رشا عبد الرحمن ابراهيم العيسى

أستاذ مساعد

علم الحيوان

فسيولوجيا حيوان

r.hasan@tu.edu.sa

14

د .فايزة أحمد عبد اهلل المالكي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

تركيب البروتينات

fa.ahmad@tu.edu.sa

15

د .أسماء وصل اهلل الثمالي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

سلوك حيوان

awthomali@tu.edu.sa

16

د .عبير سفير القرشي

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

امراض نبات

a.safier@tu.edu.sa

17

د .منيره صالح عبده

أستاذ مساعد

علم النبات

بيئة نباتية

m.abdoo@tu.edu.sa
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aalbarty@tu.edu.sa

f.alsalmi@tu.edu.sa
a.m.yacoub@tu.edu.sa
mfmahmoud@tu.edu.sa
jabaqami@tu.edu.sa

«شطر الطالبات»

عضوات هيئة التدريس بشطر الطالبات
االسم الرباعي

م

الدرجة األكاديمية

التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

18

د .ريهام زكريا مصطفي محمد

أستاذ مساعد

علم الحيوان

علم وظائف أعضاء

19

د .أسماء عبدالنبى عدالن ابراهيم

أستاذ مساعد

علم النبات

بيئة نباتية

20

د .اماني جمعة ابراهيم

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

بكتيريا وفطريات

amany.g@tu.edu.sa

21

د .حميدة حمدي محمد اسماعيل

أستاذ مساعد

علم الحيوان

اجنة وتشريح مقارن

Shimaa76sl@tu.edu.sa

22

د .رحاب بنت خليفة الغة

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

بكتيريا

23

د .مايسة محمد مرسي عبد المحسن

أستاذ مساعد

علم النبات

خلية ووراثة

m.moasa@tu.edu.sa

24

د .منال الجمعي بنعلي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

فسيولوجيا الحيوان

mjbinali@tu.edu.sa

25

د .مها عبد الفتاح احمد خليل

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

بكتيريا

Maha.ak@tu.edu.sa

26

د .ناهد احمد حسين احمد

أستاذ مساعد

علم الحيوان

وراثة وانسجة وخلية

n.nahed@tu.edu.sa

27

د .لؤلؤه محمد رديد المسعودي

أستاذ مساعد

علم النبات

تصنيف نبات وفلورا

lm.al-masoudi@tu.edu.sa

28

د .أشواق طالع محمد الثبيتي

أستاذ مساعد

علم النبات

تصنيف نبات وفلورا

a.t.thobaiti@tu.edu.sa

29

د .نورة جهز العتيبي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

علم الحشرات

n.alotaibi@tu.edu.sa

30

د .نجوى عزيز محمد العتيبي

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

احياء دقيقة بحرية

naotaibi@tu.edu.sa

31

د .نجالء آمين الكاشقري

أستاذ مساعد

علم النبات

وراثة نبات

n.takth@tu.edu.sa

32

د .وفاء محمد العصيمي

أستاذ مساعد

علم الحيوان

بيئة حيوانيه

w.alotaibi@tu.edu.sa

33

د .هنيدة عبد الرزاق محمد عطية

أستاذ مساعد

علم النبات

فسيولوجيا نبات

hunida.a@tu.edu.sa
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reham.z@tu.edu.sa
aibraheem@tu.edu.sa

rihab.k@tu.edu.sa

«شطر الطالبات»

المحاضرات والمعيدات بشطر الطالبات
م

االسم الرباعي

الدرجة األكاديمية

التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني الجامعي

1

أ .سماح عيد صالح الصاعدي

محاضر

علم األحياء الدقيقة

فيروسات

2

أ .سمر احمد حامد الجهني

محاضر

علم الحيوان

بيئة حيوانية

3

أ .ساره حامد حميد الطلحي

محاضر

علم األحياء الدقيقة

فيروسات

sara.t@tu.edu.sa

4

أ .بدريه غرسان سالم الزهراني

محاضر

علم األحياء الدقيقة

بكتيريا

b.alzahrani@tu.edu.sa

5

أ .عبير صالح محمد عطار

محاضر

علم الحيوان

أنسجة حيوانية

6

أ .سهام سفر عيضة الثقفي

محاضر

علم الحيوان

حشرات

sethagafi@tu.edu.sa

7

أ .هيا سعد ثواب الخماش

محاضر

علم الحيوان

بيولوجيا الخلية وعلم الوراثة

h.thawab@tu.edu.sa

8

أ .هدى محمد ظافر القرني

محاضر

علم النبات

بيئة نباتية

h.alqarni@tu.edu.sa

9

أ .فاطمة عواض عايض العتيبي

محاضر

علم النبات

فسيولوجي نبات

fatima.a@tu.ed.sa

10

أ .أبرار أنس طلعت خوج

معيد

علم النبات

تصنيف نبات زهري

abrar.a@tu.edu.sa

11

أ .سامية سعيد عبداهلل الزهراني

معيد

علم الحيوان

وراثة

samua.z@tu.edu.sa

12

أ .فاطمة صالح عبد اهلل الحربي

معيد

علم الحيوان

طفيليات

alharbi.a@tu.edu.sa

13

أ .فاتن عبد المعطي عواض السالمي

معيد

علم األحياء الدقيقة

بكتيريا

alsalmi.f@tu.edu.sa

14

أ .روئ كمال عبد الوهاب زرعه

معيد

علم الحيوان

علم األجنة

rowa.z@tu.edu.sa

15

أ .نهى تركي شديد الثقفي

معيد

علم النبات

تصنيف نبات جزيئي

noha.t@tu.edu.sa

16

أ .بدرية سعود عنيزان القثامي

مدرسة لغة

علم النبات

فسيولوجي نبات

mjbiali@tu.edu.sa
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sesaadi@tu.edu.sa
s.algehane@tu.edu.sa

a.atar@tu.edu.sa

«شطر الطالبات»

اإلداريات والفنيات بشطر الطالبات
الدرجة األكاديمية

التخصص العام

البريد االلكتروني الجامعي

االسم الرباعي

م
1

أ .آمال عبد الرحيم قشقري

الكادر االداري

ليسانس تاريخ

a.kashgari@tu.edu.sa

2

أ .شعاع حامد الخماش

الكادر االداري

إدارة اعمال

sh.alkmash@tu.edu.sa

3

أ .حنان عبد اهلل الغامدي

فني مختبر

أحياء عامة

hanan.a.a@tu.edu.sa

4

أ .شروق محمد البكري

فني مختبر

أحياء عامة

sh.b@tu.edu.sa

5

أ .صالحة سعيد الغامدي

فني مختبر

دبلوم فني

salha.s@tu.edu.sa

6

أ .غصانة سليم الحشيبري

فني مختبر

أحياء

g.salim@tu.edu.sa

7

أ .فاطمة محسن الطلحي

فني مختبر

دبلوم فني مختبر

8

أ .مريم هليل المالكي

فني مختبر

علم حيوان

m.hlil@tu.edu.sa

9

أ .منيرة محمد العصيمي

فني مختبر

علم حيوان

mrosaimi@tu.edu.sa

10

أ .نورة مساعد الزهراني

فني مختبر

علم حيوان

nourh.m@tu.edu.sa

11

أ .نوف عبد الرحمن الوقداني

فني مختبر

علم حيوان

nouf.a@tu.edu.sa

12

أ .هدى سعود الجودي

فني مختبر

احياء دقيقة

huda.g@tu.edu.sa

13

أ .فاتن مختار المهنا

فني مختبر

دبلوم فني مختبرات

14

أ .تهاني ناصر السمحان

فني مختبر

أحياء دقيقة

15

أ .تهاني خلف الطويرقي

فني مختبر

علم حيوان
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f.mohsen@tu.edu.sa

fatin@tu.edu.sa
t.alsamhan@tu.edu.sa
Tahini.a@tu.edu.sa

