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   العلمية   عيات بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس أ عضاء اجل 

مس  ادلرجة العلمية القسم العلمي الإمس ابلعرب  م    هبا   يشارك   الت  العلمية   اجلعية   اإ

براهمي حبيب    .1  اجلعية الصيدلية املرصية  أ س تاذ الكميياء التحليلية أ .د. فوزية أ محد اإ

 املرصية   الصيدلية اجلعية أ س تاذ الكميياء ادلوائية العشاموى  بكر  محمد محمودأ .د /   .2

حسان  .3  الصيدلية املرصية  اجلعية أ س تاذ الكميياء ادلوائية ابوادلهب حشاته امحد  أ .د / اإ

 Egyptian Pharmaceutical Society أ س تاذ احليوية   الكميياء عييس امحد أ .د / ليىل  .4

 أ س تاذ امليكروبيولوجيا  حبيب  محمد  الرشبين   أ .د / الس يد  .5
 امليكروبيولوج  الامريكيه اجلعيه - املعدية  لالمراض الامريكيه اجلعيه

 احليويه  للتكنولوجيا املرصيه اجلعيه  -الصيدليه  املرصيه اجلعيه

 جامعة جعامن  أ س تاذ التحليلية  الكميياء العال  عبد  الس يد الشرباوي ايرسأ .د /   .6

 International Complement Society أ س تاذ امليكروبيولوجيا  قناوى  محمد ابراهمي هاىنأ .د /   .7

 للمبتعثي  ال مرييك املرصي الاحتاد و الطبيه للنبااتت املرصيه اجلعيه و الصيدليه للعلوم املرصيه اجلعيه أ س تاذ العضوية   الكميياء املسريي   عامثن متوىل شاهندهأ .د /   .8

براهمي أ بوهاش أ .د /   .9 رهان اإ  املرصية   الصيدلية اجلعية أ س تاذ الصيدلنيات اإ

10.  
امليكروبيولوج   أ .د/مين ابراهمي عوض شعبان 

 واملناعه 

 Egyptian Society of Medical Microbiology (ESMM) أ س تاذ

 مساعد  أ س تاذ العقاقري محمود فهمى الس باعى مصطفى  /.د.مأ    .11

•Phytochemical Society of Europe (PSE), membership number: PSE-1512 . 

•Member of the VAAM (Association for General and Applied Microbiology=  

Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM), membership 

number: 4935 . 

12.  
 American Chemical Society مساعد  أ س تاذ التحليلية  الكميياء الشاهين  محمد  نبيه رانياأ .م.د/ 

Takeda Community for Overseas Fellows, Japan 

 Egyptian Society of Medical Microbiology (ESMM) مساعد  أ س تاذ امليكروبيولوجيا  اجلل  عبدهللا أ محد أ .م.د/ عبدالعزيز  .13
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14.  
براهمي حلمي د/ أ محد  مدرس  ادلوائيةالكميياء   حسن   اإ

Korean Chemical Society 

The Pharmaceutical Society of Korea 

15.  

 مدرس  والسموم  ال دوية د/ مريهان نظمي مقل 

American physiological society (APS) 

American society of pharmacology and experimental therapeutics (ASPET) 

American society of Nephrology (ASN) 

16.  
 مدرس  التحليلية  الكميياء املغرب   حامد محمود  حامد محمودد/

Pharmaceutical society of japan 

 Takeda Community for Overseas Fellows 

 American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB)  مدرس  الكميياء احليويه  ندى فوزى ابراهمي ابواجملد غازيد/   .17

 The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) مدرس  احليوية   الكميياء عييس محمد حسن ندىد/   .18
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