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   العلمية  احملررين ابجملالت بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس 

مس  ادلرجة العلمية القسم العلمي الإمس ابلعرب  م    يف حتريرها   يشارك   الت   العلمية اجملل   اإ

 Natural Product Research أ س تاذ العقاقري جوهر  امحد  الغيط أ بو امحدأ .د /   .1

 World journal of hepatology,Artificial intelligence in gastroenterology أ س تاذ احليوية   الكميياء عييس امحد ليىلأ .د /   .2

 Global Analytical Chemistry Journal أ س تاذ التحليلية  الكميياء انهد محمود عبد العزيز العنان  /أ .د  .3

4.  

 أ س تاذ الصيدلية املامرسة  أ .د/ محمد احلسيين السبيعي مشس 

Advances in Pharmacology & Clinical Trials-  Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics -International Journal of Scientific Advances - Global Journal of 

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences - Acta Scientific Pharmaceutical Sciences - 

International Journal of Immunological Studies -Journal of Scientific Research and  

Studies -Clinical Journal of Diabetes Care and Control 

 الزقازيق للعلوم الصيدلية أ س تاذ التحليلية  الكميياء العال  عبد  الس يد الشرباوي ايرسأ .د /   .5

 International journal of pharmaceutical science and developenetal reserach أ س تاذ العضوية   الكميياء املسريي   عامثن متوىل شاهندهأ .د /   .6

امليكروبيولويج   أ .د/مين ابراهمي عوض شعبان  

 واملناعه 

 ,Journal of Pure and Applied Microbiology, Asian Journal of Emerging Research أ س تاذ

International Journal of Clinical Microbiology and Biochemical Technology,  Journal of 

Pathogen (Lead Guest Editor),  

7.  
 مساعد  أ س تاذ العقاقري محمود فهمى الس باعى مصطفى  /.د.مأ  

EC Pharmacology and Toxicology; Insight 

 - Information Chemistry; Universe Scientific Publishing 

8.  

 مساعد  أ س تاذ التحليلية  الكميياء الشاهيىن  محمد  نبيه رانياأ .م.د/ 

1-Austin Journal of Analytical & Pharmaceutical Chemistry. 2-International Journal of 

Biomedical Science: IJBS. 

 3-Science Journal of Analytical Chemistry (SJAC) 
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9.  

 مساعد  أ س تاذ احليوية   الكميياء الرشبيين أ محد حمسن هنال /.د.مأ  

Frontiers in Genetics (guest editor)- Frontiers in Medicine (guest editor) - Journal of 

diabetes research (Special issue lead guest editor)- Mediators of inflammation (special 

issue guest editor ) 

براهمي حلمي أ محدد/   .10  Frontiers in Chemistry (Review Editor) مدرس  ادلوائية  الكميياء حسن   اإ

 PROCESSES-mdpi, Basel, Switzerland مدرس  العضوية   الكميياء حني  ابراهمي عادل مرقصد/   .11

 مدرس  احليوية   الكميياء مسره  الس يد رشاد عادل ايراد/   .12
Annals of clinical immunology and microbiology , j of diabetes and islet biology , jsm 

ophthalmology, j of ophthalmology forecast 

 Future Journal of Pharmaceutical Sciences مدرس  العقاقري ادلايسطى   أ مي محمد  حيي  حيي د/   .13

 Journal of Diabetes Research مدرس  احليوية   الكميياء عييس محمد حسن ندىد/   .14

 

 وكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث                                                                        

 
 

 ] أ .د/ خادل بشري شعبان سلمي  [                                                                        
 

 

 

 

 

 


