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   العلمية  بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس املشاركني يف حتكمي أ حباث الهيئات العلمية ابجملالت 

مس  ادلرجة العلمية القسم العلمي الإمس ابلعرب  م    أ حباهثا   حتكمي   يف   تشارك   الت  العلمية  الهيئة   اإ

براهمي حبيب    .1  Springer and Elsevier أ س تاذ التحليلية  الكميياء أ .د. فوزية أ محد اإ

 Pharmaceutical biology أ س تاذ العقاقري امحد أ بو الغيط امحد جوهر  /أ .د  .2

 American Chemical Society أ س تاذ الكميياء احليوية  ليىل امحد عييس /أ .د  .3

 Springer and Elseveir أ س تاذ التحليلية  الكميياء انهد محمود عبد العزيز العنان  /أ .د  .4

 الصيدليه   واملناعه  امليكروبيولوجيا ادلامئه العلميه  اللجنه أ س تاذ بيولوجيا امليكرو الس يد الرشبيىن محمد حبيب /أ .د  .5

 أ س تاذ بيولوجيا امليكرو أ .د/ رشا محمد فتحي بروة   .6
Dove Medical Press- Springer New York- Mary Ann Liebert Inc- Pakistan journal of 

pharmaceutical sciences 

 الزقازيق للعلوم الصيدلية أ س تاذ التحليلية  الكميياء العال  عبد الس يد  الشرباوي ايرسأ .د /   .7

 ادلواء  احباث هيئه أ س تاذ والسموم  ل دويةا الس يد   اندر امحد  منار /أ .د  .8

 السعوديه   العربيه اململكه طيبه جامعه الصيدهل لكيه أ س تاذ العضوية   الكميياء املسريي   عامثن متوىل شاهندهأ .د /   .9

براهمي أ بوهاش   .10 رهان اإ  Dove Medical Press / Elsevier / Taylor  & Francis / Springer / Bentham Science أ س تاذ الصيدلنيات أ .د / اإ

 Elsiever مساعد  أ س تاذ والسموم  ال دوية الش يخ  رمضان أ محد /.د.مأ    .11

 MDPI- Basel, Switzerland مدرس  العضوية   الكميياء حنني  ابراهمي عادل مرقصد/   .12

 The Japan Society for Analytical Chemistry مدرس  التحليلية  الكميياء املغرب   حامد محمود  حامد محمودد/  .13

 Springer, Elseveir and Dove Medical Press أ س تاذ امليكروبيولويج واملناعه شعبان أ .د/مين ابراهمي عوض   .14

 وكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث                                                                        

 
 

 ] أ .د/ خادل بشري شعبان سلمي  [                                                                         


