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   العلمية  بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس أ عضاء الهيئات 

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

 سابقا  املساعدين وال ساتذة  ال ساتذة لرتقية العلمية اللجنةعضو  أ س تاذ العقاقري جوهر  امحد  الغيط أ بو امحدأ .د /   .1

2.  
  نومفرب 13  بتارخي  16 رمق  وزارى قرار -  العاىل  التعلمي وزارة - 2021 – 2018  الصيدلية ادلراسات  قطاع  جلنة ضوع أ س تاذ ادلوائية  الكميياء العشاموى  بكر محمد محمودأ .د/

2018 

 أ س تاذ ادلوائية  الكميياء الصباغ  اسامعيل ابراهمي حسنيأ .د/  .3

 .  20/10/2018 ىف 193 الوزارى  ابلقرار والتكنولوجيا العلمى  البحث  أاكدميية ،2021-2018 لل دوية الوطنية اللجنة عضو

  ، 11/6/2018 ىف 170 الوزارى ابلقرار والتكنولوجيا العلمى  البحث  أاكدميية ، 2021-2018 ادلواء حبوث جملس  مقرر

 .  س نوات 3 ملدة

 أ س تاذ العضوية   الكميياء نرص   امحد نرص ماجدةأ .د/  .4
  البحث  جلنة  املرصى،عضو النواب مبجلس الصحة جلنة ،عضو املرصى النواب  مبجلس العلمى والبحث  التعلمي جلنة عضو

 للمرأ ة القوىم ابجمللس العلمى
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   العلمية   بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس أ عضاء الهيئات اتبع  

مس  ادلرجة العلمية العلميالقسم  الإمس ابلعرب  م    هبا   يشارك   الت  العلمية  الهيئة   اإ

5.  

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

Member of the Egyptian Young Academy of Science (EYAS)-Academy of Scientific 

Research and Technology 

Takeda Science Foundation Fellow, Japan  

 Member of the structural biology program-University of Colorado, Denver, USA مدرس  العضوية   الكميياء حنني  ابراهمي عادل مرقصد/   .6

 American Heart Association (AHA) مدرس  والسموم  ال دوية د/ مريهان نظمي مقل   .7

 Takeda Science Foundation Fellow, The Japan Society for The Promotion of Science مدرس  التحليلية  الكميياء املغرب   حامد محمود  حامد محمودد/  .8

Fellow 

 ( Japan Wood Research Society (JWRS) مدرس  العقاقري ادلايسطى   أ مني محمد  حيي  حيي د/   .9

 ,The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Regular Member مدرس  والسموم  ال دوية الشاعر   ادلمراوى لطفى ساىلد/   .10

2013-2018 

 The American Association for Cancer Research (AACR) مدرس  احليوية   الكميياء عييس محمد حسن د/ ندى  .11
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