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 لهيئات العلمية  املرشوعات البحثية ل بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس املشاركني يف حتكمي 

مس  ادلرجة العلمية القسم العلمي الإمس ابلعرب  م    البحثية   مشاريعها  حتكمي   يف   تشارك   الت  العلمية  الهيئة   اإ

براهمي محمد لهلوب /أ .د  .1  STDF والتكنولوجيا العلوم تمنية ندوقص  أ س تاذ العقاقري محمد فريد اإ

براهمي حبيب    .2  السعودية  -الرايض  –البحث العلمى جبامعة املكل سعود  مرشوعات أ س تاذ التحليلية  الكميياء أ .د. فوزية أ محد اإ

 أ س تاذ الكميياء ادلوائية محمود محمد بكر العشاموى  /أ .د  .3
 العلوم متويل هيئة العلمى  البحث  أ اكدميية مرشوعات   STDF التكنولوجية والتمنية العلوم  صندوق مرشوعات

 والإبتاكر  والتكنولوجيا

 STDF أ س تاذ لكميياء ادلوائيةا حسني ابراهمي اسامعيل الصباغ  /أ .د  .4

 العلمى  والبحث  العاىل التعلمي بوزارة املرشوعات ادارة أ س تاذ العضوية   الكميياء نرص  امحد نرص ماجدة /أ .د  .5

 السعوديه   الشامليه احلدود  السعوديه،جامعه طيبه جبامعه العلمى  البحث  مرشوعات أ س تاذ بيولوجيا امليكرو الس يد الرشبيىن محمد حبيب /أ .د  .6

 جعامن   جامعة أ س تاذ التحليلية  الكميياء العال  عبد  الس يد الشرباوي ايرسأ .د /   .7

 وزلسعودين  الامارات يف خمتلفه جلامعات حبثيه  مشاريع حتكمي أ س تاذ والسموم  ل دويةا الس يد   اندر امحد  منار /أ .د  .8

 السعوديه العربيه اململكه - سعود املكل جامعه و الشامليه احلدود  جامعه أ س تاذ العضوية   الكميياء املسريي   عامثن متوىل شاهندهأ .د /   .9

  STDF ,السعوديه العربيه  اململكه الشامليه احلدود  جامعه أ س تاذ امليكروبيولويج واملناعه شعبان أ .د/مين ابراهمي عوض   .10

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

 University of Tabuk- Saudi Arabia-Deanship of Scientific Research مساعد  أ س تاذ احليوية   الكميياء الرشبيين أ محد حمسن هنال /.د.مأ    .12

 Cancer Center, University of Colorado, Denver, USA مدرس  العضوية   الكميياء حنني  ابراهمي عادل مرقصد/   .13

 وكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث                                                                        
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 بيان بأ سامء السادة أ عضاء هيئة التدريس املشاركني يف حتكمي الرسائل العلمية ابجلامعات ادلولية  

مس  ادلرجة العلمية القسم العلمي الإمس ابلعرب  م    العلمية رسائلها  حتكمي   يف   تشارك   الت  ادلولية   اجلامعة   اإ

1.  
براهمي حبيب    السعودية  –جدة   –جامعة املكل عبد العزيز  -1 أ س تاذ التحليلية  الكميياء أ .د. فوزية أ محد اإ

 السعودية  - الرايض – سعود املكل جامعة-2

 German University at Cairo أ س تاذ التحليلية  الكميياء بالل هللا فتح هللا فتح /أ .د  .2

  Phladelfia   unversity أ س تاذ الكميياء احليوية  ليىل امحد عييس /أ .د  .3

 السعوديه  الاحساء فيصل املكل جامعه العراق،  بغداد املستنرصية ابلسعوديه،اجلامعه طيبه جامعه أ س تاذ بيولوجيا امليكرو الس يد الرشبيىن محمد حبيب /أ .د  .4

 الصيدل   لكية جعامن  جامعة أ س تاذ التحليلية  الكميياء العال  عبد  الس يد الشرباوي ايرسأ .د /   .5

 السعوديه   العربيه اململكه طيبه جامعه الصيدهل لكيه أ س تاذ العضوية   الكميياء املسريي   عامثن متوىل شاهندهأ .د /   .6

 Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania أ س تاذ مساعد  العقاقري محمود فهمى الس باعى مصطفى  /.د.مأ    .7

 تبوك  جامعة مساعد  أ س تاذ والسموم  ال دوية عيل اخلالق  عبد سعيد اميان /.د.مأ    .8

 University of Colorado, Denver, USA مدرس  العضوية   الكميياء حنني  ابراهمي عادل مرقصد/   .9
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