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   شارك هبا ي علمية ادلامئة أ و ما يشابه اليت  ال  ان اللج   السادة أ عضاء هيئة التدريس أ عضاء  بيان بأ سامء 

مس اللجنة العلمية ادلامئة أ و ما يشابه اليت تشارك هبا  ادلرجة العلمية  القسم العلمي  الإمس ابلعرب  م    اإ

1.  

 أ س تاذ  الصيدلنيات أ .د/ حسن محمد حسن الصباغ

 (2022-2019عضو اللجنة العلميه ادلامئة للعلوم الصيدلية )صيدلنيات( ادلورة الثالثة عرش )

 حىت الآن(  -2012عضو جلنة تظلامت أ عضاء هيئة التدريس من اللجان العلمية جبامعة املنصورة )

دارة صندوق الهندسة الوراثية جبامعة املنصورة )  حىت الآن(  -2016عضو جملس اإ

براهمي محمد لهلوب  /أ .د  .2  (2022-2019ادلورة الثالثة عرش ) اللجنة العلمية لرتقية ال ساتذة و ال ساتذة املساعدين عقاقري مقررا مث الآن عضوا أ س تاذ  العقاقري محمد فريد اإ

براهمي حبيب   .3  الكميياء التحليلية  أ .د. فوزية أ محد اإ

 الصيدلية

للجنة العلمية ادلامئة لرتقية ال ساتذة و ال ساتذة املساعدين للكميياء الصيدلية واحليوية )جلنة احملمكني(. ادلورة  جلنة حتكمي اب عضو   أ س تاذ 

  (2022-2019( و ادلورة الثالثة عرش )2019-2016( و ادلورة الثانية عرش )2016- 2013احلادية عرش )

 ( 2022- 2019ادلورة الثالثة عرش )  واحليوية الصيدلية للكميياء ادلاءمه العلمية اللجنة مقرر أ س تاذ  الصيدلية  التحليلية الكميياء بالل   هللا فتح هللا فتح /أ .د  .4

 اللجنة العلمية لرتقية ال ساتذة وال ساتذة املساعدين سابقا  أ س تاذ العقاقري أ .د / امحد أ بو الغيط امحد جوهر   .5

6.  
 أ س تاذ  الكميياء ادلوائية محمود محمد بكر العشاموى /أ .د

  3927قرار وزارى  -وزارة التعلمي العاىل    -(2019- 2016عضو اللجنة العلمية للكميياء الصيدلية واحليوية. ادلورة الثانية عرشة )

 2016أ غسطس  24بتارخي 

 26/9/2019ىف  4444ابلقرار الوزارى 2022-2019اللجنة العلمية ادلامئة لفحص ال نتاج العلمى )اساتذة وأ ساتذة مساعدين(  أ س تاذ  لكميياء ادلوائيةا حسني ابراهمي اسامعيل الصباغ  /أ .د  .7

 الان  حىت ٢٠١٦ من  املساعدين والاساتذة الاساتذة لرتقية للكميياء للتظلامت التخصصية اللجنة عضو أ س تاذ  الصيدلية العضوية الكميياء نرص  امحد نرص ماجدة /أ .د  .8

 ( 2022- 2019ادلورة الثالثة عرش ) للجنة العلمية ادلامئة لرتقية ال ساتذة وال ساتذة املساعدينعضو جلنة حتكمي اب  أ س تاذ  الكميياء احليوية  ليىل امحد عيس  /أ .د  .9

 2022-2019و ادلورة الثالثة عرش من   2019-2016ادلامئة للكميياء الصيدلية و احليوية ادلورة الثانية عرش من  اللجنة العلمية  أ س تاذ  التحليلية  الكميياء انهد محمود عبد العزيز العناىن /أ .د  .10

 ( 2022- 2019ادلورة الثالثة عرش ) اللجنه العلميه امليكروبيولوجيا واملناعه الصيدليه أ س تاذ  امليكروبيولوجيا و املناعة الس يد الرشبيىن محمد حبيب /أ .د  .11

 ( 2022-2019) ادلورة الثالثة عرش -عضو جلنه حتكمي ملفات الرتقية للجنة الفارماكولويج والصيدةل الإلكينيكية   أ س تاذ  املامرسة الصيدلية محمد احلسيين السبيعي مشسأ .د/   .12

 (2022-2019ادلورة الثالثة عرش ) الالكينيكيه والصيدهل الفارماكولويج للجنه الرتقيه ملفات حتكمي أ س تاذ  والسموم  ال دوية الس يد  اندر امحد منار /أ .د  .13

 2022-2019عضو جلنه حتكمي ملفات الرتقيه للجنه امليكروبيولوجيا واملناعه الصيدليه ادلورة الثالثة عرش  أ س تاذ  امليكروبيولويج واملناعه  أ .د/مين ابراهمي عوض شعبان   .14

 وكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث                                                                   

 ] أ .د/ خادل بشري شعبان سلمي  [                                                                                                                                                                          


