
 عضوية فى منظمات وجمعيات علمية :- 

 

 قائمة بأعضاء السادة اعضاء هيئة التدريس المشاركين بالجمعيات والمنظمات العلمية  .

 

 االســــــــــــــم اسم الجمعية / المنظمة المشترك فيها 

  ا.د/ بثينة هانم زكي مسعود الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

 ا.د/صفاء عبد العزيز عامر. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

 ا.د/ عواطف محمد عواد حسين. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

 أ.د. زكية متولى محمد . 

نانسي يونس عمر.ا.د/  الرابطة المصرية للتقدم للعلوم  

 ا.د/ فائقة محمود غنيم الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

 ا.د/ سالمة محمد صدقة. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  أ.د/ أشرف محمد مجاهد 

 ا.د/ اميرة يوسف شعلة. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

الغزاوي.ا.د/ ايمان فتحي مصطفي  الرابطة المصرية للتقدم للعلوم  

  ا.د/ نادية عبد السالم مخلص.. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  ا.د/ ملك عبد العزيز محمد ابو خطوة الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  ا.د/ سعاد فريد حافظ. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  ا.د/ هالة عبد السالم علي عبد العزيز. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  ا.د/ عزة محمود محمد الحفناوي. 

  ا.د/ اميرة فتحي محمد عامر. 

  ا.د/ امينة امال محمود نور الدين. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  ا.د/ ملكة فاروق محمود المفتي. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه.

 جمعية االطباء المصرية .
مني جمال الدين مرسي.ا.د/    

  ا.د/ خالد محمد لطفي علي بديوي. 

 أ.د. مها منير الغرباوى . 

 الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا

 الرابطة المصرية للتقدم للعلوم
. ا.د/ هالة عبد الرؤوف عبد المتولي  

  ا.د/ سوزان احمد مصطفي الفقي. 

محمد ابو الفتح السعيد بدور.ا.د/ منال  الرابطة المصرية للتقدم للعلوم   

  ا.د/ نشوة عبد العزيز محمود ابو خضر. الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

  ا.د/ شويكار محمود عبد السالم احمد 

 أ.د. هدى عبد الهادى ابراهيم حسن . الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

ابراهيم حسن .أ.د. منال اسماعيل  الجمعية المصرية لالحياء الدقيقة .  

حرفوش . د. ريم عبد الحميد الرابطة المصرية للتقدم للعلوم  

. د.  نسرين فتحي أحمد الرابطة المصرية للتقدم للعلوم  

 د. نهي محمد علي ابو سعده . الرابطة المصرية للتقدم للعلوم

. .  هدير أحمد عكاشةد الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا .  

للتقدم للعلومالرابطة المصرية  .ط.  مي محب الدين محمد    

.ط.  مروة احمد المهدي محيسن  الرابطة المصرية للتقدم للعلوم  

 

 

 

 

 

 اسماء السادة اعضاء هيئة التدريس باللجان العلمية الدائمة للترقيات .



 

 الوظيفــــــــة المسمى الوظيفي اآلســـــــــــــــــــــــــم

 استاذ متفرغ محكم لفحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين . أ.د.  بثينة زكى مسعود

 استاذ متفرغ محكم لفحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين أ.د. عزة محمود الحفناوى .

 واالساتذة المساعدينمحكم لفحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة  أ.د. أمينة نور الدين .
 استاذ

امين اللجنة العلمية الدائمة للترقية لدرجة استاذ واستاذ مساعد بقسم  أ.د. منال محمد بدور .

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه .
 استاذ

 محكم لفحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين أ.د. خالد لطفى بديوي .
 استاذ

 محكم لفحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين منى جمال الدين مرسي .أ.د. 
 استاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


