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 المركز القومى للبحوث كيمياء عضوية تشيدية أ. متفرغ سناء محمد شفيق عطا 10

 المركز القومى للبحوث كيمياء عضوية وتطبيقاتها   أ. متفرغ هدى إبراهيم الديوانى 11

 المركز القومى للبحوث كيمياء مبيدات      –ضوية كيمياء ع أ. متفرغ الدين حجازىبهيره يوسف عز 12
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 المركز القومى للبحوث اوتطبيقاته الكيمياء العضوية التشييدية  –العضوية الكيمياء  أ. باحث عادل صبحى جرجس مشرقى 23

 المركز القومى للبحوث كيمياء الفينوالت النباتية وتطبيقاتها –عضوية كيمياء  أ. باحث سيد عبدالحميد أحمد التومى 24

 المركز القومى للبحوث كيمياء المبيدات  –الكيمياء العضوية  أ. باحث الجواد         الجواد حسن عبد حسن عبد 25

 قومى للبحوثالمركز ال المواد الدابغة  –الكيمياء العضوية  أ. باحث حجازى الشحات حسن عبداللطيف 26

 المركز القومى للبحوث اوتطبيقاته الكيمياء العضوية التشييدية  –العضوية الكيمياء  أ. باحث نهال على أحمد محمد حمدى 27

 وثالمركز القومى للبح اوتطبيقاته الكيمياء العضوية التشييدية  –العضوية الكيمياء  أ. باحث عزه عبدالعظيم كامل إبراهيم               28
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 معهد بحوث البترول كيمياء البترول -الكيمياء العضوية أ. متفرغ محمد سعدالدين حرب فاطمة 37

 معهد بحوث البترول كيمياء البترول –كيمياء البترول  أ.متفرغ يوسف بركات يوسف  38

 معهد بحوث البترول مواد ذات نشاط سطحى -الكيمياء العضوية أ. متفرغ عبدالفتاح محسن بدوى 39
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 عضويةالة العلمية الدائمة للكيمياء الاللجن. 2
 م

 االسم
 أستاذ دكتور

 جهة العمل التخصص الدقيق  –المجال العام  الوظيفة

 المركز القومى للبحوث الكيمياء الكهربية وتآكل الفلزات متفرغ.أ فينيس كامل جودة 1

 المركز القومى للبحوث عضوية وفيزيقية كيمياء غير متفرغ.أ عدلى عبد هللا حنا                                 2

 المركز القومى للبحوث كيمياء غير عضوية تطبيقية  –الكيمياء غير العضوية  متفرغ.أ محمد شفيق محمد خليل 3

 المركز القومى للبحوث كيمياء كهربية وتآكل فلزات  –الكيمياء الفيزيقية   متفرغأ.  السيد عبدالسالم قطب عاشور    4

 المركز القومى للبحوث الكيمياء غير العضوية التطبيقية  -الكيمياء غير العضوية  متفرغ.أ محمد السيد المزين أحمد 5

 المركز القومى للبحوث كيمياء كهربية وتآكل فلزات  –الكيمياء الفيزيقية   متفرغأ.  على عبد الفتاح الوراقى 6

 معهد بحوث البترول الحفز فى مجال البترول -ة الكيمياء الالعضوي أ. متفرغ أبوالغيط أحمد قدرى 7

 معهد بحوث البترول تحليل وتقييم المواد البترولية -الكيمياء الالعضوية  أ. متفرغ صفاء توفيق عبده كيره 8

 معهد بحوث البترول الحفز فى مجال البترول -الكيمياء الالعضوية  أ. متفرغ منوفى السيد حجاج محمد فتحى 9

 معهد بحوث البترول الحفز فى مجال البترول -الكيمياء الالعضوية  أ. متفرغ الحميد عبد حمد محمدسهير م 10

 معهد بحوث البترول الحفز فى مجال البترول -الكيمياء الالعضوية  أ. متفرغ سامية عباس حنفى 11

 حوث البترولمعهد ب كيمياء فيزيائية تطبيقية –كيمياء فيزيائية  أ. متفرغ سهير عياد حنين 12

 معهد بحوث البترول كيمياء فيزيائية تطبيقية –كيمياء فيزيائية  أ. متفرغ لطيفه خليل محمد 13

 المركز القومى للبحوث كيمياء غير عضوية تطبيقية  –الكيمياء غير العضوية  أ. باحث أحمد محمد أحمد هاشم                14

 المركز القومى للبحوث كيمياء غير عضوية تطبيقية  –الكيمياء غير العضوية  باحث أ. ساميه عبدالرؤوف مصطفى           15

 المركز القومى للبحوث الكيمياء غير العضوية التطبيقية  -الكيمياء غير العضوية  أ. باحث مخلص محمد عبد الظاهر األبيض 16

 المركز القومى للبحوث لسطوح والحفزكيمياء ا  –الكيمياء الفيزيقية  أ. باحث أمينه عبد المجيد عطية 17

 المركز القومى للبحوث كيمياء الجوامد –كيمياء غير عضوية  أ. باحث فدوى فؤاد السيد حماد 18

 المركز القومى للبحوث كيمياء السطوح والحفز  –الكيمياء الفيزيقية  أ. باحث عبد الناصر عبد هللا الهنداوى 19

 المركز القومى للبحوث كيمياء فيزيقية تطبيقية  –الكيمياء الفيزيقية  ثأ. باح أحمد محمد أحمد عوض 20

 المركز القومى للبحوث كيمياء السطوح والحفز  –الكيمياء الفيزيقية  أ. باحث نبيل أحمد عبد الغنى المناخلى 21

 ركز القومى للبحوثالم كيمياء غير عضوية تطبيقية –الكيمياء غير العضوية  أ. باحث هاله كمال السيد فرج 22

 معهد بحوث البترول كيمياء فيزيائية تطبيقية –كيمياء فيزيائية  أ. باحث أحمد السيد محمود عوض هللا 23

 معهد بحوث البترول الحفز فى مجال البترول -الكيمياء الالعضوية  أ. باحث هدى سيد احمد         24

 معهد بحوث البترول الحفز فى مجال البترول -لالعضوية الكيمياء ا أ. باحث لمياء سعد محمد         25

 معهد بحوث البترول حماية أسطح الفلزات من التآكل –الكيمياء التطبيقية  أ. باحث أسامه محمود أبو العينين 26

 معهد بحوث البترول         الحفز في مجال البترول -الكيمياء الغير عضوية  أ. باحث تامر زكي زكي شراره 27

 معهد بحوث البترول                كيمياء فيزيائية تطبيقية  -كيمياء فيزيائية  أ. باحث هبه محمود عبد الرازق جباره 28

 معهد بحوث البترول            كيمياء فيزيائية تطبيقية  -فيزيائية الكيمياء ال أ. باحث سهام علي شعبان احمد 29
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 اللجنة العلمية الدائمة للكيمياء التطبيقية  -3
 م

 االسم
 أستاذ دكتور

 جهة العمل التخصص الدقيق  –المجال العام  الوظيفة

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا البلمرات وخاصة المطاط أ. متفرغ الكريم إبراهيم يحيى عباس عبد 1

 المركز القومى للبحوث نولوجيا المواد النسيجيةكيمياء وتك أ. متفرغ على على حبيش 2

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا البالستيك كيمياء وتكنولوجيا البالستيك أ. متفرغ عبدهللا بكر مصطفى 3

 المركز القومى للبحوث كيمياء األلياف النسيجية أ. متفرغ محمد حسين الرافعى 4

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا األلياف الصناعية أ. متفرغ شلبى السباعى سامى 5

 المركز القومى للبحوث التحويرات الكيميائية للسليلوز أ. متفرغ نبيل يسرى أبو زيد 6

 المركز القومى للبحوث المواداللجنوسليلوزية والسليلوز -كيمياء السليلوز  أ. متفرغ حسنى السيد محمد على 7

 المركز القومى للبحوث ك.ت.ع.س.والمنسوجات المحتوية على السليلوز –اتجونسمك. ت. ال أ. متفرغ خرادلىإلهام عباس ال 8

 المركز القومى للبحوث الصباغة والتجهيز أ. متفرغ ليلى عبدالوهاب أحمد عبده 9

 ومى للبحوثالمركز الق صباغة وتجهيز –الكيمياء العضوية التطبيقية  أ. متفرغ أحمد توفيق يس العارف 10

 المركز القومى للبحوث السليلوز والورق  أ. متفرغ نبيله أحمد الشناوى 11

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا البلمرات أ. متفرغ محمود أحمد عبدالغفار 12

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا النسيج أ. متفرغ نبيل عبدالباسط إبراهيم 13

 المركز القومى للبحوث السليلوز أ. متفرغ كرى حناناديه ش 14

 المركز القومى للبحوث كيمياء السليلوز والورق واللجنين أ. متفرغ زينات أديب نجيب 15

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة أ. متفرغ كريمه محمد منير حجاج 16

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا البلمرات والمخضبات أ. متفرغ الحكيم نعم عبدالم عبد أبوالفتوح 17

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا البلمرات أ. متفرغ فهيمه مسعد هاللى 18

 المركز القومى للبحوث البلمرات والمخضبات أ. متفرغ سناء محمد أحمد الصاوى 19

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا النسيج أ. متفرغ المهدى     فكرى عطا هللا عبد 20

 المركز القومى للبحوث البلمرات والمخضبات أ. متفرغ عادل فريد يونان 21

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا المواد الكربوهيدراتية أ. متفرغ حجازى الحميد عبد عائشه 22

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا الملونات أ. متفرغ رأميره عبدالمعطى زاه 23

 المركز القومى للبحوث البلمرات والمخضبات أ. متفرغ مجدى محمد حسين أيوب 24

 المركز القومى للبحوث ك.  وتكنولوجيا األصباغ والصباغة  –كيمياء ع. تطبيقية  أ. متفرغ بدريه مصطفى محمد يوسف 25

 المركز القومى للبحوث البلمرات والمخضبات  –كيمياء عضوية تطبيقية  أ. متفرغ طرسسمير حليم ب 26

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا األصباغ والصباغة  –ك. ع. تطبيقية  أ. متفرغ ماجده محمد كامل 27

 المركز القومى للبحوث البلمرات   –الكيمياء العضوية وتطبيقاتها  أ. متفرغ بثينه محمد عبدالمنعم عبد الهادى 28

 المركز القومى للبحوث البلمرات والمخضبات  –كيمياء عضوية تطبيقية  أ. متفرغ إلهام أحمد محمد يوسف 29

 المركز القومى للبحوث كيمياء وتكنولوجيا البلمرات  –-البلمرات أ. متفرغ سهير يوسف توفيق 30

 المركز القومى للبحوث النسيج  –ع. تطبيقية ك.  أ. متفرغ راقية رفاعى السيد      31
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 المركز القومى للبحوث امشتقاتهوالزيوت والدهون  أ. باحث مينار محمود محمد حسنين                53

 المركز القومى للبحوث غذيةعلوم وتكنولوجيا األ أ. باحث ل فؤاد محمد عبدالجوادجما 54

 المركز القومى للبحوث الزيوت والدهون ومشتقاتها أ. باحث سعيد فتوح حامد على                     55

 ومى للبحوثالمركز الق غذيةعلوم وتكنولوجيا األ أ. باحث أحمد محمد سعيد حسين                   56

 المركز القومى للبحوث علوم وتكنولوجيا األلبان أ. باحث محمود عبدالعزيز السيد عبدهللا 57

 المركز القومى للبحوث غذيةعلوم وتكنولوجيا األ أ. باحث مصطفى طلعت رمضان محمد 58

 كز القومى للبحوثالمر غذيةعلوم وتكنولوجيا األ أ. باحث روبيل كامل معوض غبريال                 59

 المركز القومى للبحوث سموم وملوثات الغذاء أ. باحث إيمان محمد عبد هللا حجازى 60

 المركز القومى للبحوث علوم وتكنولوجيا األغذية باحثأ.  عزه أنور قطب أبو عرب 61
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 اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية اإلكلينيكية الباطنة . 11
 م

 االسم
 دكتورأستاذ 

 جهة العمل التخصص الدقيق  –المجال العام  الوظيفة

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية أ. متفرغ شاديه أحمد حسن رجب 1

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. متفرغ نجوى عبدهللا محمود 2

 المركز القومى للبحوث اإلكلينيكية والكيميائية الباثولوجيا أ. متفرغ عبدالغفار عصمت محمد الحسينى 3

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. متفرغ هبه فريد محمود شافعى 4

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية أ. متفرغ أمانى صالح الدين سعيد الوقاد       5

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل تفرغأ. م مى محمود يوسف محمد                 6

 المركز القومى للبحوث األمراض المتوطنة  -األمراض الباطنة  متفرغأ.  شلبى سعيد إبراهيم أبوالعال 7

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. باحث لبنى السيد عبدالمجيد 8

 للبحوثالمركز القومى  صحة الطفل أ. باحث نيفين حلمى أحمد أبوالسعود 9

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. باحث النادى بسيونىهاله جوده  10

 المركز القومى للبحوث طب األطفال باحثأ.  سها محمود محمد عبدالدايم 11

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. باحث هشام وحيد الدين مصطفى أحمد 12

 المركز القومى للبحوث ة الطفلصح أ. باحث وى محمدبامحمد خالد محمد المن 13

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. باحث وجودعبدالم جيهان أحمد فتحى 14

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث سالى أحمد فريد السهريجى 15

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث عزه محمد عمر عبدالرحمن 16

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية أ. باحث إيمان أحمد السيد الغرورى 17

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. باحث مها محمد صابر عبداللطيف 18

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية أ. باحث هويدا عزالدين جمعة أحمد 19

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث ادالدين عزت سالمهعم 20

 المركز القومى للبحوث األمراض الصدرية –األمراض الباطنة  أ. باحث ندا عزالدين جمعه أحمد                 21

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث عبير محمد نورالدين عبدالباقى 22

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث مد على          عزه محمد أحمد مح 23

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث حنان محمد حامد محمد طلبه         24

 المركز القومى للبحوث صحة الطفل أ. باحث منال منصور عبدالرحمن سالم       25

 المركز القومى للبحوث كلينيكية والكيميائيةالباثولوجيا اإل أ. باحث هناء رسمى محمد عطية 26

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث حسن محمد سالمه حسن 27

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث منال عصام محمد قنديل 28

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية أ. باحث عزه أحمد على حسن 29

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية أ. باحث رفاعى عماره ناهد عبدالمنعم 30

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث أشرف جالل محمد محمود 31

 المركز القومى للبحوث طب األطفال أ. باحث محمد جمال أحمد شومان 32

 المركز القومى للبحوث الطب األطف أ. باحث منال فؤاد محمد الشماع 33

 المركز القومى للبحوث الباطنة العامة  –األمراض الباطنة  أ. باحث محمد محمود أحمد موسى رضوان 34

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا اإلكلينيكية أ. باحث شمس محمد خلوصى أسماعيل 35

 للبحوث المركز القومى صحة الطفل باحثأ.  أمل إبراهيم محمد حسنين 36

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث الباطنى األكلينيكى أ. متفرغ ابراهيم مصطفى ابراهيم 37

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث أبحاث الدم/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. متفرغ سلوى محمد حسين طعيمة 38

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث أبحاث الدم/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. متفرغ ناريمان محمد عبدالحميد زهران 39

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث كيمياء أكلينيكيه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. متفرغ منى محمد حسن 40

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث كيمياء أكلينيكيه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. متفرغ عفاف احمد عبدالهادى 41

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ولوجيا أكلينيكيهمناعه/ باث أ. متفرغ  محمد يوسف محمد  42

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث يائيةالباثولوجيا الكيم –الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية  أ. باحث ليلى نسيم كامل 43

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/علوم بيولوجيه أ. متفرغ سلوى حسن محمد 44

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/علوم بيولوجيه أ. متفرغ روفاء عبدالفتاح منصو 45

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث أمراض الكلى –الباطنة العامة  أ. متفرغ أمام عبداللطيف سليم واكد 46

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث الباطنى األكلينيكى أ. باحث هشام رافت الخياط  47

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث الباطنى األكلينيكى . باحثأ ماجد ثروت محمد الغنام  48

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث الباطنى األكلينيكى أ. باحث أحمد على الراعى  49

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث الباطنى األكلينيكى أ. باحث عالء عوض طه  50

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث لكلىأمراض ا –الباطنة العامة  أ. باحث منار عبد الرؤوف رأفت 51

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ةكلينيكيإأبحاث الدم/باثولوجيا  أ. باحث مدكور بثينة أحمد شوقى  52

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ةكلينيكيإأبحاث الدم/باثولوجيا  أ. باحث نادية امين حسين احمد  53

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ةكلينيكيإأبحاث الدم/باثولوجيا  حثأ. با عبدالغنى خالد ايمان عبدالعزيز 54

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث كيمياء أكلينيكيه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. باحث عبدهللا مرسى الدسوقى 55

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. باحث منى محمد كامل الزهيرى  56

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. باحث ن جمال الدين البازحنا  57

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. باحث منال محمد كامل 58

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/ باثولوجيا أكلينيكيه أ. باحث قسمت محمد ماهر  59

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث مناعه/علوم بيولوجيه أ. باحث ح الدينفاتن صال  60

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث المناعة -المناعة  أ. باحث إيمان جمال الدين محمد األهواني 61

 معهد بحوث أمراض العيون طب أطفال أ.متفرغ نادية على محمد قطب 62

 بحوث أمراض العيون معهد باطنه أ.باحث صفا رفعت عبد المنعم 63

 معهد بحوث أمراض العيون طفالاألطب  باحث أ. الدين صالح فهمى منى عز 64
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 جلراحيةاللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية اإلكلينيكية ا . 12
 م

 االسم
 أستاذ دكتور

 جهة العمل التخصص الدقيق  –المجال العام  الوظيفة

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ةراحة المسالك البوليج أ. متفرغ محمد محى الدين وشاحى 1

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث تخدير أ. متفرغ جيهان محمد جمال الدين الفندى 2

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث تخدير أ. متفرغ هند محمد حسين كامل 3

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث رعاية مركزةتخدير و –اإلكلينيكي الجراحي  أ. متفرغ حسام الدين حلمي إبراهيم السبع 4

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث جراحه عامه أ. متفرغ السباعى مجدى 5

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث جراحة المسالك البوليه أ. باحث الليثى طارق محمد رمزى 6

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث تخدير أ. باحث خالدة جالل رضوان 7

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث تخدير ورعاية مركزة –اإلكلينيكي الجراحي  أ. باحث وق سعد خفاجيحنان فار 8

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث الجراحة العامة –الجراحه اإلكلينيكي  أ. باحث محمد عماد عصمت نور الدين  9

 تيودور بلهارس لألبحاث معهد جراحت كبد وقنوات مرارية–جراحة عامة  أ. باحث أيمن إيهاب نافع 10

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث التخدير    أ. باحث ياسر مصطفى سمهان 11

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث التخدير -التخدير العام  أ. باحث هيثم أحمد أبو زيد على 12

 بلهارس لألبحاثمعهد تيودور  األمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد    أ. باحث سامح محمد فخرى 13

 معهد بحوث أمراض العيون طب وجراحه العين أ.متفرغ إيمان عبدالفتاح فهمى 14

 معهد بحوث أمراض العيون طب وجراحه العين أ. باحث ايهاب نبيل محمد الريس 15

 معهد بحوث أمراض العيون طب وجراحه العين أ.باحث أنسى ألفى بديع 16

 معهد بحوث أمراض العيون طب وجراحه العين باحثأ.  خالد أحمد محمد أبوسديرة 17

 معهد بحوث أمراض العيون تصحيح اإلبصار والقرنية وزرع العدسات –طب وجراحه العين أ. باحث محمد نجيب عفيفى 18
 

 اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية األساسية  -13
 م

 االسم
 أستاذ دكتور

 جهة العمل يقالتخصص الدق  –المجال العام  الوظيفة

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. متفرغ محمود سيد سليمان عربيد 1

 المركز القومى للبحوث الباثولوجى أ. متفرغ وفاء السيد عبدالعال 2

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. متفرغ سوسن صالح الدين محمود 3

 المركز القومى للبحوث فسيولوجيا الطبيةال أ. متفرغ كريمه عباس إبراهيم الشامى 4

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. متفرغ وفاء إبراهيم العراقى 5

 المركز القومى للبحوث الهرمونات أ. متفرغ عماد فوزى اسكندر 6

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى متفرغأ.  يسرية على على مقلد 7

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. متفرغ              سلوى محمد نوفل        8

 المركز القومى للبحوث الباثولوجى أ. باحث نرمين محمد بهى الدين الشافعى 9

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. باحث سميه أحمد ندا حافظ أبوشوشه 10

 المركز القومى للبحوث وقائىصحة عامة وطب  أ. باحث عايده محمد عبدالمحسن متولى 11

 المركز القومى للبحوث صحة عامة وطب وقائى أ. باحث إيمان إبراهيم سالمه جبر 12

 المركز القومى للبحوث كيمياء األنسجة أ. باحث نبيله صالح حسن على 13

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. باحث سهام عبدالستار عبدهللا البطران 14

 المركز القومى للبحوث صحة عامة وطب وقائى أ. باحث احمد إبراهيم ابوزيد نهاد 15

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. باحث دىنش سمير عبدالمنعم 16

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. باحث عمر محمد السيد عبدالسالم 17

 المركز القومى للبحوث البيولوجيةاألنثروبولوجيا  أ. باحث سحر عبدالرؤوف المصرى 18

 المركز القومى للبحوث الباثولوجيا أ. باحث الشرقاوى سونيا لبيب عبدالفتاح 19

 المركز القومى للبحوث الفارماكولوجى أ. باحث سهام مصطفى على الشناوى 20

 المركز القومى للبحوث الفسيولوجى أ. باحث سميه المغربى إبراهيم شيحا       21

 المركز القومى للبحوث كيمياء األنسجة أ. باحث عنايات عبدالعزيز محمد عمارة      22

 المركز القومى للبحوث كيمياء األنسجة أ. باحث عبدالرازق حسين فرج الموازن      23

 المركز القومى للبحوث الفسيولوجيا الطبية أ. باحث سعديه محمد إبراهيم رمضان 24

 المركز القومى للبحوث كيمياء األنسجة –أنسجة  أ. باحث وسى شرفحفيظه عبدالسميع م 25

 المركز القومى للبحوث الهرمونات أ. باحث عبدالغنى جمال عبدالمجيد 26

 المركز القومى للبحوث األنثروبولوجيا البيولوجية -األنثروبولوجيا أ. باحث سلوى محمد رضا حسن البطران 27

 المركز القومى للبحوث الباثولوجى باحث أ. وليد محمد إسماعيل شرف 28

 المركز القومى للبحوث األنثروبولوجيا البيولوجية أ. باحث رقيه عبدالشافى سليمان البنا 29

 المركز القومى للبحوث األنثروبولوجيا البيولوجية أ. باحث محمد التهامى سليمان محمد 30

 المركز القومى للبحوث ىالباثولوج أ. باحث منال عبدالمجيد محمود بدوى 31

 المركز القومى للبحوث الهستولوجى أ. باحث نرمين محمد بهى الدين الشافعى 32

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ميكروبيولوجى أ. متفرغ عائشة محمد صالح أبوعيطة 33

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ميكروبيولوجى أ. متفرغ مايسة محمد عمر 34

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث باثولوجى أ. متفرغ قلمها محمود ع 35

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث ميكروسكوب الكترونى أ. متفرغ سهير سعيد على منسى 36

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث فارماكولوجى أ. متفرغ سناء ثابت بطرس 37

 بحاثمعهد تيودور بلهارس لأل طفيليات أ. متفرغ نعمت موسى احمد مصطفى 38

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث طفيليات أ. متفرغ هدى يعقوب صبرى 39
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