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 هيئـة التحـرير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس التحرير

   مدثر طـه أبـو الخيـر اذ الدكتور/األست                
 نواب رئيس التحرير
 زغلول فجودة عبد الرءو األستاذ الدكتور/                

 عادل عبدالفتاح الميهىاألستاذ الدكتور/                           
 الرفاعى إبراهيم الرفاعى مبارك األستاذ الدكتور/                           



 مديرو التحرير
 عثمان ىمحمد عبد المولاألستاذ الدكتور/                  

 إيمان محمد محمد سليمالدكتور/  األستاذ                      
 المسدي معادل عبد المنعالدكتور/  األستاذ                      

 أبو موسى مأحمد عبد السالالدكتور/  األستاذ                      
                      

 سكرتير التحرير
 السيد البدوي عبد الحافظاألستاذ الدكتور/                        

 
 أمـين الصندوق

 األستاذ الدكتور/ مرعى محمد محمود                   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستاذ الدكتور/ محمد عادل الهامىاأل             
 

 األستاذ الدكتور/ شوقى السيد خاطر             
 األستاذ الدكتور/ محمد ناظم حنفي             
 األستاذ الدكتور/فاروق عبد الفتاح رضوان             

 

 األستاذ الدكتور/زكريا محمد الصادق             
               

 تاذ الدكتور/ منير صالح هندياألس             
 

 األستاذ الدكتور/ سمير رياض هالل             
 

 سهير فهمي حجازياألستاذ الدكتور/              
               

 األستاذ الدكتور /سعيد محمود الهلباوى            
 دعبد الواح فعبد الرءواألستاذ الدكتور/             

              

 األستاذ الدكتور/السعيد محمد لبده             
   سـامي راضىمحمد  األستاذ الدكتور/         

 جاد مرمضان عبد العظياألستاذ الدكتور/             
 السيد أحمد السقااألستاذ الدكتور/             
 محمد ربيع زناتـــىاألستاذ الدكتور/             
 تهاني محمود النشار/األستاذ الدكتور             



  محمد أحمد العسيلياألستاذ الدكتور/         
 
 
 
 

 
 السادة األساتذة مستشارو مجلة الكلية من الخارج

 نور محمد محمداألستاذ الدكتور/ أحمد         
 األستاذ الدكتور/ السيد عبد المقصود دبيان        

 محمود حسن األستاذ الدكتور/ منصور حامد        

 األستاذ الدكتور/ كمال حسين إبراهيم        

 األستاذ الدكتور/يحيى حسين عبيد        

 احمداألستاذ الدكتور/ سمير أبو الفتوح صالح         
 األستاذ الدكتور/ محمد سمير عبدالسالم الصبان         
 األستاذ الدكتور / برنس ميخائيل غطاس يوسف        
 حلمي البشبيشى /األستاذ الدكتور        
 األستاذ الدكتور/ أحمد الجابري        
 محمد مسعيد عبد المنعاألستاذ الدكتور/         
 أحمد محمد زاملاألستاذ الدكتور/         

 األستاذ الدكتور/ أحمد حسين على حسين        
 األستاذ الدكتور/صالح بسيونى        

 حناوىاألستاذ الدكتور/محمد صالح ال        
 األستاذ الدكتور/ فريد راغب النجار        
 إدريس نعبد الرحماألستاذ الدكتور/ ثابت         
 المرسى محمد األستاذ الدكتور/ جمال الدين        
 األستاذ الدكتور/ عادل زايد        
 األستاذ الدكتور/ عادل مبروك        
 األستاذ الدكتور/ السيد الخولى        

 األستاذ الدكتور/ مدحت العقاد        
 األستاذ الدكتور/ نعمة هللا نجيب        
 األستاذ الدكتور/ رضا العدل        
 األستاذ الدكتور/ جاب هللا عبد الفضيل        
 األستاذ الدكتور/ عمرو سالمان        
 األستاذ الدكتور/جالل حربى        
 يباألستاذ الدكتور/ على الد        

 


