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 :أوالً جلنة التخطيط واملتابعة 

 .التخطيط االستراتيجي  -

 .الهيكل التنظيمي  -

 .القيادة والحكومة   -

 القسم  االسم 
 الكيمياء التحليلية أ.د/ مختار محمد مبروك

 العقاقير أ.د/ أمل محمد كمال كباش

 الكيمياء التحليلية د/ سماح فاروق المال

 اقيرالعق م.م/ والء أحمد ذكي نجم

 التكنولوجيا الصيدلية النشار فتحى محمد / نورهانم.م

 الصيدلة االكلينيكية   السباعى رشدان ص/ أميرة رشدي

 الكيمياء الصيدلية ص/ سمر المعداوى على 

 التكنولوجيا الصيدلية ص/ مجدي محمود محمد عبد القادر

 الكيمياء التحليلية ص/ نوران عبد المنعم مختار

 رئيس شئون العاملين رى القطب غنيمصبالسيد / 

 ثانيا: جلنة املوارد
  الموارد المالية والمادية -

 التعليم والتعلم -

 القسم  االسم
 الصيدلة  االكلينيكية  أ.د/ سحر محمد  الحجار 

 الصيدلة  االكلينيكية  ص/ هدير محمد فؤاد

 الكيمياء التحليلية  م.م/ محمود الشهاوي

 الميكروبيولوجيا الصيدلية زي/ إسالم شعبان غام.م

 الصيدلة  االكلينيكية  ص/ ريهام أمين عبد الغني

 الكيمياء الصيدلية  ص/ أحمد سمير أبو الفتوح

 مدير الشئون المالية إبراهيم امين الحفنىالسيد / 

 التكنولوجيا الصيدلية ص/ هدير فتحى مرعى

 تشكيل الفرق التنفيذية 
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 الصيدلة االكلينيكية ص/ إيمان مبروك محمود غنيم

 جلنة املوارد البشرية 
 اإلداريالجهاز  -

 أعضاء هيئة التدريس -

 الطالب والخريجون -

 القسم  االسم
 التكنولوجيا الصيدلية أ.د/ ابتسام أحمد عيسى

 التكنولوجيا الصيدلية عبدهللا سلطان / أمل عبد المنعمد

 التكنولوجيا الصيدلية ص/ رشا السعيد عبد الرحمن الشيخ

 لكيمياء التحليليةا ص/ محمد حسان مهنا

 الصيدلة  االكلينيكية ص/ محمد شاهين دبور

 الميكروبيولوجيا الصيدلية ص/ هبة هللا محمد الضو

 الصيدلة  االكلينيكية ص/ خديجة أحمد محروس جالل

 الصيدلة  االكلينيكية ص/ أمال طاهر عبد الفتاح الحو                  

 الميكروبيولوجيا الصيدلية            ص/ سارة أحمد محمد محمود بدر     

 رئيس شئون العاملين السيد / صبرى القطب غنيم

 أمين الكلية الخياطاحمد السيد / هانى 

 نقيب الصيادلة بالغربية دنيا فوزى ص / هاني

 مدير إدارة رعاية الشباب السيد/ دينا محمد عادل

 بمدير إدارة شئون الطال السيدة / عاطف احمد الطويل

 مدير إدارة العالقات الثقافية السيدة/ سناء صديق  عبد الوارث

   جلنة املشاركة اجملتمعية 
 البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية -

 االسم االسم
 الكيمياء التحليلية  عبد الحميداحمد د/ محمد 

 الكيمياء التحليلية  الشناوي عبد المنعم  ص/ ايمان

 لتكنولوجيا الصيدليةا الطحانعلى السيد ص/ دينا 

 الكيمياء الصيدلية  ص/ أحمد فيصل محمد محمود             

 الكيمياء الصيدلية ص/ عبد الرحمن زين العابدين          

 الكيمياء الصيدلة ص/ محمود جمال أبو الحمد 

 

 



                                             

Accredited by the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education  

 

 جلة املعايري والربامج 

   المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -

 االدراسات العلي -

 االسم االسم
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أمل محمد كباشأ.د/ 

 التكنولوجيا الصيدلية أ.د/ جمال محمد محمود المغربي

 العقاقير أ.م/ منى األعصر

 األدوية والسموم د/ سالي السيد  أبو ريشة

 الكيمياء الحيوية د/ غادة محمد عشماوي

 ياء الحيويةالكيم م.م/ عال عبد السالم الفقي

 الكيمياء الحيوية د/ ريهام عبد الحميد أحمد 

 األدوية والسموم م.م/ هناء عادل حسنين

 الصيدلة  االكلينيكية ص/ بسمة محروس

 األدوية والسموم ص/ سارة رسمي عبد الفتاح

 األدوية والسموم ص/ لينة عبد الحميد عبد الغني

 العقاقير ص/ منه هللا معتز صديق جمعة

 جلنة البحث العلمي 
   المصداقية واألخالقيات -

 األخرىالبحث العلمي واألنشطة العلمية  -
 االسم االسم

 التكنولوجيا الصيدلية أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 الميكروبيولوجيا الصيدلية فاطمة إبراهيم سنبلأ.د/ 

 العقاقير كاميليا عبد الحميد ابو السعودأ.د/ 

 األدوية والسموم صيادماجدة السيد الد/ أ.

 الكيمياء التحليلية شيرين فاروق حمادد/ أ.

 الصيدلة  االكلينيكية سحر محمد الحجارأ.د/ 

 الكيمياء الصيدلية د/ ايمان أحمد البسطويسى

 الكيمياء الحيوية / نجالء فتحى خضرأ.م

 الميكروبيولوجيا الصيدلية د/ ميسرة محمد البوصيرى

 التكنولوجيا الصيدلية لحةص/ أحمد خالد ابو صا

 التكنولوجيا الصيدلية محمود ص/ رانيا كمال

 الميكروبيولوجيا الصيدلية الخرساوي ناصر محمدص/ سحر
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 الكيمياء الحيوية ص/ أسماء كامل

 إدارة اجلودة والتطوير املستمرجلنة 
 االسم االسم

 التكنولوجيا الصيدلية  أ.د/ جمال محمد محمود المغربي

 التكنولوجيا الصيدلية  ابتسام احمد عيسىأ.د/ 

 الكيمياء التحليلية د/ فتوح راشد منصور

 التكنولوجيا الصيدلية د/ منى فاروق عرفة

 الكيمياء التحليلية م.م/ صفا محمد جاهد

 الكيمياء التحليلية ص/ منى سيد أحمد

 الميكروبيولوجيا الصيدلية ص/ أيه مصيلحي غازي

 العقاقير لشوربجيص/ محمد ابراهيم ا

 وحدة ضمان الجودة السيدة/ داليا إبراهيم مينا

 نة التدري  والتنمية البشرية والتويية واعإيانجل

 القسم  االسم
 الصيدلة اإلكلينيكية  أ.د/ أسامة محمد حسن إبراهيم 

 الكيمياء الصيدلية   د/ مرفت حامد الحمامصي         

 الكيمياء الحيوية        د / أميرة أسامة محمد حسن    

 الكيمياء التحليلية م.م/ محمود الشهاوى

 الصيدلة اإلكلينيكية  ص/ ريهام  أمين عبد الغني    

 الكيمياء الصيدلية   ص/ خلود عادل أبواليزيد عطية

 التكنولوجيا الصيدلية محمودص/ رانيا كمال  

 التكنولوجيا الصيدلية ص/ عال عبدهللا السيد 

 الصيدلة اإلكلينيكية  ية جمال موسىص/ أ

 الميكروبيولوجيا الصيدلية  ص/ هبةهللا محمد الضو

 الميكروبيولوجيا الصيدلية  ص/ انجي االخناوي 

 الكيمياء الصيدلية ص/ احمد فيصل محمود خليل

 الكيمياء الصيدلية ص/ عبد الرحمن زين العابدين 

 لوجيا الصيدليةالتكنو ص/ رشا السعيد عبد الرحمن الشيسخ

 العقاقير   عبد الفتاح بدوى ص/ ابتسام طه

 العقاقير ص/ إسالم محمد جمال عبد القادر

 الكيمياء الصيدلية ص/ محمود جمال محمد 
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 جلنة املراجعة الداخلية :          
 القسم  االسم

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أمل محمد كمال أ.د/ 

 الميكروبيولوجيا الصيدلية د عبد العزيزأ.د/ أحمد أحم

 التكنولوجيا الصيدلية أ.د/ جمال محمد محمود المغربي

 التكنولوجيا الصيدلية أ.د/ سناء عبد الغني الجيزاوي

 الكيمياء التحليلية أ.د/ شيرين فاروق حماد

 التكنولوجيا الصيدلية أ.م/ إبتسام أحمد محمد عيسى

 


