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المسئول من أعضاء ھيئة التدريس
أ.م.د /روال ميالد )رئيس المعيار (
د /منى حمدى ) ك .تحليلية (
د /فادية يوسف )العقاقير(
د /ھايدى عبد المنعم )عقاقير (
د/احمد محمد عبد الموجود )ميكرو(
د /ايمان زغلول )كيمياء صيدلية(
د /نيرمين فيكتور)كيمياء تحليلية(

رقم

معايير االعتماد

١

التخطيط اإلستراتيجي

٢

القيادة والحوكمة

٣

إدارة الجودة التطوير

د /محمود عيد )رئيس المعيار(
د /ريم ابو النجا )ادوية وسموم(
د /سارة شاھين )الصيدلة االكلينيكية (
د /محمد مصطفى )كيمياء حيوية (

٤

أعضاء ھيئة التدريسوالھيئة المعاونة

أ.م.د/أميمة عبد الكريم)رئيس المعيار(
د /ايرينى محسن منصور)عقاقير(
د /ندى محمد مصطفى )عقاقير(

أ.م.د /ريحاب عثمان )رئيس المعيار(
أ.م.د /لبني عبد العزيز)كيمياء تحليلية(
أ.م.د /نادية حمدى) كيمياء حيوية(
د /شريف عبادة
د /العلياء محمد عبد الجواد ) كيمياء حيوي(
د /مى فتحى )ا .سموم(
د /دينا حمادة)كيمياء حيوي(

المسئول من الھيئه المعاونه
م.م /مينا سعد وديع )كيمياء حيوي(
م.م /اسراء اشرف الھواري) عقاقير(
م.م /مريم ابراھيم
ص /مرام مبروك)عقاقير(
ص /سارة رأفت شفيق )صيدالنيات(
ص /اية نور الدين)عقاقير(
م.م /اسماء عبد العزيز محمد ) صيدلة اكلينكية(
م.م /دعاء احمد قرني )عقاقير(
م.م /مروة عادل احمد )صيدلة اكلينكية(
م.م /دينا عمر محمود ھالل)صيدالنيات(
م.م /رانيا عطا ﷲ ابراھيم )صيدالنيات(
م.م /دينا محمد عبد العاطي)صيدالنيات(
م.م /ھايدى عفت ميشيل ) ادوية وسموم(
م.م /مي احمد شوقي ) صيدلة اكلينكية(
م.م /محمد حسن محمد )صيدلة اكلينكية(
ص /اية برھان)صيدالنيات(
ص /ساره رمزي )صيدلة األكلينكية(
ص /سلمى سامح سعيد ) عقاقير(
أ .فاطمة فوزى عبد الوھاب ) مسئول الوحدة االدارى(
ا /دعاء عبد الراضى) ادارى بالوحدة(
أ /سھام محمد العبد )أدارى بالوحدة (
ا /ريم محمد حسن ) اداري بالوحدة (
أ /محمد سليمان مصطفى ) ادارى بالوحدة (
أ /.ايات على مصطفى ) ادارى بالوحدة (
أ .نيفين مصطفى احمد ) ادارى بالوحدة (
م.م /ايمان فرج محمود )كيمياء حيوي(
م.م /يمنى ناجى )ميكرو(
ص /ميرال مجدى شحاته )كيمياء حيوي(
ص /احمد جمال على )صيدالنيات(
ص /سارة عماد محمد )ادوية وسموم(
ص /أن ايمن ابراھيم )ميكرو(
ص /داليا محمود حنفى )صيدالنيات
م.م /نجالء سعد مصطفي )عقاقير(
م.م/ھاجر احمد )عقاقير (
م.م/احمد سعيد )ميكرو(
ص /ھبة عبد الستار )عقاقير(
ص /أمانى ثابت )عقاقير (
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رقم

٥

معايير االعتماد

الجھاز األداري

المسئول من أعضاء ھيئة التدريس

أ.م.د /سمر عزب)رئيس المعيار(
د /ايمان محمد كمال )عقاقير(
د /ايمان محمد منطاوي) ادوية وسموم(

موارد مالية ومادية

د /دينا الشين )رئيس المعيار (
د/ايناس موافى )صيدالنيات
د  /مروة عمر عبد العزيز)ك .حيوية(

٧

المعايير األكاديميه
والبرامج التعليميه

د /نانسي مجدي حنا )رئيس المعيار(
د /احمد عصمت )ادوية وسموم(
ا.م.د /محمد الشاذلى )العقاقير(
د /نيرمين سمير عبده )ك.صيدلية(
د /ايمان العوضى )كيمياء صيدلية(
د /عبد القادر على متولى )صيدالنيات(
د /الشيماء يحيى محمد محمد )عقاقير(

٨

التدريس والتعلم

٩

الطالب والخريجون

٦

د/ميريام عياد )رئيس المعيار (
د /رانيا عزيز ) الصيدالنيات (
د /سارة ابراھيم صالح )ميكرو(

د/ميريام عياد )رئيس المعيار (
د /مھا نصر)رئيس المعيار(

المسئول من الھيئه المعاونه
م.م /عمرو شاكر)ميكرو(
م.م /سارة عبد المنعم ) ادوية وسموم(
م.م /سلمى مصطفى محمد )ميكرو(
م.م /مسرة ابو السعود) ميكرو(
م.م /نھي صالح )ميكرو(
ص/نرمين ابراھيم )ادوية وسموم(
ص/زينة حسين عبد الفتاح )ادوية وسموم(
ص/ھند محمود رزق ) ادوية وسموم(
ص /سمر حسنى جرجس )ادوية وسموم(
ص /ميرى سامح وھيب )ميكرو(
م.م /سارة فريد )ص .اكلينيكية (
م.م /مي يوسف محمد )كيمياء صيدلية(
ص /ساندرا نبيل مراد )كيمياء صيدلية(
ص /مصطفى سيد عبد الھادى )كيمياء صيدلية(
ص /فاطمة محمد احمد )كيمياء صيدلية(
ص /احمد امام صالح )كيمياء تحليلية(
ص /ندى شريف عبد الجواد )كيمياء تحليلية(
ص /ناردين صفوت اديب )كيمياء تحليلية(
ص /ندى عادل محجوب )ادوية وسموم(
ص /مينا جورج)ادوية وسموم(
ص /اسراء صالح عبد الحى )صيدلة اكلينكية(
ص /منى الشھاوى السيد )صيدلة اكلينكية(
م.م /أحمد عصام )عقاقير(
م.م /نيفين عبده )كيمياء تحليلية(
م.م /مريم ممدوح فوزى)كيمياء تحليلية(
ص /اميرة حامد عبدﷲ )صيدالنيات(
ص /مى شعبان عبد العزيز)صيدالنيات(
ص /ھاجر عمر محمد )صيدله اكلينيكيه(
ص /االء امام على )ادويه و سموم(
ص /منه ﷲ وجيه انور )ك .صيدليه(
ص /سارة حمدى محمد) ك .تحليلية(
ص /كريم محمود احمد )ك.صيدلية (
م.م/غادة ممدوح كمال ) صيدالنيات(
م.م/ايمان محمد المراكبى )صيدالنيات(
م.م /رضوى ماھر عبد القادر )صيدلة اكلينكية(
ص/حسين حمدى محمود)صيدالنيات(
ص/سلمى محمود عبد الحافظ)صيدالنيات(
ص /رامى سعيد البحر) صيدالنيات(
ص /مروة السيد ) صيدالنيات(
ص /سالى صفوت ) صيدالنيات(
ص /ليديا رمزى ) صيدالنيات(
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رقم

معايير االعتماد

١٠

البحث العلمي
واألنشطة العلميه

١١

الدراسات العليا

المشارركة المجتمعية
وتنمية البيئة
١٢

المسئول من أعضاء ھيئة التدريس
أ.م.د /ماريان جورج تادرس )رئيس المعيار(
د /دعاء الشربينى ) ادوية وسموم (

د /رانيا شفيق)رئيس المعيار (
د /يسرا احمد ممدوح )كيمياء تحليلية(
د/سارة مصطفى )كيمياء.حيوي(

أ.م.د /محمد لطفى عاشور )رئيس المعيار (
أ.م.د /امانى اسامة
أ.م.د /لمياء الوكيل )ص .اكلينيكية(
أ.م.د /رباح طه )ك  .صيدلية (
د /استير ثروت )ادوية وسموم(
د /نھال محمد صبرى )عقاقير(
د /محمد حسن سليمان ) ص .اكلينيكية (
د /منى عبد المطلب ) صيدالنيات (

المسئول من الھيئه المعاونه
م.م /نوران فھمى )عقاقير(
م.م/سارة رفعت )صيدلة.إكلينيكية(
ص /ھبة ابراھيم محمد )صيدلة اكلينيكية (
ص /مارياما صموئيل عزمى )ادوية وسموم(
م.م /عبير حسين عباس )كيمياء صيدلية(
ص /ندى صالح الدين )كيمياء.حيوي(
ص /عال معتز ) ك .تحليلية (
ص/رغدة عبد الناصر )ميكرو(
ص /ھبة محمد ھشام)كيمياء صيدلية(
ص /بسمة حمدى محمود ) ك .حيوية (
م.م /مروة عبد العزيز)كيمياء صيدلية(
م.م /مي عادل محمد )كيمياء صيدلية(
م.م /كريستين ناثان ) ادوية وسموم (
ص /فاطمة مصطفي زكى ) ادوية وسموم (

مدير وحدة الجودة
ا.م.د  /خالد أبو شنب
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