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  اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة
 

  أوالً : لجنة رؤساء معايير اإلعتماد: 
 

  التنفيذى لوحدة ضمان الجودة المدير أ.د/ ميريام فريد عياد  

 

 الجودة  لوحدة ضمان التنفيذى المديرنائب  د /  نوران محمد  اللبودىأ.م.

ه   /.م.دا م س ع   االكاديمية والبرامج التعليمية  ر معيار المعاييرئيس   ن

  رئيس معيار التدريس والتعلم  مى شاهين     /د

  رئيس معيار التخطيط االستراتيجي   يوسف   حفادية صال /   د.م.أ

  والحوكمة رئيس معيار القيادة   دينا حماده  /   د.م.أ

  رئيس معيار ادارة الجودة والتطوير   رنا سيد فؤاد   /د

  رئيس معيار اعضاء هيئة التدريس   ا.م.د/ ايرينى محسن  

  رئيس معيار الجهاز االدارى  د/ ايمان محمد منطاوي ا.م.

  رئيس معيار الموارد المالية والمادية   د/ مي يوسف محمد 

  رئيس معيار الطالب والخريجون  د/ رضوى ماهر عبد القادر  

  رئيس معيار البحث العلمي   نوران محمد فهمي د/ 

  رئيس معيار الدراسات العليا  د/ سارة مصطفى  

  رئيس معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة   د/ استير ثروت منز أ.م.
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  االستراتيجية: ثانياَ: لجنة اعداد الخطة  
  

  عميد الكلية  فاروق عبدالغنى(رئيس اللجنة) مها د/ ا.

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ا.د/ محمود عبدالمجيد يس 

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   ا.د/ خالد محمد انور ابوشنب

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   ا.د/ امانى اسامة كامل 

  ة التحليلي استاذ ورئيس قسم الكيمياء   ا.د/ لبنى حسين احمد عبدالعزيز 

  المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة   د/ روال ميالد لبيب                    م.أ.

 الجودة  لوحدة ضماننائب المدير التنفيذى  أ.م.د/ ميريام فريد عياد                       

 معيار التخطيط اإلستراتيجي رئيس  د /فادية صالح يوسف 

 مدرس بقسم الكيمياء التحليلية عبدالرحمن  د/ منى حمدى

 مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية   د/ ايمان زغلول النجار 

  مدرس بقسم الكيمياء التحليلية  د/ نرمين فكتور فارس 

  د/ ايمان فؤاد سند 

  

  الكيمياء الحيوية مدرس بقسم 

  

  محمد ممدوح   /أ

  

  امين الكلية  

  

فارما  ر  .د/ محي محمد حافظ أ دلتا  شركة  ادارة  مجلس   رئيس   –ئيس 

الصحة مدينة   لجنة  ومستشارى  امناء    بمجلس 

ادرة صناعة    سوعضو مجللعاشر من رمضان  ا

  الدواء
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  : لجنة متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لثا ثا
 

  ا.د/ امانى اسامة كامل 

  (رئيس اللجنة) 

  عميد الكلية 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ا.د/ ريحاب عثمان  

  والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ا.د/ خالد محمد انور ابوشنب                             

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   ا.د/ روال ميالد لبيب   

  المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة    ا.م.د/ ميريام فريد عياد  

  نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة نوران محمد شريف                                                             / أ.م.د

  االستاذ المساعد بقسم العقاقير   ا.م.د/ فادية صالح  

  والسموم    األدويةاالستاذ المساعد بقسم   ا.م.د/هايدى عفت  

  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية   د/ ايمان فؤاد سند   

  المدرس المساعد بقسم العقاقير   م.م/ مرام محمد مبروك 

  أمين عام الكلية   ا/ محمد ممدوح محمد 

رئيس لجنة الصحة بمجلس امناء   –رئيس مجلس ادارة شركة دلتا فارما   أ.د/ محى محمد حافظ  

  ومستشارى مدينة العاشر من رمضان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء 

عدد اثنان ممثلين عن الطلبة من  

  جميع الفرق الدراسية 
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 َ   : لجنة المراجعة الداخلية رابعا

 
  (رئيس اللجنة) د/ رنا سيد فؤاد 

  
(رئيس معيار إدارة الجودة    اإلكلينيكيةالصيدلة مدرس بقسم 

  والتطوير) 
  منطاوى ايمان محمد  د/ ا.م.

  
الجهاز  (رئيس معيار  والسموم  األدويةبقسم مساعد  الاالستاذ 

  االدارى) 
  عضو بمعيار ادارة الجودة والتطوير   النجا  ابو ريم.م.د/  أ

 الجودة والتطوير عضو بمعيار ادارة     الجوجرى ابراهيم  ريهام  / دا.م.

 عضو بمعيار ادارة الجودة والتطوير   هند عبدهللا حسن / دا.م.
  عضو بمعيار ادارة الجودة والتطوير د/ امانى محمد كمال                                          

  عضو بمعيار ادارة الجودة والتطوير د/ محمود عباس                                         
 االدارى   ز بمعيار الجهاعضو  د/ هند زكى حسن                                       

 االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  م.م/ روكسان عبد الجواد                               
 االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  م.م/ زينة حسين عبد الفتاح                              

  االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  انطونيت جورج نعيم                               ص/ 
  االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  ص/ انجى مدحت ناجى                                  

  االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  ص/ نورهان عبد الهادى                                 
  االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  ص/ سارة احمد عبد الحميد                              

  االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  ص/محمد مصطفى عبد الرحمن                      
  االدارى  ز بمعيار الجهاعضو  هدير طارق العراقي                              ص/ 

  اإلداري لجهاز عضو معيار ا                                  ص/ مريم هالل قيصر
  أمين عام الكلية    أ / محمد ممدوح محمد 
  المسئول االدارى بوحدة ضمان الجودة        أ/ إيمان حسن عطوة   

  الوحدةإدارى ب                                  ي أ/ دعاء عبد الراض
  الوحدةإدارى بأ/ ايات على مصطفى                                  
 الوحدةإدارى با/ ريم محمد حسن                                     

 الوحدةإدارى ب  ا/ هشام عبد الحليم
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  لجنة االستبيانات  اً :خامس
    المدير التنفيذى وحدة ضمان الجودة  أ.د/ميريام فريد عياد 

  نائب المدير التنفيذى وحدة ضمان الجودة   أ.م.د / نوران محمد شريف  

  الكيمياء الحيوية  -مستشار اللجنة  أ.د/ نادية حمدى 

  قسم الكيمياء الصيدلية   -رئيس اللجنة   د/ مي عادل محمد 

  الكيمياء التحليلية ص/ مي هشام شاكر                                                        

  العقاقير  ص/ االء محمد عبده                                  

    العقاقير                                 ص/ احمد محسن سالم

  اإلكلينيكية الصيدلة                                           ص/ محمد صالح محمود

  الميكروبيولوجيا والمناعة    ص/ اسراء محمد عبدهللا                             

  عقاقير ال                                        هاجر أشرف/م.م

  الكيمياء الحيوية  ص/ فاطمة حسين شاكر                               

  اإلكلينيكية الصيدلة  ص/ بيشوى انور                                       

  اء الصيدلية الكيمي م.م. عبير حسين                                        

حسن                                        ص/ مروة 
                          

  الكيمياء التحليلية 

  الكيمياء التحليلية                                        ص/ ياسمين هانى

  الكيمياء الحيوية                                          ص/ نوران امجد

  الكيمياء الحيوية                                        ص/ ايمان جمال 

  كيمياء الحيوية الص/ بسمة محمد                                                            

ممثل من الطالب عـن كـل   ١رئيس اتحاد الطالب +
 فرقة دراسية
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  و التوعية  سا :لجنة التدريبساد
 

  لوحدة  ضمان الجودة المديرالتنفيذى  ا.د/ ميريام فريد عياد  
 

 ئب المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة نا د/ نوران محمد شريف ا.م.

ه   /ا.م.د م س ع   االكاديمية والبرامج التعليمية  ر معيار المعاييرئيس   ن

  رئيس معيار التدريس والتعلم  مى شاهين     /د

  رئيس معيار التخطيط االستراتيجي   يوسف   صالح فادية/   د.م.أ

  رئيس معيار القيادة والحوكمة   دينا حماده /  د.م.أ

  الجودة والتطوير رئيس معيار ادارة   رنا سيد فؤاد د/  

  رئيس معيار اعضاء هيئة التدريس   ا.م.د/ ايرينى محسن  

  رئيس معيار الجهاز االدارى  ا.م.د/ ايمان محمد منطاوي 

  رئيس معيار الموارد المالية والمادية   د/ مي يوسف محمد 

  رئيس معيار الطالب والخريجون  د/ رضوى ماهر عبد القادر  

  معيار البحث العلمي رئيس   د/ نوران محمد فهمي 

  رئيس معيار الدراسات العليا  د/ سارة مصطفى  

  رئيس معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة   د/ استير ثروت منز أ.م.

  عضو معيار المعايير االكاديمية و البرامج التعليمية   د/ دعاء حمدي شكشك  

  بوحدة ضمان الجودة المسئول االدارى  ا/ ايمان حسن عطوة

  اداري بوحدة ضمان الجودة   الراضي أ/ دعاء عبد

  اداري بوحدة ضمان الجودة  أ/ ريم محمد حسن 

  وحدة ضمان الجودة داري بإ  أ/ أيات على     
  

  المستوى/ الفرقة   أسماء فريق أصدقاء الجودة
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  الرابعة  سعد  العزيز  عبد  ندى

  الرابع  شادى زكريا جاد

  الرابعة  امنية سامح سعد 

  الثاني  كيرمينا ماجد سامي 

  الرابعة  فادي رائف 

  الرابعة  محمود سعيد محمود 

  الثالث   عبدالرحمن سالم محمد 

  الثالث   إسماعيل احمد الصباحي 

  الثالث   ياسمين السيد عبد البديع 

  ٢٠٢٢خريج    الهادى محمد خالد عبد  

  ٢٠٢٢خريج    حمادة سليمان  

  الثالث   هاجر يوسف 

  الرابعة  نور عصام  

  الثالث   يوسف مسعد 

  الرابعة    ميرا مدحت  
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  والتقويم  والتعلم التدريس استراتيجية مراجعة لجنة : سابعا

  
  الجودة لوحدة ضمان التنفيذى المدير ا.د/ ميريام فريد عياد  

 
 نائب المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة  ا.م.د/ نوران محمد شريف 

  رئيس معيار التدريس والتعلم  شاهين    مى   /د

  ممثل من أعضاء هيئة التدريس    غدير الحسيني  /د

  ممثل من أعضاء هيئة التدريس   عمرو شاكر / د

  ممثل من أعضاء هيئة التدريس   هند زكي د/ 

  ممثل من أعضاء هيئة التدريس   د/ اماني طلعت

  ممثل من أعضاء هيئة التدريس   شيماء فايز د/ 

  يئة المعاونة الهممثل من   سما وائل  / م.م

  سالي صفوت  م.م/ 

  ممثلين من طالب الفرق المختلفة 

  ممثل من الهيئة المعاونة 

المجتمعية   لألطراف  ممثلين 

  النهائي  والمستفيد 

  

  مالرك  مدير شركة جلين  د/ محمد حنفي 

  فارم   مينا شركة  –البشرية الموارد قطاع رئيس   د/ ماريان ريمون 

  المتخصصة بشركة ايفا فارما األدوية مدير عام وحدة   طلعت   د/ امجد 
  لألدوية 

  رزق حنا حنا  /د

  

  مجموعة صيدليات رزق  صاحب

  

  لألدوية  تونيك  فارما مديرعام   البكباشى  صبري  احمد/د
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  ٢٢٠٢/٣٢٠٢معايير اإلعتماد بوحدة ضمان الجودة   وأعضاءرؤساء 
 

 تحت إشراف: 
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية أ.د/ ميريام فريد عياد                         

 نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية اللبودىد/ نوران محمد شريفا.م.
 

  - :أوآل : معيار التخطيط اإلستراتيجي
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم العقاقير  / فادية صالح يوسف  أ.م.د 

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 قسم الكيمياء الصيدلية  د / إيمان زغلول الرزازأ.م.

 قسم الكيمياء الحيوية  د/ ايمان فؤاد محمود 
 والسموم  األدويةقسم  د/ هايدى عفت ا.م.

 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
 العقاقير قسم  م.م./ مرام محمد مبروك أبو الوفا

 قسم العقاقير  م.م/ مى توفيق 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م.م/ مى شعبان 

 قسم العقاقير  ص/االء انور عبد الفتاح حسين 
 قسم العقاقير  ص/ مهجة امين زيدان  

 قسم العقاقير  ص/ مى محمد يونس 
 قسم الكيمياء الحيوية  ص/ رنا محمد ممدوح الباخ 

  قسم العقاقير   ياسر اميرة   /ص 
  والسموم  األدويةقسم   كاميليا مجدي محمد إبراهيم. ص/ 

  والسموم  األدويةقسم   عبد الحميد ص/ اشرقت هشام  
  والسموم  األدويةقسم   ماركو نشأت رايق ص/ 
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  - : ثانياً : معيار القيادة والحوكمة
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 الحيوية الكيمياء قسم  د/ دينا حمادة ا.م.

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
  فتحي طلبة أ.م.د/ مي 

 د /مروة عادل احمد 
  والسموم  األدويةقسم 

 اإلكلينيكية قسم الصيدلة 
 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  د/ سارة محمود زكى ا.م.

 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  د/ مى أحمد شوقى 

هاو  ى ال  اإلكلينيكية قسم الصيدلة  د/ م

 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م.م / دينا محمد عبد العاطي 

 قسم العقاقير  م.م/ دعاء احمد قرني 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م.م/ هناء عادل عبد المسيح 

 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  م.م/ ايمان احمد السيد 
 قسم العقاقير  / سلمى سامح سعيد على  م.م

 والسموم  األدويةقسم  م.م/ االء امام 
 قسم الكيمياء الصيدلية  م.م/ هبه محمد هشام 
 الكيمياء التحليلية  األمير ص/ سامى جورج 

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   ثاب    ص/ ب 

سف/ م م ام ح ي   قسم الكيمياء الصيدلية   عاص ح

  قسم الكيمياء الصيدلية   ماجد نزيه ص/ نورهان 

ام م   ى ه   والمناعة قسم الميكروبيولوجيا   ص/ سل

اء م م      والسموم األدويةقسم   ص/ اس
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  - :ثالثاً : معيار إدارة الجودة والتطوير
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 اإلكلينيكية صيدلة قسم ال رنا سيد فؤاد د/ 

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 والسموم  األدويةقسم  أبو النجا  ريم نبيلأ.م.د/ 

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  أ.م.د / ريهام ابراهيم الجوجرى 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  د/ هند عبدهللا حسن أ.م.
 قسم الكيمياء الحيوية  محمد كمال د/ أمانى أ.م.

 الصيدلية   التحليليةقسم الكيمياء  د/محمود عباس 
 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  الزناتى  م.م/ مى

 العقاقير قسم  يسرا عبد القادر /م.م 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/ مريم هشام محمود  

 قسم العقاقير  ص/ نسمة خالد  

 قسم العقاقير  ص/ أمنية محمد عبد القادر 

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   ص/ سندس شريف إسماعيل 

  والسموم  األدويةقسم   / هبه احمد البدوى   م.م

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   ص/ هاجر سمير 

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   منار حسني محمود ص/ 

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   ص/ ضحى عادل محمد  
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  - : رابعاً : معيار أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم العقاقير  أ.م.د / إيرينى محسن منصور أيوب 

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 قسم العقاقير  أ.م.د / ندى محمد محمود محمد 

 قسم العقاقير  عبد الستار   د/  هبة
  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   د/ جون يوشيا 

 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
 قسم العقاقير  سيد  أحمد ثابت م.م / أمانى 

  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   إيليا م.م/ سارة يوسف 
 قسم الكيمياء الحيوية  مروه مجدى محمود   / م.م

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/ نيرة ناصر سليمان  
 الصيدلية قسم الكيمياء  ص/ عمر مجدى عبد الغنى  

 والمناعة  الميكروبيولوجياقسم  ص/ ميرى سامح وهيب  
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/محمد جمال محمد السيد 

  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   م يالكر ص/ ندى عبد 
  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   ص/ هدير محمود توفيق 

  الصيدلية قسم الكيمياء   ص/ رانيا وائل محمود حمدي 
  والمناعة  الميكروبيولوجياقسم   نورهان هشام كمال ص/  

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   ص/ مرنا نصري لطفي 
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  -:الجهاز اإلداريمعيار  خامساً :
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 والسموم  األدويةقسم  منطاوي  أ م.د / إيمان محمد محمد 

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  د /مى منصور 

 اإلكلينيكية  الصيدلةقسم  د/ أمل عبد المنعم  
 التحليلية الصيدلية قسم الكيمياء  د/هند زكى 

 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
 والسموم  األدويةقسم  م.م./ زينة حسين عبد الفتاح محمد 

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م.م/ روكسان عبد الجواد 
  والسموم  األدويةقسم   مروة عادل عبد المنعم  / م.م

 والسموم  األدويةقسم  ص/ انطوانيت جورج نعيم  

 والسموم  األدويةقسم  ص/ انجى مدحت نادى  

  الصيدلية قسم الكيمياء   ص/ هدير طارق العراقي 
  والسموم  األدويةقسم   الهادى  ص/ نورهان عبد 

  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   ص/محمد مصطفى عبد الرحمن 
  اإلكلينيكية  الصيدلةقسم   ص/ مريم هالل قيصر 
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  - :سادساً: معيار الموارد المالية و المادية 
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم الكيمياء الصيدلية  د / مي يوسف محمد جاب هللا

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
  قسم الكيمياء الصيدلية   أ.م.د/ غادة حسين عباس 

 اإلكلينيكية  الصيدلةقسم  د/  سارة فريد 
 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
 قسم العقاقير  بهجت   دينا محمد م.م. /

 قسم الكيمياء الصيدلية  م.م/ فاطمة محمد أحمد المنير
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/ إسراء أحمد محمد

 قسم الكيمياء الصيدلية  ص/ روزالين اشرف نصيف 

 قسم الكيمياء الحيوية  ص/ نرمين محمود محمد 

  الكيمياء الصيدلية قسم   ص/ االء احمد قدرى 

  قسم الكيمياء الصيدلية   ص/ سارة شوقى 

  قسم الكيمياء الصيدلية   ص/ داليا محمد فخرالدين أحمد 

  قسم الكيمياء الصيدلية   حمدي محمدي علي  ص/ نورهان 

  قسم الكيمياء الحيوية   ص/ دينا احمد محمد احمد  

  قسم الميكروبيولوجيا والمناعة   عمرو  رنا محمد  /ص 
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  - ة: والبرامج التعليمي األكاديميةير سابعاً : معيار المعاي
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم الكيمياء الصيدلية  د/ نرمين سمير عبده ا.م.

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  أ.م.د/ نانسي مجدي حنا 

 والسموم   األدوية قسم  د/ مينا يوسف جورج 
 ميكروبيولوجيا ومناعةال قسم د/ مسرة محمد ابوالسعود 

 الصناعية   والصيدلة قسم الصيدالنيات    ىشكشك  د / دعاء حمد 
  قسم العقاقير   د/ اسراء اشرف الهواري 

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   د/ امانى طلعت  
 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 

 اإلكلينيكية الصيدلة قسم  م م/ رشا رشدى 
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ناردين صفوت أديب أسكاروس  / م م

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص / أحمد إمام صالح  
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص / شيرين محمد منصور 

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص/ميرنا جميل أديب   
 قسم الكيمياء الصيدلية    ص/ مروة يسرى 

 قسم الكيمياء الصيدلية    ص/ ايه ياسر سعيد 
 قسم الكيمياء الصيدلية    ص/ مى منتصر 
 قسم الكيمياء الصيدلية    ص/ مروة سمير 

 قسم الكيمياء الصيدلية    ص/عمر خالد 
  قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص/احمد حمدي خليل  

  الكيمياء الحيوية قسم   شيماء إبراهيم عزت ص/ 
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  - : ثامناً : معيار التدريس والتعلم
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم الكيمياء الصيدلية  د / مى ابراهيم شاهين 

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 

ى .م.أ ي سع ال  قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  د/غ

انا م فه     والسموم  األدويةقسم   د/ د

  قسم الميكروبيولوجيا والمناعة   د/ عمرو شاكر مصيلحى 
 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م.م/ سالى صفوت وديع 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  عدلى   م.م/ ليديا رمزى

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م.م/ داليا محمود حفى 
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   . / سارة حمدى محمد محمد م.م
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/ سارة رأفت شفيق   

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/ ايه فوزى حسب هللا 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/ مريم أحمد كمال 

 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  ص/ عمر رجب   
 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  ص/  غدير امجد 

 قسم الكيمياء الصيدلية  كريستين ميشيل جاد خليلص/ 
 قسم الكيمياء الصيدلية  سلمي أسامة محمد سيد ص/

 قسم الكيمياء الصيدلية   أية ياسر محمود سامي نوارص/ 
  قسم الكيمياء الحيوية   ص/ إبراهيم محمد عالء  
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  - :تاسعاً : معيار الطالب والخريجون
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  د/ رضوى ماهر عبد القادر

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 قسم العقاقير  د / أحمد محمد عصام الدين  

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  د / غادة ممدوح كمال  أ.م.
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  د/ايمان محمد المراكبى

  والسموم  األدويةقسم   كرستين ناثان  /د 
 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 

 الكيمياء الصيدلية قسم  م.م/ منه هللا وجيه انور 

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  ص/محمد ماهر ايوب 
 قسم العقاقير  ص/ اوركيد احمد محمود 

 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  ص/ هاجر عمر محمد 
 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  ص/ سارة ميالد لبيب  

  اإلكلينيكية قسم الصيدلة   ص/ هند مهران 
  قسم الميكروبيولوجيا والمناعة   سلمي وجيه يعقوب السيد ص/

  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   ص/ طارق محمد عثمان 
  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   منة هللا اشرف طه ص/

  قسم العقاقير   ص/ يارا عزت محمد قنديل 
  قسم الكيمياء الحيوية   ص/ االء احمد السيد  
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  -ة: ار البحث العلمي واألنشطة العلميعاشراً : معي
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم العقاقير  د / نوران محمد محمد فهمى 

 هيئة التدريس األعضاء من  ▪ 
 قسم الكيمياء الحيوية  د/ شيريهان جالل 

 قسم العقاقير  د/شيماء فايز 
 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 

 الصيدلية قسم الكيمياء  م.م/ سماء وائل   
 قسم الكيمياء الحيوية  مني جالل السيسي   /م.م 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  أسماء عاطف إبراهيم  م.م/ 
  اإلكلينيكية  الصيدلةقسم   هبة ابراهيم سراج    / م.م

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  الفتاح  ص/ سالي عبد 
 والسموم  األدويةقسم  ص/ محمود على دسوقى 

 الصيدلية قسم الكيمياء  ص/ ايه هللا جمال عبد الفتاح 
 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  ص / فاطمة سعيد 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  إبراهيم عبد الحفيظ أسماء ص/ 

  والسموم  األدويةقسم   ص/ شروق احمد حسن 
  والسموم  األدويةقسم   ص/ نادين شريف صبري 

  قسم العقاقير   السيد ص/ اشرقت 
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  - : عشر : معيار الدراسات العليا الحادى
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 قسم الكيمياء الحيوية  / سارة مصطفى عبد السالم  م.د أ.

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 قسم العقاقير  د/ نهال محمد صبرى ا.م.

  قسم الكيمياء الحيوي   ميرال شحاتة  /د 
 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  د/شيماء سيد محمد 

 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
  الكيمياء التحليلية الصيدلية قسم   م م / أيه عاطف 

  الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات   م.م/ نهى هشام قاسم 
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص/ ريهام عبد العزيز اسماعيل  

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  م م/ اميرة حامد عبد الاله 
 والمناعة  الميكروبيولوجياقسم  ص/ االء امين عبد السالم  

  قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص/ يارا يسري احمد 
  قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ص/ احمد امين 

  قسم الكيمياء الحيوية   الغفار  ص/ منى مجدى عبد 
  يكية اإلكلينقسم الصيدلة   اريج محمد  /م.م. 

  قسم الكيمياء الحيوية   صالح الدينص/ ميرهان عصام 

د  ا م ى إب   قسم الكيمياء الحيوية   ص/ ل
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  - : الثانى عشر : معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 

 رئيس المعيار  ▪ 
 والسموم  األدويةقسم  يونان   زأ.م.د / إستير ثروت من

 األعضاء من هيئة التدريس  ▪ 
 قسم العقاقير  الشيماء يحيي    /د أ.م.

 الصناعية  والصيدلةقسم الصيدالنيات  د/ مينا مهنى  

 األعضاء من الهيئة المعاونة  ▪ 
 والسموم  األدويةقسم  م.م. / فاطمة مصطفي زكى 

 والمناعة  بيولوجياو قسم الميكر إبراهيم م.م / أن ايمن 
 الصيدلية قسم الكيمياء  بشير م.م/ مروة عبد العزيز 

 اإلكلينيكية قسم الصيدلة  ص/ عبد هللا حشمت عزام 
   اإلكلينيكيةقسم الصيدلة  ص/ اسراء صالح عبد الحى 

 والسموم  األدويةقسم  ص/ فرح خالد محمد 

 قسم العقاقير  محمود  ص/سوزان 

  سموم وال األدويةقسم   ص/ ندى خالد جمال 

  والمناعة  الميكروبيولوجياقسم   ص/ ريهام عبد الحكيم 

  قسم الكيمياء الصيدلية   ص/ اسراء السيد سعد

 
 

 


