Invitation
You are cordially invited to attend the webinar (2 hours) held on Monday, 16th November
2020 at 6:00 p.m. under the title:

“Plagiarism: What We knoW and What We don’t knoW”
By

Prof. Ebtehal Eldemerdash
Head of Pharmacology Dept., Faculty of Pharmacy, ASU
Prof. Khaled Anwar Abou Shanab

Prof. Rola Milad Labib

Acting Dean;
Vice Dean for Postgraduate Affairs
Faculty of Pharmacy, ASU

Director of Quality Assurance Unit
Faculty of Pharmacy, ASU

دعوة
تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة

وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة السادسة مساءا.

المعيار
الجهاز األداري
موارد مالية ومادية

رئيس معيار
أ.م.د /.ايمان محمد منطاوي
د /مي يوسف جاب هللا

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

التاريخ
29-3-2021
29-3-2021

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .خالد أنور أبو شنب

لجنة أخالقيات البحث العلمي
بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
ACUC-FP-ASU
RHDIRB2020110301

أعـــــــــــــــالن
سوف يتم عقد سيمنار يوم السبت الموافق  2221/1/2فى تمام الساعة  6مساءا online
للجنة اخالقيات البحث العلمى بالكلية  ...اولى المحاضرات و السيمنارات التدريبية
بعنوان :
""IRB, Research Ethics, and …More
تلقيها أألستاذ الدكتور  /نادية حمدى الحفنى أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوى – كلية الصيدلة
– جامعة عين شمس

Join with Google Meet:
https:/meet.google.com/hrd-tuem-gbz

قائم بعمل عميد الكلية ورئيس اللجنة
ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د /خالد دمحم انور ابو شنب

لعباسية – القاهرة – جامعة عين شمس – كلية الصيدلة – شارع منظمة الهحدة األفريقية – خلف مستشفي عين شمس التخصصي
الرقم البريدي 66511

rec@pharma.asu.edu.eg

تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،
يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة الواحدة ظهرا طبقا للجدول االتى:

المعيار

رئيس معيار

المعايير األكاديميه والبرامج التعليميه

أ.م.د /نانسي مجدي حنا

التدريس والتعلم

أ.م.د /دينا سامى الشين

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

التاريخ
2021-4-17

عميد الكلية
أ.د.أمانى أسامة كامل

تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة ،يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة

السابعة مساءا طبقا للجدول االتى:

المعيار
إدارة الجودة والتطوير

رئيس معيار
د .محمد سعيد أمين

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

التاريخ
2021-5-31

عميد الكلية
أ.د .أمانى أسامة كامل

دعوة
تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة

وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة السادسة مساءا.

رئيس معيار

التاريخ

المعيار
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

أ.م.د /استير ثروت

15-3-2021

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

أ.م.د /ايرينى محسن

15-3-2021

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

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .خالد أنور أبو شنب

دعوة
تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة

وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة السادسة مساءا.

المعيار

رئيس معيار

التاريخ

الدراسات العليا

د/سارة مصطفى

1-3-2021

القيادة والحوكمة

أ.م.د /مى فتحى طلبة

1-3-2021

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

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .خالد أنور أبو شنب

Invitation

You are cordially invited to attend the webinar held on Wednesday, 8th September 2021
at 5:00 p.m. under the title:
“The key To a successful research collaboraTion
an awareness session on auThorship righTs and copyrighTs”
By

dr. MenaTTallah elserafy
Assistant Professor, Zewail City of Science and
Technology

Under the Supervision of

Assoc.Prof. Dr. Miriam Farid Ayad
Director of Quality Assurance Unit
Faculty of Pharmacy, ASU

Prof. Dr. Amany Ossama Kamel
Dean
Faculty of Pharmacy, ASU

لجنة أخالقيات البحث العلمي
بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
ACUC-FP-ASU
RHDIRB2020110301

أعـــــــــــــــالن
سوف يتم عقد سيمنار يوم السبت الموافق  2221/1/2فى تمام الساعة  6مساءا online
للجنة اخالقيات البحث العلمى بالكلية  ...اولى المحاضرات و السيمنارات التدريبية
بعنوان :
""IRB, Research Ethics, and …More
تلقيها أألستاذ الدكتور  /نادية حمدى الحفنى أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوى – كلية الصيدلة
– جامعة عين شمس

Join with Google Meet:
https:/meet.google.com/hrd-tuem-gbz

قائم بعمل عميد الكلية ورئيس اللجنة
ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د /خالد دمحم انور ابو شنب

لعباسية – القاهرة – جامعة عين شمس – كلية الصيدلة – شارع منظمة الهحدة األفريقية – خلف مستشفي عين شمس التخصصي
الرقم البريدي 66511

rec@pharma.asu.edu.eg

Invitation
You are cordially invited to attend the webinar held on Sunday, 11th October 2020 at
1:00p.m. under the title:

“Copyrights and authorship rights in aCademia”
By

Dr. Menattallah Elserafy
Assistant Professor, Zewail City of Science and Technology
Under the Supervision of

Prof. Dr. Khaled Anwar Abou Shanab
Acting Dean
Faculty of Pharmacy, ASU

Prof. Dr. Rola Milad Labib
Director of Quality Assurance Unit
Faculty of Pharmacy, ASU

تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة ،يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة

الواحدة ظهرا طبقا للجدول االتى:

رئيس معيار

المعيار
البحث العلمي واألنشطة العلميه

أ.م.د  /دعاء احمد مختار الشربينى

التخطيط اإلستراتيجي

أ.م.د /فادية صالح يوسف

إدارة الجودة والتطوير

د .محمد سعيد أمين

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

عميد الكلية

أ.د .روال ميالد لبيب

أ.د .أمانى أسامة كامل

التاريخ
2021-5-22

تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن عقد محاضرات توعية ) (onlineللسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،
يلقيها رؤساء المعايير وذلك لنشر ثقافة الجودة وفقا الخرالمستجدات بالكلية الساعة الواحدة ظهرا طبقا للجدول االتى:

المعيار

رئيس معيار

المعايير األكاديميه والبرامج التعليميه

أ.م.د /نانسي مجدي حنا

التدريس والتعلم

أ.م.د /دينا سامى الشين

الطالب والخريجون

د /رضوى ماهر عبد القادر

البحث العلمي واألنشطة العلميه

أ.م.د  /دعاء احمد مختار الشربينى

التخطيط اإلستراتيجي

أ.م.د /فادية صالح يوسف

إدارة الجودة والتطوير

د .محمد سعيد أمين

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

التاريخ
2021-4-17
2021-5-8
2021-5-22

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .خالد أنور أبو شنب

#
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

اﻟﺘﺎرﯾﺦ
رﺋﯿﺲ ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﻌﯿﺎر
1 March
أ.م.د /ﻓﺎدﯾﺔ ﺻﻼح ﯾﻮﺳﻒ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
1 March
أ.م.د /ﻣﻰ ﻓﺘﺤﻰ طﻠﺒﺔ
اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
15 March
د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ أﻣﯿﻦ
إدارة اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
15 March
أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ أ.م.د /اﯾﺮﯾﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ
29 March
أ.م.د /.اﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻄﺎوي
اﻟﺠﮭﺎز اﻷداري
29 March
د /ﻣﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺎب ﷲ
ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺎدﯾﺔ
12 April
أ.م.د /ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻣﺠﺪي ﺣﻨﺎ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﮫ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﮫ
12 April
د /ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻤﺪوح ﻓﻮزى
اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ
26 May
د /رﺿﻮى ﻣﺎھﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﯾﺠﻮن
أ.م.د  /دﻋﺎء اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻰ 26 May
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﮫ
10 July
د/ﺳﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ
10 July
أ.م.د /اﺳﺘﯿﺮ ﺛﺮوت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

