
Prof. Khaled Anwar Abou Shanab

Acting Dean; 
Vice Dean for Postgraduate Affairs 

Faculty of Pharmacy, ASU 

Prof. Rola Milad Labib

Director of Quality Assurance Unit
Faculty of Pharmacy, ASU 

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

By

Prof. Ebtehal Eldemerdash

Head of Pharmacology Dept., Faculty of Pharmacy, ASU

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

Invitation 



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

2021-3-29منطاويمحمدايمان/.د.م.أالجهاز األداري

2021-3-29هللاجابيوسفمي/دموارد مالية ومادية

للسادة(online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

الجودةافةثقلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها،المعاونةوالهيئةالتدريسهيئةعضاءأ

.مساءاالسادسةالساعةبالكليةالخرالمستجداتوفقا

قائم بعمل عميد الكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

خالد أنور أبو شنب. د.أ روال ميالد لبيب. د.أ

دعوة 



  
 

 

 لجنة أخالقيات البحث العلمي 
  بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

ACUC-FP-ASU 
RHDIRB2020110301 

 

 

خلف مستشفي عين شمس التخصصي –األفريقية شارع منظمة الهحدة  –كلية الصيدلة  –جامعة عين شمس  –القاهرة  –لعباسية   
  rec@pharma.asu.edu.eg        66511 دي بريالالرقم 

 

 

 أعـــــــــــــــالن

 

 online مساءا 6فى تمام الساعة  2/1/2221يوم السبت الموافق سوف يتم عقد سيمنار 

 للجنة اخالقيات البحث العلمى بالكلية ... اولى المحاضرات و السيمنارات التدريبية

 بعنوان : 

"IRB, Research Ethics, and …More" 

كلية الصيدلة  –ستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوى أستاذ الدكتور / نادية حمدى الحفنى  أألتلقيها 

جامعة عين شمس  –  

 

Join with Google Meet: 

https:/meet.google.com/hrd-tuem-gbz 

         

 

  ورئيس اللجنة  قائم بعمل عميد الكلية                                                                 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثو                                                                   

           أ.د/ خالد دمحم انور ابو شنب                                                                       

         



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

حنامجدينانسي/د.م.أيميهالمعايير األكاديميه والبرامج التعل
17-4-2021

الشينسامىدينا/د.م.أالتدريس والتعلم

، المعاونةوالهيئةالتدريسهيئةعضاءأللسادة (online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

:  دول االتىطبقا للجالساعة الواحدة ظهرا بالكليةالخرالمستجداتوفقاالجودةثقافةلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها

الكليةعميد  المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

أمانى أسامة كامل .د.أ روال ميالد لبيب. د.أ



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

2021-5-31أمينسعيدمحمد.دإدارة الجودة والتطوير

التدريسهيئةعضاءأللسادة(online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

الساعةالكليةبالخرالمستجداتوفقاالجودةثقافةلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها،المعاونةوالهيئة

:االتىللجدولطبقامساءاالسابعة

عميد الكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

أمانى أسامة كامل . د.أ روال ميالد لبيب. د.أ



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

2021-3-15استير ثروت/ د.م.أالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

2021-3-15ايرينى محسن/ د.م.أةأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

للسادة(online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

الجودةافةثقلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها،المعاونةوالهيئةالتدريسهيئةعضاءأ

.مساءاالسادسةالساعةبالكليةالخرالمستجداتوفقا

قائم بعمل عميد الكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

خالد أنور أبو شنب. د.أ روال ميالد لبيب. د.أ

دعوة 



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

2021-3-1سارة مصطفى/دالدراسات العليا

2021-3-1مى فتحى طلبة/ د.م.أالقيادة والحوكمة

للسادة(online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

الجودةافةثقلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها،المعاونةوالهيئةالتدريسهيئةعضاءأ

.مساءاالسادسةالساعةبالكليةالخرالمستجداتوفقا

قائم بعمل عميد الكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

خالد أنور أبو شنب. د.أ روال ميالد لبيب. د.أ

دعوة 



Under the Supervision of 
Prof. Dr. Amany Ossama Kamel 

Dean
Faculty of Pharmacy, ASU 

Assoc.Prof. Dr. Miriam Farid Ayad
Director of Quality Assurance Unit

Faculty of Pharmacy, ASU

“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 

You are cordially invited to attend the webinar held on Wednesday, 8th September 2021
at 5:00 p.m. under the title:

Invitation 



  
 

 

 لجنة أخالقيات البحث العلمي 
  بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

ACUC-FP-ASU 
RHDIRB2020110301 

 

 

خلف مستشفي عين شمس التخصصي –األفريقية شارع منظمة الهحدة  –كلية الصيدلة  –جامعة عين شمس  –القاهرة  –لعباسية   
  rec@pharma.asu.edu.eg        66511 دي بريالالرقم 

 

 

 أعـــــــــــــــالن

 

 online مساءا 6فى تمام الساعة  2/1/2221يوم السبت الموافق سوف يتم عقد سيمنار 

 للجنة اخالقيات البحث العلمى بالكلية ... اولى المحاضرات و السيمنارات التدريبية

 بعنوان : 

"IRB, Research Ethics, and …More" 

كلية الصيدلة  –ستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوى أستاذ الدكتور / نادية حمدى الحفنى  أألتلقيها 

جامعة عين شمس  –  

 

Join with Google Meet: 

https:/meet.google.com/hrd-tuem-gbz 

         

 

  ورئيس اللجنة  قائم بعمل عميد الكلية                                                                 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثو                                                                   

           أ.د/ خالد دمحم انور ابو شنب                                                                       

         



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 

“Copyrights and authorship rights in aCademia”  
By

Dr. Menattallah Elserafy

Assistant Professor, Zewail City of Science and Technology 

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

Invitation 



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

الشربينىمختاراحمددعاء/د.م.أالبحث العلمي واألنشطة العلميه

22-5-2021 يوسفصالحفادية/د.م.أالتخطيط اإلستراتيجي

أمينسعيدمحمد.دإدارة الجودة والتطوير

التدريسهيئةعضاءأللسادة (online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

الساعة الكليةبالخرالمستجداتوفقاالجودةثقافةلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها، المعاونةوالهيئة

:  طبقا للجدول االتىالواحدة ظهرا 

عميد الكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

أمانى أسامة كامل . د.أ روال ميالد لبيب. د.أ



التاريخ رئيس معيارالمعيار 

حنامجدينانسي/د.م.أالمعايير األكاديميه والبرامج التعليميه
17-4-2021

الشينسامىدينا/د.م.أالتدريس والتعلم

القادرعبدماهررضوى/دالطالب والخريجون
8-5-2021

الشربينىمختاراحمددعاء/د.م.أالبحث العلمي واألنشطة العلميه

يوسفصالحفادية/د.م.أالتخطيط اإلستراتيجي
22-5-2021

أمينسعيدمحمد.دإدارة الجودة والتطوير

، المعاونةوالهيئةالتدريسهيئةعضاءأللسادة (online)توعيةمحاضراتعقدعنبالكليةالجودةضمانوحدةتعلن

:  دول االتىللجطبقا الواحدة ظهرا الساعة بالكليةالخرالمستجداتوفقاالجودةثقافةلنشروذلكالمعاييررؤساءيلقيها

قائم بعمل عميد الكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

خالد أنور أبو شنب. د.أ روال ميالد لبيب. د.أ



التاریخ رئیس معیارالمعیار #
March 1أ.م.د/ فادیة صالح یوسفالتخطیط اإلستراتیجي١ 
March 1أ.م.د/ مى فتحى طلبةالقیادة والحوكمة٢ 
March 15د. محمد سعید أمین إدارة الجودة والتطویر٣ 
March 15أ.م.د/ ایرینى محسنأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة٤ 
March 29أ.م.د./ ایمان محمد منطاويالجھاز األداري٥ 
March 29د/ مي یوسف جاب هللاموارد مالیة ومادیة٦ 
April 12أ.م.د/ نانسي مجدي حناالمعاییر األكادیمیھ والبرامج التعلیمیھ٧ 
April 12د/ مریم ممدوح فوزىالتدریس والتعلم٨ 
May 26د/ رضوى ماھر عبد القادرالطالب والخریجون٩ 

May 26أ.م.د / دعاء احمد مختار الشربینىالبحث العلمي واألنشطة العلمیھ١٠ 
July 10د/سارة مصطفىالدراسات العلیا١١ 
July 10أ.م.د/ استیر ثروتالمشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة١٢ 



الفئة المستهدفة
اعضاء هيئة التدريس بالكلية  

تحت اشراف 
عميد الكلية–امانى اسامة كامل / د.ا

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة–ميريام فريد عياد / د.وا
 

31/10/2022وذلك يوم االثنين الموافق 

 الساعة الثانية عشر ظهراَ اونالين 
وسوف يتم ارسال اللينك على االيميل

 
لتنفيذى لوحدة ضمان الجودةالمدير ا                                                                                                                        

ميريام فريد عياد        / د.ا

تعلن
كلية الصيدلة-وحدة ضمان الجودة 



الفئة المستهدفة

الطالب بالكلية 

تحت اشراف 
عميد الكلية–امانى اسامة كامل / د.ا

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة –ميريام فريد عياد / د.وا

24/10/2022وذلك يوم االثنين الموافق 

 الساعة الثانية عشر ظهراَ اونالين 
االيميلوسوف يتم ارسال اللينك على 

 
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

ميريام فريد عياد        / د.ا

تعلن
كلية الصيدلة-وحدة ضمان الجودة 



الفئة المستهدفة
الهيئة المعاونة بالكلية 

تحت اشراف 
عميد الكلية–امانى اسامة كامل / د.ا

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة –ميريام فريد عياد / د.وا

17/10/2022وذلك يوم االثنين الموافق 

 الساعة الثانية عشر ظهراَ اونالين 
االيميلوسوف يتم ارسال اللينك على 

  
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

ميريام فريد عياد        / د.ا

تعلن
كلية الصيدلة-وحدة ضمان الجودة 


