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 المشاركين فى اللجان المختلفة بالكلية والهيئة المعاونة بيان بأسماء أعضاء هيئة التدريس

 0202-0202فى العام الجامعى 
 

 لجنة تطوير التعليم والمناهج: .2
ليمان أ.د.صبحى س). رشا البياع )وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب( مقررًا وعضوية دوتتشكل من أ.

 (ورؤساء األقسام و أعضاء هيئة التدريس
 تطوير البحث العلمى:الدراسات العليا و لجنة  .0

 مقررًا )وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث( وعضوية كل من  رشا شعالنوتتشكل من أ.د. 
أ.د.  -. أميمة جابر أ.د -. هند حسين دأ. –أ.د. ريم حجاج  - أ.د. إيناس درويش   – صفاء الروينى )أ.د.

 –أميرة جابر .د -د.نهى السالمونى-  د. حنان سمير  - أ.م. جيهان لبيب –-أ.م. رجوى فريد-يسرا النجار 
  (د . أميرة حنفى 

 أخالقيات البحث العلمى:لجنة  .3
–.عال رزقدأ.-د.ريم حجاج أ. -)أ.د صفاء الروينى مقررًا وعضوية كل من إيناس درويش د.أ.وتتشكل من 

 (.ياسمين شاهيند. –د.سمر الجناينى  –د.نسرين سعيد -د. أميرة جابر  -أ.م جيهان صالح
 لجان األنشطة الطالبية: .4

 الطالبية بالكلية :وتتشكل من د. سامح يونس رائد األنشطة الطالبية ومنسقًا عامًا للجان األنشطة 
 وتنبثق منها اللجان اآلتية:       
 براهيم محسنإد. –. محمد صالحدمقررًا وعضوية كاًل من ) زينب عبد العزيز. د:  اللجنة العلمية- 

 (. ص. هدير السيد – ص. كريم خيرى – . سارة الهادىم.م -  م.م. أحمد أبو زيد

 كو ص. أية مبر  –كاًل من )م.م أمانى رمضان وعضويةهند حسين مقررًا د : أ. اللجنة الثقافية –   
 (ص. أمنية أشرف  – ص. أمال حلمى

 أسماء خليفةد –منى عبد المنعم. د . سامر زهران مقررًا وعضوية كاًل من )أ.م:  اللجنة الفنية .–  
 ( .ص. هالة أبو الحسن  –ص. آية مبروك  –ص. سها يونس – ص. يارا سامى

 م.م. نوران عطية  –د. سمر معاذ :  د. إيناس مسعود مقررًا وعضوية كاًل من ) اللجنة اإلجتماعية– 
 –ص. غادة عصام  –ص. أية سليم  -. شروق شريفم.م –م.م. منة حداد  -م.م. مروة شوقى 
 (. ص. نورهان جمال – ص. مى منتصر – ص. كريم خيرى 

 

 إبراهيم محسن د . -: أ.م وسام الحديدى مقررًا وعضوية كاًل من ) د. محمد حمدى  اللجنة الرياضية-
ص. رانا -. يوسف الشامى م.م -م.م. كيرولس رأفت  -–م.م أحمد عشماوى  – . إبراهيم أشرفم.م

 (.ص. هدير السيد – منة اهلل مصطفىص. –رنا شرقاوى ص. – ص. زياد مجدى –منصور 
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 لمياء عبد العليم م.م -. سارة الهادىم.ممقررًا وعضوية كاًل من ) السودانىد.أنجى :  لجنة األسر .– 
ص. أمنية  -ص. رانا منصور –. نورهان االشقر م.م –ص. كريم خيرى  –يوسف الشامى . م.م

 (.أشرف 

 لجنة المؤتمرات:  .5
 مقررًا )وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث( وعضوية كل من  رشا شعالنو تتشكل من أ.د. 

أ.م جيهان  -أ.م. جيهان البطوطى  - النجاريسرا  أ.د -أميمة جابر  أ.د –عال رزق  أ.د–أ.د رشا البياع)
 –د. منة اهلل جويد  -د. نهى سليمان  -د. سالى الذهبى   -د. شيماء خميس  -أ.م وسام الحديدى  -لبيب 

 –. منى أشرف م.م –م.م. ساندرا شريف-م.م أمانى رمضان  -د. منى عبد المنعم -–د. ياسمين شاهين 
 (. ص. يارا سامى  –ص. روان مدحت 

 

 لجنة الدورات التدريبية و التعليم الصيدلى المستمر: .6
 مقررًا )وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث( وعضوية كل من      رشا شعالنوتتشكل من أ.د.

ام . وسأ.م –أ.م. منج منج وين  -أ.م جيهان لبيب –. يسرا النجار أ.د –. هند حسيندأ. -)أ.د إيناس درويش
 -م.م. أمانى رمضان –. لبنى عبد المنعم د -. منى صالحد –د. شريهان صالح –د. شيماء خميس –مجدى 

 . مريم عمر(.م.م -. مروة شوقىم.م –. منة اهلل الطراوى م.م -م.م. منة حداد 
 لجنة التعليم اإللكترونى: .7

 . رشا البياع مقررًا )وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب( وعضوية كل من  دوتتشكل من أ.
     –. غادة أسامةد -د. شريهان صالح الدين  –د. أحمد نوبى -منج منج وين  أ.م. –. يسرا النجار )أ.د 

 (. جدىم.م. أميرة م -م.م. أمانى رمضان   –منى صالح  د.
 :إعداد الجداول لجنة .8

 (وعضوية كل من    وتتشكل من أ.د ماجد الغزولى مقررًا ) عميد كلية الصيدلة
 -ةغادة اسامد. –- شاهيند. ياسمين  -د. سمر الجناينى  -منى صالح  د.) أ.د رشا البياع )مشرفًا( و 

 ( أ.مى ناجى - روان مدحتص.  -م.م. منة الطراوى  
 وتنبثق منها 

  باألقسام لجنة إعداد الجداول: 
   –م.م. إبراهيم عبد الوهاب  –م.م منة الطراوى منى صالح  مقررًا و عضوية كاًل من  ) د.وتتشكل من 

     –ص. هالة التهامى  –ص. منى جمال  –ص. سهى يونس  -م.م. مريام جمال  -م.م. مروة شوقى 
 ( ص. غادة عصام   –ص. رنا منصور 

 :الموقع األلكترونى لجنة  .9

- م.م. أميرة منصور -د. شريهان صالح الدين  مقررًا وعضوية كاًل من )د. سالى الذهبى وتتشكل من 
 ص. كريم خيرى )رائد األخبار( ص. منى جمال ( . –

 عالمى () المسؤل اإل د. كارين مجدى
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 لجان الكنترول:  22
 وتتشكل من جميع أعضاء هيئة التدريس و أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

 لجنة شئون التعليم و الطالب : .22
 )وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب(  مقرراً  أ.د رشا البياعمن تتشكل  

 وتنبثق منها اللجان األتية :
 :لجنة اإلرشاد األكاديمي 

 – )نائبًا(  منى عبد المنعمد. د. سمر الجناينى مقررًا )المرشد األكاديمى العام( وعضوية كل من ) منتتشكل 
 م.م منة الطراوى(. -د. سمر معاذ -كارين مجدى  د. – أميرة البرادعىد.   –نانسى أبو يوسف )نائبًا( د.

 د. ياسمين شاهين مقررًا ) المرشد األكاديمى العام لبرنامج الدراسات العليا (     
 عثرين :تلجنة الطالب الم 

 - عبد العزيز. زينب د – د. نانسى أبو يوسف –د. منى عبد المنعم  -د. سمر الجناينى عضوية كل من )
 (.م.م منة الطراوى –. أسماء خليفةد
 : لجنة المقاصات 

د. هنادة  - د. منة إسماعيل –د. أميرة البرادعى  -د. نهى سليمان  –) روؤساء األقسام عضوية كل من
 (. أسليم 

 لجنة خدمة المجتمع و شئون البيئة:.20
م.م. منة حمودة  –م.م. منة حداد  –د. هنادة أسليم و تتشكل من د. إيناس مسعود مقررًا و عضوية كل من )

ص. –ص. أية سليم  –ص. غادة عصام  -م.م. نورهان االشقر  -م.م.هبة أسامة   –م.م. مرام ياسر  –
 (.ص. هالة إبراهيم   –ص. باسنت الحلموشى –ص. سمر عادل  ––مى منتصر 

 لجنة األجهزة و المختبرات:.23
 . أسامة عبد اللطيف مقررًا )المدير التنفيذى لمجمع البحوث الدوائية( وعضوية كل من تتشكل من أ.م

د. باسنت   -د. مروة عاطف  –منة أسماعيلد. ––أ.م رجوى فريد  –أ.م جيهان صالح- النجاريسرا  أ.د)
 ص. مى منتصر(.  -م.م. ساندرا شريف  – كاملد. عال  – أبو طالب
 لجنة التدريب الصيفى:. 24

        –د. باسنت أبو طالب  –) د. نانسى أبو يوسف تتشكل من أ.م. منج منج وين مقررًا وعضوية كل من
 (  كاملعال د. –د. نهى سليمان  –د. هنادة أسليم  –د. سالى الذهبى  –د. أميرة جابر 

م.م. إبراهيم عبد الوهاب  –م.م. أحمد أبو زيد  –سماء خليفة . أد –. محمد صالح دومشاركة الهيئة المعاونة )
 ( . م.م. أمانى رمضان –

 لجنة الخريجين: 25
 –د. سامح يونس -د. غادة هانى  -د. محمد حمدى مقررًا وعضوية كل من )د. شرين عبد العليم تتشكل من 

 ص. هالة أبراهيم (. -ص. شذى عبيد  -م.م حسام يسرى  –. محمد صالح د –. أسماء خليفة د
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 لجنة الوافدين:    26
 –د. مروة عاطف  –جابرد. أميرة  -د.بسنت ابو طالب مقررا وعضوية كل من ) عال رزق. دأ.تتشكل من: 

 –ص. نورهان عبد البارى   –. هبه هشام م.م –. شروق شريف م.م  -. منة حموده م.م –. داليا الشيخ د
 (. ص. هالة أبو الحسن – ص. إسراء عابدين خلف

 لجنة الشكاوى و حقوق الطالب: 27

 -مريام جمال  م.م. –حدادم.م. منة  -. ماجد أحمد د مقررًا وعضوية كل من )  د. غادة هانىتتشكل من 
 (. طلبة من طالب الكلية 2 –سكرتارية العميد  -ص. آية سليم

 األزمات والكوارث: إدارة لجنة 28
. زينب عبد د - حنان سميرد.  -.م. سامر زهران م سعيد مقررًا وعضوية كل من ) أتتشكل من أ. د . مكار 

 -. يوسف الشامى م.م -. مرام ياسرم.م -اشرف م.م. منى  -م.م. مريام جمال - -. داليا الشيخد –العزيز 
   –ص. عبير عالء الدين  –ص. ياسمين أحمد    –ص. آية سليم  –. مريم عمرم.م –. هبه أسامة م.م

 (. ص. نورهان جمال

 لجنة متابعة األمتحانات :  29

 عضوية كل منمقررًا و  . أسامة عبد اللطيفأ.م وتتشكل من:  لجنة تسيير األمتحانات     

 (.م.م. أمانى رمضان – غادة أسامة د. – د. سامح يونس – منى صالح د. -)د. سمر الجناينى   

 د. منة جويد-أ.م. وسام الرفاعى رشا البياع مقررًا و عضوية كل من ) د: وتتشكل من أ. لجنة المراجعة– 
 ( م.م. أمانى رمضان – د. لبنى عبد المنعم

 صده عمال رصد النتائج بالكنترول بعد ر أجراء مراجعة ثانية على إاللجنة بوتقوم هذة  : لجنة متابعة النتيجة
 د. على عبد الحفيظ (- مكارم سعيدد. أ.) ومراجعتها بعد انتهاء االمتحانات وتتشكل من :

 
 مقررًا وعضوية كاًل منم.م. كيرولس رأفت وتتشكل من  : لجنة متابعة وتنظيم ارشيف النتائج 

  -حسام الدين يسرى م.م -. محمد بخيت د – –. إبراهيم كميل د -ماجد احمد   د. –صالح محمد  د. )   
ص. زياد   –. محمد أمين م.م –. يوسف الشامى م.م  -م.م. أحمد عشماوى  –م.م. إبراهيم عبد الوهاب

 . ( مجدى 

 لجنة المكتبات:.02
  د. غادة هانى –د. إنجى السودانى  -د. حنان سمير  وتتشكل من أ.د. مكارم سعيد مقررًا وعضوية كل من )

       –ص. سارة السرو -ص. شذا عمرو –. أميرة مجدىم.م –م.م. أحمد عشماوى  –نسرين سعيد  د. –
 ص. ياسمين أشرف ( . - . هبة اهلل أسامةم.م
 : العالقات الدولية . لجنة 02

ى كارين مجد د. –د. منة جويد  -وتتشكل من د. نهى السالمونى مقررًا وعضوية كاًل من )د. إيناس مسعود 
 م.م أمانى رمضان(  -صالح ىمن د. -
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 :وينبثق منها
   لجنة العالقات الفرانكوفونية: 

فى د. نيفين لط –أ.د رشا شعالن  –مقررًا وعضوية كاًل من )أ.د ريم حجاج ل من م.م. نهى إسماعيل وتتشك
 ( د. سالى الذهبى –د. سمر الجناينى  –
 : متابعة بيت الحيوان . لجنة 00

منة  د.  –أ.م. وسام الرفاعى  –وتتشكل من أ.د إيناس درويش مقررًا وعضوية كاًل من )أ.د صفاء الروينى 
 (أميرة مجدى . م.م –أسماء خليفة  د. –أسماعيل 

 لجنة األجراءات االحترازية : .03
    –د. محمد جمال بخيت  -د. سامح يونس مقررًا وعضوية كاًل من ) أسامة عبد اللطيف أ.موتتشكل من 

 . (د. محمد صالح  –د. إبراهيم كميل  –د. ماجد الصاوى 

 
 عميد كلية الصيدلة                                                                            

 ا.د ماجد الغزولى                                                  07/22/0202تحريرا فى 
 
 


