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 اللجان المسئولة عن إعداد الدراسة الذاتية: 
 

 فقد تم توزيع معايير التقويم الذاتى فى كلية الصيدلة كما يلى:
 

 

 
 

 
 

 

 لجنة معيار التخطيط االستراتيجي .1

  نيفين لطفى د. –صفاء الروينى  : أ.د.)مستشار المعيار(

 :  د. منة هللا أحمد اسماعيل )المسئول التنفيذي(
 . مرام ياسرم.م

 م.م.رضوي حسين محمد

 ص. آية مبروك أحمد أبو شاكر

 ص.منى جمال نصر

 ابو الحسنص. هالة 

 ص .بسنت حازم محمد

  أحمد عبد الباري الطالب: 

 لجنة معيار القيادة و الحوكمة .2
 د. رشا شعالن: أ.)مستشار المعيار(

 نسرين سعيدد. : )المسئول التنفيذي(
 

 

  حسام الدين يسرى. م.م

 . ميريام جمال م.م.

 مصطفي محمد اشرف مني م.م.

 ص. آيات أسامة محمد

 ص. علياء حسني محمود
 

 محمد عبد الغني ندي   -  ميار محمد سالم    - سندس عبد الباسط  الطالب:

 .إدارة الجودة والتطويرلجنة معيار .3
 

 عال رزق د.: أ.)مستشار المعيار(
 

 عاطف أحمد مروة :  د.)المسئول التنفيذي(
   د.اسماء احمد محمد خليفة نائب: 

 

 . مروة شوقىم.م

 الفتاح حمودة م.م.منة عبد

 االشقر عثمان محمود عصمت نورهان.م.م

   ص. نورهان محمد عبد البارى محمد المهدى

 عبد العزيز ص. أمنية أشرف
 

 نور عالء إبراهيم   -   سمر مشهورالطالب: 

 والهيئة المعاونة لجنة معيارأعضاء هيئة التدريس .4

 جيهان لبيب .م.: أ)مستشار المعيار( 

 : د.غادة هانى)المسئول التنفيذي( 

 م.م. إبراهيم أشرف نائب:
     

  السيد هشام هبة.م.م

   ص. شذى عمرو عبيد

 محمد.مى منتصر ص

 اسراء عابدين ص. 

 ص.زياد مجدي عصمت بشارة 

 جودهص. ميرام جوزيف 
 

 أحمد أشرف العقاد الطالب:
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 لجنة معيار الجهاز اإلداري .5

 . اميمة جابردأ. :)مستشار المعيار(

     مرقص ن مجدييكار د. :)المسئول التنفيذي(
 

 

 . أحمد ابراهيم عشماوىم.م

 العليم عبد رمضان لمياء .م.م

 شروق شريف قطب م.م.

 ص. علياء احمد محمد

 أحمد محمد بركات  -  روان فتحي الطالب:
 

 لجنة معيار الموارد .6

 : أ.م.أسامة عبد اللطيف)مستشار المعيار(

 . منى عبد المنعم: د)المسئول التنفيذي(
 

  ابراهيم عبد المحسن كميل . د

 عبدالشافي عبدالعظيمعمر  مريم .م.م

  م.م. سارة ابراهيم مصري

 منة هللا مصطفي عبد الغني ص.

 عبد الحليمص. أية عبد الحليم سعد 

 نهي محمد رجب  -    أية محمد الكيالني الطالب:
 

 البرامج التعليميةو ةالمعايير األكاديمي لجنة معيار .7

 د.حنان سمير     -د.شيماء خميس     -  أ.م.عبير قاسم)مستشار المعيار( :  

 . إنجي ابراهيم السودانيد : ()المسئول التنفيذي

   غادة اسامة احمد اسماعيل د. نائب: 
 

 . محمد صالحد

 نوران محمد عطية م.م. 

 م.م. ساندرا شريف عامر

 . أميرة مجدى عبد العزيز م.م

 . محمد أمين عبد الرحمن اإلمامم.م

  ص.يارا سامي مبروك

 ص. نورهان جمال

 أحمد خالد السيد  الطالب:
 

 

 

 و التعلم دريس لجنة معيارالت .8

 .منج منجأ.م   -أ.م.رجوى فريد    )مستشار المعيار( :
 

 . سالي الذهبي:  د )المسئول التنفيذي(
 هبة هللا مصطفيد. 
  . أحمد أبو زيدم.م

  ص.أمال حلمى محمد

  ص.سارة أحمد أحمد إبراهيم السرو

 ص. رنا محمد شرقاوي

 ص. يمني جمال المرسي ابراهيم
 

 

 
 

 
 

  أدريس آالء احمد  -    أحمد خالد السيد  الطالب:      
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 لجنة معيارالطالب و الخريجون .9

 .وسام الحديدىم)مستشار المعيار( : أ.
 

  بسنت ابو طالب د.:  )المسئول التنفيذي(
 

 

 . يوسف شعبان عبد هللا حسن الشامىم.م

 ص.روان محمد مدحت

 احمد محمود  ص. ياسمين

 ص.عبير عالء الين عبدهللا 

 السيدص. هدير 

 اسكندربطرس جميل ص.برباره 

 ص.منة هللا جمال بدير بسيوني

 

 مينا موريس   -    أحمد محمد بركات   -   روان فتحي الطالب:
 

 واألنشطة العلميةمعيار البحث العلمي  لجنة .11

 : أ.م.يسرا النجار)مستشار المعيار( 

 

 د.اميرة البرادعى   : )المسئول التنفيذي(
 

  ماجد احمد عبد السيد احمد  د.      

 علي جمال. داليا الشيخ د

 نهى إسماعيل إسماعيل م.م.

 ص. بسنت محمد علي 

 ص. ياسمين أشرف

 ص. نورهان عصمت عبد الغني 

 ص. اية محمد محمد علي النجار

 أمل رفعت   -   أحمد أشرف   -   أسيل محمد الطالب:
 

 

 لجنة معيار الدراسات العليا 
 

 د.شريهان صالح الدين               خميسد.شيماء      -أ.د.ريم حجاج      :)مستشار المعيار(
  

 د. ياسمين شاهين: ) المسئول التنفيذى(
 

 نهى السالمونى. دنائب: 
 

 لبنى عبد المنعم. د    

 محمد حمديد. 

 د. محمد جمال بخيت

 . كيرلس رأفت حبيب م.م

 . منة الطراوىم.م

 . هبة أسامةم.م

 

 إبراهيم أسامة الطالب:
 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

4 

 

 لجنة معيار المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة 
 

 أ.م.سامر زهران   -.ايناس درويش      دأ.  :)مستشار المعيار(
 

 ايناس مسعودد.  :)المسئول التنفيذي(
  . منة الحدادم.م

 ية سليم عبد الحميدص. آ     

 ص. سمر عادل

 ص. اسراء رمضان متولي رمضان

 طارق ابراهيم محمدص. اية 

 جيهان هشام   -   أحمد عمر عاشور الطالب:
 

 
 

 لجنة االستبيانات:  
 

 د.نانسي عبد الحميد : رئيس اللجنة()
 

 م.م. سارة الهادي

 ص.ندى مجدى عبد العاطى

 ص.رانا منصور عباس   

 ص.كريم خيرى حنا

 ص.سها محمد يونس الكراى

  ص. احمد السيد عبد المولي

  والتوعيةلجنة التدريب: 
 .د. هند حسينأ
 شريهان صالح الدين .د
 

 لجنة المراجعات الداخلية : 
 أ.د. مكارم سعيد 

 .عبير قاسم أ.م 

       د. شريهان صالح 

 د. وسام الرفاعي 

 د. نهى السالموني 

 د. أميرة حنفي 

 لجنة منسق الموقع االلكترونى خاص بالوحدة 
 ضمان الجودة(.د. شيماء خميس         )المديرالتنفيذى لوحدة 

 أ.م. عبير قاسم           )نائب مدير وحدة ضمان الجودة(.

 د. شريهان صالح      )نائب مدير وحدة ضمان الجودة(.
 د. أحمد النوبي

 . سالي الذهبيد

 نيهال ناجي

 نجالء أحمد

 لجنة منسقو الجودة : 
 

 قسم الصيدالنيات والتقنية الصيدلية. 
 

 

 عال كامل. د

  الدقيقة والمناعةقسم األحياء. 
 

 

  سليم اهنادة د. 
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 قسم االدوية و العالجيات. 
 

 د. شيرين عبد الهادي

 د. زينب عواد

   قسم العقاقير والنواتج الطبيعية. 
 

 سمر بسام د.

 ميريام جمال م.م.    

  قسم الكيمياء الصيدلية. 
 

  محمد حمدى د. 

 د. ماجد الصاوي

  الصيدليةالممارسة قسم الصيدلة اإلكلينيكية و. 
 

 منى صالح د.

 د/ هبة هللا مصطفي

 ص. زياد مجدى          

  ص. أمنية أشرف

 

  لجنة التخطيط األستراتيجى: 

 :الكلية عميد -1
 

 .)أ.د.ماجد الغزولى )عميد كلية الصيدلة 

 السادة وكالء الكلية: -2

  .البحوث.لدراسات العليا ووكيل الكلية لشئون ا – رشا شعالنأ.د 

  الطالب.وكيل الكلية لشئون التعليم و  –أ.د. رشا البياع 

 :السادة رؤساء االقسام العلمية -3

   رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية .        ريم حجاج أ.د.

 رئيس مجلس قسم العقاقير والنواتج الطبيعية.قائم بأعمال                ماجد الغزوليأ.د. 

 والمناعة . األحياء الدقيقةقسم  مجلس  رئيسالقائم بأعمال  م. جيهان البطوطىأ.

 رئيس مجلس قسم األدوية والعالجيات. أ.د. صفاء الروينى

  والتقنية الصيدليةقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدالنيات  أ.م. رجوى فريد

 الصيدليةقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الكلينيكية والممارسة  أ.م. جيهان لبيب

 وحدة ضمان الجودة: -4

 )المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة(.  د. شيماء خميس       

 . عبير قاسم           )نائب مدير وحدة ضمان الجودة(.أ.م

 )نائب مدير وحدة ضمان الجودة(.  د. نيفين لطفى         

  شريهان صالح      )نائب مدير وحدة ضمان الجودة(. د.

 اسماعيل         )رئيس معيار التخطيط األستراتيجى( منة د.

 

 لكلية ورئيس وحدة ضمان الجودة عميد ا                                وحدة ضمان الجودة       مدير           

 

  أ.د ماجد الغزولي                                                                   شيماء خميس د .          

                 

 17/12/2121 تحريراً فى 


