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 التخطيط االستراتيجي  -

 الهيكل التنظيمي  -

 القيادة والحكومة  -

 
  الوظيفة االسم 

 الكيمياء التحليليةأستاذ دكتور بقسم  أ.د/ مختار محمد مبروك

 التكنولوجيا الصيدليةأستاذ دكتور بقسم  أ.د/ عصمت السيد زين الدين

 اقيرالعقأستاذ دكتور بقسم  أ.د/ أمل محمد كمال كباش

 الكيمياء التحليليةمدرس بقسم  د/ سماح فاروق المال

 العقاقيرمدرس مساعد بقسم  م.م/ مروة السيد محمد حسن

 التكنولوجيا الصيدليةمعيدة بقسم  ص/ نورهان النشار

 الصيدلة االكلينيكيةمعيدة بقسم  ص/ أميرة رشدي

 رئيس شئون العاملين السيد / جمال أحمد رجب

 

 

 

 

 

  رد المالية والماديةالموا -

 التعليم والتعلم -
 

 تشكيل الفرق التنفيذية 

 جان وحدة ضمان الجودةلل

 أ واًل: جلنة التخطيط واملتابعة

 : جلنة املوارداثنيا  
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  الوظيفة االسم 

 الصيدلة  االكلينيكية أستاذ دكتور بقسم أ.د/ سحر محمد  الحجار 

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية  م.م/ محمود الشهاوي

 معيدة بقسم الصيدلة  االكلينيكية ص/ هدير محمد فؤاد

 ميكروبيولوجيا الصيدليةمعيد بقسم ال ص/ إسالم شعبان غازي

 أمين الكلية السيد / محمد المحمدي حسانين

 

 

 

 

 اإلداريالجهاز  -

 أعضاء هيئة التدريس -

 الطالب والخريجون -

  الوظيفة االسم 

 التكنولوجيا الصيدليةأستاذ مساعد بقسم  أ.د/ ابتسام أحمد عيسى

 العقاقيرمدرس بقسم  د/ أماني رجب

 التكنولوجيا الصيدليةمدرس مساعد بقسم  م.م/ أمل أحمد عبد المنعم

 الكيمياء التحليليةمعيد بقسم  ص/ محمد حسان مهنا

 الصيدلة  االكلينيكيةمعيد يقسم  ص/ محمد شاهين دبور

 الميكروبيولوجيا الصيدليةمعيدة بقسم  ص/ هبةهللا محمد الضو

 الجودةضمان  وحدة ماجستير ب م/ مي محي عبد الستار

 نقيب الصيادلة بالغربية رص / مجدى خض

 أمين الكلية السيد / محمد المحمدي رمضان

 رئيس شئون العاملين السيد / جمال أحمد رجب

 مدير إدارة رعاية الشباب السيد/ هانى الخياط

 مدير إدارة رعاية الطالب السيدة / عواطف السيد خليفة

 ثقافيةمدير إدارة العالقات ال السيدة/ سناء صديق  عبد الوارث
 

 

 جلنة املوارد البرشية: لاا  اث
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 البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية -
 

  الوظيفة االسم 

 الكيمياء التحليلية مدرس بقسم  د/ محمد عبد الحميد

 الصيدلة  االكلينيكية مدرس مساعد بقسم م.م/ ايمان الخطيب

 الكيمياء التحليلية معيدة بقسم  ص/ ايمان الشناوي

 ا الصيدليةالتكنولوجيمعيدة بقسم  ص/ دينا الطحان

 

 

 

 

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -

 االدراسات العلي -

 
  الوظيفة االسم 

 التكنولوجيا الصيدليةرئيس قسم  أ.د/ جمال محمد محمود المغربي 

 أستاذ مساعد بقسم العقاقير أ.م/ منى األعصر

 الكيمياء الصيدليةمدرس بقسم  د/ ميرفت حامد ربه الحمامصي

 األدوية والسموممدرس بقسم  لي السيد  أبو ريشةد/ سا

 مدرس بقسم الكيمياء الحيوية د/ غادة محمد عشماوي

 األدوية والسموممدرس مساعد بقسم  / هناء عادل حسنينم.م

 الصيدلة  االكلينيكيةمعيدة بقسم  ص/ بسمة محروس

 

 

 

 

 جلنة املشاركة اجملمتعية: رابعا  

 
 

 جلنة املعايري والربامج: خامسا  
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  المصداقية واألخالقيات -

 األخرىالبحث العلمي واألنشطة العلمية  -

 

  الوظيفة االسم 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 الميكروبيولوجيا الصيدليةرئيس قسم  فاطمة إبراهيم سنبلأ.د/ 

 العقاقيررئيس قسم  كاميليا عبد الحميد ابو السعودأ.د/ 

 األدوية والسمومرئيس قسم  ماجدة السيد الصيادد/ أ.

 الكيمياء التحليليةرئيس قسم  شيرين فاروق حمادد/ أ.

 الصيدلة  االكلينيكيةأستاذ دكتور بقسم  سحر محمد الحجارأ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية أ.م/ نجالء فتحى خضر

 الكيمياء الصيدليةمدرس بقسم  د/ ايمان أحمد البسطويسى

 لوجيا الصيدليةالتكنومعيد بقسم  ص/ أحمد خالد ابو صالحة

 معيدة بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية ص/ سحر الخرساوي

 معيدة بقسم التكنولوجيا الصيدلية ص/ رانيا كمال

 معيدة بقسم الكيمياء الحيوية ص/ أسماء كامل

 إدارى بوحدة ضمان الجودة السيدة/ داليا إبراهيم مينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلنة البحث العلمي: سادسا  
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  الوظيفة االسم 

 التكنولوجيا الصيدلية رئيس قسم  محمود المغربيأ.د/ جمال محمد 

 العقاقيرأستاذ دكتور بقسم  أ.د/ أمل محمد كمال عبد المعطي

 الكيمياء التحليليةمدرس بقسم  د/ فتوح راشد منصور

 التكنولوجيا الصيدليةمدرس مساعد بقسم  م.م/ منى فاروق عرفة

 تحليليةالكيمياء المدرس مساعد بقسم  م.م/ صفا محمد جاهد

 الكيمياء التحليليةمعيدة بقسم  ص/ منى سيد أحمد
 

 

 

 

 

 
  الوظيفة االسم 

 الصيدلة اإلكلينيكية أستاذ دكتور بقسم  أ.د/ أسامة محمد حسن إبراهيم 

 الكيمياء الصيدلية  مدرس بقسم  د/ مرفت حامد الحمامصي         

 الكيمياء الحيوية  بقسم  مدرس مساعد / أميرة أسامة محمد حسن         م.م 

 مدرس مساعد بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية  م.م/ انجي االخناوي 

 معيدة بقسم الصيدلة اإلكلينيكية  ص/ ريهام  أمين عبد الغني    

 معيدة بقسم العقاقير   ص/ ابتسام طه

 معيدة بقسم الكيمياء الصيدلية   ص/ خلود عادل 

 قسم التكنولوجيا الصيدليةمعيدة ب ص/ رانيا كمال  

 معيدة بقسم التكنولوجيا الصيدلية ص/ عال عبدهللا السيد 

 معيدة بقسم الصيدلة اإلكلينيكية  ص/ أية جمال موسى

 معيدة بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية  ص/ هبة هللا محمد الضو
 
 

دارة اجلودةجلنة : سادبعا    املس متر والتطوير ا 

 
 

 البرشية والتوعية واال عالن التدريب والتمنيةجلنة : ا  ناثم 
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  الوظيفة االسم 

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أ.د/ سناء عبد الغني الجيزاوي

 الميكروبيولوجيا الصيدليةأستاذ دكتور بقسم  أ.د/ أحمد أحمد عبد العزيز

 التكنولوجيا الصيدليةرئيس قسم  أ.د/ جمال محمد محمود المغربي

 رئيس قسم الكيمياء التحليلية أ.د/ شيرين فاروق حماد

 قيرأستاذ دكتور بقسم العقا أ.د/ أمل محمد كمال عبد المعطي

 أستاذ مساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية أ.م/ إبتسام أحمد محمد عيسى
 

 املراجعة ادلاخليةجلنة : عا  اتس

 
 


