كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

اللجان التابعة لوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى
وشئون أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعى :2022/2021

لجنة ( : )1لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى

رئيس اللجنة
االستاذ الدكتور  /عزة أحمد
األعضاء
اوالً :لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى:
أ.د .أمل عماد
أ.د .نبيله المراغى
أ.د .داليا صموئيل
أ.د .محمد عبد القوى
أ.د .حنان االبحر
أ.د.مريم جنيد
أ.د .رمزية البقرى
أ.م.د مروة رأفت
د.مروة على محمد تمام
أ.م.د .مروة شبايك
طالبة ماجستير :منة هللا عبد الشهيد

أ.د .إيهاب رسمى
أ.د .هبة هللا درويش
أ.د.ناصر سعد

ثانياً :اعضاء لجنة منسقى الخطة البحثية باألقسام العلمية:
أ.د حنان رفعت
أ.م.د مروة شبايك
أ.د .هيام لطفى
أ.د .ناصر سعد
أ.م.د .يسرا عبد المطلب
أ.م.د .وفاء القاضى
د .مروة تمام
د .مها الكيال
د.سيف الحديدى
د .منة هللا عاطف

عميد الكلية ورئيس اللجنة
قسم األدوية والسموم والكيمياء الحيوية
(منسق اللجنة)
قسم الكيمياء الصيدلية
قسم األدوية والسموم والكيمياء الحيوية
قسم العقاقير والنباتات الطبية
قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية
قسم الممارسة الصيدلية والصيدلة اإلكلينكية
قسم الكيمياء الصيدلية
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المهام :
اوالً :مهام لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى
 .1مناقشة وإبداء الرأى فى جميع أعمال ونتائج اإلمتحانات.
 .2مراجعة والتأكد من إجراءات التقدم واإللتحاق بالدراسات العليا .
 .3مناقشة و إعتماد تسجيل الموضوعات البحثية باألقسام العلمية .
 .4متابعة متطلبات مختلف البرامج المطروحة لدرجات الدكتوراة والماجستير و الدبلومة .
 .5اإلشراف على تحديث المراجع الالزمة لطلبة مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالمكتبة.
 .6مناقشة األعمال الالزمة إلنعقاد إمتحانات الدراسات العليا وأعمال الكنتروالت ومناقشة النتائج وإعالنها.
 .7متابعة تنفيذ خطط البعثات واإلشراف المشترك والمهمات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
 .8متابعة أعمال تنظيم المؤتمرات والنداوات والدورات التدريبية وورش العمل.
 .9متابعة سير نشرأعداد مجلة الكلية.
 .10إبداء الرأى فى أتفاقيات التبادل الثقافى والعلمى بين الجامعة و الجامعات بالخارج.
 .11إبداء الرأى فى المرشحين للحصول على جوائز ألحسن رسائل الماجستير والدكتوراه فى ضوء المعايير و
القواعد المنظمة.
 .12اإلشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية وتنسيق البحث العلمى بين األقسام المختلفة والعمل على تنشيط
البحث المشترك بينهما للتعاون على حل المشكالت العملية .
ثانيا ً  :مهام لجنة منسقى الخطة البحثية باألقسام العلمية
-1
-2
-3
-4
-5

مخاطبة األقسام وجمع المجاالت البحثية لألقسام.
مناقشة المجاالت البحثية لألقسام العلمية.
اإلطالع على محاور الخطة البحثية للجامعة .
وضع مسودة أولية للخطة البحثية للكلية وإرسالها لألقسام للمناقشة.
تلقى ردود األقسام العلمية لدراستها وإستخدام التغذية الراجعة لتطوير الخطة البحثية بالكلية.
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لجنة (: )2لجنة األجهزة العلمية ومستلزمات المعامل
م األعضاء
 1أ.د.ناصر سعد
 2د .سارة زهران
 3د .دينا عباس
 4د .منة هللا إسماعيل
 5د .نهى مصطفى
 6م.م .شيماء حاتم
 7م.م .رغدة طالل
 8م.م .دينا يسرى
 9م.م .سمر حسين
 10ص .محمود مصطفى
 11شريف جمال عبد الرحيم

استاذ الكيمياء الصيدلية ( رئيس اللجنة )
مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
مدرس الكيمياء الصيدلية
مدرس العقاقير والنباتات الطبية
مدرس مساعد الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية
مدرس مساعد األدوية والسموم
مدرس مساعد الكيمياء العضوية الصيدلية
مدرس مساعد الكيمياء الحيوية
معيد الممارسة الصيدلية و الصيدلة اإلكلينيكية
أخصائى معمل

المهام :
 .1تحديد إحتياجات األقسام من الكيماويات واألجهزة العلمية المختلفة.
 .2إختيار االجهزة ذات المواصفات الحديثة والعالية الجودة.
 .3اإلشراف ومتابعة االجهزة عن طريق فنى معمل.
 .4اإلشراف ومتابعة صيانة األجهزة.
 .5توزيع اإلعتمادات المالية على األقسام طبقا لإلحتياجات وأعداد الطالب.
 .6مناقشة احتياجات األقسام من الكيماويات واألجهزة والمعدات التعليمية وتوزيع األعتمادات على األقسام المختلفة
ومتابعة المطلوب مع المشتريات .
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لجنة ( : )3لجنة دعم وتنمية البحث العلمى
م
1
2
3
4
5
6

األعضاء
أ.د .ناصر سعد
أ.م.د مروة شبايك
د.مروة تمام
د.أيتن ممدوح
د .ريم طارق
د.سيف الحديدى

7
8

م.م .أمنية عيد
م.م .ندى أنور

9

م.م .سمر حسين

مدرس مساعد الكيمياء الحيوية

10

ص .أية ياسر

معيد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة

أستاذ الكيمياء الصيدلية
أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية
مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
مدرس الكيمياء الصيدلية
مدرس األدوية والسموم
مدرس الممارسة الصيدلية والصيدلة
اإلكلينيكية
مدرس مساعد العقاقير والنباتات الطبية
مدرس مساعد الميكروبيولوجيا والمناعة

المهام:
-1وضع برامج لتدريب الباحثين واإلشراف علي تنفيذها.
(من خالل عقد وورش عمل ودورات متخصصة في مجال البحث العلمي وبشكل دوري ومعلن)
 -2إنشاء قاعدة بيانات للجهات المانحة محليا ً ودوليا ً وشروط المنح ومواعيدها تكون متاحة للباحثين.
 -3إنشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي.
 -4دعم وتنمية المعامل والوسائل البحثية بالكلية.
 -5نشر ثقافة جدوي البحث العلمي الممول داخل األقسام مع بيان فوائده المالية والعلمية والمجتمعية.
 -6اإلشراف علي جذب المنح والبعثات الخارجية وعمل بروتوكوالت للتعاون مع الجهات البحثية.
 -7متابعة إدارة المنح والمشروعات البحثية لتحقيق اإلستفادة القصوي منها.
 -8دعم وتنمية النشر العلمي.
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لجنة ( : )4لجنة أخالقيات البحث العلمى
المقرر
أ.د عزة أحمد
م
1

األعضاء
أ.د .داليا صموئيل

2
3
4
5
6
7

أ.د .نبيلة المراغى
أ.د .حنان األبحر
أ.د .رمزية البقرى
أ.د .مريم جنيد
أ.د .هبة هللا درويش
أ.د .أمل عماد

8
9

أ.د .هيام لطفي
د .ياسر عمر

10
11

د .أميرة محسن
أ.د .هالة المنياوى

12

د .هانى سليم

13
14

د /وليد شوقى
أ /محمد علي

أستاذ الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية
و رئيس اللجنة
أستاذ الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية
ومنسق اللجنة
أستاذ األدوية والسموم
أستاذ األدوية والسموم
أستاذ الكيمياء الصيدلية
أستاذ العقاقيروالنباتات الطبية
أستاذ الكيمياء الحيوية
أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
مدرس الممارسة الصيدلية
والصيدلة اإلكلينيكية
مدرس الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية
أستاذ الهستولوجى -كلية الطب البيطرى
جامعة القاهرة ورئيس لجنة أخالقيات رعاية
وإستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث
العلمى.
نائب رئيس لجنة أخالقيات البحث العلمى
بالمعهد القومى ألبحاث األمراض المتوطنة
والكبد بالقاهرة وعضو لجنة أخالقيات البحث
العلمى بكلية الصيدلة والطب-جامعة القاهرة
صاحب صيدلية
محامى بالجامعة
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المهام:
 .1وضع واعتماد المعايير الحاكمة ألخالقيات إجراء البحوث العلمية التابعة للكلية للباحثين المسجلين سواء داخل
أو خارج الكلية.
 .2دراسة مدى تطابق البرتوكوالت البحثية المقدمة بالكلية مع أخالقيات البحث العلمى المعتمدة باللجنة و إعطاء
الموافقات الالزمة إلجراء البحث.
 .3التأكد من التنفيذ الدقيق لما تم اإلتفاق عليه فى البرتوكول المعتمد عند تقدم الرسائل العلمية والبحوث إلجراءات
التقدم لمناقشة الرسائل العلمية للترقية من الجان العلمية أو للنشر فى المؤتمرات والدوريات المحلية والدولية .

