
 

 

 

من العام الجامعى األول بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى   

(م ) درجة البكالوريوس1222/2222   

 

 " لرئيس الجامعة ان يعهد الي اعضاء التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة     -تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي :( من الالئحة التنفيذية لقانون  272وذلك في ضوء احكام المادة )                              

 راي مجلس الكلية المنتدب منه .... الخ "  وبعد اخذ    المنتدب اليهاالقاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة . وذلك بناء علي اقتراح مجلس الكلية                     

 المنصوص عليه .ن بالتدريس فيه كل مادته النصاب ( الفقرة االولي " ال يجوز الندب الي القسم في اقسام الليسانس والبكالوريوس اال اذا استوافي اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمي 272والمادة )                 

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )         ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد  ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

 

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
1  

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 الكلية المنتدب منها الدرجة الوظيفية مــــــــــــــــــــــــــــــسإلا م
المقرر المنتدب 

 الفرقـــة لتدريسة
اجمالى  عدد الساعات

الساعا

 نظرى ت
إشراف 

  عملى 

خحاسبات ومعلومات  كفر الشي مدرس العشرى حسن رضا محمد  أحمد/ د 1  Mathematics 2.2 ----- 2.2 المستوى األول فارم دى 

خالشي كفر  ومعلومات حاسبات أستاذ سعده أبو محمد  أسامه/ دأ. 2  Mathematics 2.2 ----- 2.2 المستوى األول فارم دى 

خالشي كفر  ومعلومات حاسبات مدرس الوحشد/ هيثم سامى  3  
Information 

Technology 
 2.2 2 2.2 المستوى األول فارم دى

خالشي كفر  ومعلومات حاسبات مدرس مبروكمحمد حسين  د/ رضا  4  
Information 

Technology 
 2.2 2 2.2 دى فارم األول المستوى

الشيخ كفر طب مدرس د/ سند سند الخولى 2  Physiology 1-  
المستوى الثانى فارم دى 

 2212الئحة 
1 2 3 

الشيخ كفر طب أستاذ مساعد / هانى محمد برجأ.م.د 6  Physiology 1-  
المستوى الثانى فارم دى 

 2212الئحة 
1 2 3 

الشيخ كفر طب مدرس د/ مروه محمد منا 7  
 حيوية كيمياء

 إكلينيكية
 3 2 1 2216الرابعة الئحة 

الشيخ كفر طب مدرس محفوظ السعيد هاله/د 2  Biochemistry-2 
المستوى الثالث فارم دى 

 2212الئحة 
1 2 3 

 داخل الجامعة 



  األول القائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى والهيئة المعاونة  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

() درجة البكالوريوس2221/2222 من العام الجامعى   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 " لرئيس الجامعة ان يعهد الي اعضاء التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة     -الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي :( من  272احكام المادة )  فى وذلكضوء                          

 ي اقتراح مجلس الكلية المنتدب اليها   وبعد اخذ  راي مجلس الكلية المنتدب منه .... الخ " القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة . وذلك بناء عل                    

 كل مادته النصاب المنصوص عليه . ن بالتدريس فيه( الفقرة االولي " ال يجوز الندب الي القسم في اقسام الليسانس والبكالوريوس اال اذا استوافي اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمي 272والمادة )                 

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )              ا.د/ رمضان الدومانى (                       )                (               السيد  ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 (  محمد مصطفى عبد العال أ.د/

 

 

            

            

 كــفر الشيخ جامــعة           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
  

 

2 

 

     Kafr El-Sheikh University     
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Vice Dean office for Education&student Affairs 

 الكلية المنتدب منها الدرجة الوظيفية اإلسم م
المقرر المنتدب 

 لتدريسة
 الفرقـــة

 عدد الساعات
اجمالى 

 عملى نظرى الساعات
إشراف 
 عملى

 Human Rigts كفر الشيخ حقوق مدرس أمل محمد عبد العاطى.د/ أ 2
 فارم األول المستوى

 -- 2.2 دى
------ 

2.2 

 Human Rigts حقوق كفر الشيخ استاذ ابو خوات جميل أحمد .د/ ماهرأ 12
 فارم األول المستوى

 -- 2.2 دى
------ 

2.2 

 مدرس مساعد عزه عطيه محمد يوسفم/  11
 كفر  ومعلومات حاسبات

 الشيخ
Information 

Technology 

 فارم األول المستوى

 دى
------ 4 

------ 
4 

12 
   محمد أحمد محمود عطيه م/ 
 

 معيد
 كفر  ومعلومات حاسبات

 الشيخ
Information 

Technology 

 فارم األول المستوى

 دى
------ 4 

------ 
4 

Physiology طب كفرالشيخ همعيد ط /  شيماء محمد ابراهيم  13 1-  
المستوى الثانى فارم 

 2212دى الئحة 
------ 

4 
------ 4 

Physiology طب كفرالشيخ همعيد ط /  لمياء محمود غريب  14 1-  
المستوى الثانى فارم 

 2212دى الئحة 
------ 

4 
------ 4 

 داخل الجامعة 



 يانب

من العام الجامعى  األولبأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى   

() درجة البكالوريوس م2221/2222   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في  وذلك ضوء                              

277  ،272  ) احكاااام الماااواد ) 

التنفيذية لقانون  مااااااان الالئحاااااااة 

والتاااااي تقضاااااي  تنظيم الجامعات 

 -باالتي :

(  277مااااااادة )                          

للتادريس خاار   " يجااوز الناادب 

ماااااااان رئاااااااايس  الجامعاااة بقااارار 

موافقااة مجلاااس  الجامعااااااة بعااااااد 

 الكلية واخذ راي مجلس القسم المختص بشرط اال يكون من

 شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدي الي تغيب المنتدب عن مقر عمله الكثر من يومين في االسبوع "                     

 " استوفي اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل في مادته النصاب المنصوص عليه . ( فقرة اول : " ال يجوز الندب الي القسم للتدريس في اقسام الليسانس والبكالوريوس اال اذا 272مادة )                       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 /أ.د  )          ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز   )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال

              

 جامــعة كــفر الشيخ            
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
  3 
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 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها
 الفرقـــة المقرر المنتدب لتدريسة

 عدد الساعات
اجمالى 

 الساعات
 نظرى

 إشراف

   عملى

 Pharmacognosy -2 صيدلة المنصورة أستاذ د / صالح حسن الشرقاوي أ. 1
 المستوى الثانى فارم

2212دى الئحة   
1 2 3 

 المستوى الثالث فارم phytochemistry -1 صيدلة المنصورة مدرس د/ أمل فتحى محمد سليمان 2

2212دى الئحة   
1 2 3 

 phytochemistry -1 صيدلة طنطا أستاذ مساعد أ.م.د/ منى عبد الحميد األعصر 3
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
1 2 3 

ة صيدلة المنصور أستاذ أ.د/ فتح الله فتح الله بالل   4  

Pharmaceutical 
analytical hemistry-1   

 المستوى االول فارم دى

2212الئحة   
1 2 

2.2 
Pharmaceutical 

analytical chemistry-3 

 ىد فارم الثانى المستوى

2212 الئحة  2.2 2 

 مدرس د/ حماده أحمد مخلص 2
صيدلة األزهر 

 2.2 ـــــ 2.2 المستوى األول فارم دى Medical Terminology بنين

ة صيدلة المنصور مدرس الشيخ  رمضان أحمد/ د 6  Biostatistics 
 دى فارم الثالث المستوى

 9102 الئحة
 2.2 ــــــ 2.2

0-صيدلة صناعية األزهر صيدلة مدرس د/ محمد فتحى على 7 9102الرابعة الئحة    1 2 3 

0-صيدلة صناعية األزهر صيدلة مدرس محمد عبد الرحيم د/ وليد أنور 2 9102الرابعة الئحة    1 2 3 

  الجامعة خارج



من العام الجامعى  األولبيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى   

() درجة البكالوريوس  م2221/2222   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  وذلك                                     

ضوء احكام  277المواد ) 

الالئحة  ( من  272، 

 -الجامعات والتي تقضي باالتي :التنفيذية لقانون تنظيم 

 ( " يجوز الندب للتدريس خار  الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واخذ راي مجلس القسم المختص بشرط اال يكون من 277مادة )                            

 المنتدب منها وال ان يؤدي الي تغيب المنتدب عن مقر عمله الكثر من يومين في االسبوع "شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية                        

 " فيه كل في مادته النصاب المنصوص عليه . ائمين بالتدريس( فقرة اول : " ال يجوز الندب الي القسم للتدريس في اقسام الليسانس والبكالوريوس اال اذا استوفي اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الق 272مادة )                         

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

              

 

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
  

4 

 

     Kafr El-Sheikh University     
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 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقـــة المقرر المنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 عدد الساعات
اجمالى 

 نظرى الساعات
 إشراف

   عملى

 3 2 1 9102الرابعة الئحة  ميكروبيولوجيا االمراض صيدلة حلوان أستاذ مساعد أ.م.د/ محمد محروس عماره 2

األزهر صيدلة أستاذ أ.د/ أحمد محمد منصور  12  

الشرعى والطب السموم علم الفرقة الخامسة الئحة  
9102 

1 2 
6 

9109الفرقة الرابعة  معايرات إحيائية   1 2 

األزهر صيدلة مدرس د/ رائد إسماعيل الشحات  11  

الشرعى والطب السموم علم  الئحة الخامسة الفرقة 

9102 
1 2 

6 
9109الفرقة الرابعة  معايرات إحيائية   1 2 

المنوفية صيدلة أستاذ مساعد د/ شادى نجيب السيدأ.م. 12  
Pharmacology -I 

 المستوى الثالث الئحة
9102 

1 2 
6 

9102الرابعة الئحة  3-علم األدوية   
1 2 

 صيدلة المنصورة مدرس بدير السعيد أحمد/د 13

 عقاقير تطبيقيه
الفرقة الخامسة الئحة 

9102 
1 2 

2 

Medicinal plants 
 فارم دى االول المستوى

9102الئحة   
1 2 

 مجدى ثابت السيد على  /د 14
 شركة الدار للتنمية مدرس

 إدارة الجودة فى 

 المؤسسات الصحية
الفرقة الخامسة الئحة 

 1.0 ـــــــ 2.2 9102

  الجامعة خارج



                 ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/  )

 

 

 

  األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونة بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

() درجة البكالوريوس  م2221/2222 من العام الجامعى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي : ( 276وذلك في ضوء أحكام المادة )                 

 بأقسامها المختلفة  ألقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية" لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في ا       

 والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
2 
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 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقـــة ررــــالمق

 عدد الساعات
اجمالى 

 الساعات
 القســـــم

 عملى نظرى
إشراف 

 عملى

 أستاذ أ.د / رمضان أحمد الدومانى  1
pharmaceutical 

microbiology 
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
1 --- 2 3 

 

ى
ج
و
ول
بي
و
كر
مي
ال

 

 مدرس د/ أحمد محروس سليمان  2
2216الرابعة الئحة  ميكروبيولوجيا االمراض  1 --- 2 

6 pharmaceutical 

microbiology 
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
1 --- 2 

 م.م/  نسمه ماجد القمرى  3
مدرس 
 مساعد

2216الرابعة الئحة  ميكروبيولوجيا االمراض  --- 6 ---- 

12 pharmaceutical 

microbiology 
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
--- 6 ---- 

 معيده ص/ريهام على صبرى  4

2216الئحة الرابعة  ميكروبيولوجيا االمراض  --- 6 ---- 

12 pharmaceutical 

microbiology 
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
--- 6 ---- 

 معيده ص/ سمر حامد مصطفى  2

2216الرابعة الئحة  ميكروبيولوجيا االمراض  --- 6 ---- 

12 pharmaceutical 

microbiology 
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
--- 6 ---- 

 معيده ص / بسنت عالء محمد زهير  6

2216الرابعة الئحة  ميكروبيولوجيا االمراض  --- 6 --- 

12 pharmaceutical 

microbiology 
 المستوى الثالث فارم

2212دى الئحة   
--- 6 --- 

 داخل الكلية 



  )           ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                              

 ( ى عبد العالمحمد مصطف أ.د/

 

 

 

األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريسبيان بأسماء السادة   

() درجة البكالوريوس م2221/2222 من العام الجامعى    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ون تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي :( من الالئحة التنفيذية لقان 276وذلك في ضوء أحكام المادة )           

 ألقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية بأقسامها المختلفة " لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في ا       

 والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )             ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

 

 

 

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
6 
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 م
اإلســـــــــــــــــــــــــــــ

 ـم

الدرجة 

 الفرقـــة ررــــالمق الوظيفية

 عدد الساعات
اجمالى 

 الساعات
 القسم

 عملى نظرى
إشراف 

 عملى

 أستاذ أ.د/ نبيل محى عبد الحميد 1

يةإكلينيك حيوية كيمياء  2 --- 1 2216الرابعة الئحة  

6 

ة 
وي
حي
ال
ء 
يا
يم
لك
ا

 

Biochemistry-2 
المستوى الثالث فارم 

 2212دى الئحة 
1 --- 2 

 م.م/ شيماء على عباس 2
مدرس 
 مساعد

يةإكلينيك حيوية كيمياء  --- 6 --- 2216الرابعة الئحة  

12 
Biochemistry-2 

المستوى الثالث فارم 

 2212دى الئحة 
--- 6 --- 

 معيده ص/ عبير أنصارى محمد 3

يةإكلينيك حيوية كيمياء  --- 6 --- 2216الرابعة الئحة  

12 
Biochemistry-2 

المستوى الثالث فارم 

 2212دى الئحة 
--- 6 --- 

 داخل الكلية 



 

 

 

 

بيان 

 من العام الجامعى األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونةبأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 

  () درجة البكالوريوس م2221/2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي : 276وذلك في ضوء أحكام المادة )                

 ألقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية بأقسامها المختلفة " لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في ا       

 والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )           ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
7 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الفرقـــة المقــــرر الوظيفية

 عدد الساعات
اجمالى 

 الساعات
 القسم

 عملى نظرى
 إشراف

 عملى

1 

 

د/ شيرين زكريا أ.م.
 محمد

أستاذ 
 مساعد

Medical Terminology 2.2 المستوى األول فارم دى --- --- 

7 

ية
و
الد
ا

 
وم
سم
ال
و

 

Biostatistics 
 الئحة دى فارم الثالث المستوى

9102 
2.2 --- --- 

Pharmacology -I  9102المستوى الثالث الئحة  1 --- 2 

9102الرابعة الئحة  3-األدوية علم   1 --- 2 

2 
 السباعى سمر/ م.م

 محسوب
 مدرس
 مساعد

Pharmacology -I  9102المستوى الثالث الئحة  --- 6 --- 

9102الرابعة الئحة  3-علم األدوية  12  --- 6 --- 
الشرعى والطب السموم علم 9102الفرقة الخامسة الئحة    --- 6 --- 

 عبد محمود جهاد/  ص 3
 السالم

 معيده

Pharmacology -I  9102المستوى الثالث الئحة  --- 6 --- 

24 
9102الرابعة الئحة  3-علم األدوية   --- 6 --- 

الشرعى والطب السموم علم 9102الفرقة الخامسة الئحة    --- 6 --- 

 
9109الرابعة  معايرات إحيائية  --- 6 --- 

 داخل الكلية 



 

 

 

 من العام الجامعى األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونة بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

() درجة البكالوريوس م 1222/2222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي :( من الالئحة التنفيذية لقانون  276وذلك في ضوء أحكام المادة )         

 ألقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية بأقسامها المختلفة " لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في ا       

 لمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتهاوا       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )             ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                               

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
2 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 م
اإلســــــــــــــــــــــــــــــ

 م
الدرجة 

 الفرقـــة المقــــرر الوظيفية

 عدد الساعات
اجمالى 

 الساعات
 القسم

 عملى نظرى
إشراف 

 عملى

4 
 معيده رشوانص/ نشوى إبراهيم 

Pharmacology -I 
ة المستوى الثالث الئح

9102 
--- 6 --- 

12 

ية
و
الد
ا

 
وم
سم
ال
و

 

9102الرابعة الئحة  3-علم األدوية   --- 6 --- 
 والطب السموم علم

 الشرعى
الفرقة الخامسة الئحة 

9102 
--- 6 --- 

2 
 معيده فاطمه الزهراء محمد مصطفى ص/

Pharmacology -I 
ة المستوى الثالث الئح

9102 
--- 6 --- 

24 
9102الرابعة الئحة  3-علم األدوية   --- 6 --- 

9109الرابعة  معايرات إحيائية  --- 2 --- 

 والطب السموم علم
 الشرعى

الفرقة الخامسة الئحة 
9102 

--- 6 --- 

6 
 معيده إيمان محمود على الداودىص/

Pharmacology -I 
ة المستوى الثالث الئح

9102 
--- 6 --- 

9102الرابعة الئحة  3-علم األدوية  12  --- 6 --- 
 والطب السموم علم

 الشرعى
الفرقة الخامسة الئحة 

9102 
--- 6 --- 

 داخل الكلية 



 

 

 

من األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونة بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس  

(م ) درجة البكالوريوس1222/2222 العام الجامعى    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي : 276وذلك في ضوء أحكام المادة )                       

 األقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية بأقسامها المختلفة " لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في             

 .والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها             

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )           ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
2 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقـــة المقــــرر 

 عدد الساعات
إجمالى 

 الساعات
 القسم

 عملى نظرى
إشراف 

 عملى

 د/ خالد  صبحى عبد القوىأ.م. 1
أستاذ 
  مساعد

9109الرابعة الئحة  صيدلة إكلينيكية  1 ----- 2 

14.2 

ية
يك
ين
كل
إل
 ا
لة
يد
ص
ال

 

الدوائى العالج 9109الرابعة الئحة    1 ----- ----- 

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    1 ----- 2 

9102الرابعة الئحة  عالجيات  1 ----- ----- 

ةحركية الدواء اإلكلينيكي  2 ----- 1 9102 الئحة الخامسة 

 ----- ----- 1 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت

9109الئحة  الرابعة صيدلة مهنية  2.2 ----- 2 

 مدرس د/ أحمد أمين على مصطفى 2

9109 الئحة الرابعة العالج الدوائى  2 ----- ----- 

2 

9109الرابعة الئحة  صيدلة مهنية  2.2 ----- 2 

9102الرابعة الئحة  عالجيات  1 ----- ----- 

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    1 ----- 2 

 إقتصاديات الدواء واليقظة
 الدوائية

9102 الئحة الرابعة  2.2 ----- ----- 

 مدرس د/ نهى محمود الخضرى  3

 2 ----- 1 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت

00.0 
9109الرابعة الئحة  صيدلة إكلينيكية  1 ----- 2 

ةحركية الدواء اإلكلينيكي  2 1 1 9102 الئحة الخامسة 

 ظهواليق الدواء اقتصاديات
 الدوائية

 2 ----- 2.2 9102 الئحة الرابعة

 داخل الكلية 



  األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونة بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

(م ) درجة البكالوريوس1222/2222 من العام الجامعى    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تقضي باالتي : ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي 276أحكام المادة )   ضوء في وذلك                      

 ألقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية بأقسامها المختلفة " لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في ا            

 تابعة لها وحدة قائمة بذاتها.والمعاهد ال             

نائب يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           شئون تعليم           مدير شئون الطالب        

   رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

           ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز    )                                                                                             

 محمد مصطفى عبد العال أ.د/  )

              

 جامــعة كــفر الشيخ           

 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

12 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 م
اإلســــــــــــــــــــــــــــــ

 م
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقـــة المقــــرر 

 عدد الساعات
إجمالى 

 الساعات
 القسم

 إشراف عملى عملى نظرى

 
4 

 
ص/ عمر عبد الفتاح عبد 

 المجيد
 

 معيد

 

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    
---- 6 ----- 

12 

ية
يك
ين
كل
إل
 ا
لة
يد
ص
ال

 

 ----- 6 ---- 9102 الئحة الخامسة االكلينيكية الدواء حركية

 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت
---- 6 ----- 

 معيده ص/ ايه عماد نصر فوده 2

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    
---- 6 ----- 

24 

 ----- 6 ---- 9102 الئحة الخامسة االكلينيكية الدواء حركية

9109الرابعة الئحة  صيدلة إكلينيكية  
---- 6 ----- 

 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت
---- 6 ----- 

6 
ص / هاجر عبد الناصر 

 مكاوى

مدرس 
 مساعد

 

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    
---- 6 ----- 

 ----- 6 ---- 9102 الئحة الخامسة االكلينيكية الدواء حركية 12

 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت
---- 6 ----- 

 داخل الكلية 



  األولالقائمين بالتدريس بالكلية الفصل الدراسى  والهيئة المعاونة بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

(م ) درجة البكالوريوس1222/2222 من العام الجامعى    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي باالتي : 276أحكام المادة )   ضوء في وذلك                      

 ألقسام الملحقين بها او في غيرها داخل الكلية . وتعيبر الكلية بأقسامها المختلفة " لمجلس الكلية ان يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية في ا            

 .اتهاوالمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذ             

نائب يعتمد ،،،        عميد الكلية                                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                        شئون تعليم           مدير شئون الطالب        

   رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

(محمد مصطفى عبد العال أ.د/  )        ا.د/ رمضان الدومانى (          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز  )                                                

 

              

 جامــعة كــفر الشيخ           

 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
11 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقـــة المقــــرر 

 عدد الساعات
إجمالى 

 الساعات
 القسم

 عملى نظرى
إشراف 

 عملى

 معيده العاطى عبد عباس خلود/ ص 7

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    
---- 

6 ----- 

24 

ية
يك
ين
كل
إل
 ا
لة
يد
ص
ال

 

 ---- 9102 الئحة الخامسة االكلينيكية الدواء حركية
6 ----- 

9109الئحة  الرابعة صيدلة مهنية  
---- 

6 ----- 

 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت
---- 

6 ----- 

 معيده مى طارق حامد بدير ص/ 2

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    
---- 

6 ----- 

 ---- 9102 الئحة الخامسة االكلينيكية الدواء حركية 12
6 ----- 

 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت
---- 

6 ----- 

 معيده نيره جالل زكى حسن ص/ 2

9 إكلينيكية صيدلة 9102الخامسة    
---- 

6 ----- 

 ---- 9102 الئحة الخامسة االكلينيكية الدواء حركية 12
6 ----- 

 9102 الئحة الخامسة دوائية ومعلومات تفاعالت
---- 

6 ----- 

 داخل الكلية 



 

 

 

بيـــــان 

 األولتدريس بالكلية الفصل الدراسى الالهيئة المعاونة القائمين ب هيئة التدريس و بأسماء السادة أعضاء

 (البكالوريوس) درجة م 2221/2222للعام الجامعى  

 الفرقة ررــــــالمق الدرجة الوظيفية اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م

 الساعاتعدد
جمالى إ

 الساعات
 

 القسم

 عملى نظرى
إشراف 

 عملى

 مدرس جالل مجدى مصطفى  د/ 1

Pharmaceutical 
analytical chemistry-1   

 المستوى االول فارم دى

2212الئحة   
1 ----- 2 

2.2 

ة 
يلي

حل
الت

ء 
يا
يم

لك
ا

 

Pharmaceutical 
analytical chemistry-3 

 ىد فارم الثانى المستوى

2212 الئحة  
2.2 ----- 2 

 مساعد مدرس ص/ أميره على على األنه  2

Pharmaceutical 

analytical chemistry-3 

المستوى الثانى فارم دى  
 2212الئحة 

----- 6 ----- 
12 

Pharmaceutical 

analytical chemistry-I 

 دى فارم األول المستوى
 2212الئحة 

----- 6 ----- 

 معيده ص/ شيماء إبراهيم كمال  3

Pharmaceutical 

analytical chemistry-3 

دى   المستوى الثانى فارم
 2212الئحة 

----- 6 ----- 
12 

Pharmaceutical 

analytical chemistry-I 

 دى فارم األول المستوى
 2212الئحة 

----- 6 ----- 

 معيده جمعه سعيد نورا/ ص 4

Pharmaceutical 

analytical chemistry-3 

المستوى الثانى فارم دى  
 2212الئحة 

----- 6 ----- 
12 

Pharmaceutical 

analytical chemistry-I 

 دى فارم األول المستوى
 2212الئحة 

----- 6 ----- 

 معيده ص /إيمان أبو القاسم إبراهيم 2

Pharmaceutical 

analytical chemistry-3 

المستوى الثانى فارم دى  
 2212الئحة 

----- 6 ----- 
12 

Pharmaceutical 

analytical chemistry-I 

 دى فارم األول المستوى
 2212الئحة 

----- 6 ----- 

 :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى276وذلك فى ضوء أحكام المادة )           

 المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها"بأقسامها الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية   امالقيام بتمارين عملية فى األقس محاضرات أولمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو               

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                 

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

               ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                     (            السيد  ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/  )

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
12 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 داخل الكلية 



 

 

 

 

 

 األولالفصل الدراسى بالكلية  هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائمين بالتدريسأعضاء يـــــان بأسماء ب

 (البكالوريوس) درجة م 2221/2222للعام الجامعى  

 

 :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى276وذلك فى ضوء أحكام المادة )             

   قساملمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ              

  ها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها"الملحقين ب       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )             ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
13 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 م
ــــــــــــــــــــــــــــساإل

 مـــــــــــ
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقة ررــــــالمق

 الساعاتعدد
اجمالى 

 مـــــالقس الساعات
 إشراف عملى عملى نظرى

 مدرس د/ مى حسين النجار  1

Medicinal plants 
الئحة  دى فارم  األول المستوى

2212 
1 ----- 2 

2 

لع
ا

ـــ
ـ

ق
ـــ

يــاق
ـــ

ـــ
ــ

ر
 

تطبيقية عقاقير 2216الخامسة    1 ----- 2 

Pharmacognosy -2 الئحة دى فارم الثانى المستوى 
9102 1 ----- 2 

2 
م.م/ عبد الله عبد الرحمن 

 الجزار
مدرس 
 مساعد

Medicinal plants 
الئحة  دى فارم  األول المستوى

2212 
----- 6 ----- 

تطبيقية عقاقير 12 2216الخامسة    ----- 6 ----- 

phytochemistry -1  9102الثالث الئحة المستوى  
----- 6 ----- 

 همعيد رجب غاده جمالص/ 3

Medicinal plants 
الئحة  دى فارم  األول المستوى

2212 
----- 6 ----- 

تطبيقية عقاقير 12 2216الخامسة    ----- 6 ----- 

phytochemistry -1  9102المستوى الثالث الئحة  
----- 6 ----- 

 همعيد ص/ روان عبد الناصر إبراهيم  4

Medicinal plants 
دى الئحة  فارم  األول المستوى

2212 
----- 6 ----- 

تطبيقية عقاقير 12 2216الخامسة    ----- 6 ----- 

Pharmacognosy -2 
 حةالئ دى فارم الثانى المستوى

9102 
----- 6 ----- 

 داخل الكلية 



 

 

 

 

 

 األولبالكلية الفصل الدراسى  هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائمين بالتدريسأعضاء يـــــان بأسماء ب

 (البكالوريوسم ) درجة 2221/2222للعام الجامعى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

وذلك فى              

أحكام  ضوء 

(276 ) المادة 

 :من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى

   عملية فى األقسام لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين              

  الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها"       

نائب رئيس يعتمد ،،،        لكلية                        عميد ا                 شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )             ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

           

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
14 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 م
ــــــــــــــــــــــــــساإل

 مـــــــــــــ
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقة ررــــــالمق

اجمالى  الساعاتعدد

 الساعات
 

 مـــــالقس
 عملى نظرى

إشراف 
 عملى

2 
ص/ هدير مصطفى يوسف 

 الخرصاوى
 معيده

Medicinal plants 2212دى الئحة  فارم  األول المستوى  ---- 6 ----- 

12 

لع
ا

ـــ
ـ

ق
ـــ

يــاق
ـــ

ـــ
ــ

ر
 

Pharmacognosy -2 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى  ---- 6 ----- 

phytochemistry -1  9102المستوى الثالث الئحة  ---- 6 ----- 

  نهى  محمد سعيد كدشص/ 6

 همعيد

Medicinal plants 2212دى الئحة  فارم  األول المستوى  ---- 6 ----- 
12 

Pharmacognosy -2 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى  ---- 6 ----- 

phytochemistry -1  9102المستوى الثالث الئحة  ---- 6 ----- 

7 
ص/ دينا بسيونى عطا الله 

 خضر
 همعيد

Medicinal plants 2212دى الئحة  فارم  األول المستوى  ---- 6 ----- 
12 

تطبيقية عقاقير 2216الفرقة الخامسة الئحة    ---- 6 ----- 

Pharmacognosy -2 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى  ---- 6 ----- 

 معيده ص/ريهام منصور محمود  2

Medicinal plants 2212دى الئحة  فارم  األول المستوى  ---- 6 ----- 
12 

تطبيقية عقاقير 2216الفرقة الخامسة الئحة    ---- 6 ----- 

Pharmacognosy -2 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى  ---- 6 ----- 

 معيده غريب صبحى صفاء/  ص 2

Medicinal plants 2212دى الئحة  فارم  األول المستوى  ---- 6 ----- 

12 Pharmacognosy -2 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى  ---- 6 ----- 

phytochemistry -1  9102المستوى الثالث الئحة  ---- 6 ----- 

 معيده ص/ غاده جمال رجب 12

Medicinal plants 2212دى الئحة  فارم  األول المستوى  ---- 6 ----- 

تطبيقية عقاقير 12 2216الفرقة الخامسة الئحة    ---- 6 ----- 

Pharmacognosy -2 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى  ---- 6 ----- 

 داخل الكلية 



 

 

 

 

 

 

بيـــــان \

 األولبالكلية الفصل الدراسى  هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائمين بالتدريسأعضاء بأسماء السادة 

 () درجة البكالوريوس م2221/2222للعام الجامعى  

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 

 الوظيفية
 لفرقةا ررــــــالمق

جمالى إ الساعاتعدد

الساعا

 ت
 

 القسم
 عملى نظرى

إشراف 
 عملى

1 
د / عبد العزيز السيد عبد .أ

 العزيز
 أستاذ

Pharmacy orientation 0.5 المستوى األول فارم دى ----- ----- 

14 

ال
ا 
جي

لو
نو

تك
ية

دل
صي

ال
 

 

Pharmaceutics-1 
المستوى الثانى فارم دى الئحة 

9102 
1 ----- 2 

0صيدلة صناعية  9109 الئحة الرابعة   1 ----- 2 

9109الرابعة الئحة  مستحضرات تجميل  1 ----- 2 

Cosmetic preparations  9102الفرقة الخامسة الئحة  1 ----- ----- 

 إدارة الجودة فى 

 المؤسسات الصحية
9102الفرقة الخامسة الئحة   2.2 ----- ----- 

Pharmaceutics-III  9102المستوى الثالث الئحة  1 ----- 2 

 .م.د / إيمان أحمد إبراهيم مزيدأ 2
أستاذ 
 مساعد

Pharmacy orientation 0.5 المستوى األول فارم دى ----- ----- 

13.2 

Pharmaceutics-1 
المستوى الثانى فارم دى الئحة 

9102 
1 ----- 2 

0صيدلة صناعية  9109 الئحة الرابعة   1 ----- 2 

9109الرابعة الئحة  مستحضرات تجميل  1 ----- 2 

Cosmetic preparations  9102الفرقة الخامسة الئحة  1 ----- ----- 

Pharmaceutics-III  9102المستوى الثالث الئحة  1 ----- 2 

 م.م / أيه رفعت محمد مصطفى 3
مدرس 
 مساعد

Pharmaceutics-1 
المستوى الثانى فارم دى الئحة 

9102 
----- 6 ----- 

12 
0-صيدلة صناعية 9102الرابعة الئحة    ----- 6 ----- 

 :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى276وذلك فى ضوء أحكام المادة )                     
                                                                            التابعة لها وحدة قائمة بذاتها" عملية فى األقسام  الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهدلمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين               

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )           ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
12 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 داخل الكلية 



 األولبالكلية الفصل الدراسى  القائمين بالتدريس هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضاء بيـــــان بأسماء السادة 

 () درجة البكالوريوسم 2221/2222للعام الجامعى  

 

 مـــــــــــــــسإلا م
الدرجة 

 الفرقة ررــــــالمق الوظيفية
اجمالى  الساعاتعدد

 الساعات
 

 القسم
 عملى نظرى

إشراف 

 عملى

 / فاطمه أحمد قاسمص  4
مدرس 

 مساعد

Pharmaceutics-III 6 ----- 9102 الئحة الثالث المستوى ----- 
12 

ال
ية

دل
صي

 ال
يا
ج

لو
نو

تك
 

 

9109 الئحة الرابعة مستحضرات تجميل  ----- 6 ----- 

 معيده ص/ رانيا محمد محمد صقر   2
Pharmaceutics-III 6 ----- 9102 الئحة الثالث المستوى ----- 

12 
Pharmaceutics-1 

المستوى الثانى فارم دى الئحة 
9102 

----- 6 ----- 

 البديع عبد حسنى ريهام/ص 6
 Pharmaceutics-1 معيده

المستوى الثانى فارم دى الئحة 
9102 

----- 6 ----- 
12 

Pharmaceutics-III  9102المستوى الثالث الئحة  ----- 6 ----- 

 الطويل صفوت هدير/  ص   7
 Pharmaceutics-1 معيده

المستوى الثانى فارم دى الئحة 
9102 

----- 6 ----- 
12 

0صيدلة صناعية  9109 الئحة الرابعة   ----- 6 ----- 

 Pharmaceutics-1 معيده إبراهيم عارف زينب 2
المستوى الثانى فارم دى الئحة 

9102 
----- 6 ----- 

12 
Pharmaceutics-III 6 ----- 9102 الئحة الثالث المستوى ----- 

9109 الئحة الرابعة مستحضرات تجميل معيده ص/أسماء أنور الشيخ 2  ----- 6 ----- 
12 

Pharmaceutics-III 6 ----- 9102 الئحة الثالث المستوى ----- 

 Pharmaceutics-1 معيده بشاره صبحى كامل مارينا 12
المستوى الثانى فارم دى الئحة 

9102 
----- 6 ----- 

12 
0صيدلة صناعية  9109 الئحة الرابعة   ----- 6 ----- 

 :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى276وذلك فى ضوء أحكام المادة )                          
 قسام  الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ                    

 ا"وحدة قائمة بذاته                 

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  )            ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد  ا.د/ عبد العزيز    )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/

              

     

 جامــعة كــفر الشيخ       
 كلية الصيدلة           

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
16 

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 داخل الكلية 



 

 

 

بيـــــان 

  األولبالكلية الفصل الدراسى  المعاونة القائمين بالتدريسهيئة التدريس والهيئة أعضاء بأسماء السادة 

 () درجة البكالوريوسم 2221/2222للعام الجامعى  

 مـــــــــــاالس م
الدرجة 

 الوظيفية
 الفرقة ررــــــالمق

اجمالى  الساعاتعدد

 الساعات
 

 القسم
 عملى نظرى

إشراف 

 عملى

1 
محمد د/ وجدى محمد أ.م.

 الدهنه
أستاذ 
 مساعد

Pharmaceutical organic 
chemistry-1 

 2 ---- 1 9102المستوى االول فارم دى 

2 

ية
دل
صي
ال
ء 
يا
يم
لك
ا

 

 2 ---- 2.2 9109الفرقة الرابعة الئحة  كيمياء شرعيه 

Pharmaceutical organic 
chemistry-3 

 2 ---- 1 9102 دى فارم المستوى الثانى

Scientific Writing  2.2 9102المستوى الثانى فارم دى ---- ----- 

 / تامر محمد إبراهيمأ.م.د 2
أستاذ 
 مساعد

Pharmaceutical organic 
chemistry-3 

 2 ---- 1 9102 دى فارم االول المستوى

12 

 2 ---- 2.2 9109الفرقة الرابعة الئحة  كيمياء شرعيه 

Scientific Writing  2.2 9102المستوى الثانى فارم دى ---- ----- 

Medicinal chemistry-1 2 ---- 1 9102 دى فارم الثالث المستوى 

 2 ---- 1 9102الفرقة الرابعة  3- صيدلية كيمياء

3 
د/ رفيده عبد المعطى جاب 

 الله 
 مدرس

Pharmaceutical organic 
chemistry-1 

 2 ---- 1 9102فارم دى  المستوى االول

2 Medicinal chemistry-1 2 ---- 1 9102 دى فارم الثالث المستوى 

 2 ---- 1 9102الفرقة الرابعة  3- صيدلية كيمياء

4 
 معتز أحمد ابراهيم م.م/ 

 

مدرس 
 مساعد

Pharmaceutical organic 
chemistry-1 

 ----- 6 ---- 9102المستوى االول فارم دى 
09 

Pharmaceutical organic 
chemistry-3 

 ----- 6 ---- 9102 دى فارم المستوى الثانى

  :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى276وذلك فى ضوء أحكام المادة )                   

   وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األقساملمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس               

 الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها"       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                    شئون تعليم           مدير شئون الطالب          

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

                   ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/  )

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           

 17 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

 

     Kafr El-Sheikh University     

   Faculty of Pharmacy 

Vice Dean office for Education&student Affairs 

 داخل الكلية 



 

 

 

 

 

بيـــــان 

  األولبالكلية الفصل الدراسى  هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائمين بالتدريسبأسماء السادة أعضاء 

 () درجة البكالوريوسم 2221/2222للعام الجامعى  

 مـــــــــــاالس م
الدرجة 

 الفرقة ررــــــالمق الوظيفية
اجمالى  الساعاتعدد

 الساعات
 

 القسم
 عملى نظرى

 مدرس مساعد محمد م.م/ رائد مصطفى 2
Pharmaceutical organic chemistry-1  6 --- 9102المستوى االول فارم دى الئحة 

12 

ية
دل
صي
ال
ء 
يا
يم
لك
ا

 

Pharmaceutical organic chemistry-3 6 --- 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى 

 معيد ص/أحمد السيد عبد المطلب 6

Pharmaceutical organic chemistry-3 6 --- 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى 

12 Medicinal chemistry-1 6 --- 9102 الئحة دى فارم الثالث المستوى 

 6 --- 9102الفرقة الرابعة  3- صيدلية كيمياء

 معيد ص/ محمد عبد الفضيل سعد 7

Pharmaceutical organic chemistry-1  6 --- 9102المستوى االول فارم دى الئحة 
12 

Medicinal chemistry-1 6 --- 9102 الئحة دى فارم الثالث المستوى 

 معيده ص/ سماء سعيد أحمد مرسى 2
9109 الئحة الرابعة كيمياء شرعية  6 ــ 

12 
Pharmaceutical organic chemistry-I  9102المستوى األول فارم دى الئحة  6 ــ 

 معيده أمين مصطفى أحمد أيهص/ 2

Pharmaceutical organic chemistry-3 6 ــ 9102 الئحة دى فارم الثانى المستوى 

12 Medicinal chemistry-1 6 ــ 9102 الئحة دى فارم الثالث المستوى 

 6 ــ 9102الفرقة الرابعة  3- صيدلية كيمياء

 معيده خليف فهمى على فكريهص/ 12

Pharmaceutical organic chemistry-1  6 ــ 9102المستوى االول فارم دى الئحة 

9109 الئحة الرابعة كيمياء شرعية 12  6 ــ 

Medicinal chemistry-1 6 ــ 9102 الئحة دى فارم الثالث المستوى 

 :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى276وذلك فى ضوء أحكام المادة )                         

   بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األقساملمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين               

 -الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها"       

نائب رئيس يعتمد ،،،        عميد الكلية                                         لية لشئون التعليم والطالب             شئون تعليم           مدير شئون الطالب            وكيل الك     

   الجامعة لشئون التعليم والطالب 

                   ا.د/ رمضان الدومانى (                          )                (               السيد ا.د/ عبد العزيز     )                                                                              

 ( محمد مصطفى عبد العال أ.د/  )

 

            

 جامــعة كــفر الشيخ           
 كلية الصيدلة           
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