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 27/3/2018المنعقد في  685تم الموافقة على انشاء وحدة األبحاث الطالبية بكلية الصيدلة بمجلس الجامعة رقم 

جعيصأحمد عبده . د.برئاسة أ

و تم تشكيل إدارة الوحدة على النحو االتي    

) رئيسا (عميد الكلية . د.السيد أ    

)منسق الوحدة ( أبو بكر مصطفى عبد العال . السيد د)                 مشرفا عاما (وكيل الكلية لشئون الطالب . د.السيد أ

قام بافتتاح الوحدة 

أ.د. طارق عبدهللا مرسى الجمال
 رئيس الجامعة

شحاتة غريب.د.أ
و الطالب  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

أحمد عبد المولى .د.أ
عميد كلية الصيدلة  

المشاركون في أنشطة الوحدة (2020-2018) 

من أعضاء هيئة التدريس
محمد أحمد المختار . أحمد صفوت أبو ريه                    د. أبو بكر مصطفى عبد العال             د. د

من الهيئة المعاونة
نهى جمال محمد فكرى . م.مأندرو نبيل بشري             . م.مياسر محمد عمر                     . م.م

أحمد محمود مصطفى. مصطفي أحمد حسن                          ص. ص
من الطالب الزائرين

)فرنسا (  كينزا)                  اندونيسيا ( ماال )                الجزائر (  رامى
)   فرنسا (  شينيلو )كندا ( هانا                   )اندونيسيا ( يارا   

من الطالب الحاليين
)     كالكلينيخامسة ( مارينا جمال شهدي )        كلينيكالثالثة ( لبنى أنور عبد الحفيظ )       كلينيكالرابعة (يوستينا ايمن ماهر 
)ثالثة عام (بهاء  كيرليس)                         ثالثة عام (عثمان محمد حسن )                رابعة عام ( أمنية أحمد ابراهيم 

من الطالب السابقين
شيماء جمال                           سحيبيسرى                           كوثر  كيرليس:  2020خريجو 
محمد أحمد محمود                   محمد أحمد عبد الباقي                  محمد عادل خليفة:  2019خريجو 

ريم محروس       محمد فتحي همام         عمر الشاذلي        اماني خميس         أمل عبد الفتاح        مارك حسني 
أحمد بدر الدين :   2018خريجو 
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وحدة األبحاث الطالبية

أحمد عبد المولى .د.أ
عميد كلية الصيدلة  

أبو بكر . د
مصطفى عبد العال

حاث  د المو لوحدة األ دلة االستاذ الدكتور أحمد ع ة الص ل د  زارة عم
ر الوحدة  ة لتفقد تجه و تط  الطالب

حث داع و ال د من اال عه للطالب لم شج ادته دعمه ألعمال الوحدة و  دى س  أ
ة ع مستوى الجامعات الم العل حاث الطالب .ةو أث ع تم وحدة األ  

محمد . د
أحمد المختار 

أحمد صفوت . د
أبو ريه

الوحدة  النشاءقرار الجامعة 

 عبدالهادىياسر /د
مصطفى


