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 7102/7102للعام الجامعي  اللجان الداخلية بقسم الكيمياء

 الهدف العام: التشارك في مهام وأعباء القسم، وتطوير أداء القسم.

 رؤساء الشعب وأمين المجلسلجنة  (0

 تختص بإدارة الشعب والمجلس

a. رئٌس شعبة الكٌمٌاء العضوٌة   أ.د. مجدي ٌوسف عبد العال 

b. ٌس شعبة الكٌمٌاء االعضوٌةرئ   أ.د. ماجدة عبد العزٌز عقل 

c.  .رئٌس شعبة الكٌمٌاء الحٌوٌة   الخواجه ٌوسف أم علًأ.د 

d. أمٌن المجلس   خلٌفة أ.د. إٌهاب عبد اللطٌف 

 لجنة المستشارين (7

 تختص باالستشارات اإلدارية والتطويرية وحل النزاعات

a.  رئٌس اللجنة    خلٌلمحمد أ.د. عبد الجلٌل 

b.  ًللجنةعضو ا    حسنمحمد أ.د. شوق 

c.  عضو اللجنة    عتمانعلً علً أ.د. حسن 

d. عضو اللجنة    أحمد أ.د. عوض إبراهٌم 

e. عضو اللجنة    أ.د. محمد عبد الحافظ الفار 

f.  عضو اللجنة    سمرهالسٌد أ.د. سالم 

g. عضو اللجنة    إبراهٌم أ.د. سهٌر عبد الحكم 

h. عضو اللجنة    أ.د. نجوى عبد العال نوار 

 بالقسم )لجنة تطوير المناهج( لجنة الجودة الداخلية (3

 تختص بأمور الجودة وتطوير المناهج

a. منسق القسم ورئٌس اللجنة  أ.د. محمد إسماعٌل أبو العٌنٌن 

b.  منسق برنامج بكالورٌوس الكٌمٌاء وعضو اللجنة   عبد الهاديأحمد د. إبراهٌم 

c. لجنةمنسق برنامج بكالورٌوس الكٌمٌاء الحٌوٌة وعضو ال   قنٌر د. فردوس فوزي 

d. منسق برنامج بكالورٌوس البتروكٌماوٌات وتطبٌقاتها وعضو اللجنة    د. دالٌا مختار عٌاد 

e.  منسق برامج دبلوم وماجستٌر ودكتوراه الكٌمٌاء الحٌوٌة وعضو اللجنة   نجمعلً السٌد د. عمرو 

f. ةوعضو اللجن منسق برامج ماجستٌر ودكتوراه الكٌمٌاء غٌر العضوٌة   زكً د. رانٌا رمضان 

g. وعضو اللجنة منسق برامج ماجستٌر ودكتوراه الكٌمٌاء التحلٌلٌة   ٌوسف د. هانً مصطفى 

h. ًمنسق برامج ماجستٌر ودكتوراه الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة وعضو اللجنة   السٌد شلبً د. كمال شلب 

i. نةمنسق برامج ماجستٌر ودكتوراه الكٌمٌاء العضوٌة وعضو اللج  عبد السالم د. إبراهٌم عبد الجلٌل 

j. مسئول تقٌٌم األوراق اإلمتحانٌة وعضو اللجنة   أ.د. مجدي ٌوسف عبد العال 

k. مسئول تقٌٌم األوراق اإلمتحانٌة وعضو اللجنة   أ.د. ماجدة عبد العزٌز عقل 

l.  مسئول تقٌٌم األوراق اإلمتحانٌة وعضو اللجنة   العٌانإبراهٌم أ.د. أسامة 
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m. وراق اإلمتحانٌة وعضو اللجنةمسئول تقٌٌم األ   أ.د. غادة ٌحً عبد اللطٌف 

n.  .مسئول تقٌٌم األوراق اإلمتحانٌة وعضو اللجنة   السكريمحمد عادل أحمد د 

 لجنة تطوير العملي (4

 بمتابعة العملي وتطوير المقررات العمليةتختص 

a. اللجنة لعملً "تعرٌف المركبات العضوٌة"رئٌس     أ.د. عبد العزٌز سٌد األهل 

b. ًعضو اللجنة لعملً "تعرٌف المركبات العضوٌة"    حموده د. محمد المتول 

c. عضو اللجنة لعملً "تعرٌف المركبات العضوٌة"      د. محمد أبو زٌد 

d. .اللجنة لعملً "تحضٌر المركبات العضوٌة" عضو    إبراهٌم منى السٌد د 

e.  .تحضٌر المركبات العضوٌة"اللجنة لعملً  عضو    توفٌق إٌمان حلمًد" 

f. اللجنة لعملً "الكٌمٌاء العضوٌة التطبٌقٌة" عضو    دادهد. أحمد المكباتً ق 

g. اللجنة لعملً "الكٌمٌاء العضوٌة التطبٌقٌة" عضو    شفٌق د. أمٌرة لبٌب 

h. اللجنة لعملً "الكٌمٌاء العضوٌة التطبٌقٌة" عضو   الدٌن عبد الغنً د. غادة عماد 

i. ء التحلٌلٌة"عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌا   أ.د. ماجدة علً عبد العزٌز عقل 

j.  عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء التحلٌلٌة"    خلٌفةإبراهٌم أ.د. مجدي 

k. عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء التحلٌلٌة"    ٌوسف د. هانً مصطفى 

l.  عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة"    العزٌز فودهأ.د. عبد 

m.  لفٌزٌائٌة"عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء ا    شلبًشلبً السٌد د. كمال 

n. عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة"    د. أحمد فتحً ملوك 

o.  الكٌمٌاء غٌر العضوٌةعضو اللجنة لعملً "    مصطفىمحمود أ.د. محسن" 

p. عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء غٌر العضوٌة"    زكً د. رانٌا رمضان 

q. لعضوٌة"عضو اللجنة لعملً "الكٌمٌاء غٌر ا   أحمد رضوان د. أحمد حمدي 

r. عضوي اللجنة لعملً "دبلوم الكٌمٌاء الحٌوٌة"  الطوٌل محمد / حنان قنٌر د. فردوس فوزي 

s.  عضوي اللجنة لعملً "كٌمٌاء حٌوي مستوى ثانً"  جبرٌل نجم / سارة حمديعلً د. عمرو 

t.  عضوي اللجنة لعملً "كٌمٌاء حٌوي مستوى ثالث"  كمالأحمد السكري / سارة عادل د. أحمد 

u. ٌعضوي اللجنة لعملً "كٌمٌاء حٌوي مستوى رابع"  عباسأحمد صالح / رانٌا أحمد ن د. نٌف 

v. عضوي اللجنة لعملً "كٌمٌاء حٌوي تربٌة"  مدكور محمد / مً عبد الخالق د. منار رفعت 

w.  أعضاء اللجنة لتفعٌل المعمل اإلفتراضً السكري / د. محمد أبو زٌد / مٌنا شوقًعادل د. أحمد   

 بحث والمقال"تطوير "ال لجنة (5

 والتحول بقدر اإلمكان إلى "مشروع تخرج" "والمقال البحث"بتطوير مقرر  تختص

a.  رئٌس اللجنة    مصطفىإبراهٌم أ.د. سحر 

b. عضو اللجنة    أ.د. وفاء سالمة حمامة 

c. عضو اللجنة    أ.د. نجوى عبد العال نوار 

d. .عضو اللجنة    شادي محمد الدفراوي د 

e. ضو اللجنةع    د. أمٌرة لبٌب شفٌق 
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f. عضو اللجنة    د. هالة أحمد فوزي 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي (6

 تختص باإلرشاد األكاديمي للطالب

a. رئٌس اللجنة  أ.د. محمد إسماعٌل أبو العٌنٌن 

b. ٌعضو اللجنة  د. أحمد زٌن العابدٌن  عضو اللجنة  م حامد مصطفىأ.د. سحر إبراه 

c. ًعضو اللجنة  د. أحمد فتحً ملوك ةعضو اللجن  أ.د. غادة ٌحً عبد اللطٌف العواض 

d. عضو اللجنة  د. محمود نبٌل عبد الهادي عضو اللجنة   أ.د. عز الدٌن راشد قندٌل 

e. عضو اللجنة د. أحمد حمدي أحمد رضوان عضو اللجنة   أ.د. سالم السٌد سمرة 

f. عضو اللجنة  د. هبة محمد عباس متولً عضو اللجنة   أ.د. محمد السٌد إمام 

g. عضو اللجنة  د. محمد أحمد أبو زٌد عضو اللجنة   بد الرسولأ.د. هانم ع 

h.   عضو اللجنة  أ.د. عبد العزٌز فتوح عبد العزٌز 

i. عضو اللجنة   د. أحمد المكباتً محمد قدادة 

j. عضو اللجنة   د. محمد ٌوسف الصعٌدي 

k. عضو اللجنة   د. درٌة صالح عبد العظٌم 

l. ًعضو اللجنة  د. أحمد فكري عبد الحق شلب 

m.  .عضو اللجنة  إبراهٌم أحمد عبد الهادي ٌوسفد 

n. عضو اللجنة  د. إبراهٌم عبد الجلٌل عبد السالم 

o. عضو اللجنة   د. أحمد محمد عادل السكري 

p. عضو اللجنة   د. دالٌا مختار عٌاد حنا 

q. عضو اللجنة  د. رانٌا رمضان زكً إبراهٌم 

r. عضو اللجنة   د. شادي محمد الدفراوي 

s. عضو اللجنة   د. عمرو علً السٌد نجم 

t. عضو اللجنة   د. فردوس فوزي قنٌر 

u. ًعضو اللجنة   د. كمال شلبً السٌد شلب 

v. عضو اللجنة  د. منال جمال محمود الفداوي 

w. عضو اللجنة   د. السٌد رشاد الغرقاوي 

x. عضو اللجنة   د. منى السٌد محمد إبراهٌم 

y. عضو اللجنة  د. نٌفٌن أحمد صالح محمد إسالم 

z. عضو اللجنة  د. هانً مصطفى مصطفى ٌوسف 

aa. عضو اللجنة  د. وفاء صالح الدٌن محمد أبو الٌزٌد 

bb.  عضو اللجنة   عبد المجٌدمصطفى د. سها 

cc. عضو اللجنة   د. نهى شاكر محمد ٌوسف 

dd.  .عضو اللجنة   توفٌق إٌمان حلمًد 

ee. عضو اللجنة   د. محمد المتولً حموده 
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ff. عضو اللجنة   د. أمٌرة لبٌب شفٌق 

gg. عضو اللجنة   د. منار رفعت عبد الخالق 

hh. عضو اللجنة  عبد الغنً د. غادة عماد الدٌن 

ii. عضو اللجنة  العاصمً د. هالة أحمد فوزي 

jj. عضو اللجنة   د. نانٌس ناجً سلٌمان 

 لجنة التدريب الصيفي (2

 تختص بتنظيم وتطوير التدريب الصيفي للطالب

a.  رئٌس اللجنة    مصطفىإبراهٌم أ.د. سحر 

b. عضو اللجنة    أبو الرٌش محمد برأ.د. جا 

c. عضو اللجنة    د. أحمد المكباتً قداده 

d.  .عضو اللجنة    توفٌق إٌمان حلمًد 

e. .عضو اللجنة    شادي محمد الدفراوي د 

 لجنة الجداول (2

 تختص بوضع تصور توزيع األعباء التدريسية

a. رئٌس اللجنة   عبد السالم د. إبراهٌم عبد الجلٌل 

b. عضو اللجنة    النضر  أ.د. حامد محمد أبو 

c.  عضو اللجنة    أ.د. أحالم حلمً عباس 

d. عضو اللجنة    د. عمرو علً السٌد نجم 

e. عضو اللجنة    ٌوسف د. هانً مصطفى 

f. عضو اللجنة    العبدٌن د. أحمد زٌن 

g. أعضاء اللجنة  اسالم عبد الغفار / مٌنا شوقً / سارة حمدي 

 لجنة مصادر التعلم (9

 لم بمخازن القسم )الكيماويات، واألجهزة، والزجاجيات(، تدعيم وصرف، والكتب الجامعيةتختص بتنمية مصادر التع

a.  .رئٌس اللجنة    حامد محمد أبو النضرأ.د 

b. عضو اللجنة مختص بمخازن القسم    أ.د. مجدي ٌوسف عبد العال 

c. عضو اللجنة مختص بمخازن القسم    الدفراوي محمد د. شادي 

d. ضو اللجنة مختص بالكتب الجامعٌةع    أ.د. سالم السٌد سمره 

e. عضو اللجنة مختص بالكتب الجامعٌة   أ.د. محمد إسماعٌل أبو العٌنٌن 

 لجنة قبول طالب الدراسات العليا  (01

 بفحص وترتيب أوراق المتقدمين للدراسات العليا، وتحديد المواد التكميلية، إن وجدت.تختص 

a. رئٌس اللجنة    أ.د. مجدي ٌوسف عبد العال 

b. عضو اللجنة     عٌاد لٌا مختارد. دا 

c.  عضو اللجنة   عقلعلً عبد العزٌز أ.د. ماجدة 

d. .عضو اللجنة    عبد اللطٌفٌحً د. غادة أ 
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e.  .عضو اللجنة    الخواجه ٌوسف أم علًأ.د 

f.  عضو اللجنة    السكريعادل د. أحمد 

g. عضو اللجنة    صالح أحمد د. نٌفٌن 

h.  عضو اللجنة    نجمعلً السٌد د. عمرو 

i. .عضو اللجنة    قنٌر فردوس فوزي د 

 اللجنة الثقافية  (00

 تنظيم السمنارات والندوات العلمية والثقافيةباإلعالم وتختص 

a.  رئٌس اللجنةمسئول الندوات العلمٌة والثقافٌة و    مصطفىإبراهٌم أ.د. سحر 

b. عضو اللجنةمسئول السمنارات و    خلٌفة أ.د. إٌهاب عبد اللطٌف 

c.  عضو اللجنةمسئول الندوات العلمٌة والثقافٌة و    الجمالأحمد أ.د. عال 

d.  .عضو اللجنةمسئول صفحة القسم و    العابدٌن أحمد زٌند 

 والعالقات العامة اإلجتماعيةاللجنة   (07

 تختص بالتواصل وتنظيم المناسبات اإلجتماعية

a. رئٌس اللجنة    حسن أ.د. عصام عرفة 

b. عضو اللجنة   أ.د. محمد إسماعٌل أبو العٌنٌن 

c.  عضو اللجنة    إمامالسٌد أ.د. محمد 

d.  عضو اللجنة    برغوثأحمد أ.د. مجد 

e. عضو اللجنة    زكً د. رانٌا رمضان 

f. عضو اللجنة     عٌاد د. دالٌا مختار 

 لجنة اإلسكان  (03

 بوضع تصور توزيع الغرف واألثاث بين أعضاء القسمتختص 

a.  .رئٌس اللجنة    محمد محمد الدفراويأ.د 

b. عضو اللجنة   الحسٌنً العسقالنً  أ.د. عبد المنعم 

c.  عضو اللجنة     أ.د. حامد محمد أبو النضر 

d. عضو اللجنة    أ.د. توفٌق حسن رخا 

e. عضو اللجنة    أ.د. نجوى عبد العال نوار 

f.  .عضو اللجنة    العٌانإبراهٌم أسامة أ.د 

g. عضو اللجنة    د. أحمد المكباتً قداده 

h.  .نةعضو اللج    نجمعلً السٌد عمرو د 

 لجنة تنمية الموارد الذاتية بالقسم  (04

 تختص بتنمية الموارد الذاتية للقسم

a. المشرف على جهاز الرنٌن النووي ورئٌس اللجنة   أ.د. محمد محمود أبو الذهب 

b. المشرف على وحدة صناعة وتطوٌر البالستٌك وعضو اللجنة   أ.د. مجدي ٌوسف عبد العال 

c. لمشرف على وحدة الصابون والمنظفات وعضو اللجنةا  د. إبراهٌم عبد الجلٌل عبد السالم 
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d.  المشرف على وحدة المٌاه المعالجة وعضو اللجنة   أ.د. ماجدة عبد العزٌز عقل 

e. على وحدة المٌاه المعالجة وعضو اللجنة المشرف  أ.د. إٌمان محمد محمود كشك 

f.  اللجنةالمشرف على معمل القٌاسات المغناطٌسٌة وعضو    أ.د. محسن محمود مصطفى 

g. المشرف على معمل اإلمتصاص الذري وعضو اللجنة   أ.د. محمد محمد الدفراوي 

h.  .المشرف على معمل القٌاس الحراري   أحمد عوض إبراهٌمأ.د 

i.  المشرف على معمل البٌئة وعضو اللجنة   العٌانإبراهٌم أ.د. أسامة 

j. ةالمشرف على معمل الطٌف وعضو اللجن   أ.د. إٌهاب عبد اللطٌف خلٌفة 

 لجنة متابعة خطة الصيانة والنظافة  (05

 تختص بصياغة خطة الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذها

a.  .رئٌس اللجنة  الجمالأحمد السٌد أ.د. عال أ.د 

b. عضو اللجنة   شفٌق د. أمٌرة لبٌب 

c. عضو اللجنة   د. منار رفعت عبد الخالق 

d. ًعضو اللجنة   د. غاة عماد الدٌن عبد الغن 

e. عضو اللجنة   كد. أحمد فتحً ملو 

f.  عضو اللجنة   العابدٌن زٌند. أحمد 

g.  .عضو اللجنة   عبد الهادي نبٌلمحمود د 

 اللجنة المالية  (06

 تختص بالرقابة والمتابعة لموارد ومصروفات القسم

a. رئٌس اللجنةمسئول الرقابة والمتابعة و   أ.د. إٌهاب عبد اللطٌف خلٌفة 

b.  لمتابعة وعضو اللجنةمسئول الرقابة وا   أ.د. أحالم حلمً عباس 

c. مسئول الرقابة والمتابعة وعضو اللجنة   د. السٌد رشاد الغرقاوي 

d.  مسئول استمارات المستحقات المالٌة لشعبة الالعضوٌة وعضو اللجنة   أبو النضرمحمد أ.د. حامد 

e. مسئول استمارات المستحقات المالٌة لشعبة الالعضوٌة وعضو اللجنة   العابدٌن د. أحمد زٌن 

f. عضو اللجنةمسئول استمارات المستحقات المالٌة لشعبة الحٌوٌة و   الخواجهٌوسف أم علً . أ.د 

g. مسئول استمارات المستحقات المالٌة لشعبة الحٌوٌة وعضو اللجنة   عبد الخالق د. منار رفعت 

h. لجنةعضو المسئول استمارات المستحقات المالٌة لشعبة العضوٌة و  د. إبراهٌم عبد الجلٌل عبد السالم 

i. مسئول استمارات المستحقات المالٌة لشعبة العضوٌة وعضو اللجنة   إبراهٌم د. منى السٌد 


