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 تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة:
 :اإلدارةمجلس  أوال:

 ةالوظيف االسم التوصيف الوظيفى م

 اإلدارةرئيس مجلس   .1
 ()عميد الكلية

 عميد الكلية  أ.د/أحمد محمد املتولي غنيم
ورئيس مجلس إدارة 

 املستشفيات الجامعية
وكيل الكلية لشئون الدراسات  أ.د/ عمرو محمد موسي زعير وكالء الكلية  .2

 العليا والبحوث
وكيل الكلية  لشئون خدمة  أ.د/ سحر محي الدين هزاع

 نمية البيئةاملجتمع وت
وكيل الكلية لشئون التعليم  أ.د/ وليد سامي يوسف محمد

 والطالب
مدير وحدة ضمان   .3

 الجودة 
 أستاذ التشريح  أ.د.منال ابراهيم البرماوى 

 رئيس قسم  32عدد   .4
 ) اقسام الكلية (

 

أستاذ ورئيس قسم األذن واألنف  أ.د/ محمد ناصر الشيخ                   
             والحنجرة

د/إيمان مصطفي محمود 0أ
 سليمان     

أستاذ ورئيس قسم الطب 
            الشرعي والسموم

أستاذ ورئيس قسم  األمراض  د/ حجازي محمد محمد حجازي       0أ
  الباطنة

د/ هالة محي الدين محمد 0أ
 الجندي 

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال  
مجلس قسم التخدير والعناية 

 ملركزة الجراحية    ا

أ.د/ هويدا إسماعيل حسين 
 إسماعيل      

أستاذ ورئيس قسم الطفيليات  
                              الطبية

أستاذ ورئيس قسم  الصحة  د/ نهال صالح الدين عبد الحي     0أ
      العامة وطب املجتمع

اذ ورئيس قسم األشعة أست أ.د/ محمد فتحي السيد داود               
        التشخيصية والتصوير الطبي

        

أستاذ ورئيس قسم األمراض  د/ هدي مختار عبد القادر بحر          0أ
                                   الصدرية

أستاذ ورئيس قسم  د/ محمد زكريا حسين حسن           0أ
امليكروبيولوجيا الطبية 
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 ةالوظيف االسم التوصيف الوظيفى م

                     واملناعة

أستاذ ورئيس قسم الجراحة  د/ أحمد حسن حسن نوفل       0أ
                      العامة

أستاذ ورئيس قسم جراحه املخ  أ.د/ علي إبراهيم محمد  سيف                 
 واألعصاب

راض أستاذ ورئيس قسم األم د/ مي عبد الرءوف عيسي                     0أ
 العصبية والنفسية

أستاذ ورئيس قسم الطب  أ.د/ ميرفت عبد الستار السرجانى       
    الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

                      

أستاذ ورئيس قسم الكيمياء  أ.د/ منال محمد على البطش                
             الحيوية الطبية

د الحليم أبو د/ طارق إبراهيم عب0أ
 النور            

أستاذ ورئيس قسم جراحه 
                                              العظام

أ.د/ مها مصطفي فهمي 
 شملولة                     

  أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا

أ.د/ نجالء إبراهيم عبد املنعم 
 سرحان     

 أستاذ ورئيس قسم الهستولوجيا

                         

أستاذ ورئيس قسم عالج األورام  أ.د/ هشام احمد توفيق جبر                          
 باإلشعاع

أ.د/ مى محمد عبد املنعم 
 سالمة

أستاذ وقائم بتسيير أعمال 
مجلس قسم طب القلب 

 واألوعية الدموية

ر أعمال أستاذ وقائم بتسيي أ.د/ نهي نبيل محمد دغيم 
مجلس قسم األمراض الجلدية 

      والتناسلية

أستاذ وقائم بتسيير أعمال  د/ مجدي صالح احمد موسي            0أ
مجلس قسم طب العين 

 وجراحتها

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال  د/ احمد حسن أبو فريخة      0أ
مجلس قسم التوليد وأمراض 

            النساء

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال  صالح الدين محمد القال                أ.د/ فريال 
مجلس قسم طب املناطق 
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 ةالوظيف االسم التوصيف الوظيفى م

  الحارة والحميات

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال  د/ منال عبد الواحد احمد عيد             0أ
مجلس قسم الباثولوجيا 

   اإلكلينيكية

د/ عبد الرحمن محمد ماجد أ.
 املشد 

بتسيير أعمال  أستاذ وقائم 
  مجلس قسم طب األطفال

أ.د/ عبد الناصر خليفة سليمان 
 الجمسي               

أستاذ وقائم بتسيير أعمال 
مجلس قسم جراحة املسالك 

  البولية والتناسلية

د/ عالء بسيوني سعيد 0أ
 محمود      

أستاذ وقائم بتسيير أعمال 
مجلس قسم  جراحه القلب 

                                  والصدر

أستاذ وقائم بتسيير أعمال  د/ أمل محمد محمد أبو العال0أ
مجلس قسم التشريح االدمى 

      وعلم األجنة

أ.د/ امجد عبد الرحمن مرزوق 
 هندي                 

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال 
مجلس قسم جراحه التجميل 

                               واإلصالح

أ.د/ عادل حسيني ابو هاشم 
 قمحاوي               

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال 
مجلس قسم جراحه األوعية 

 الدموية

أستاذ وقائم بتسيير أعمال  أ.د / محمد احمد حسن الهنيدي                    
مجلس قسم طب الطوارئ 

 واإلصابات

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال  أ.د/ هبه عبدالجليل على محمود      
       مجلس قسم الفارماكولوجيا

                          

د/ هالة فؤاد يوسف فهمي 0أ
 البرادعي         

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال 
           قسم الفسيولوجيا الطبية

              

 أمين الكلية  الغمرى  أ.أيمن أمين الكلية  .5
الطالب  عضو م  .6

 )دعوة(
 الفرقه الخامسه  أحمد طارق أبو الفتوح السيد 

عمرو رياض محمد عبد الوهاب 
 حموده

 الفرقه الخامسه
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 ةالوظيف االسم التوصيف الوظيفى م

ممثل من املجتمع   .7
 الخارجي )دعوة(

رئيس قسم االطفال  د.وليد طلبه 
بمستشفى كفر الزيات العام 

 سابقا  –
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 نفيذي للوحدةثانيا : الفريق الت
 الوظيفة االسم التوصيف الوظيفى م

مدير وحدة  نائب  .1
 ضمان الجودة 

طب املناطق الحارة أستاذ  حنان سليمانأ.د.
  والحميات 

 

 (ملحق مهام اللجان )انظر اللجان :
 املسئول  اللجان  م

 حوكمة (واللقيادة ، ا الهيكل التنظيميلجنة التخطيط واملتابعة )التخطيط االستراتيجي ،  .1

أ.د.منال  التخطيط االستراتيجي
 البرماوى

مدير وحدة ضمان  –أستاذ التشريح 
 الجودة 

 أستاذ املناطق الحارة والحميات  أ.د.دينا حازم 
 مدرس طب املناطق الحارة والحميات  نبيله الجزارد.

 ة أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكي أ.د.وسام صالح  القيادة والحوكمة:

 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية أ.د.سها سعيد
 (التعليم والتعلم ،  املوارد املالية واملاديةلجنة املوارد )  .2

املوارد املالية 
 :واملادية

أ.د.أيمان عادل 
 حسبى 

 املسئول عن املوقع االلكترونى

 مدرس التشريح  هبه عراقيب أ.د.
التعليم والتعلم 

 والتسهيالت املادية
 للتعلم:

  التشريحأستاذ   منى زعيرأ.د.
 أستاذ التشريح أ.د.دعاء هيبه 

.سالى ماهر د
 جمال الدين

 الباطنة العامه  مدرس مساعد
 

د.دينا جمال 
 الدين السعيد

 الباطنة العامه  مدرس مساعد
 

 (الطالب والخريجون، أعضاء هيئة التدريساإلداري ،الجهاز لجنة املوارد البشرية )  .3

 مدرس االمراض الجلدية والتناسلية  أسراء الهوارى د. اإلداريالجهاز 
 مدرس التشريح وعلم االجنه  سلطان د.وئام 

 أمين الكلية  الغمرى  أيمنأ.
د.هبه كامل  أعضاء هيئة التدريس

 محمود خليفه
مدرس الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية 
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 املسئول  اللجان  م

 فالمدرس طب االط الهوارى اسالمد 

 مدرس مساعد االشعه التشخيصية د.نوران االسود

 معيد التشريح  د.نوران حمدى 

أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم  أ.د.على الديب  الطالب والخريجون
 والتأهيل 

د.محمد جابر 
 بسطويسى 

 املسئول عن االرشاد االكاديمى 

د.محمد حسن ابو 
 زيد

اتيزم مدرس الطب الطبيعى والروم
 والتأهيل

أحمد طارق أبو 
 الفتوح السيد 

 الفرقه الخامسه 

عمرو رياض 
محمد عبد 

 الوهاب حموده

 الفرقه الخامسه

 ( البيئة املشاركة املجتمعية وتنميةلجنة املشاركة املجتمعية )  .4

املشاركة 
املجتمعية وتنمية 

 البيئة

د. ياسمينه 
 العطار

 ية  مدرس االمراض الجلدية والتناسل
 

 مدرس الباطنة العامه د.الزهراء عالم
 (الدراسات العليا، املعايير األكاديمية والبرامج التعليميةلجنة املعايير والبرامج ) 

املعايير االكاديمية 
 والبرامج التعليمية 

 أستاذ الهستولوجى  أ.د.نجالء سرحان 

 مدرس الفسيولوجى  د.ألهام ناصف

 رس مساعد الطفيلياتمد د.وسام الجندى

أ.د.منال  الدراسات العليا 
 البرماوى 

 أستاذ التشريح 

 مدرس مساعد الفسيولوجى  د.نسمه الزياتى 

 مدرس مساعد االنف واالذن والحنجره  د.محمد خطاب

 مدرس مساعد االشعه التشخيصية  د.رنا خليفه 
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 املسئول  اللجان  م

 األخرى (ث العلمي واألنشطة العلمية البح، املصداقية واألخالقياتلجنة البحث العلمي )  .5

البحث العلمي 
 : واألنشطة العلمية

د.قدرية 
 املرشدى 

 استاذ مساعد التشريح 

 مدرس االمراض الصدرية  د.والء موافى 
 واالستبيانات والتغذية الراجعة إدارة الجودة والتطوير املستمرلجنة   .6

إدارة الجودة والتطوير 
 املستمر

 أستاذ مساعد عالج االورام  شد  أ.د.نهال امل
 أستاذ طب املناطق الحارة والحميات  أ.د.حنان سليمان 

د.حنان مظهر 
 الخولى 

 مدرس مساعد الفارماكولوجى

 لجنة التدريب والتنمية البشرية والتوعية واإلعالن  .7

التدريب والتنمية 
 البشرية

 أستاذ الجراحة العامه  أ.د.أمل حشيش
 أستاذ الجراحة العامه  ترك  أ.د.على

ا.د.هشام 
 الطوخى 

 أستاذ طب وجراحة العين 

 أستاذ الهستولوجى  أ.د.عزة أبو ريه  .1
 

 ثالثا /اإلداريين:
 التوصيف الوظيفى  االسم  م
 تقنية املعلومات   نيفين سلطا ن أحمد   .1
 الجهاز االدارى  داليا وجدى محمد   .2
 دارى الجهاز اال مروة سراج الشيخ   .3
 الجهاز االدارى ياسمين مجدى   .4
 الجهاز االدارى  سالى سمير   .5
 


