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 25/12/2021تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 26/12/2021تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

 ضمان الجودة: لوحدةتشكيل الهيكل التنظيمي 

 :اإلدارةمجلس  أوال:

 الوظيفة االسم التوصيف الوظيفى

رئيس مجلس 

)عميد  اإلدارة

 (الكلية

أ.د/أحمد محمد 

 المتولي غنيم

 عميد الكلية 

ورئيس مجلس إدارة 

 المستشفيات الجامعي

أ.د/ وليد سامي يوسف  وكالء الكلية

 محمد

ن خدمة وكيل الكلية  لشئو

 المجتمع وتنمية البيئة

محمد عبد الرحمن أ.د/

 سيد حنتيرة

وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

محمد محمد عبده أ.د/ 

 الشبيني

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

مدير وحدة ضمان 

 الجودة 

أ.د.منال ابراهيم 

 البرماوى 

 أستاذ التشريح 

رئيس  33عدد 

 قسم 

سام الكلية ) اق

) 

 

أ.د/ نهي نبيل محمد 

 دغيم

أستاذ ورئيس قسم األمراض 

 الجلدية والتناسلية 

د/محمد السيد 0أ

 السيد سطيحة

أستاذ ورئيس قسم طب القلب 

 واألوعية الدموية      

أ.د/ مجدي عيسي 

 سعفان 

أستاذ ورئيس قسم األذن 

 واألنف والحنجرة            

أستاذ وقائم بتسيير اعمال  د/ ضياء منير عجالن 0أ

قسم التوليد وأمراض 

 النساء           

د/ أيمن عبد 0أ

المقصود يوسف 

أستاذ ومكلف  

بتسيير أعمال مجلس 

قسم التخدير 

والعناية المركزة 

 الجراحية    

أستاذ وقائم بتسيير اعمال 

قسمالتخدير والعناية 

 المركزة 

أ.د/ فريال صالح 

 الدين محمد القال

تاذ ورئيس قسم طب أس

 المناطق الحارة              

أ.د/ هويدا إسماعيل 

 حسين إسماعيل      

أستاذ ورئيس قسم 

 الطفيليات             

د/ هدي مختار عبد 0أ

 القادر بحر          

أستاذ ورئيس قسم األمراض 

 الصدرية                  

د/ أسامة السعيد 0أ

 صالح شلبي 

ائم بتسيير أعمال أستاذ وق

مجلس قسم طب العين 

 وجراحتها

د/ محمد زكريا 0أ

 حسين حسن           

أستاذ ورئيس 

قسمالميكروبيولوجياالطبية 

 والمناعة

د/ شريف كامل 0أ

 شحاتة 

أستاذ وقائم بتسيير اعمال 

 قسم الجراحة العامة                     

ائم  بتسيير أستاذ وقد/ اماني محمد ابو 0أ
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 25/12/2021تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 26/12/2021تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

 الوظيفة االسم التوصيف الوظيفى

أعمال مجلس قسم  العينين 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  

د/ محمد رمضان 0أ

 عبدالرحمن الشنشوري

أستاذ وقائم  بتسيير 

 أعمال مجلس قسم طب األطفال

د/ لؤي محمد مبروك 0أ

 األحول

أستاذ ورئيس قسم األمراض 

 الباطنة                                      

أ.د/ عبد الناصر 

 فة سليمان الجمسيخلي

أستاذ ورئيس قسم جراحة 

 المسالك البولية

أ.د/ احمد عبد السالم 

 شكل 

أستاذ وقائم بتسيير اعمال 

 قسم جراحه المخ واألعصاب

د/ عالء بسيوني 0أ

 سعيد محمود      

أستاذ ورئيس  قسم  جراحه 

 القلب والصدر                                 

فتح د/ حسام الدين 0أ

 هللا الصاوي

أستاذ ورئيس قسم األمراض 

 العصبية والنفسية

د/ أمل محمد محمد 0أ

 أبو العال

أستاذ ورئيس مجلس قسم 

 التشريح االدمى وعلم االجنه

أ.د/ ايهاب فؤاد 

 مصطفي زايد

أستاذ وقائم  بتسيير 

أعمال مجلس قسم جراحه 

 التجميل واإلصالح

أ.د/ علي عيد عيد 

 الديب 

قائم بتسيير اعمال أستاذ و

قسم الطب الطبيعي 

 والروماتيزم                          

أ.د/ منال محمد على 

 البطش                

أستاذ ورئيس قسم الكيمياء 

 الحيوية الطبية            

أ.د/ عادل حسيني ابو 

 هاشم قمحاوي               

أستاذ ورئيس  قسم جراحه 

 األوعية الدموية

أ.د / محمد احمد حسن 

 الهنيدي                    

أستاذ وقائم بتسيير أعمال 

مجلس قسم طب 

 الطؤارىواإلصابات

د/ نيفين احمد حسن 0أ

 ابو صبيحه

الطب مأستاذ ورئيس قس

 الشرعي 

أ.د/ نجالء إبراهيم 

 عبد المنعم سرحان     

أستاذ ورئيس قسم 

 الهستولوجيا

أ.د/ هشام احمد 

 ق جبر                          توفي

أستاذ ورئيس قسم عالج 

 األورام باإلشعاع

أ.د/ نجالء محمد لطفي 

 دعبيس

أستاذ ورئيس قسم األشعة 

 التشخيصية 

د/ هالة فؤاد يوسف 0أ

 فهمي البرادعي  

أستاذ ورئيس قسم 

 الفسيولوجي 

د/ أسامة عبد 0أ

 الوهاب رزق سليم

أستاذ ورئيس قسم جراحه 

 عظام                                             ال

أ.د/ اماني عبد 

 الرحيم عابدين 

أستاذوقائم بتسيير اعمال 

 قسم الفارماكولوجيا

 أمين الكلية  أ.أيمن الغمرى  أمين الكلية
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 25/12/2021تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 26/12/2021تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

 الوظيفة االسم التوصيف الوظيفى

عضو م الطالب 

 )دعوة(

  

ممثل من 

المجتمع 

 الخارجي )دعوة(
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 25/12/2021تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 26/12/2021تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

 ثانيا : الفريق التنفيذي للوحدة

التوصيف  م

 الوظيفى

 الوظيفة االسم

مدير  نائب  .1

وحدة ضمان 

 الجودة 

وسام صالح محمد أ.د.

 ابراهيم 

الباثولوجيا أستاذ 

   االكلينيكية 

 

 (ملحق مهام اللجان )انظر اللجان :

 المسئول  اللجان  م

لهيكل الجنة التخطيط والمتابعة )التخطيط االستراتيجي ،  .1

 والحوكمة (لقيادة ، ا التنظيمي

التخطيط 

 االستراتيجي
مدرس طب المناطق  د.نبيله الجزار 

 الحارة والحميات

القيادة 

 والحوكمة:

أستاذ الباثولوجيا  أ.د.وسام صالح 

نائب مدير  –االكلنيكية 

 وحدة ضمان الجودة 

أ.د.أميمه كامل 

 عفيفى

 أستاذ الهستولوجيا

ت د.رويدا رأف

 إبراهيم يوسف

أستاذ مساعد الكيمياء 

 الحيويه الطبيه

د.ريهام عبد 

 القادر الخولى

أستاذ مساعد طب 

المناطق الحارة 

 والحميات

التعليم والتعلم ،  الموارد المالية والماديةلجنة الموارد )  .2

) 

الموارد 

المالية 

 :والمادية

  مدرس التشريح د.هبه عراقيب 

 مدرس طب وجراحة العين د.أحمد رشدى زياده

التعليم 

والتعلم 

والتسهيالت 

المادية 

 للتعلم:

 مدير –أستاذ التشريح  أ.د.منى زعير 

  والتقويم القياس وحدة

د.بسمه عادل السيد 

 مراد

مدرس مساعد الطب 

الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

 أعضاء هيئة التدريساإلداري ،الجهاز لجنة الموارد البشرية )  .3

 (الب والخريجونالط،

أ.د.رباب محمد  اإلداريالجهاز 

 أحمد عامر

  أستاذ مساعد التشريح

مدرس االمراض الجلدية  د.اسراء الهوارى 

  والتناسليه

أعضاء هيئة 

 التدريس

د.اسالم السيد 

 الهوارى

 مدرس طب االطفال

د.عبد الحكيم عزت 

 منتصر

 مدرس جراحة العظام
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 25/12/2021تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 26/12/2021تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

 المسئول  اللجان  م

د.وسام محمود شمس  

 دينال

 مدرس طب وجراحة العين

مدرس مساعد االشعه  د.نوران االسود 

 التشخيصيه 

الطالب 

 والخريجون
أستاذ ورئيس قسم  أ.د.على الديب 

الروماتيزم والتأهيل 

 والطب الطبيعى

د.أمل محمد عبد 

 الستار

 أستاذ مساعد التشريح

مدرس قسم الروماتيزم  د. محمد حسن 

والتأهيل والطب 

 بيعىالط

 البيئة المشاركة المجتمعية وتنميةلجنة المشاركة المجتمعية )  .4

) 

المشاركة 

المجتمعية 

 وتنمية البيئة

أستاذ مساعد االمراض  د.ياسمينه العطار 

  الجلدية والتناسلية

أستاذ مساعد االمراض  د.الزهراء عالم 

  الباطنه

د.أحمد أسامه 

 الشربينى

مدرس جراحة المسالك 

 ليهالبو

 مدرس االشعه التشخيصيه د. ساره عصام حسبى

المعايير األكاديمية والبرامج لجنة المعايير والبرامج ) 

 (الدراسات العليا، التعليمية

المعايير 

االكاديمية 

والبرامج 

 التعليمية 

أ.د. ايمان 

ابراهيم المهدى 

 دراز

أستاذ السموم 

 االكلينيكية

  لوجيامدرس الفسيو د.إلهام ناصف 

  مدرس مساعد الطفيليات د.وسام الجندى
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 25/12/2021تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة :

 26/12/2021تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

 المسئول  اللجان  م

الدراسات 

 العليا 
 –مدرس الفسيولوجى  د. مروة محمود عوض 

  الطبى التعليم

د.أحمد خطاب 

 اسماعيل

مدرس االذن واالنف 

 والحنجره

مدرس مساعد االشعه  د.رنا خليفه 

  التشخيصيه

البحث العلمي ، المصداقية واألخالقياتلجنة البحث العلمي )  .5

 األخرى (واألنشطة العلمية 

البحث العلمي 

واألنشطة 

 : العلمية

د. رضوى ربيع 

 اسماعيل

  مدرس التشريح

د.أحمد محمد جمال 

 الخولى

مدرس جراحة القلب 

 والصدر

واالستبيانات والتغذية  إدارة الجودة والتطوير المستمرلجنة   .6

 الراجعة

إدارة الجودة 

والتطوير 

 رالمستم

  أستاذ عالج االورام أ.د.نهال المشد 

 لجنة التدريب والتنمية البشرية والتوعية واإلعالن  .7

التدريب 

والتنمية 

 البشرية

أستاذ الجراحة  أ.د.أمل حشيش

 العامه 

أستاذ الجراحة  أ.د.على ترك 

 العامه 

أستاذ طب وجراحة  ا.د.هشام الطوخى 

 العين 

 الهستولوجى أستاذ  أ.د.عزة أبو ريه  .1

 ثالثا /اإلداريين:

 التوصيف الوظيفى  االسم  م

 تقنية المعلومات   نيفين سلطا ن أحمد   .1

 الجهاز االدارى  داليا وجدى محمد   .2

 الجهاز االدارى ياسمين مجدى   .3

 الجهاز االدارى  سالى سمير   .4

 محاسب ايمان جاد عبد العظيم   .5

 


