
  ادارة وحدة الجودةمجلس  تشكيل  
 

 االسم الوظيفه م

 أستاذ االمراض الصدرية        أ.د. أمجد عبد الروؤف فرحات عميد الكليه 1

2 

وكيل الكليه 

للدراسات العليا 

 والبحوث

 أستاذ الجراحة العامه                       أ.د.شريف شحاته

3 
وكيل الكليه لشئون 

 الطالب
 أستاذ جراحة المخ واالعصاب               أ.د.أحمد عبد السالم شكل

4 
وكيل الكليه لخدمه 

 المجتمع
 أستاذ القلب واالوعية الدموية                            أ.د.مى سالمه

 روبيولوجىأستاذ الميك                  أ.د. عزة محمود حسن مدير وحدة الجودة 5

 رؤوساء االقسام 6

 أستاذ ورئيس قسم األمراض الصدرية أ.د.هدي مختار بحر

أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي  أ.د.مني سيد أحمد متولي الجوهري

 والسموم

 أستاذ ورئيس قسم األطفال أ.د.محمد أحمد رويشة

أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ  أ.د.مجدي عبدالعزيز المحالوي

 واألعصاب

أستاذ ورئيس قسم طب المناطق الحارة  أ.د.مني أحمد حلمي شحاتة

 والحميات

أستاذ ورئيس قسم التشريح االدمي  أ.د.مني محمد موسي زعير

 وعلم االجنه

 أستاذ ورئيس قسم الطفيليات أ.د.سامي إبراهيم إبراهيم الكوراني

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال قسم  أ.د.إيمان حامد المعداوي

 األمراض الجلدية والتناسلية

أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك  أ.د.أيمن أحمد محمد حسان

 البولية

أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل  أ.د.نادر جمعه علي المليجي

 واإلصالح



 االسم الوظيفه م

 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الطبية أ.د.عفاف محمد إبراهيم الشافعي

أستاذ ورئيس قسم طب الطوارئ  أ.د.هالة محي الدين الجندي

 واألصابات

 أستاذ ورئيس قسم الفسيولوجيا الطبية أ.د.محمود عبدالحميد الغريب

 أستاذ ورئيس قسم الهستولوجيا الطبية أ.د.إحسان فاروق محمد صالح

أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية  أ.د.صفوت محمد قاسم قاسم

 الطبية

أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي  أ.د.ميرفت عبدالستار السرجاني

 والروماتيزم

أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب  أ.د.عبد الهادي محمد إبراهيم طه

 والصدر

أستاذ ورئيس قسم األذن واألنف  أ.د.فتحي علي عرفان

 والحنجرة

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.أشرف فتحي عمر بركات

 قسم عالج األورام باإلشعاع

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.محمد فتحي السيد داود

قسم األشعه التشخيصية والتصوير 

 الطبي

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.أماني عبدالرحيم احمد عابدين

 قسم الفارماكولوجيا

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.دسوقي عزت محمود أبو عمو

 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.محمد زكريا حسين حسن

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  ينأ.د.أسامة أحمد محمد آم

 قسم جراحة العظام

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.جمال إبراهيم آمين موسي

 قسم الجراحة العامة



 االسم الوظيفه م

أ.د.محمد سامح عبدالحميد 

 الشوربجي

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس 

 قسم طب العين وجراحتها

أستاذ ورئيس مجلس قسم األمراض  أ.د.السيد علي محمد تاج الدين

 العصبية والنفسية

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.سهير مصطفي محمود سليمان

 قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.نصرت محمد محمد عياد

 قسم األمراض الباطنة

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.سمير عبدالمجيد عتلم

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.هشام عبدالعزيز محمد سالم

 قسم التوليد وأمراض النساء

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس  أ.د.مجدي محمد محمد المصري

 قسم طب القلب واألوعية الدموية

7 
ممثل عن المجتمع 

 لخارجى )دعوة(ا
 أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل       أ.د على عيد الديب

 صبحى سيد اسماعيل أمين الكليه )دعوة( 8

9 
أمين اتحاد الطالب 

 )دعوة(
 أحمد النجار

 الجهاز االدارى 10

 أ/ نيفين سلطان أحمد

 أ/ داليا وجدى محمد

 أ/ مروة سراج الدين الشيخ

 م/ االء مدحت رصد

 

 
 


