
  

 


 

لشئون  ةوكیل الكلی
 الدراسات العلیا 

 والبحوث

  ةمین الكلیأ

ضمان  ةوحد
 ةالجود

 التدریب وحدة 

وحدة تطویر 
 التعلیم الطبى

القیاس وحدة  
 والتقویم

شئون  ةدارإ
اعضاء ھیئة 

  التدریس

 ةدارإ
 الحسابات

 

اداره الشئون 
 الھندسیة

 

 ةطبیعلوم 
 ةعلوم اكلینیكی  ةساسیأ

 ریح م التش يقس  األدم
 األجنھعلم و
 یولوجیا م الفس قس

 الطبیة 
م جھ  قس م األنس عل

 بیولوجیا الخلیة و
اء الح م الكیمی ھ قس یوی

 الطبیھ
قسم الباثولوجیا 
م ال ا قس فارماكولوجی

 اإلكلینیكیة
الطبیھ الطفیلیات قسم 
 ا م المیكروبیولوجی قس

 الطبیھ والمناعھ
 رعى ب الش م الط قس

 والسموم اإلكلینیكیھ
 م ة قس حة العام الص

 طب المجتمع و

قسم طب األطفال 
قسم الباطنھ العامھ 
قسم طب المخ واألعصاب 
 القلب واألوعیھ الدمویھطب قسم 
مراض الصدریھقسم األ 
 م مي قس از الھض د و الجھ الكب

 األمراض المعدیھو
 الباثولوجیا اإلكلینیكھ قسم 
التناسلیةقسم األمراض الجلدیة و 
 التداخلیةوقسم األشعھ التشخیصیھ 
قسم عالج االورام والطب النووى 
 اتیزم ى والروم ب الطبیع م الط قس

 والتأھیل 
 والحنجرهنف األو  ألذناقسم 
 قسم طب وجراحھ العیون 
قسم الجراحھ العامھ 
قسم جراحھ القلب والصدر 
ھ الك البولی ھ المس م جراح  قس

 التناسلیةو
 جراحھ العظامأمراض و قسم 
قسم جراحھ المخ واألعصاب 
قسم جراحھ التجمیل والحروق 
قسم التولید وامراض النساء 
 زه ھ المرك دیر والرعای م التخ قس

 وعالج األلم الجراحیة 
قسم جراحھ األطفال 
 ة ة و العنای االت الحرج دة الح وح

 المركزة
قسم الطوارئ 

 قسم جراحھ األوعیھ الدمویھ  

شؤون التعلیم  ةدارإ
 والطالب

 رعایھ الشباب ةدارإ
 

العالقات الثقافیھ  ةدارإ
 والبحوث العلمیھ

 ةالمكتب ةدارإ

مكتب دعم تدریب 
 النواب

 مكتب المنح

 المعامل ةدارإ
 

 مكتب الدعم الطالبى

  ةرؤساء األقسام العلمی

 ةمكتب وكیل الكلی ةمكتب وكیل الكلی ةمكتب وكیل الكلی

قسم شئون 
 ةمشروعات البیئ

قسم شئون 
المراكز 

والوحدات ذات 
 الطابع الخاص

 ةدارإوحده 
 األزمات والكوارث

وحده تكنولوجیا 
 المعلومات

العلیا الدراسات  ةدارإ
 وتدریب المعیدین

 ةمجلس الكلی ةمانأ

 مكتب العمید 
 وحده التحقیقات

  ةالعالقات العام

لشئون  ةوكیل الكلی
 التعلیم والطالب

لشئون  ةوكیل الكلی
 خدمھ المجتمع 
 وتنمیھ البیئھ

  ةللكلی يالھیكل التنظیمى األكادیم

 اعتماد عمید الكلیھ
 
 

اعتماد مجلس 
  الكلیھ بتاریخ

 

 ةدارإ
المشتریات 

شئون  ةدارإ
  العاملین

 

 وحدة الخریجین

 جـــــــــامعة كفر الشیخ

 كلیة الطب البشري


