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 ودةــــان الجـــدة ضمـــوح
 جامعة كفر الشيخ -بكليةالطب البشري

 

 

 
 نبذة عن الوحدة

 (.436 قو ) ى لطكلي  بعط اشةلثتوم، عح،ة ضيعن لطاوكة بعط،ع  لطشلبا دلوي بي -
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ل طوح،ة "ألفعذ لطق فوطومي  "تو تكليف ل لفعذة لط،كفو ة / ةقع أبو معزاه - ضيعن لطاوكة بفع اك بعطكلي  ة،اشت

19/12/2017 

 عتق،ف لطوح،ة إطى: -

 .عل دفيعك لطاوكة طضيعن لط وةي  لطقيئ  ةن طالدفيعك لطكلي  تقيئ  -

 عتلثي  طلكلي  لطيييلة لط ي  ع (NARS) لعكعكايي  لط وةي  لطي عايش ةا علطي ش لت لطفأك، ةن تولعق لطيلعهج  -

 .لطي فلي،ان لحفيعمعت

 طلكلي . لطيييلة لط ي  اخ،م ةييل بشنعةج بعن ع   لطف لييي لط يلي  كدو -

 . لطكلي  ع لعط   ؤا  طخ،ة  طلكلي  ب ثي  عضا عب  -

 طلي عةل عقعدعت لط، عس لطف في  علطثلي  طلكلي  علطفكلوطومي  لطف لييي  لطثيئ  ت  ين -

 . بعطكلي  لطث شا  لطكولك  عتليي  تبواش -

 لطث ثي  طلكلي .طل،عول عي إةع  لطخب   لط ليى لطث خ توميه -

 . لطولع،ان ع ل عشى لطكليعت ع لطكلي  طخشااى لط ليع بعط، للعت ت ايا ل طف عق -

 . لطيافيا ب ضعاع لطث ععى ع لطثيئى لطودى ن ش -

  . طلكلي  لطذلتى لطفيوال ع لط،دو ةصعك  لط  ي طفوعيش -

 . لطيقل  أعالقيعت ع لكلب ةثعكى  ن ش -

 . علطي ععلة لط ،لط  ت  يق اضين بيع عتوزا ه لط يل إمشل لت ع ولد،لط  ع لطلولئح طيشلم   طال  إن ع  -

 كدو لطفكعةل بين لطكلي  علعةشلف لطيافي ي  لطي فلي،ة طفل يل كع  لطكلي  عي ع،ة  لطيافيا. -
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 2017/2018ةعتو تلليذه بوح،ة ضيعن لطاوكة طل عم 

 . الكلية تحديث رؤية ورسالةتم  .1

تمممممم يممممممح ايميمممممح لوحمممممد  لمممممماي اللمممممود  لسممممماولة التوا مممممح  ممممميي الوحمممممد  وال مممممامليي  الكليمممممة  .2

qaukfu@med.kfs.edu.eg   

 لوحد .لرؤية ورسالة تم يمح  .3

 الايكح التنظيمي للوحد .تم يمح  .4

ايتماد مما سم ذ ركمرن ممي االسمتار المدكتور   رئميع اللام مة   م تو)وحد  لماي اللود  لالئحة تم يمح  .5

 (نيا ة يي مللع الكلية 

للسمماد  ضيلممائ  يئممة تحممر ريايممة السمميد ا/سممتار   حسممي ال مماتي  يميممد الكليممة  تممم يمممح ورمممة يمممح  .6

وحالمر يياما ا/سمتار المدكتور  عسمماييح القمي    تو يف المقمررار التدريع والايئة الم اونة   نواي 

 لام ممة ك ممر لاليتممماد ا/كمماديمي والمؤسسممي  االستمممار  ويلممو المللممعيميممد كليممة اللممط ال يلر  

وقممام سمميادتل  ممالرد يلممس لميممي تسمماؤالر السمماد  منسممقي الم ممايير ورلمم  يمموم اال نمميي الموايممذ . المممي 

  قاية المؤتمرار  الكلية. 2018 2 12

 م اونة لرؤية ورسالة الكلية.استلالع رض  ضيلائ  يئة التدريع والايئة التم يمح  .7

 استلالع رض  ال امليي  اللااز اإلدار  لرؤية ورسالة الكلية.تم يمح  .8

 استلالع رض  اللالط لرؤية ورسالة الكلية.تم يمح  .9

 2017استق ممائ رلمما السمماد  ضيلممائ  يئممة التممدريع والايئممة الم اونممة لل ممام الدراسممي تممم يمممح  .10

 2018. 

 .2018 2017اإلدارية وال امليي  اللااز اإلدار  لل ام الدراسي استق ائ رلا القيادار تم يمح  .11

 (.الخامسة - الرا  ة –ال ال ة  –ال انية  –استق ائ تقويم المقررار الدراسية لل رق ) ا/ولس تم يمح  .12

استق ائ مولل للقيادار   االسمتار المدكتور )يميمد الكليمة( ل والموكالئل رؤسمائ ا/قسمام   لل مام تم يمح  .13

 .2018 2017سي الدرا
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تم يمح استمار  احتيالار تدري يمة للسماد  ضيلمائ  يئمة التمدريع والايئمة الم اونمة ورلم  تمايمد ا ل ممح  .14

 الخلة التدري ية.

 التدري ية. إلدار  ورل  تمايد ا ل مح الخلةتم يمح استمار  احتيالار تدري ية للساد  ال امليي  اللااز ا .15

 

 ا فوى دلى:ةلف عح،ة ضيعن لطاوكة  .16

  ؤا  ع لعط  لطقيئ  لط وةي  طضيعن موكة لطف ليو عل دفيعك .  -

  ؤا  ع لعط  معة   كلش لط يك. -

 معة   كلش لط يك. - ؤا  ع لعط  كلي  لطبج لطث شي  -

 لطقيكل لطفلظييي طلوح،ة. -

 معة   كلش لط يك. -لطالئ   لط،لعلي  طوح،ة ضيعن لطاوكة بكلي  لطبج  -

 ت كيل لط عكة ةل  ي لطي عايش. -

 كيل لط عكة ةل  ي لطاوكة بع ق عم لط ليي .ت  -

 ت كيل عشق لط يل طلي عايش لعكعكايي . -

 طلوح،ة. ت كيل لطلاعن لطفلليذا  -

 ت كيل عشاق إد،لك لطخب  ل لفشلتياي . -

 ن أة  لطقيئ  لط وةي  طضيعن موكة لطف ليو عل دفيعك عة عايش لدفيعكهع. . -

 و لط عطي.ةايود  ةن لطيصبل عت لطللي  طاوكة لطف لي -

 .عذطك بق،ف ن ش ث عع  لطاوكة ةن عالل توحي، لطيلعهج لط ليي  طي عني لطاوكة عك  تقع -

 مع ي لط يل بعط، لل  لطذلتي  طلكلي . -16
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 ع ش لط يل لطخعص  بوح،ة ضيعن لطاوكة
 

إل مدار الحمديث للساد  ضيلائ  يئة التدريع وم اونيام   نواي   عيداد الدراسة الراتية ل ق ما لورمة يمح  -1

ال ادر مي الايئة القومية للمماي لمود  الت لميم وااليتمماد  ل وحالمر يياما االسمتار المدكتور  ياسمر  2015

يموم االر  مائ الموايمذ ورل  محمد حايظ   المدرط الم تمد  الايئة القومية للماي لود  الت ليم وااليتماد ل 

 .ورل   قاية المؤتمرار  الكلية 2017مارع  22
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وحالمر يياما   تو ميف المقمررار للسماد  ضيلمائ  يئمة التمدريع والايئمة الم اونمة   نمواي  ورمة يممح  -2

لاليتمماد ا/كماديمي  االستممار  ويلو المللعا/ستار الدكتور  عسماييح القي  يميد كلية اللط ال يلر  

 ؤتمرار  الكلية. قاية الم2018 2 12 لام ة ك ر المي  ورل  يوم اال نيي الموايذ والمؤسسي 
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ورمة يمح لللااز االدار   الكلية يي االس ايار االولية وحالر يياا الل يط   ا را يم   ر    مدرع  -3

 .2017  9     28مسايد ال ناية المركزية  المستم س اللام ي ورل  يوم الخميع  الموايذ
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ال زوني مستمار الوزير للت ليم ال اليلمرالي  الايئة القومية للماي لود  الت ليم وااليتممادلضميي مسمايد 

المللع ا/يلس لللام ار االس ذل ممدير وحمد  لمماي اللمود   كليمة اللمط لام مة  ناا واالسمتار المدكتور   

الالئحة التن يرية ل وللنة ولي الخلمة االسمتراتيلية  الايئمة القوميمة  محمد   ر  سليم يلو للنة ولي

للتمدريط االل ممائ ل و االسممتار الممدكتور   كممريم يتمموج ي ممد . مرالي  الايئممة القوميممة للممماي لممود  الت لمميم 

وااليتمممادل ممممدرط التخلممميل االسمممتراتيلي يمممي مؤسسمممار الت لمميم ال ممماليل يلمممو الللنمممة القوميمممة اليتمممماد 

 2018 5 2ؤسسار والخدمار ال حية ورل  يوم  االر  ائ الموايذ الم
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 تشكيل مجلس إدارة الوحدة

 الوظي ة االسم م

 ل لفعذ لط،كفو / ح ن لط ي، لطثعتا   1
 " ديي، لطكلي  ع ئيي ةالي لإلكل ة"

 ل لفعذ لط،كفو  /  ضع بيوةي ب بوا ي        2
ن لط، للعت لط ليع عكيل لطكلي  ط ئو"

 "علطث وث 

 ل لفعذ لط،كفو / ة ي، ةصبلى دث،لط عل             3
 " عكيل لطكلي  ط ئون لطف ليو علطبالب"

 ل لفعذ لط،كفو  " ألعة  دث، لطلفعح  لط ايي    4
 طخ،ة  لطيافيا عتليي  لطثيئ " عكيل لطكلي " 

 "يعن لطاوكةة،اش عح،ة ض " ل لفعذ لط،كفو / ةقع أبو معزاه 5

 ل لفعذ لط،كفو  / ت وى د،طي مثش 6
 "لطوح،ةعئج ن"

 "لطوح،ةعئج ن" لط،كفو /  فع دث، لط عك  لط ي ي                              7

 "لطوح،ةعئج ن" لط،كفو / إبشلهيو عف ي دعةش                                   8

 لطبثيج / ديشع أبو ليشه 9
دن لطاقعت  ةيثلع  "ن يج لعةثع 

 ."لطي فلي،ة

 لطبثيج / ة ي، مالل 10
 ".دن لطاقعت لطي فلي،ة ةيثل" ةثيج ع

 ."أةين لطكلي "             لط صثي                     ل لفعذ/ ععط،  لف، 11

 "لطي،اش لإلكل ي طلوح،ة" ل لفعذة/ أةعني دشعه أحي، دشعه                       12
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 " ئيي لت عك لطبالب" ة ي، ةصبلى لي، أحي،                       /لطبعطج  13

 "نعئج  ئيي ل ت عك"                     لطبعطج/ أحي، ة ي، إبشلهيو لط ث ي 14

 

 
 مسئولي المعايير 

  منسقوا الجودة و
 باألقسام العلمية

 
 

 ئولي المعايير بوحدة ضمان الجودةمس
 

 مسئوح الم يار الم يار م

 ليائ الديي لل رملاي  كتوردال التخليل االستيراتيلي 1

 رما ي د القادر  الح  كتوردال القياد  والحوكمة 2

   مريم  الج زغلوح كتوردال عدار  اللود  والتلوير 3
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 الدكتور  ضمير  السيد السيد يرج ضيلائ  يئة التدريع والايئة الم اونة 4

 سامة محمد  اممضحمد ض  كتوردال اللااز اإلدار  5

 نير  ضمرف االمموني  الل يط الموارد المالية والمادية 6

 مرون محمد ا را يم غالط  كتوردال الم ايير ا/كاديمية وال رامج الت ليمية 7

   ل يلس ي د الحليم م رو   الل يط التدريع والت لم 8

 ضمير  محمد ي ماي  كتوردال اللالط و الخريلوي 9

 ضماني ي د القادر غاز   كتوردال لمي وا/نملة ال لميةال حث ال  10

  اني حسيي محمد  كتوردال الدراسار ال ليا 11

 المماركة الملتم ية وتنمية ال يئة 12
 الل يط   سمة  الج ي د الحي.
 الل يط   محمد ع را يم ع را يم
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 منسقوا اللود   ا/قسام ال لمية
   

 منسذ الم يار القسم م

 الدكتور  مرون محمد ي د السالم تولولياالاس 1

 الل يط  محمد مكايد ي د القادر ال ا ولوليا 2

 الل يط  م ل س السيد م ل س السيد التمريح اآلدمي ويلم االلنة 3

 الل يط    ل   ي د المق ود ي د المن ف ال حة ال امة ولط الملتمي 4

 مد حسي مناالدكتور  مرون مح الكيميائ الحيوية الل ية 5

 الل يط  سمر ضحمد ي د الم لي الميكرو يولوليا الل ية والمناية 6

 الل يط  آالئ محمد ي د  مرزوق اللط المريي والسموم 7

 الل يط  سار  محمد لماح الل يليار الل ية 8

 الل يط  الميمائ ا را يم محمد ا را يم ال سيولوليا الل ية 9

 يالمة   حي ع را يم ال يمي  الل يط ال ارماكولوليا 10

 الل يط  رما ي د  ال اي ضمراض ال النة 11

 الل يط  منس لل ر حسيط ا/م ة التمخي ية والت وير الل ي 12

 الل يط  نورا ي د المن م السيسي ا/مراض الللدية والتناسلية 13

 الل يط  والئ مختار ييد ا/مراض ال درية والتدري 14

 الل يط  سلمس محمد رلط لن سية وال   يةا/مراض ا 15

 ل يط  ضحمد وحيد ضحمد اللند  ا/نف وا/ري والحنلر  16

 الل يط  عيماي محمد ح يط ال ا ولوليا االكلينيكية 17
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 الل يط  محمد حسي يلس ي ماي التخدير وال ناية المركز  18

 الدكتور  ديائ حمد  ي د المن م التوليد وضمراض النسائ 19

 الدكتور  رلا يوز  محمد ي اع اللراحة ال امة 20

 الدكتور  محمد حسيي ضحمد حسيي الك د واللااز الالمي وا/مراض الم دية 21

 الل يط  ياسر محمد محمد خلي ل لراحة ا/ويية الدموية 22

 الل يط    ور يادح حلاز  لراحة التلميح 23

 يليلالدكتور   اني محمد حامد  لراحة ال ظام 24

 االستارالدكتور  وائح محمد الحسانيي ال قي لراحة القلط وال در 25

 الل يط  مؤمي محمد مرسي لراحة الم  وا/ي اط 26

 الدكتور  خالد محمد ملد  زيي ال ا ديي لراحة المسال  ال ولية والتناسلية 27

 الدكتور    ل م ل س رياض لط ا/ل اح 28

 الل يط عسالم محمود ي د اللواد يةلط القلط وا/ويية الدمو 29

 الل يط  ضحمد محمد المااو  لط ولراحة ال يوي 30

 الل يط  سار  يادح ضميي يالج ا/ورام 31

 الل يط  ع را يم   ر  السيد ع را يم لط الحاالر الحرلة واللوارئ 32
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 تشكيل فرق 
 المعايير األكاديمية
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 ليتمكيح يريذ التخليل االستراتي

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  ليائ الديي لل رملاي 1

 يلو الدكتور   رلا يوز  محمد ي اع 2

 يلو الل يط  م ل س ضحمد ضحمد والي 3

 يلو الل يط محمد يتوج الورداني ال مر  4

 يلو الل يط  محمد ضحمد لل ل الخ ي 5

 يلو الل يط  خالد محمد ملد  زيي ال ا ديي 6

 يلو الل يط  اسالم مكر  ي دالمق ود يوسف 7

 يلو  لااز عدار   محمد يوسف ضحمد حسياالستار   8

 

 تمكيح يريذ القياد  والحوكمل

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  رما ي د القادر  الح 1

 يلو ا/ستار الدكتور  يماد ي د المنلي  دقل 2

 يلو الدكتور   اني حامد محمد يليل 3

 يلو الدكتور  سند سند ي دالحي الخولي 4

 يلو الل يط  ناس حماد ي د الغني  قر 5

 يلو الل يط  مروق ي ام الديي ي د المحسي 6

 يلو الل يط  ديائ لل ضحمد ال  اغ 7

 يلو  لااز عدار   السيد يرحار ي د السالماالستار   8
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 تمكيح يريذ عدار  اللود  والتلوير

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  مريم  الج زغلوح 1

 يلو ا/ستار الدكتور   وائح محمد ال قي 2

 يلو الل يط  يماد حسي يلس يمارن 3

 يلو الل يط  محمود ي د ال زيز غالط 4

 يلو الل يط   ي د  محمد حايظ حسي 5

 يلو الل يط  م ل س ياروق محمود  ل ي 6

 يلو ديي م ل س يحيسالل يط  حسام ال 7

 يلو  لااز عدار   ضماني يريل ضحمد يريلاالستار   8

 

 تمكيح يريذ ضيلائ  يئة التدريع والايئة الم اونة

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  ضمير  السيد السيد يرج 1

 يلو الدكتور  منس ي د ال الي ضحمد 2

 يلو الل يط  سالي حسي ييسو  السيد 3

 يلو الل يط  سالي ضحمد ي دال زيز االختيار 4

 يلو الل يط  لميائ محمود غريط محمد 5

 يلو  لااز عدار   حناي م  اي اسماييحاالستار     6
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 تمكيح يريذ اللااز اإلدار 

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  ضحمد ضسامة محمد  امم 1

 لوي الل يط  محمد يتوج محمد الورداني 2

 يلو الل يط  محمد ضحمد محمد يلس الماي ي 3

 يلو الل يط  دينا يلي الس يد ي د  سنوي 4

 يلو الل يط  محمد ضحمد حايظ ا را يم 5

 يلو الل يط  يمروخلي ل حسيي ي ماي 6

 يلو  لااز عدار     حي ي د المن م محموداالستار    7

 

 

 تمكيح يريذ الموارد المالية والمادية

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الل يط  نير  ضمرف ا/مموني 1

 يلو االستار الدكتور حسام الديي محمد لاد 2

 يلو الل يط  يز  ا را يم محمد  الح 3

 يلو الل يط   يماد حسي يمارن 4

 يلو الل يط  ضحمد ي د  غريط 5

mailto:qaukfu@med.com


 

 

 

 

 

ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي عع،ةة  لطيافيةاًل عفةشاكتع ع ةع ت عةي ل  ت ةع   رؤية الكلية: أن تكون كلية  لطبةج معة ة  كلشلط ةيك ةشكةلت

 .بعطخ،ةعت لطص ي  ة ليتع عإقليييتع
 

-21- 

ية  لعكعكايية  تلفلم كلي  لطبج معة   كلش لط ةيك بعدة،لك كةولك  ةثية  ةفييةلة ةلية  بععلةي لط ليية  علطي شعية  علطيقةع لت لطف لية  عع تةع طلي ةعايش لط وة :ةرسالة الكلي

  عإمشل  لعب عث لط ليي  لطفبثي ي ًل عت ،او لطي و ة لط ليية  علطبثية  لطفةي ت ةقو عةي لطيشم ي  ط بعع لط لوم لطبثي ًل عقعك ة دلى ت خيص عدالج لعةشلض لطيخفلل

 تليي  لطثيئ  عع،ة  لطيافيا لطي لي.

 kfs.edu.eg@med.qaukfu: Email                                                                                   فع ع لطايشًل كلش لط يكًل ميقو ا  ةصش لط شبي لط لولن: 

 

 

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Medicine 

Quality Assurance Unit 

 

 يلو الل يط  رياام محمد المحار يلس 6

 يلو  لااز عدار   لن ي حالوناالستار  محمد ا 7

 

  

 

 تمكيح يريذ الم ايير ا/كاديمية وال رامج الت ليمية

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  مرون محمد ع را يم غالط 1

 يلو الل يط  سالي يلس  الح محمد الحسانيي 2

 يلو الل يط  كريم محمد مالي 3

 يلو الل يط  م ل س م رو  4

 يلو الل يط  مؤمي محمد مرسي 5

 يلو الل يط  محمد ي د المن م ي د الحميد 6

 يلو الل يط   الة الس يد مح وظ يلي 7

 يلو  لااز عدار   محمد السيد سالم حلاز االستار   8

 
 

 تمكيح يريذ التدريع والت لم

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الل يط    ل يلس ي د الحليم م رو  1

 يلو لدكتور   اني محمد  ديذ  رجا 2

 يلو الل يط  يمرو ي دالمن م محمود ي د القادر 3
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 يلو الل يط  سارن يادح ضميي محمد 4

 يلو الل يط  آالئ محمد ي د  زقزوق 5

 يلو الل يط  سلمس محمد رلط 6

 يلو  لااز عدار   نور الاد  لم ة ينتراالستار     7

 

 

 

 

 الخريلويتمكيح يريذ اللالط و

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور  ضمير  محمد ي ماي 1

 يلو الدكتور  مرون محمد حسم منا 2

 يلو الل يط  ايل ا را يم حامد محمد اللوخي 3

 يلو الل يط  آيار م  اي موسس محمد النحاح 4

 يلو الل يط  ضحمد محمد يتحي 5

 ااز عدار  يلو  ل محمد س د ي د ال تاجاالستار   6

 

 

 

 تمكيح يريذ ال حث ال لمي وا/نملة ال لمية

 الوظي ة االسم م
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 منسذ الم يار الدكتور   ضماني ي د القادر غاز  1

 يلو ا/ستار الدكتور  حاتم السيد ضحمد اللو ر  2

 يلو الدكتور  تامر الس يد سيف الن ر حيدرن 3

 يلو الل يط  داليا السيد ي د  ضحمد مريف 4

 يلو الل يط  ايااط محمد ضحمد قاسم 5

 يلو الل يط  اسمائ ام ار  حسي ضحمد 6

 يلو  لااز عدار   ساام   حي  ا راالستار     7

 

  

 

 تمكيح يريذ الدراسار ال ليا

 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار الدكتور   اني حسيي محمد 1

 يلو الل يط  ا را يم   ر  السيد مومل 2

 يلو عسالم حمد  السيد ي د الااد   الل يط 3

 يلو الل يط  ضحمد ضنع ضحمد ز ر  4

 يلو  لااز عدار   ميمائ اسماييح الروينياالستار    5

 

 

 

 تمكيح يريذ المماركة الملتم ية وتنمية ال يئة
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 الوظي ة االسم م

 منسذ الم يار  سمة  الج ي دالحي ضحمد  الل يط 1

 يلو را يم ي د الغ ارالل يط محمد ع را يم ع  2

 يلو الل يط   يام   ر  ي د الن ي 3

 يلو الل يط   اسم ي ام ال قي 4

 يلو الل يط  ميمائ ضحمد رلط 5

 يلو الل يط  دينا يلي الس يد ي د  سنوي 6

 يلو الل يط  محمد   ر  ي دن يلا   7

 يلو  لااز عدار   محمد سيد ضحمد المناو االستار    8

 

  

 

 

 
 

تشكيل اللجان التنفيذية بوحدة 
ضمان الجودة 
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 تمكيح للنة المكاو  والمقترحار

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  يميد الكلية ال اتيالسيد ستار الدكتور  حسي ا/ 1

 يلو ا/ستار الدكتور  لارق محمد ي د ال اقي 2

 مقرر الللنة الدكتور  ع را يم يتحي ا را يم يامر 3

 يلو كتور  سند سند ي د الحي الخوليالد 4

 يلو الدكتور   مرون محمد حسي منا 5

 يلو الل يط  ضالئ محمد ي د  مرزوق 6

 يلو الل يط   سمرضحمد ي د الم لي 7

 يلو الل يط  محمد يتوج الورداني ال مر  8

 رئيع االتحاد محمد م ل س سيد ضحمد 9
 

 

 تمكيح للنة نمر  قاية اللود 

 الوظي ة سماال م

  رئيع الللنة  عيماي محمد ع را يم س يدا/ستار الدكتور   1

 مقرر الللنة الدكتور   اني محمد  ديذ  رج 2

 يلو الل يط  يز  ا را يم محمد  الح 3

 يلو الل يط   الة الس يد مح وظ يلي 4

 يلو الل يط  م ل س ضحمد ضحمد والي 5

 يلو الل يط  ضحمد محمد ضحمد المااو  6

 يلو الل يط  سالي حسي ييسو  7

 يلو الل يط  سمر ضحمد ي د الم لي 8

 يلو االستار   ضماني يريل ضحمد يريل 9
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 تمكيح للنة ضخالقيار ال حث ال لمي

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  محمد ي د ال احا/ستار الدكتور   1

 مقرر الللنة االستار الدكتور حاتم اللو ر  2

 يلو ا/ستار الدكتور  ماا ض و لازيل 3

 يلو الدكتور  ضماني ي د القادر غاز  4

 مم ح قانوني االستار  م ل س السيد ال مر  5

   لط االل اح  ل يط مي كلية مما لة االستار الدكتور   الج مايط 6

 ل يط مي كلية مما لة االستار الدكتور  حناي حامد سليماي 7

 يلو محمد لماح محمودالل يط   سار   8

 يلو الل يط  م ل س السيد م ل س السيد 9

 يلو الل يط  مروق ي ام الديي ي د المحسي 10
 

 

 تمكيح للنة عيداد الخلة التدري ية
 

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  وائح محمد ال قيا/ستار الدكتور   1

 مقرر الللنة الدكتور  ضماني ي د القادرغاز  2

 يلو ستار الدكتور  ماا ض و لازيلاال 3

 يلو الدكتور  رما ي د القادر الح 4

 يلو الدكتور  ضمير  محمد ي ماي 5
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 يلو الل يط  ع را يم   ر  السيد 6

 يلو االستار    ضماني يريل ضحمد يريل 7

 

 

 تمكيح للنة المرال ة الداخلية والديم ال ني

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  امة ي د ال تاج ال لميضسا/ستار الدكتور   1

 مقرر الللنة ا/ستار الدكتور  ماا محمد ض و لازيل. 2

 يلو الدكتور   اني حسيي محمد ضحمد. 3

 يلو الدكتور  رما ي د القادر  الح 4

 يلو الدكتور  مريم  الج زغلوح 5

 يلو الدكتور  ضحمد |ضسامة محمد  امم. 6

 يلو د ي اعالدكتور  رلا يوز  محم 7

 يلو الل يط   نير  ضمرف ا/مموني 8

 يلو الل يط     ل م ل س رياض 9

 
 

 تمكيح للنة القياع وتقييم ا/دائ

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  نالة ي د ال زيز حامدا/ستار الدكتور   1

 مقرر الللنة االستار الدكتور  تقو  يدلس ل ر 2

 يلو يد يرج.الدكتور  ضمير  السيد الس 3

 يلو الدكتور  مرون محمد ا را يم غالط 4

 يلو الدكتور  ضمير  محمد ي ماي. 5
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 يلو الل يط   ل يلس ي د الحليم م رو  6

 يلو الل يط   يام   ر  ي د المن م. 7

 يلو الل يط  م ل س السيد م ل س السيد 8

 يلو الل يط  محمد ع را يم ايرا يم ي د الغ ار 9

 

 لنة االست يانار والتغرية الرال ةتمكيح ل

 الوظي ة االسم م

 للدراسار ال ليا  رئيع الللنة   الكلية وكيح رلا  يومي  سلويسيا/ستار الدكتور   1

 مقرر الللنة الل يط   سمة  الج ي د الحي ضحمد 2

 يلو الل يط  محمد ي د المن م ي د اللميد 3

 يلو الل يط  سالي يلس  الح محمد 4

 يلو الدكتور  رما ي د القادر الح 5

 يلو الل يط  ي د  محمد حايظ 6

 يلو ا/ستار   ضماني يريل ضحمد يريل 7

 

 للنة عيداد الخلة االستراتيلية

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  يميد الكلية ال اتيالسيد ا/ستار الدكتور  حسي  1

 وكيح الكلية للدراسار ال ليا  يلو  االستار الدكتور  رلا  يومي  سلويسي محمد 2

 يلو االستار الدكتور  محمد م ل س ي د ال اح 3

 يلو االستار الدكتور   ضسامة ي د ال تاج ال لمي 4
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 يلو االستار الدكتور   لارق محمد ي د ال اقي خليح 5

 يلو االستار الدكتور   عيماي محمد ع را يم س يد 6

 منسذ م يار  التخليل االستراتيلي  ملايالدكتور  ليائ الديي لل ر 7

 

 

  

 
 

 

 تمكيح للنة خدمة الملتمي وتنمية ال يئة

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  رما ي د القادر الحدكتور  ال 1

 منسذ الم يار الل يط    سمة  الج ي د الحي 2

 يلو الل يط   محمد ا را يم ا را يم ي د الغ ار 3

 يلو م الديي ي د المحسيالل يط  مروق ي ا 4

 يلو الل يط   محمد يتوج الورداني ال مر  5

 مم ح مي ا/لراف الملتم ية الدكتور  محمد لالح 6

 مم ح مي ا/لراف الملتم ية الدكتور  يتوج من ور 7

 نائط رئيع االتحاد ضحمد محمد ع را يم الح مي 8

 

 
 
 

 يتمكيح للنة االرماد ا/كاديمي  والديم اللال 
 

 الوظي ة االسم م
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  رئيع الللنة  الدكتور   س د الدسوقي الزيار 1

 مقرر الللنة ا/ستار الدكتور  ماا محمد ض و لازيل 2

 يلو االستار الدكتور  ضسامة ي د ال تاج ال لمي 3

 يلو االستار الدكتور   عيماي محمد ا را يم س يد. 4

 يلو الدكتور  رلا يوز  محمد ي اع 6

 يلو تور  ضمير  السيد السيد يرجالدك 7

 
 

 

 

 تمكيح للنة المق ار 
 

 الوظي ة االسم م

 وكيح الكلية للدراسار ال ليا  رئيع الللنة  رلا  يومي  سلويسيا/ستار الدكتور   1

 يلو الدكتور   اني حسيي محمد ضحمد 2

 يلو الدكتور  منس ي د ال الي ضحمد 3

 يلو م يامرالدكتور  ا را يم يتحي ا را ي 4

 يلو الل يط  يمرخلي ل حسيي ي ماي 5

 مسئوح الدراسار ال ليا االستار    نور الاد  لم ل ينتر 6

 يلو يني يي كح قسم خاص  المق ة 7

 

 
 

 تمكيح للنة السالمة وال حة المانية
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 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  يميد الكلية ا/ستار الدكتور  حسي ال اتي 1

   يلو ضميي الكلية خالد رامد الق  ي  ر ا/ستا 2

 السالمة وال حة المانية مسئوح  ضماني يريل ضحمد يريل   ا/ستار 3

 مسئوح الدياع المدني والحريذ  يلو   السيد يرحار ي د السالم ا/ستار 4

   يلو مدير المخازي آماح محمد ي د الرازق   ا/ستار 5

 م اوي الكلية  يلو  و  ضحمد ي د  المنما ا/ستار 6

   يلو مئوي الموارد ال مرية   حي ي د المن م محمود ا/ستار  7

 ضميي م مح   يلو  محمد السيد سالم حلاز  ا/ستار 8

 

 

 
 

 تمكيح للنة تقويم اللالط واالمتحانار
 

 الوظي ة االسم م

  رئيع الللنة  يميد الكلية ال اتي السيد ا/ستار الدكتور  حسي 1

 مقرر الللنة االستار الدكتور   ضسامة ي د ال تاج ال لمي 2

 يلو االستار الدكتور  عيماي محمد ع را يم س يد 3

 يلو االستار الدكتور  ماا محمد ض و لازيل 4

 يلو ا/ستار الدكتور   تقو  يدلي ل ر 5

 يلو الدكتور  ضمير  السيد السيد يرج 6

 يلو ضماني ي د القادر غاز   الدكتور 7
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 يلو منس ي د ال الي ضحمد   الدكتور 8

 يلو الدكتور   ع را يم يتحي ع را يم يامر 9

 يلو ضمير  محمد ي ماي  الدكتور 10

 يلو مرون محمد ع را يم غالط  الدكتور 11

 يلو الل يط  يز  ا را يم محمد  الح 12

 يتم ايتماد التمكيح سنوي ا  رؤسائ الكنتروالر 13

 

 

 
 
 
 

 إعداد الخطة االستراتيجية فريق
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 يريذ عيداد الخلة االستراتيلية لكلية اللط ال مر  لام ة ك رالمي 

 ضوال يريذ اإلدار  االستراتيلية

 الوظي ة االسم م

 يميد الكلية االستار الدكتور  حسي السيد ال اتي 1

 وكيا الكلية للدراسار ال ليا االستار الدكتور  رلا  يومي  سلويسي محمد 2

 مدير المستم س اللام ي االستار الدكتور  محمد م ل س ي د ال اح 3

 نائط مدير المستم س االستار الدكتور  لارق محمد ي د ال اقي 4

 مدير ال يادار االستار الدكتور  حاتم السيد ضحمد اللو ر  5

 مدير وحد  لماي اللود  ا/ستار الدكتور  ماا محمد ض و لازيل 6

 ذ التن ير : اني ا ال ري

 الوظي ة االسم م

 لط ضل اح االستار الدكتور  ضسامة ي د ال تاج ال لمي 7

 لراحة المسال  ال ولية االستار الدكتور  لارق محمد ي د ال اقي خليح 8

  ا ولوليا االكلينيكية ا/ستار الدكتور  نالة ي د ال زيز حامد ن ير 9

 رئيع قسم ال ا ولوليا م س يداالستار الدكتور   عيماي محمد ع را ي 10

11 
 ا/ستار الدكتور  تقو  يدلي ل ر حسي
 االستار الدكتور  س د الديي الزيار

 ا/نف وا/ري والحنلر 

 لراحة القلط وال در ا/ستار الدكتور   وائح محمد الحسانيي ال قي 12

 يالج ضورام ا/ستار الدكتور   يماد ي د المنلي ي د ال تاج  دقل 13

 ا/مراض ال دريل والتدري الدكتور   اني حسيي محمد ضحمد 14

 التخدير وال ناية المركز  اللراحية الدكتور  محمد حسي يلس ي ماي 15

 اللراحة ال امة الدكتور  رلا يوز  محمد ي اع 16

 لراحة ال ظام الدكتور   اني محمد حامد يليل 17

 ة ال يويلط ولراح الدكتور  ضحمد ضسامة محمد  امم 18
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ية  لعكعكايية  تلفلم كلي  لطبج معة   كلش لط ةيك بعدة،لك كةولك  ةثية  ةفييةلة ةلية  بععلةي لط ليية  علطي شعية  علطيقةع لت لطف لية  عع تةع طلي ةعايش لط وة :ةرسالة الكلي

  عإمشل  لعب عث لط ليي  لطفبثي ي ًل عت ،او لطي و ة لط ليية  علطبثية  لطفةي ت ةقو عةي لطيشم ي  ط بعع لط لوم لطبثي ًل عقعك ة دلى ت خيص عدالج لعةشلض لطيخفلل

 تليي  لطثيئ  عع،ة  لطيافيا لطي لي.

 kfs.edu.eg@med.qaukfu: Email                                                                                   فع ع لطايشًل كلش لط يكًل ميقو ا  ةصش لط شبي لط لولن: 
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