
 الدراسة الذاتية ورؤساء املعايري فزيق إعداد 

و2016جامع٘ كفر الشٔخ عً  / البٔطرٖلللٔ٘ الطب 

 م ـــــمــــــاالس الوظيفة احلالية منسق معيار

  1 شٕقٜ عبد اهلادٝ حمىٕدأ.د/  الفسٕٗلٕجٗا بقسي أستاذ اللمٗـــٛد عىٗـــــقاٟي بأعىاه 

  2 أ.د/ حمىٕد عبد الٍيب الصٗف٘ بقسي الطفٗمٗات أستاذ التدطٗط االسرتاتٗج٘

  3 عبد اهلادٝأمحد / طازق .د الطب الصسعٜأستاذ بقسي  اهلٗلن التٍظٗى٘

  4 جادٔحمىد / حمىد سعٗد أ.د ٔزعاٖتّا األمساكبقسي أوساض  أستاذ القٗادٚ ٔاحلٕكىٛ

  5 سامل املعدأٙعمٜ د/ وصطفٜ  أستاذ بقسي االمساك ٔزعاٖتّا املصداقٗٛ ٔاألخالقٗات

  6 أ.د/ خالد عبد العمٗي كحٗمٕ أستاذ بقسي اللٗىٗاٞ احلٕٖٗٛ اجلّاش االدازٝ

  7 أ.د/ كىاه أمحد الصاذل٘ أستاذ بقسي الفازواكٕلٕجٗا املٕازد املالٗٛ ٔاملادٖٛ

 ٠ٗٛاملصازكٛ اجملتىعٗٛ ٔتٍىٗٛ الب

 أستاذ بقسي التٕلٗد ٔالتٍاسن ٔالتمقٗح 
ٔٔكٗن اللمٗٛ لص٠ُٕ خدوٛ اجملتىع  االصطٍاعٜ

 ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛ

  8 .د/ امساعٗن امساعٗن القَأ

ٔ التقٕٖي املستىس  ادازٚ اجلٕدٚ
 لمفاعمٗٛ التعمٗىٗٛ

 أستاذ بقسي عمي اخلمٗٛ ٔاالٌسجْ

 ٔودٖس ٔحدٓ ضىاُ اجلٕدٓ
  9 وٍٜ عبد الفتاح عمٜ .د/أ

 الطالب ٔاخلسجيُٕ
أستاذ بقسي التٕلٗد ٔالتٍاسن ٔالتمقٗح 

 االصطٍاعٜ

 زاوُٕعبد الفتاح أ.د/ عاده 
10  

الرباوج ٔ املعاٖري األكادميٗٛ
 التعمٗىٗٛ ٔاملقسزات الدزاسٗٛ

 الصحٛ ٔ الطب الٕقاٟٜأستاذ بقسي 
 وٕسٜ بالبنحمىٕد طازق / .د

11  

التعمٗي ٔالتعمي ٔالتسّٗالت 
 املادٖٛ

  12 حمىد عاطف ٖٕسف ِاله .د/أ تٍىبٛ الثسٔٚ احلٕٗاٌٗٛ استاذ بقسي

  13 حساً فازٔق امحدأ.د/  أستاذ بقسي وساقبٛ االغرٖٛ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖس

العمىٗٛ ٔاألٌصطٛ البحث العمى٘ 
  14 / ٌغي زفٗق الصعٗدٝ.د ودزس بقسي صحٛ احلٕٗاُ األخسٝ

 الدزاسات العمٗا
 أستاذ بقسي وساقبٛ االغرٖٛ

 لمدزاسات العمٗا ٔٔكٗن اللمٗٛ 
  15 حيٜٗ .د/ ٌادز حيٜٗ وصطفٜأ



 :الفزيـــق املعـــــاون 

 ــــمـــــاالســ م ــــمـــــاالســ م

 ط.ب/ دعاٛ عبذاهلل ضرغاو 26 أ.د/ مذحت ىاصف ىاصف 1

 ط.ب / صفاٛ الصٔذ حمنذ عبذِ 27 أ.د/ عبذ اهلل امحذ خمبطلٙ 2

 فْزٚ حمنذ ٍاشهط.ب / شامٔ٘  28 عسٗ مريغيٙ دٓب د/.ا 3

 علٔب٘ حمنذ حمصً الصٔذ/ 29 عبذ الياصر عبذ اللطٔف بلر أ.د/ 4

 ٍشاو طُ عامرالصٔذ/  30 أ.د/ حمنْد مْشٙ امساعٔل 5

 حمنذ أبْ العسو الصٔذ/ امحذ صربٖ 31 بصْٔىٙ عبذ القادر ٍلٔل أ.د/ 6

 الصٔذٗ/ فاطن٘ امحذ اليْاصرٗ 32 حمنذ عاطف ْٓشف ٍالل أ.د/ 7

 الصٔذ/ فْزٚ ابرأٍه الصناحٙ 33 فؤاد امحذ فراجد/  8

 عنارٗحمنذ الصٔذ/ حمنذ الصٔذ  34 جنالٞ عبد اجملٗد عبد الستاز د/ 9

 الصٔذٗ/ اكراو ْٓشف عبذ احلنٔذ 35 د/ اميً شْقٙ عتٔب٘ 10

 الصٔذ/ صالح امحذ الشٔشٔيٙ 36 د/ مصطفٙ شلرٚ مرشٙ 11

 ذحت رمضاٌ عنارٗ الصٔذ/ م 37 د/طارق كنال ابْ زٓذ  12

 الصٔذ/ ٍاىٙ عبذ الْىٔض شعذ 38 د/ حمنذ غبذ اجملٔذ 13

 الصٔذٗ/ شَري مغازٚ مغازٚ 39 د/ ّلٔذ صبخٙ قطب 14

 خالذ  حمٕ الذًٓ حصً الصٔذ/ 40 د/ شٔناٛ صبخٙ غرٓب 15

 امحذ رمسٚ عبذ احلنٔذ الصٔذ/ 41 د/ خالذ مصعذ شلطاٌ 16

 ذ/ صربٚ مصطفٙ اخلضرٚالصٔ 42 حمنذ رزق الغياود/  17

 الصٔذٗ / صباح عبذ الرمحً ابرأٍه 43 د/ فاطن٘ علٙ علٙ ابْ العئني 18

 الصٔذٗ/ صباح حمنْد حافظ 44 د/ ابرأٍه الصٔذ الذشْقٙ 19

 أمحذ أبْ شيب الصٔذ/ عصاو  عبذ املْىل 45 د/ الذ شْقٙ  الصعٔذ حمنذ ىاصف 20

 ٔذٗ/ شٔناٛ امحذ ابرأٍهالص 46 د/ امريٗ عالٛ الذًٓ ركرٓا 21

 الصٔذٗ/ ىادٓ٘ مصطفٙ بيذارٖ 47 عالٛ الذًٓ غازٖ عبذ الصالو د/ 22

 الصٔذٗ/ىذا  ابْ الفتْح شيح 48 د/ شَاو حمنذ خلٔل 23

 الصٔذ/ عنر امحذ محْدٗ 49 د/ ىْرا فٔصل مرشٕ 24

 الصٔذِ/ مرّٗ امحذ حمنذ راجح 50 ط.ب/ االٛ حمنذ مصطفٙ عبذ العاطٙ 25

 


