
                                                                                                                                                       

 
  
  

  

  أمانة مجلس الكلیة   

    ***********  

   ـــــدول أعــــــــمـــــــالجــــــــــــــ                                                

  )٧٢٣جلسة رقم (ــة الـــیــــلــــلـس الـــكــجــــمـ                                         
   ٢٠١٩ / ١  / ١٥ الموافق الثالثاء  المنعقد یوم   

 
                                                       ********************************  

  
  أوًال : المصادقة على محضر الجلسة السابقة                                                    
                                                 **********************************  

  
   ٢٠١٨/  ١٢/   ١٦) المنعقد في    ٧٢٢المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

  
    مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة   :ثانیأ                                                   

                                                 **************************   
  ٠مذكرة السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة عن سیر العمل بالكلیة ومشروعاتھا 

  
ة والتنبیھ بشأن  تكلی�ف معی�دین بأقس�ام كلی�ات الجامع�ة مم�ا       بشأن االحاط االستاذ الدكتور / رئیس الجامعةخطاب  ·

یستوجب وضع خطة لفتره زمنیة محدده  ( ثالثیة _ خماسیة ) فى شأن االعداد المطلوبة لكل قسم على حده وذل�ك  
  ٠لتكون قاعدة تنظیمیة تحقیقًا لمبدأ الشفافیة وتكافؤ الفرص 

 
قب�ول النش�ر إال بع�د إس�تكمال مراجع�ة البح�ث       ی�تم إص�دار خط�اب     ب�أال بشأن توصیة لجن�ة الدراس�ات العلی�ا    مذكرة  ·

  ٠والموافقة النھائیة علیھا من قبل الناشر الدولى 
   

  ٠شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة د / وكیل الكلیة ل ٠مكتب أ 
***************************************    

  

  ٠  ٢٠١٩  ینایر لبیئة لشھر: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة ا ٧٢٣ /١
  
  ٠ ٢٠١٩ ینایرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٣ /٢
  
   ٠ ٢٠١٩  ینایر:  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر  ٧٢٣ /٣
  
  
  
  



٢  
 وحدة ضمان الجودة : 
 *************  

نوى لوحدة ضمان الجودة عن عام بشأن إعتماد التقریر الساالستاذ الدكتور / مدیر وحدة ضمان الجودة خطاب : ٧٢٣/  ٤
٠ ٢٠١٨/  ٢٠١٧   

  
بش��أن تقری��ر زی��ارة الت��دقیق للبرن��امج الجدی��د م��ن فری��ق    االس��تاذ ال��دكتور / م��دیر وح��دة ض��مان الج��ودة : خط��اب ٥/٧٢٣

                   ٠  ٢٠١٨/  ١١/  ٢٢جامعة أسیوط  –المراجعین المنتدب من المجلس االعلى للجامعات والتى تمت لكلیة الطب 
  

  : الـمــســائــل الـتـنـفـیـذیـةثالثا                                                  
                                        ******************  

 أوال : شئون االفراد : 
**************   

_لش�غل وظیف�ة أس�تاذ    س�ماعیل أحم�د ص�الح   د إال�دكتور / محم�و  ویة بش�أن تعی�ین   : خطاب قسم جراحة االوعیة الدم٦/٧٢٣
   ٠مساعد بالقسم 

  
_لش�غل وظیف�ة    ال�دكتور / محم�ود عب�د الص�بور عب�د اهللا     : خطاب قسم طب القل�ب واالوعی�ة الدموی�ة بش�أن تعی�ین      ٧/٧٢٣

   ٠أستاذ مساعد بالقسم 
  
_ لشغل وظیفة أستاذ مساعد  ز محمودالدكتوره / أمل عبد العزی: خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة بشأن تعیین  ٧٢٣ /٨ 

   ٠بالقسم 
  
لش�غل وظیف�ھ اس�تاذ مس�اعد      – ال�دكتور/ مص�طفى محم�ود محم�د س�ید     : خط�اب قس�م الجراح�ھ العام�ھ بش�أن تعی�ین       ٩/٧٢٣

  ٠بالقسم
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس     الدكتور / أحمد محمد عبد المطل�ب : خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن تعیین  ٧٢٣ /١٠
   ٠لقسم با
  

   ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم  الدكتور / طارق نبیل حسن: خطاب قسم جراحة العظام بشأن تعیین ٧٢٣ /١١
  

_ لش�غل وظیف�ة    الدكتوره / ھبة عبد ال�رؤوف عس�كر  : خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن تعیین  ٧٢٣/  ١٢
   ٠مدرس بوحدة الطب النووى بالقسم 

  
_لشغل وظیف�ة م�درس مس�اعد     الطبیبة / مرثا أمیل عدلىالتشریح االدمى وعلم االجنة بشأن تعیین : خطاب قسم ١٣/٧٢٣

   ٠بالقسم 
  

_لشغل وظیف�ة م�درس     الطبیبة / دعاء حامد عبد الحمید: خطاب قسم التشریح االدمى وعلم االجنة بشأن تعیین ١٤/٧٢٣
   ٠مساعد بالقسم 

  
_لش�غل وظیف�ة     إس�راء خال�د محم�د نف�ادى     الطبیب�ة /  الجن�ة بش�أن تعی�ین    : خطاب قس�م التش�ریح االدم�ى وعل�م ا    ١٥/٧٢٣

   ٠مدرس مساعد بالقسم 
  

_لش�غل وظیف�ة م�درس      م�ریم وھب�ى فی�دال    الطبیب�ة /  : خطاب قسم التش�ریح االدم�ى وعل�م االجن�ة بش�أن تعی�ین       ١٦/٧٢٣
   ٠مساعد بالقسم 

  
  



٣  
لش�غل وظیف�ھ م�درس مس�اعد      – لطبی�ب/ خال�د محم�د ع�وض    ا: خطاب قسم جراحھ االوعیھ الدمویھ بش�أن تعی�ین   ١٧/٧٢٣

  ٠بالقسم
  

  ٠لشغل وظیفھ مدرس مساعد بالقسم –الطبیبھ/رشا محمد محمودمراض الباطنھ بشأن تعیین : خطاب قسم اال١٨/٧٢٣
  

  ثانیا :شئون الطالب : 
*************  

ھم بع�د _ المقی�دین بالفرق�ة الثانی�ة ھ�ذا الع�ام       : مذكرة بشأن االعذار المرضیة المقدمة من الطالب االت�ى أس�ماؤ   ٧٢٣ /١٩ 
ك�ل ف�ى الم�واد المبین�ة أم�ام  إس�مھ للفرق�ة الثانی�ة وأعتب�ار تغی�بھم ع�ذر             ٢٠١٩عن أمتح�ان أعم�ال الس�نة     ٢٠١٨/  ٢٠١٧

   -مرضى مقبول وھم :
  المادة المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  اء الحیویةالكیمی  : أسبوع ١/  ٦  أحمد محمد سعد عبد الحمید  ١
  الفسیولوجى  فقط ٢٠١٩/  ١/  ٢  رومانى نجیب سعید  ٢
  الفسیولوجى  ١/  ٣/ :  ١/  ١  على حسن جوده  ٣
  الفسیولوجى  أیام٣:  ١٢/  ٣١  محمد أشرف فرغلى سید  ٤
  الفسیولوجى  فقط ٢٠١٩/  ١/  ٢  ھدیر طلعت وھیدى  ٥

  
االت�ى أس�ماؤھم بع�د _ المقی�دین بالفرق�ة الثالث�ة ھ�ذا الع�ام           : مذكرة بشأن االعذار المرضیة المقدمة م�ن الط�الب    ٧٢٣ /٢٠

ك�ل ف�ى الم�واد المبین��ة أم�ام  إس�مھ للفرق�ة الثالث�ة وأعتب�ار تغی�بھم ع��ذر           ٢٠١٩ع�ن أمتح�ان أعم�ال الس�نة      ٢٠١٨/  ٢٠١٧
   -مرضى مقبول وھم :

  المادة المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  المیكروبیولوجیا   ایام  ٤:  ٤/١  نورھان كرم حسین السلمانى   ١
  المیكروبیولوجیا   فقط ٢٠١٩/  ١/  ٦  أحمد عبد العزیز عیسى   ٢

  
  : مذكرة بشأن االعذار المرضیة المقدمة من الطالب االتى أسماؤھم بعد _ المقیدین بالفرقة الثانیة ھذا العام ٧٢٣ /٢١

أم�ام  إس�مھ للفرق�ة الثانی�ة وأعتب�ار تغی�بھم ع�ذر         ك�ل ف�ى الم�واد المبین�ة     ٢٠١٩عن أمتحان أعمال الس�نة   ٢٠١٨/  ٢٠١٧ 
   -مرضى مقبول وھم :

  المادة المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  الكیمیاء الحیویة  أیام ٥: ١/  ١٠  رومانى نجیب سعید  ١
  الكیمیاء الحیویة   ١/  ١٣:  ١/  ٧  عبدالرحمن مصطفى احمد  ٢
  الكیمیاء الحیویة  أیام ٣: ١/ ٨  عبد الھادى اكرم ھیمونى  ٣

  
المقی�د بالفرق�ھ الثالث�ھ (ب�اق لالع�اده) ھ�ذا       _ الطالب / ابانوب نبیل بس�اده : مذكره بشأن العذر المرضى المقدم من ٢٢/٧٢٣

للفرقھ الثالثھ ف�ى جمی�ع الم�واد واعتب�ارا تغیب�ھ       ٢٠١٩عن امتحان اعمال السنھ ودورى مایو وسبتمبر ٢٠١٧/٢٠١٨العام 
  ٠عذرمرضى مقبول 

  
)درج�ھ ب�دال م�ن    ٨٠٢لتص�بح( االم�راض الباطن�ة   تعدیل درج�ة م�اده   ِبشأن  : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر ٧٢٣ /٢٣

 بزی�ادة خمس�ة درج�ات     درج�ھ  ٤٥٢) درج�ھ ب�دال م�ن    ٤٥٧لتص�بح (  االطف�ال وم�اده  ، بزی�ادة ثم�انى درج�ات     )درجھ٧٩٤(
للطالبة / أالء  ) % ٩٢٫٩٨ثة عشر درجة بنسبة ( درجة بزیادة ثال)  ٥٨٩١( بدال )  ٥٩٠٤(لیصبح مجموعھا التراكمى 

   ٠ ٢٠١٧_ الحاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر عبد الرحمن عبد الجابر 
  
                                                         تع����������دیل درج����������ة م����������ادة الجراح����������ة   بش����������أن : م����������ذكرة بش����������أن حك����������م المحكم����������ة الص����������ادر     ٧٢٣ /٢٤ 

 درجھ)  %٩٠٫٠٣بنسبة(  )٥٧١٧) ویصبح المجموع التراكمى (٧٧٢بدال من (ات  بزیادة ستة درج )درجھ٧٧٨لتصبح (
  ٠ ٢٠١٧_ الحاصل على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر   للطالب / محمود عبد العزیز عثمان



٤  
) بزیادة  ٨٠٠ ) بدال من ( ٨١٧لتصبح  ( تعدیل درجة مادة الباطنة بشأن : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر  ٧٢٣ /٢٥

للطالب�ھ / ھب�ة اهللا    ) درج�ة   ١٢٤٧) درجة بدال م�ن (  ١٢٦٤ستة عشر درجة لیصبح مجموع درجاتھا بالفرقة الخامسة ( 
   ٠ ٢٠١٨/  ٢٠١٧_ المقیده بالفرقة السادسة نھائى للعام الجامعى    صالح الدین جابر محمد محمود شلتوت

  
) بزی�ادة   ٧٥٢) بدال من ( ٧٥٥لتصبح (  تعدیل درجة مادة الباطنة شأن ب : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر ٧٢٣ /٢٦

)         %٨٥) درج���ة بنس���بة (    ١١٨٧) درج���ة ب���دال م���ن (    ١١٩٠درجت���ان ونص���ف الدرج���ة لیص���بح المجم���وع الكل���ى (       
   ٠ ٢٠١٨/  ٢٠١٧بالفرقة السادسة نھائى للعام الجامعى  _ المقید   للطالب/ عالء الدین محمد عریبى أدم

  
) ٧٩٩) درج�ة ب�دال م�ن (     ٨١٢لتص�بح (  تعدیل درجة مادة الباطنة بشأن : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر  ٧٢٣ /٢٧

) درج�ة بنس�بة     ١٢٧٥) درجة ب�دال م�ن (    ١٢٨٨درجة بزیادة أثنى عشر درجة ونصف الدرجة لیصبح المجموع الكلى ( 
   ٠ ٢٠١٨/  ٢٠١٧ید بالفرقة السادسة نھائى للعام الجامعى _ المق   للطالب/ أحمد عبد الرحیم حسان محرم)  %٩٢( 
  

)  ٧٠٩) درجة بدال من ( ٧٣٩لتصبح ( : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة  ٧٢٣ /٢٨
أسماء ة / للطالب )  %٨٣٫٦٩) بنسبة (  ٥٢٨٤) بدال من ( ٥٣١٤درجة بزیادة ثالثون درجة لیصبح المجموع التركمى (

  ٠  ٢٠١٧_ الحاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر محمود محمد الطیب 
  

) تظل��م ف��ى م��واد  ٨٩بع��دد (  ٢٠١٨: م��ذكرة بش��أن التظلم��ات المقدم��ة م��ن ط��الب الفرق��ة الخامس��ة دور یونی��و   ٧٢٣ /٢٩
  ٠كما موضح بالمذكرة ٠الفرقة الخامسة 

  أطفال  باطنة  المادة 
  ٩-٢١  ٤٠ -٦٨  العدد

  
  ثالثا :العالقات الثقافیة 

**************  
_ المدرس المساعد للطبیبة / نور الھدى أحمد أحمد ھریدىبشأن مد بعثة االشراف المشترك بالداخل : مذكرة  ٧٢٣/  ٣٠

  یة ) ( تاریخ عودتھا وتسلمھا العمل بالكل ٢٠١٩/  ١/  ٢بقسم االمراض العصبیة والنفسیة وذلك لمدة عام أعتبارا من 
( ت��اریخ نھای��ة أخ��ر م��د  ٢٠١٨/  ١١/  ٢٩أو الحص��ول عل��ى درج��ة ال��دكتوراه أیھم��ا أق��رب تاریخ��ا وأحتس��اب الفت��رة م��ن  

  ٠( التاریخ السابق لتسلمھا العمل ) إستعدادًا للعودة بمرتب  ٢٠١٩/  ١/  ١بالخارج ) وحتى 
  

_ الم�درس بقس�م التولی�د وأم�راض      ق عب�د العل�یم  ال�دكتور / ش�ریف عب�د ال�راز    : مذكرة بشأن العذر المقدم م�ن   ٧٢٣/  ٣١
وذلك ألستكمال ما بدأه من أبحاث  ٢٠١٩/  ١/  ٢حتى  ٢٠١٨/   ٨/  ١النساء عن االجازة الخاصة التى كانت مقررة من 

   ٠وكذلك االنتھاء من البورد الخاص بالوالیات المتحدة االمریكیة وأحتساب ھذه الفترة أجازة خاصة بدون مرتب
  

_ االستاذ بقسم التشریح االدم�ى وعل�م    االستاذ الدكتور / أشرف حموده عبد الحكیم: مذكرة بشأن إعارة السید  ٧٢٣/  ٣٢
   ٠االجنة للعمل بالمملكة العربیة السعودیة لمدة عام قابل للتجدید أعتبارا من تاریخ السفر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   مجالس األقسام :

  
  : قسم الفسیولوجیا الطبیة : ٧٢٣/  ١

 *************************  
   ٢٠١٨/  ١٢/  ٣،  ٢٠١٩/  ١/  ٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم جراحة القلب والصدر : ٧٢٣/  ٢

 *****************************  
   ٢٠١٩/  ١/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم التولید وأمراض النساء : ٧٢٣/  ٣

*************************** *  
   ٢٠١٩/  ١٢/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم جراحة العظام : ٧٢٣/  ٤

 *******************  
   ٢٠١٧/  ١٢/  ٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الجراحة العامة : ٧٢٣/  ٥

 *********************  
   ٢٠١٨/  ١١/  ١٢،  ٢٠١٨/  ١٠/  ١٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  :  قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة : ٧٢٣/  ٦

 *********************************  
   ٢٠١٨/  ١٢/  ٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم : ٧/٧٢٣

 *****************************  
   ٨/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  صاب : : قسم جراحة المخ واالع٨/٧٢٣

 **************************  
   ٨/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم 

  
  : قسم التخدیر : ٩/٧٢٣

 ***************  
  ٦/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب القلب واالوعیة الدمویة : ١٠/٧٢٣

 *******************************  
   ٢/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الطب الشرعى والسموم : ١١/٧٢٣

**************************  
   ١٣/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 


