
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  محــــضــــــــر إجتمــــــــــــاع

  )٧٣٤مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
    ٢٠٢٠ / ١/  ١٤ الموافق  المنعقد یوم الثالثاء 

                                                   *************************************  
  
 مكان االجتماع : مكتب السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة            
  موعد االجتماع : الــســاعــة الــــعـــــاشـرة صـــباحــــــــا 
  

              -:رئـــیس المجلس

  امعة والمشرف العام على الكلیة  األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال                 رئیس الج        
      

  - وكــــــــــالء الكلیـــة:    
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                           األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوى           
  ل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئةوكی     األستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                          
  وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالب                أمانى عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /        

  

  -رؤســــــاء األقســــام:
                            

  رئـــــیــــس قسم الطفیلیات(أمین المجلس )                                       األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دیاب        
  رئیس قسم البكتریا والمناعــة                  األستاذ الدكتور/ نھى عبد الحلیم محمد السید عفیفى     

  الـــبــاثــولـوجـیـارئیـس قـسم                                عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا             
                                           رئیس قسم الفارماكولوجـى                       ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى           ا             

         رئیس قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة)                          األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق     
                            رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب                      األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                  
  رئیس قسم التولید وأمراض النساء                                     أحمد محمد مخلوف   األستاذالدكتور /             
  مدیر مستشفي صحھ المرأه                       األستاذالدكتور /ضیاء الدین محمد عبدالعا                       

  ئیس قسم األنف واإلذن والحنجرةر                     الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجلیل              األستاذ  
  رئیس قسم االمراض الصدریة                      االستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع                          

  رئــیــس قــســم الــتــخــدیـر                 ت عبد الحكیم                   األستاذ الدكتور / عصام عز              
    رئیس قسم طب وجراحة العین                       لناصرعوض محمد             االستاذ الدكتور / عبد ا            
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة                        الء الدین محمد درویش          االستاذ الدكتور / ع              
  رئیس قسم طب االطفال                    ار أحمد                        كتور / ماھر مختاالستاذ الد              
  الھضمي زرئیس طب المناطق الحارة والجھا                        الطاھر عبد الرحمن          األستاذ الدكتور/ محمد               
  رئیس قسم الجراحة العامة                                           شام على ریاضاالستاذ الدكتور / ھ              

  رئیـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                          الء الدین عبد المنعم السید     االستاذ الدكتور / ع  
  رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                                              األسناذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت             
  رئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــــــة                  األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                  



٢  
  رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة                   األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                     

  رئــیـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـیـصیة               األستاذ الدكتور /مصطفى ھاشم محمود                         
  رئیس قسم الصحة العامة               االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدین                     

  رئیس قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل                         ایمان عباس محمود على            األستاذ الدكتور /           
  رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین                      سعد خلیل أحمد             األستاذ الدكتور / مصطفى 

  رئیس قسم الفسیولوجیا                             د العزیز احمد عطاهللامروه عباألستاذ الدكتور / 
  رئیس قسم التشریح                     االستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                      

  س قــســم جراحة التجمیل والحروقرئــیــ                األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                                   
  رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیھ                       االستاذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدین                            

  االرومان  رئیس قسم امراض القلب ومدیر مستشفى                       االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى            
  رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجى                  األستاذ الدكتور /سھیر عبد الباقى محمد أحمد            

  

  - :األساتــــــذة
  

  أستاذ الفسیولوجي                 األستاذ الدكتور / محمود رأفت عبد الفضیل                  
  أستاذ األنف وألذن والحنجرة            ئى عبد الحكیم                           األستاذ الدكتور/ على رجا

  استاذ جراحة المخ واالعصاب                     االستاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             
  جراحة العینأستاذ طب و                                            االستاذ الدكتور/ جمال حسین حسین

  أستاذ جراحة العظام              األستاذ الدكتور/  أسامھ أحمد فاروق                              
  أستاذ البكتریا والمناعھ             االستاذ الدكتور /  أسماعیل صدیق محمد سلیمان                 

  أستاذ الطب الشرعى والسموم                                وفاء محمد عبد المنعم    األستاذ الدكتور / 
  أستاذ الفارماكولوجى               االستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاھر                         
    ى أستاذ عالج االورام والطب النوو            االستاذ الدكتور / أمینة محمد مصطفى                              

  أستاذ الجراحة العامة            االستاذ الدكتور / سامى محمد عثمان مسعود                       
  أسـتـاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین                     األستاذ الدكتور /  محمد عالء الدین مبارك            

  أستاذ االمراض الباطنة                 ادق البیھ               االستاذ الدكتور / عصام عبدالمنعم ص            
    أستاذ الروماتیزم والتأھیل            األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد محمود                         

  ـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیاأســ             االستاذ الدكتور / صباح أحمد محمد فاضل                                    
  مدیر المستشفى الجامعى الرئیسى              األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                  

  طفیلیاتــــــتاذ  الــــــــأس                                 االستاذ الدكتور/  لمیاء أحمد عبد العزیز       
    أستاذ  أشـعــــــــة تشخیـــصـیة            / حسن أبراھیم مجلى محمد                        الستاذ الدكتور  ا           

  أستاذ االمراض الجلدیة والتناسلیة           االستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أحمد                                          
  استاذ جراحة المسالك البولیھ ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة                 اذ الدكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال                     االست           
  استاذ التخدیر                   محمد حسن بكري              االستاذ الدكتور /            

    أستاذ التولید وامراض النساء                                            االستاذ الدكتور/  أحمد محمد نصر   
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى                                     لیلى عبد الباقى التونى االستاذ الدكتور  /  

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة              األستاذ الدكتور / حنان عمر محمد عمر                           
  أستاذ جراحة العظام           األستاذ الدكتور/  وائل یوسف العادلى أحمد                         

  أستاذ االمراض الصدریة          االستاذ الدكتور / خالد حسین أحمد حسین                                        
  أستاذ االمراض العصبیة والنفسیة                 االستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن احمد                                   

  أستاذ طــــب االطفــــال                االستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفى                              
  مدیر وحدة ضمان الجوده                د على مخلوف                       األستاذ الدكتور/ ھدى أحم           
  أستاذ  الصحة  العامة                االستاذ الدكتور / أكرام محمد عبد الخالق                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٣  

      

  - األساتذة المساعدون:
      

   أستاذ مساعد طب القلب واالوعیة المویة والشرایین                          حمدى شمس الدین محمد      /السید الدكتور             

  

  -المدرســــــــــــــــــون:          
  

  مدرس الفارماكولوجي                       الدكتور / عبیر محمد رشاد حسین                   
       

  -أعضاء من الخارج:
    

  مدیر مدیریة الشئون الصحیة                      السید الدكتور / محمد زین الدین حافظ                

  عمیدة كلیة التمریض                السید الدكتور /  سماح محمد عبد اهللا                       
  

  -:هالسادوتغیب عن الحضور 
  

  رئیس قسم الطب الشرعي والسموم             لھادى                    األستاذ الدكتور / رنده حسین عبد ا
  أستاذ الھستولوجى         االستاذ الدكتور / صفاء أحمد عبد المقصود                       

           أستاذ جراحة القلب والصدر                      محمود خیري عبد اللطیف               االستاذ الدكتور /  
  االستاذ الدكتور / ھدى أحمد                                                  أســـتــاذ الــتــشـریــح 

  أستاذ الكیمیاء الحیویة               االستاذ الدكتور/  سحر الدیك محمد                            
  أستاذ أمراض القلب                           االستاذ الدكتور / حاتم عبد الرحمن حلمى       

  أستاذ جراحة المسالك البولیة          االستاذ الدكتور / أحمد شحاتھ العزب                              
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین                            السید الدكتور / ھانى عمر محمود الصدفى        

  ىمدرس الفارماكولوج                    محمد مصطفى محمد عبد الرحمن            /الدكتور 

  نقیب االطباء                             عالضیاء الدین عبد الالسید الدكتور / 

  -:عن الحضور السادة وأعتذر
  رئیس قسم عالج األورام والطب والنووي  األستاذ الدكتور / سمیر شحاتة محمد

  رئیس قسم جراحة القلب والصدر  ستاذ الدكتور / أحمد محمد فتحى غنیماأل
  استاذ جراحھ التجمیل والحروق مصطفى عبدالحافظ احمد مكى      /االستاذ الدكتور

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  
  

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

                                                                                                                        
   ٩٢٠١ / ٢١  /٨١) المنعقد في    ٧٣٣المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

    ٠تمت المصادقةالقرار:    

  
  

    مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة : ثانیًا                                   
                                     **************************   

  

  ٠مذكرة السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة عن سیر العمل بالكلیة ومشروعاتھا 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
ـشكل )  ٣٦٥( أبلیكشن  مذكرة بشأن تعرف أعضاء ھیئة التدریس على · صحة بھدف ربط المریض بالمستشفیات الجامعیة ب

  ٠مباشر بكل أنواع خدمات الرعایة الصحیة 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  ٠مذكرة بشأن الالئحة الجدیدة للطالب  ·
     ٠ كلیة الطب _ جامعة أسیوطئحة البرنامج الخاص فى وافق المجلس على البدء فى وضع الالقرار: 

  

  ٠مذكرة بشأن توزیع الجراجات فى المستشفى الجامعى  ·
ـسم  وافق المجلسالقرار:  ـفة والق ـسام المختل ـلى االق ـجات ع ـیع الجرا ـعادة توز ـشفیات بإ ـلس إدارة المست ـقرار مج على 

   ٠سیقوم بالتوزیع الداخلى 
  

  ٠مذكرة بشأن الئحة الدراسات العلیا   ·
دیدة للدراسات العلیا بالتنسیق مع الدراسات العلیا واالقسام حتى وافق المجلس على البدء فى وضع الئحة جالقرار: 

    ٠تتوافق مع البورد المصرى 

  
  

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

  

  ٠  ٢٠٢٠یر ینا : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٣٤ /١
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

  

   ٠ ٢٠٢٠ینایر محضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٣٤ /٢
  وافق المجلسالقرار: 

 
  

   ٢٠٢٠ینایر  :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٣٤ /٣
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  
  



٥  
 وحدة ضمان الجودة :
*************  

ـعن دور  واعتماد: مذكرة بشأن عرض  ٧٣٤ /٤ ـیا  ـسات العل ـنات الدرا ـیھ المتحا ـعھ الذات ـیھ للمراج ـسھ التدقیق تقریر الدرا
  .٢٠١٩اكتوبر

  وافق المجلسالقرار: 
  
ـیة  ٧٣٤ /٥  ـستراتیجیة لكل ـطة اال ـحدیث الخ ـیة لت ـستعداد الكل : مذكرة بشأن عرض الفرص والتھدیدات المعدلة فى إطار إ

   ٠ ٢٠٢٥ -٢٠٢٠الطب 
  وافق المجلسالقرار: 

  
یــات  ٧٣٤ /٦ عــرض الغا شــأن  مــذكرة ب ھــداف:  ســتراتیجیة واأل طــة  اإل حــدیث الخ یــة لت ســتعداد الكل طــار إ فــى إ لــة   المعد

  ٠ ٢٠٢٥ -٢٠٢٠االستراتیجیة لكلیة الطب 
   وافق المجلسالقرار: 

  
ـستراتیجیة لك المعدلة : مذكرة بشأن عرض نقاط القوة والضعف  ٧٣٤ /٧ ـطة اال ـحدیث الخ ـیة لت ـیة فى إطار إستعداد الكل ل

  ٠ ٢٠٢٥ -٢٠٢٠الطب 
  وافق المجلسالقرار: 

  
 :  الطبيمركز تطویر التعلیم 
******************     

  : مذكرة بشأن مقتراحات معاییر االنتقال من جامعھ اخري الي قسم من اقسام كلیھ الطب _جامعھ اسیوط. ٧٣٤ /٨
  وافق المجلس القرار:

  
ـلة عرض النسخة النھائیة : مذكرة  بشأن  ٧٣٤/  ٩ ـكالوریوس ومرح ـلة الب ـنات مرح ـلى إمتحا من مھام اللجان المشرفة ع

  ٠الدراسات العلیا ( اللجان الثالثیة ) 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

  یة: الـمــســائــل الـتـنـفـیـذثالثا                                                   
******************  

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

   ٠_ لشغل وظیفة أستاذ مساعد بالقسم ھبھ عالء الدین مبارك/  ةالدكتوربشأن تعیین  ھستولوجي: خطاب قسم ال ٧٣٤ /١٠
  وافق المجلسالقرار: 

  
ـساعد دالیا محمد محسن علي بداري/  ةالدكتوربشأن تعیین  الباثولوجیا: خطاب قسم  ٧٣٤ /١١ ـستاذ م ـفة أ ـشغل وظی _ ل

  بالقسم.
  وافق المجلس القرار:

  
_ لشغل وظیفة أستاذ مساعد  الدكتور / طارق طھ حنفى الملیجى: خطاب قسم الباثولوجیا األكلینیكیة بشأن تعیین٧٣٤ /١٢

  بالقسم .
  وافق المجلسالقرار: 

  
  



٦  
  

  . شغل وظیفة مدرس بالقسمل_ أحمد شحات  محمد / الدكتور: خطاب قسم التولید وأمراض النساء بشأن تعیین ٧٣٤ /١٣
  وافق المجلسالقرار: 

  
  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم .أشرف محمد الصغیر / دكتورال: خطاب قسم طب األطفال بشأن تعیین ٧٣٤ /١٤

  وافق المجلسالقرار: 
  

  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم . محمد عبد الحكیم عمران / الدكتور: خطاب قسم األمراض الباطنة بشأن تعیین ٧٣٤ /١٥
  لمجلسوافق االقرار: 

  
لشغل  _   مروه محمد عبد الحكیم مكاوى/  الدكتوره: خطاب قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة بشأن تعیین ٧٣٤ /١٦

  وظیفة مدرس بالقسم .
  وافق المجلسالقرار: 

  
   ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم  الدكتور / یاسر جمال عبد الرحمنبشأن تعیین  األطفال: خطاب قسم طب  ٧٣٤/  ١٧ 
  وافق المجلسرار: الق
  

_ لشغل وظیفة  الدكتور / شادي محمد صفوت محمد: خطاب قسم األمراض العصبیة والنفسیة بشأن تعیین ٧٣٤/  ١٨
  مدرس بالقسم .

  وافق المجلسالقرار: 
  

  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم . / خالد محمد على شحاتة : خطاب قسم األمراض الباطنة بشأن تعیین الدكتور٧٣٤/  ١٩
  وافق المجلسقرار: ال
  

_ لشغل وظیفة مدرس  الدكتورة / دینا محمد عیون جمعھ: خطاب قسم المیكروبیولوجیا الطبیة  بشأن تعیین ٧٣٤/  ٢٠
  ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم . الدكتور/ فراج محمد فراج: خطاب قسم جراحھ المخ واألعصاب بشأن تعیین ٧٣٤/  ٢١
  وافق المجلسرار: الق
  

  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم . الدكتور / فاطمة سید عبد السمیع: خطاب قسم المیكروبیولوجیا بشأن تعیین ٧٣٤/  ٢٢
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لشغل وظیفة مدرس (جراحھ  لدكتور / حمدان سعدي عباس ا: خطاب قسم الجراحة العامة بشأن تعیین ٧٣٤/  ٢٣

  ٠القسم الوجھ والفكین) ب
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لشغل وظیفة مدرس   لدكتور / محمود حسب النبي عبد الرازق ا: خطاب قسم الجراحة العامة بشأن تعیین ٧٣٤/  ٢٤

  بالقسم . 
  وافق المجلسالقرار: 

  
درس مساعد _ لشغل وظیفة م الطبیب / مھران محمد حسین: خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة بشأن تعیین  ٧٣٤/  ٢٥

   ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  



٧  
  

_ المدرس المساعد  الطبیب / محمد عاطف محمود أبو الفضل: خطاب قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة بشأن نقل ٧٣٤ / ٢٦
  ٠من قسم الكیمیاء الحیویة بكلیة الطب _ جامعة أسوان إلى قسم الكیمیاء الحیویة _ بكلیة الطب _ جامعة أسیوط 

   ٠ یرجع إلى القسم لتطبیق قواعد اللجنة المشكلھ من مجلس الكلیة ر:القرا
  

 ٣٠/١٢/٢٠١٩إلى  ١٠/٧/٢٠١٩: خطاب قسم التولید وأمراض النساء بشأن الموافقة على إحتساب الفترة من ٧٣٤ / ٢٧
  _ المدرس بالقسم . شریف عبد الرازق عبد العلیم /أجازة خاصة بدون مرتب للدكتور 

  لمجلسوافق االقرار: 
    

  

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

  

 سالم حلمي/ أمل أحمد  ھللطالبمراض الجراحة  الصادر بشأن تعدیل درجة مادة أ مذكرة بشأن حكم المحكمة ٧٣٤/  ٢٨
) وتعدیل مادة  ٧٣٠) بدًال من (  ٧٣٢م لتصبح ( ٢٠١٨_ حاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر 

  ) .  ٤١٧) بدًال من (  ٤٢٠لتصبح (  النساء
  وافق المجلسالقرار: 

  

  ٠م ٢٠١٩: مذكرة بشان اعتماد نتیجھ البكالوریوس دور سبتمبر ٧٣٤/  ٢٩
  وافق المجلسالقرار: 

  

               _ المقیدة بالفرقة الثانیة  الطالبة / زینب شحاتھ إسماعیل: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  ٧٣٤ /٣٠
عن تغیبھا عن امتحان أعمال السنة فى مادة الفسیولوجى وأعتبار تغیبھا عذر مرضى  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩( نظام قدیم ) 

   ٠مقبول 
  وافق المجلسالقرار: 

  
     : مذكرة بشان العذر المرضى المقدم  من الطالب الموضحة أسماؤھم بالمذكرة _ المقیدین بالفرقة الثالثة ٧٣٤ /٣١ 

   ٠متحانات أعمال السنة فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول عن أ ٢٠٢٠/  ٢٠١٩
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠: مذكرة بشأن بدایة الكورس الصیفى بعد موافقة المجلس االعلى للجامعات والتأكید على شروطھا ٧٣٤/  ٣٢

  وافق المجلسالقرار: 
  

  ثالثا :العالقات الثقافیة :
**************  

المدرس المساعد  – للسید الطبیب / رامى محمد احمد محمدالمشترك بالداخل  اإلشراف: مذكرة بشأن مد بعثھ  ٧٣٤ /٣٣
  ٠اقرب  أیھمااوالحصول على درجھ الدكتوراه ١٨/٦/٢٠٢٠وحتى ١٩/٦/٢٠١٩شعھ التشخیصیھ اعتبارا من بقسم األ
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
٤  

  - :األساتذةجـــــلـــس مــــــ
  
فــال: خطاب قسم طب  ٧٣٤ /١ شــغل  األط لــول_ ل ســعد زغ لــد  لــدكتور / خا یــین ا شــأن تع ب

   ٠وظیفة أستاذ بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
ســحر : خطاب قسم طب الطبیعي والروماتیزم والت ٧٣٤/  ٢ لــدكتورة /  أھیل بشأن تعیین ا
  حمد محمد سعد_ لشغل وظیفة أستاذ بالقسمأ
  وافق المجلسقرار: ال
  
  

  
  
  

 أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

  األستاذ الدكتور/ طارق عبد اهللا الجمال            األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دیاب             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
١٥  

  
  
  

   : األقساممجالس 
  
  : االمراض الصدریھ : قسم  ٧٣٤ /١

***************** *****  
  ٥/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

    أحیط المجلس علما  القرار: 
  :  الجراحھ العامھ : قسم  ٧٣٤ /٢

***************** *****  
  ١١/١١/٢٠١٩، ١٤/١٠/٢٠١٩،٩/١٢/٢٠١٩محضر إجتماع مجلس القسم فى

  أحیط المجلس علما  القرار: 
  : االشعھ التشخیصیھ : قسم  ٧٣٤ /٣

***************** *****  
  ١١/١١/٢٠١٩، ٩/١٢/٢٠١٩، ١٤/١٠/٢٠١٩ محضر إجتماع مجلس القسم فى

    أحیط المجلس علما  القرار: 
  : جراجھ المسالك البولیھ والتناسلیھ قسم  : ٧٣٤ /٤

***************** *************  
   ١٠/١٢/٢٠١٩، ٤/١١/٢٠١٩،  ٧/١٠/٢٠١٩فىمحضر إجتماع مجلس القسم 

      أحیط المجلس علما  القرار: 
  : االمراض الباطنھ : قسم  ٧٣٤ /٥

***************** *****  
   ٣/١٢/٢٠١٩محضر إجتماع مجلس القسم فى

  أحیط المجلس علما  قرار: ال
  : الباثولوجیا االكلینیكیھ : قسم  ٧٣٤ /٦

***************** *****  
     ١٢/١١/٢٠١٩، ١٥/١٠/٢٠١٩، ١٠/٩/٢٠١٩، ١٠/١٢/٢٠١٩ محضر إجتماع مجلس القسم فى

    أحیط المجلس علما  القرار: 
  : المیكروبیولوجیا والمناعھ : قسم  ٧٣٤ /٧

**************************   
    ٨/١٢/٢٠١٩محضر إجتماع مجلس القسم فى

    أحیط المجلس علما  القرار: 
  : النساء  وأمراضالتولید : قسم  ٧٣٤ /٨

*********************** **  
     ٨/١٢/٢٠١٩في محضر إجتماع مجلس القسم 

    أحیط المجلس علما  القرار: 
  : الطفلیات  : قسم  ٣٤٧ /٩ 

************** ****  
   ٤/١٢/٢٠١٩ تماع مجلس القسم فىمحضر إج
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : والطب النووي  األورامعالج : قسم  ٧٣٤ /١٠
***************** *****  

     ٣/١٢/٢٠١٩في محضر إجتماع مجلس القسم 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  :: قسم طب األطفال  ٧٣٤ /١١
***************** *****  

  ٦/١/٢٠٢٠في س القسم محضر إجتماع مجل
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  :: قسم الفسیولوجیا الطبیة  ٧٣٤ /١٢
***************** *****  

  ٦/١/٢٠٢٠في محضر إجتماع مجلس القسم 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  



١٦  
  
  

  :: قسم الكیمیاء الحیویة  ٧٣٤ /١٣
***************** *****  

           ٥/١/٢٠٢٠ فيمحضر إجتماع مجلس القسم 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الفارماكولوجى :  ٧٣٤ /١٤ 
 ***********************  

   ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى  
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الباثولوجى  :  ٧٣٤/ ١٥
 ***********************  

   ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى  
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  ٧٣٤/ ١٦
************ ***********************  

  ٦/١/٢٠٢٠, ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى  
    أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم طب المناطق الحاره والجھاز الھضمي  :  ٧٣٤/ ١٧ 
*********** ********************  

    ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى  
    أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم ااالنف واالذن والحنجره  :  ٧٣٤/ ١٨ 
 ****************************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى  
    أحیط المجلس علما  القرار: 

  مراض الجلدیھ والتناسلیھ والذكوره : : قسم اال ٧٣٤/ ١٩ 
 ***********************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم طب وجراحھ العین :  ٢٠/٧٣٤
 ***********************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االمراض العصبیھ والنفسیھ :  ٢١/٧٣٤
 ***********************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الصحھ العامھ  :  ٢٢/٧٣٤
 ***********************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  :  الدمویة: قسم طب القلب واالوعیھ  ٢٣/٧٣٤
*****************************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
  
  
  
  



١٧  
  
  
  

  : قسم السموم االكلنیكیھ:  ٢٤/٧٣٤
 ***********************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  المجلس علما  أحیط القرار: 

  
  

  : قسم جراحة األوعیة الدمویة:  ٢٥/٧٣٤
 ***********************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ١٣محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  : قسم التخدیر والعنایة المركزة:  ٢٥/٧٣٤

 ***********************  
  ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  أحیط المجلس علما  : القرار
  

  : قسم جراحة القلب والصدر :  ٢٦/٧٣٤
 **************************  

  ٢٠٢٠/  ١/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
  
  
  
  

 أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

  األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دیاب                         األستاذ الدكتور/ طارق عبد اهللا الجمال
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  


