
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  مـــــــحضر إجـــــتمـــــاع

  )٧٣١مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
    ٢٠١٩ / ١٠ /١٦  الموافق  االربعاءالمنعقد یوم  

                                                   *************************************  
  مكتب السید األستاذ الدكتور / عمید الكلیة -االجتماع :مكان 

  ًا ــــــــباحــــــرة صـــــاشـــــــــالساعة الع -موعد االجتماع :

   عمیــــــــــــــد الكلیة:* 
  

   لعام على كلیة الطبالجامعة والمشرف ارئیس األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال                 

                   وكــــــــــالء الكلیـــة :*         

  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                          األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي          
 یل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئةوكاألستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                         

 وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالبأماني عمر محمد عمر                         /األستاذ الدكتور 
  
  

                      رؤســــــاء األقســــام :
  قسم الطفیلیات(امین المجلس ) ئیسر                          األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دیاب       
  رئیس قسم البكتریا والمناعــة        عفیفياألستاذ الدكتور/ نھى عبد الحلیم محمد السید  
  الـــبــاثــولـوجـیـارئیـس قـسم                   عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا            
  رئیس قسم الفارماكولوجـى            لدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ألستاذ اا            
  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                   لاألستاذالدكتور /ضیاء الدین محمد عبدالعا            
  رئیس قسم االمراض الصدریة          ربیع                        االستاذ الدكتور / جمال محمد  
  رئــیــس قــســم الــتــخــدیـر   األستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكیم                                
    العین  رئیس قسم طب وجراحة    االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                               
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة      دین محمد درویش                 االستاذ الدكتور / عالء ال 
  رئیس قسم طب االطفال      االستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                                      
  الھضمي زرئیس طب المناطق الحارة والجھا                    األستاذ الدكتور/ محمد الطاھر عبد الرحمن              
  رئیـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة       االستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید              
  ــــةرئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــ     األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                   
  رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة      األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                       
  رئــیـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـیـصیة    األستاذ الدكتور /مصطفى ھاشم محمود                          
  رئــیـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                        ید األستاذ الدكتور / سمیر شحاتھ محمد ع           



٢  
  رئیس قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل           ایمان عباس محمود على            األستاذ الدكتور /          

  األوعیة الدمویة والشرایین األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                      رئیس قسم جراحة
  رئیس قسم الطب الشرعي والسموم األستاذ الدكتور / رنده حسین عبد الھادى                      

  رئیس قسم الفسیولوجیا       األستاذ الدكتور / أمیمة جالل أحمد معطى                 
  رئیس قسم التشریح          االستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                    

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

  رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجى        الباقى محمد أحمد            األستاذ الدكتور /سھیر عبد
  رئیس قسم جراحھ القلب والصدر         الدكتور / أحمد محمد فتحى غنیم                األستاذ 

  

   -: األساتــــــذة
  

  سیولوجيأستاذ الف         األستاذ الدكتور / محمود رأفت عبد الفضیل             
  استاذ جراحة المخ واالعصاب                  االستاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             

  أستاذ طب وجراحة العین    ین                           االستاذ الدكتور/ جمال حسین حس
  لمناعھ االستاذ الدكتور /  أسماعیل صدیق محمد سلیمان               أستاذ البكتریا وا

  أستاذ الطب الشرعى والسموم عبدالمقصود عبدالمجید                  األستاذ الدكتور / ناھد 
  أستاذ الفارماكولوجى   بد الظاھر                       عثمان عاالستاذ الدكتور /  أحمد 

  وجىأستاذ الھستولقصود                      االستاذ الدكتور / صفاء أحمد عبد الم
  أستاذ عالج االورام والطب النووى فى                            االستاذ الدكتور / أمینة محمد مصط

    أستاذ التشریح                             االستاذ الدكتور / ھدى أحمد محمد    
  ة أستاذ الجراحة العاممان مسعود                    االستاذ الدكتور / سامى محمد عث

     أستاذ جراحة التجمیل والحروق الحافظ أحمد مكى                األستاذ الدكتور / مصطفى عبد          
  أسـتـاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین        /  محمد عالء الدین مبارك األستاذ الدكتور          
  أستاذ االمراض الباطنة               صادق البیھ     االستاذ الدكتور / عصام عبدالمنعم          

  أستاذ الروماتیزم والتأھیل محمود                       األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد
  مدیر المستشفى الجامعى الرئیسى                األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                  

  أستاذ  الطفیلیات                  ز        االستاذ الدكتور/  لمیاء أحمد عبد العزی
  استاذ جراحة المسالك البولیھف أبو العال                     االستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطی

  ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة                                                                              
  استاذ التخدیر                        ستاذ الدكتور / عالء محمد احمد          اال          

  أستاذ الكیمیاء الحیویة   االستاذ الدكتور/  سحر الدیك محمد                               
  لجھاز الھضمى أستاذ طب المناطق الحارة وا االستاذ الدكتور  /  إیھاب فوزى محمد                            

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة د عمر                           األستاذ الدكتور / حنان عمر محم
  أستاذ أمراض القلب ن حلمى                        االستاذ الدكتور / حاتم عبد الرحم

  جراحة العظام أستاذ ى أحمد                      األستاذ الدكتور/  وائل یوسف العادل
  أستاذ االمراض العصبیة والنفسیة  احمد                           االستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن

  أستاذ  الصحة  العامة  االستاذ الدكتور / أكرام محمد عبد الخالق                                
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٣  
  

  األساتذة المساعدون :
                           

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

  المدرســــــــــــــــــون  :          
  مدرس الفارماكولوجي     الدكتور / عبیر محمد رشاد حسین                                     

       
  

  أعضاء  من الخارج   :
  

  عمیدة كلیة التمریض      السید الدكتور /  سماح محمد عبد اهللا                                 
     نقیب االطباء                          ضیاء الدین عبد الحمید السید الدكتور / 

  

  عن الحضور السادة: وأعتذر
  رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرة         ا عبد الجلیل             الدكتور / أحمد ابو الوفاألستاذ

  رئیس قسم الجراحة العامة      یاض                         االستاذ الدكتور / ھشام على ر
  رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام     اذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت              األست
    أستاذ األنف وألذن والحنجرة    الحكیم                      اذ الدكتور/ على رجائى عبداألست

      جراحة العظام أستاذ                             األستاذ الدكتور/  أسامھ أحمد فاروق
  الصدریةأستاذ االمراض    سین                    االستاذ الدكتور / خالد حسین أحمد ح          
  أستاذ طــــب االطفــــال   محمود الصدفى                االستاذ الدكتور /  غادة عمر           

  مدرس الفارماكولوجى          الدكتور / محمد مصطفى محمد عبد الرحمن             
  اض الجلدیة والتناسلیةأستاذ االمر               ز أحمد           االستاذ الدكتور / دالیا عبد العزی

  

  : وتغیب عن الحضور السادة
  -رئیس قسم الصحة العامة            شمس الدین              االستاذ الدكتور / رندة محمد

  رئیس قسم امراض القلب ومدیر مستشفى االرومان            االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى            
  أستاذ جراحة القلب والصدر                           د الوھاب               على محمدعباالستاذ الدكتور /  

  أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا            مد محمد فاضل           االستاذ الدكتور / صباح أح            
    أستاذ  أشـعــــــــة تشخیـــصـیة           مجلى محمد          / حسن أبراھیم الستاذ الدكتور  ا          

    أستاذ التولید وامراض النساء                االستاذ الدكتور/  أحمد محمد نصر                 
  أستاذ جراحة المسالك البولیة                 االستاذ الدكتور / أحمد شحاتھ العزب             

  مدیر وحدة ضمان الجوده           ى مخلوف               علاألستاذ الدكتور/ ھدى أحمد 
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین                   السید الدكتور / ھانى عمر محمود الصدفى                 
  مدیر مدیریة الشئون الصحیة             السید الدكتور / محمد زین الدین حافظ                        

  
  
  
  
  
  
  



  
٤  

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

                                                                                                                        
   ٢٠١٩ / ٩  /١٧) المنعقد في    ٧٣٠لجلسة رقم (  المصادقة على محضر ا

  تمت المصادقة القرار: 
  

  
  

   مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة   :ثانیأ                                                
                                                 **************************   

  

  ٠عن سیر العمل بالكلیة ومشروعاتھا  مذكرة السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة
_ االستاذ بالقسم إلنش�اء   د / عادل عبد الودود جمعة ٠أ خطاب قسم الفارماكولوجى بشأن مشروع بحث مقدم من  ·

ل امركز تابع للكلیة تحت مسمى مركز أبحاث وخ�دمات لع�الج االع�راض الجانبی�ة والمش�اكل المص�احبة لألس�تعم       
  ٠المزمن وغیر المزمن لألدویة 

Research & service unit for management of adverse reactions and problems associated 
with chronic and nonchronic use of drugs . 

   ٠مع إضافة الئحة مالیة داخلیة 
  القرار: یقدم المشروع من الدراسة مع تشكیل لجنة تشمل باإلضافة إلى ممثل الفارماكولوجى

  دین عبد المنعم السید _ أستاذ االمراض الباطنة ال أ.د / عالء
  مختار _ أستاذ طب االطفال  أ.د / ماھر

  _ أستاذ عالج االورام والطب النووى  أ.د / سمیر شحاتة
  
 ٠خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة  بشأن أستحداث وحدة طب الطوارئ بالقسم  ·

  وافق المجلسالقرار: 
  -لمركزة بشأن تكلیف المعیدین االتى أسمائھم بعد :خطاب قسم التخدیر والعنایة ا ·

  ط / عبد الرحمن محمد عبد الحفیظ 
  ط / مینا فایز غلیون عیاد ( أعتذار ومرفق طیھ صورة من خطاب االعتذار ) 

  ط / مھا ناصر محمد عبد اللطیف 
  ط / حسین عماد حسین كامل 

  ط / عبد التواب یونس تمام كامل 
  وافق المجلسالقرار: 

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

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

  ٠  ٢٠١٩   أكتوبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٣١ /١
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠ ٢٠١٩  أكتوبرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٣١ /٢
  وافق المجلسلقرار: ا
  
   ٠ ٢٠١٩ أكتوبر :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٣١ /٣

  وافق المجلسالقرار: 
  



  
٥  

 وحدة ضمان الجودة : 
*************  

: مذكرة بشأن عرض وإعتماد تقریر عن كراسات االداء واالنشطة الخاصة بطالب الدراس�ات العلی�ا دور أكت�وبر    ٧٣١ /٤
٠ ٢٠١٩  

  فق المجلسواالقرار:  
  

 مركز تطویر التعلیم الطبى  : 
*******************  

مذكرة بشأن وجوب حضور أعضاء اللجان الثالثیة لجمیع أنواع االمتحانات دورة تنشیطیة عن مبادْى  :  ٧٣١ /٥ 
بالكلیة ویعلن عن یتم عقد الدورة فى مركز تطویر التعلیم ٠وقواعد التقییم قبل إعتماد تشكیل ھذه اللجان كل عام أكادیمى 

  ٠مواعیدھا قبل بدایة االمتحانات لكل دور 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

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

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

_ ال�دكتورة / م�روى أحم�د عب�د العزی�ز ج�الل       بش�أن تعی�ین    خطاب قسم الطب الطبیع�ى والروم�اتیزم والتأھی�ل   :  ٧٣١/  ٦
   ٠لشغل وظیفة أستاذ مساعد بالقسم

  وافق المجلسالقرار: 
  
_ لش�غل   حس�انین   من�ال محم�د أحم�د   ال�دكتورة /  : خطاب قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل بشأن تعیین  ٧٣١ /٧

   ٠وظیفة أستاذ مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة اس�تاذ     احم�د اب�و بك�ر عل�ي محم�د     الطبی�ب /  : خطاب قس�م التولی�د وام�راض النس�اء بش�أن تعی�ین        ٧٣١ /٨

   ٠مساعد  بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة اس�تاذ     ط�ارق ص�الح احم�د    الطبی�ب /  ن : خطاب قس�م ع�الج االورام والط�ب الن�ووي بش�أن تعی�ی       ٧٣١ /٩

  ٠مساعد  بالقسم 
  وافق المجلسالقرار:  
  

_ لش�غل   خال�د اب�و بك�ر خل�ف     الطبی�ب /  : خطاب قس�م ط�ب المن�اطق الح�اره والجھ�از الھض�مي  بش�أن تعی�ین          ٧٣١/  ١٠
  ٠وظیفة مدرس بالقسم 

  وافق المجلسالقرار:  
  

  ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم  عمرو محمد قطب ذكي الطبیب / بشأن تعیین : خطاب قسم طب االطفال  ٧٣١/  ١١
  وافق المجلسالقرار:  
  

  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم.  شیماء محمد خلف محمد /  ةالطبیب: خطاب قسم طب االطفال بشأن تعیین  ٧٣١ /١٢
  وافق المجلسالقرار: 

  



  
٦  

   ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم محمود رفعت مبارك الطبیب / ن : خطاب قسم االشعھ التشخیصیھ بشأن تعیی ٧٣١ /١٣
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل   احم�د ع�الء كام�ل عب�د الحل�یم       الطبی�ب /  : خطاب قسم جراحھ المسالك البولیھ والتناسلیھ بشأن تعیین  ٧٣١ /١٤

  ٠وظیفة مدرس مساعد  بالقسم 
  وافق المجلسالقرار:  
  

_ لش�غل وظیف�ة    م�روه محم�د عواج�ھ   /  ةالطبیب� الشرعي والسموم االكلینیكی�ھ بش�أن تعی�ین     : خطاب قسم الطب ٧٣١ /١٥
   ٠مدرس مساعد  بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لشغل  الموجود  امیره محمد عبد/  ةالطبیب: خطاب قسم طب المناطق الحاره والجھاز الھضمي بشأن تعیین  ٧٣١ /١٦
  ٠وظیفة مدرس مساعد بالقسم 

  وافق المجلسر: القرا
  
_ لش��غل وظیف��ة  ن��ور ال��دین ھش��ام مص��طفي الطبی��ب / : خط��اب قس��م جراح��ھ الم��خ واالعص��اب بش��أن تعی��ین   ٧٣١ /١٧ 

  ٠مدرس مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_  اس�راء یوس�ف محم�د س�ویفي    /  ةالطبیب� : خطاب قسم طب المناطق الح�اره والجھ�از الھض�مي بش�أن تعی�ین       ٧٣١ /١٨

  یفة مدرس مساعد  بالقسم .لشغل وظ
  وافق المجلسالقرار: 

  
لش�غل وظیف�ة    الطبی�ب / محم�د مم�دوح محم�د محم�ود _     : خطاب قسم التخ�دیر والعنای�ة المرك�زة بش�أن تعی�ین       ٧٣١/  ١٩

   ٠مدرس مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة     نی�وس ع�ازر بش�یر حن�ا    انطوالطبی�ب /  : خطاب قس�م التخ�دیر والعنای�ة المرك�زة بش�أن تعی�ین        ٧٣١ /٢٠

   ٠مدرس مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
لش��غل وظیف�ة م��درس  _  الطبی��ب / محم�د عب��د الناص�ر عب��د الفت�اح   : خط�اب قس�م جراح��ة العظ�ام بش��أن تعی�ین      ٧٣١/  ٢١

   ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش��غل وظیف��ة م��درس  یوس��ف ط��ارق عب��د اهللا الجم��ال بی��ب / الط: خط��اب قس��م جراح��ة العظ��ام بش��أن تعی��ین  ٧٣١ /٢٢

   ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش��غل وظیف��ة الطبیب��ة / أی��ات حس��ین محم��د  : خط��اب قس��م المیكروبیولوجی��ا الطبی��ة والمناع��ة بش��أن تعی��ین   ٧٣١ /٢٣ 

  ٠مدرس مساعد 
  وافق المجلسالقرار: 

  
   ٠_ لشغل وظیفة مدرس مساعد  الطبیبة / أیات صالح أحمدبشأن تعیین  : خطاب قسم االمراض الباطنة٧٣١/ ٢٤

  وافق المجلسالقرار: 



٧  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس     الطبی�ب / محم�د بھ�اء ال�دین محم�د     : خطاب قسم التولید وأمراض النساء بش�أن تعی�ین   ٧٣١/  ٢٥

   ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
ال�دكتور / محم�د   بشأن االحاطة بما جاء بتقریر لجنة الترقی�ات بش�أن ع�دم ترقی�ة      : خطاب قسم الفارماكولوجى ٧٣١/  ٢٦

  ٠_ المدرس بالقسم  مصطفى محمد البدر
  على ما جاء بالتقریر وافق المجلسالقرار: 

  
_ بع�د انتھ�اء الم�ده القانونی�ھ المح�دده ف�ي       السید الدكتور/شمس الدین یونس محم�د  انھاء خدمھ بشأن: مذكره  ٧٣١/  ٢٧
   ٢٦/٩/٢٠١٩)من قانون تنظیم الجامعات والتي ستنتھي في ١١٧اده (م

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ م�درس   فاطمھ حسین حسن الن�وبي االستاذه الدكتوره / : خطاب قسم الطب الطبیعي والروماتیزم بشأن نقل  ٧٢٩ /٢٨
   .بدرجتھا المالیةب أسیوط الطب الطبیعي والروماتیزم  _ طب اسوان  إلى قسم الطب الطبیعي والروماتیزم_ ط

  بعد التصویت ویعرض على مجلس الجامعة عدم الموافقةالقرار: 
  لوضع الضوابط الالزمة ) موافق ویعرض موضوع النقل فى مجالس األقسام ٢٠) غیر موافق ، (  ٢٤( 
  

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

   ٠) أربع تظلمات فى مواد الفرقة الثانیة  ٤بعدد ( ٢٠١٩بتمبر : مذكرة بشأن تظلمات الفرقة الثانیة دور س ٧٣١/  ٢٩
  وافق المجلسالقرار: 

  
     ) س��تة عش��ر  تظل��م ف��ى م��واد الفرق��ة   ١٦ بع��دد ( ٢٠١٩: م��ذكرة بش��أن تظلم��ات الفرق��ة الثالث��ة  دور س��بتمبر    ٧٣١ /٣٠

  ٠الثالثة 
  وافق المجلسالقرار: 

  
للطال�ب / ش�ریف ع�الء    وأم�راض النس�اء   بشان تعیدل درجة م�ادة التولی�د    مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر:  ٧٣١/  ٣١

) درجة  ٤٣٢) بدال من (  ٤٤٠لتصبح (  ٢٠١٨_ حاصل على بكالریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمر  محمد فوزى
  ٠) درجة  ٨١٤) بدال من (٨٢٤وكذلك تعدیل درجة مادة الجراحة لتصبح ( 

  وافق المجلسالقرار: 
  

 ٢٠١٩/  ٢٠١٨_ المقی�د بالفرق�ة السادس�ة     الطالب / بیت�ر عم�اد منی�ر   مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  : ٧٣١ /٣٢
   ٠وأعتبار تغیبھ عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩عن تغیبھ عن أمتحانات دور سبتمبر 

  وافق المجلسالقرار: 
  

/  ٢٠١٨المقی��دین بالفرق��ة الخامس��ة   : م��ذكرة بش��أن الع��ذر المض��ى المق��دم م��ن الط��الب االت��ى أس��مائھم بع��د _    ٧٣١/  ٣٣
  -وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠١٩عن تغیبھم عن امتحان مادة طب االطفال دور یونیة  ٢٠١٩

   
  فترة الغیاب  االسم

  ٢٠١٩/  ٩/  ٢٤،  ٢٣  أحمد ضیفى كمال
  ٢٠١٩/  ٩/  ٢٣  صاوى عبد اهللا صاوى

  ن: أسبوعی ٩/  ٢٣  على أحمد عبد الرحیم صالح
  : أسبوعین ٩/  ٢٢  محمد عبد الاله فراج

  وافق المجلسالقرار: 
  

  ١٥/١٠/٢٠١٩: محضر إجتماع لجنة شئون التعلیم بتاریخ  ٧٣١/  ٣٤
  وافق المجلسالقرار: 



٨  
  

 للطالب / عمر عبد الكریم حسن عبد اهللا: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة  ٧٣١/  ٣٥
  ) درجة ٧٣٧) بدال من (  ٧٤١لتصبح (  ٢٠١٧بتمبر سل على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة _ حاص
  وافق المجلسالقرار: 

  
لطالبة / عال عبد الكریم حسن ل ة مادة االمراض الباطنة: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درج ٧٣١/  ٣٦

)  ٦٩٣) درجة بدال من (  ٦٩٦لتصبح (  ٢٠١٨ة فى دفعة سبتمبر _ حاصلة على بكالوریوس الطب والجراح عبد اهللا
  ٠)  ٣٤٨) بدال من (  ٣٥٧درجة وكذلك تعدیل درجة مادة االطفال لتصبح ( 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_  الطالب / عمر عبد الك�ریم حس�ن عب�د اهللا   : مذكرة بشان حكم المحكمة الصادر بشأن تصویب الخطأ بدرجات  ٣٧/٧٣١
) درج�ة ب�دال م�ن     ٧٤١وتع�دیل م�ادة الجراح�ة لتص�بح (      ٢٠١٧بك�الوریوس الط�ب والجراح�ة دفع�ة س�بتمبر      حاصل على 

)٠)  ٧٣٧   
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ثالثا :العالقات الثقافیة  

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

لمدرس المس�اعد  _ ا للسید الطبیب / محمد كیالنى على عبد السالم: مذكرة بشأن مد االجازة الدراسیة بمرتب  ٧٣١/  ٣٨
وذلك ألستكمال  ٢٠٢٠/  ١١/  ٣٠حتى  ٢٠١٩/  ١٢/  ١بقسم التخدیر والعنایة المركزة بألمانیا لمدة عام ثان أعتبارا من 

   ٠جمع المادة العلمیة لرسالة الدكتوراه طبقا لنظام االشراف المشترك 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ المدرس المساعد بقسم  للسید الطبیب / رضا صالح محمد حسین : مذكرة بشأن مد بعثة االشراف المشترك ٧٣١/  ٣٩

وذلك  ٢٠٢٠/  ١١/  ٢٥حتى  ٢٠١٩/  ١١/  ٢٦التولید وامراض النساء بمرتب بأمریكا لمدة عام ثانى أعتبار من 
   ٠ألستكمال الجزء الخارجى الالزم لرسالة الدكتوراه

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ المدرس المساعد بقسم  للسید الطبیب / مصطفى عمر محمد علىاالشراف المشترك مذكرة بشأن مد بعثة :  ٧٣١/  ٤٠
وذلك  ٢٠٢٠/  ١٢/  ٢٥حتى  ٢٠١٩/  ١٢/  ٢٦االنف واالذن والحنجرة بمرتب بأمریكا لمدة عام رابع أعتبارا من 

   ٠ألستكمال الجزء الخارجى الالزم لرسالة الدكتوراه 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
١٧  

   مجالس األقسام :
  

  : قسم الجراحھ العامھ  : ٧٣١ /١
 **********************  

  ٩/٩/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٧/  ٨محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الطب الطبیعي والروماتیزم  : ٧٣١ /٢
 ***************************  

   ١٠/٩/٢٠١٩، ٣٠/٩/٢٠١٩، ٨/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم المناطق الحاره والجھاز الھضمي  : ٧٣١ /٣
*******************************  

    ٨/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :االمراض العصبیھ والنفسیھ: قسم  ٧٣١ /٤
***************************  

  ٨/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم المیكروبیولوجیا والمناعھ: ٧٣١ /٥
**************************  

   ١٩/٨/٢٠١٩، ٩/٩/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  تشخیصیھ  :: قسم االشعھ ال ٧٣١ /٦
 **********************  

   ١٠/٦/٢٠١٩، ١٥/٧/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الجراحھ العامھ  : ٧٣١ /٧
 **********************  

  ٩/٩/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٧/  ٨محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الفارماكولوجي  : ٧٣١ /٨
 **********************  

  مجلس االساتذه٩/٩/٢٠١٩، ٩/٩/٢٠١٩، ٢٣/٩/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم التشریح االدمي وعلم االجنھ  : ٧٣١ /٩
****************************  

  ١٧/٦/٢٠١٩، ٣/٩/٢٠١٩، ٧/٧/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم جراحھ االوعیھ الدمویھ   : ٧٣١ /١٠
************************  

  ، ١٦/٩/٢٠١٩، ٧/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :  والسموم االكلینیكیھ: قسم الطب الشرعي  ٧٣١ /١١
********************************  

  ١٤/١٠/٢٠١٩٢٠١٩،/١/١٠محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 



  
١٨  

  : قسم جراحھ المخ واالعصاب  : ٧٣١ /١٢
*************************  

  ١٠/٩/٢٠١٩،١٥/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ   : ٧٣١ /١٣
***************************  

  ٢/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم التخدیر والعنایھ المركزه  : ٧٣١ /١٤
*************************  

  ٧/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠مجلس علما  أحیط الالقرار: 

  : قسم الفسیولوجیا  : ٧٣١ /١٥
 **********************  

  ٩/٩/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الھستولوجي  : ٧٣١ /١٦
 *******************  

  ٧/١٠/٢٠١٩، ١٠/٩/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠ا  أحیط المجلس علمالقرار: 

  : قسم الباثولوجیا  : ٧٣١ /١٧
 ******************  

  ٣٠/٩/٢٠١٩،١٠/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الطفلیات  : ٧٣١ /١٨
 ****************  

  ٨/٩/٢٠١٩،٢/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم طب القلب واالوعیھ الدمویھ   : ٧٣١ /١٩
 ****************************  

  ٨/٩/٢٠١٩،١٠/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم التولید وامراض النساء  : ٧٣١ /٢٠
 *************************  

  ٨/١٠/٢٠١٩، ٢٠١٩ /١٠/٩إجتماع مجلس القسم فى   محضر
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم القلب وجراحاتھ  : ٧٣١ /٢١
 **********************  

  ٨/١٠/٢٠١٩، ٢٠١٩ /٤/٩ضر  إجتماع مجلس القسم فىمح
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم عالج االورام والطب النووي  : ٧٣١ /٢٢
 ****************************  

  ١٠/٩/٢٠١٩جتماع مجلس القسم فى محضر  إ
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
   



  
١٩  

  
  : قسم طب وجراحھ العین  : ٧٣١ /٢٣

 *************************  
  ١٣/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الكیمیاء الحیویھ  : ٧٣١ /٢٤
 ***********************  

  ٧/١٠/٢٠١٩حضر  إجتماع مجلس القسم فى م
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االنف واالذن : ٧٣١ /٢٥
 ***********************  

  ٧/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم جراحھ التجمیل  : ٧٣١ /٢٦
 ***********************  

  ١٤/١٠/٢٠١٩ع مجلس القسم فى محضر  إجتما
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االمراض الصدریھ  : ٧٣١ /٢٧
 ***********************  

  ١٣/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  : قسم جراحھ المسالك البولیھ والتناسیلھ  : ٧٣١ /٢٨
******************** ***********  

  ٨/٧/٢٠١٩، ٩/٩/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
  

  : قسم طب االطفال   : ٧٣١ /٢٩
 ******************  

  ١٤/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
  
  
  

  أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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

  
                           

  
  
  
  
   

  


