
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 

 محضراجتماع

 (742مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         
 

   2020/  10/ 20الموافق  الثالثاء  المنعقد يوم  

   2020/  10/  27والممتد حتى يوم الثالثاء الموافق 

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

 

   رئيس المجلس 
    عميد الكلية                    عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/           

 وكــــــــــالء الكليـــة :
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                  األستاذ الدكتور/ يوسف صالح حسن                

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة      أحمد الخولى              األستاذ الدكتور/ مها محمد سيد          

  

 وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالب                    أماني عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /           
 

  رؤســــــاء األقســــام :
                          

 رئـــــيــــس قسم الطفيليات)امين المجلس (                                                   األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب    

            ـةرئيس قسم البكتريا والمناعـ                     األستاذ الدكتور/ نهى عبد الحليم محمد السيد عفيفى     

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                                      عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                              ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ا           

 رئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية ) طب الذكورة(                                                 ر / إيمان رياض محمد األستاذ الدكتو

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب                             األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                               

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                                           طارق خلف الحسينى   األستاذالدكتور /          

 رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرة                       الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل               األستاذ          

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                       الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع اذاألست           

  رئيس قسم طب وجراحة العين                           االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                            

 رئيس قسم األمراض العصبية والنفسية                          االستاذ الدكتور / عالء الدين محمد درويش                            
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       الهضمي زرئيس طب المناطق الحارة والجها                              ماجده شحاته حسن       األستاذ الدكتور/            

 رئيس قسم الجراحة العامة            االستاذ الدكتور / هشام على رياض                                      

            رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة             االستاذ الدكتور / عالء الدين عبد المنعم السيد                        

  م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                        د مصطفى الشرقاوى   األسناذ الدكتور /  محم           

                  رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة             األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                            

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية               دالمنعم                    األستاذ الدكتور / احمد محمد عب           

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية             األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                     

 سم الصحة العامة رئيس ق            االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                  

 رئــيـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                              األستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد            

   رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                   ايمان عباس محمود على            األستاذ الدكتور /           

    رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين            األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خليل أحمد                  

 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم            األستاذ الدكتور / رنده حسين عبد الهادى                   

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                       مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

       رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق            األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن                                  

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                               الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

 رئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى االرومان                  االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى                       

                   ـتـولوجىرئــــيـــس قـــســم الـــهــس             األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

 ,            رئيس قسم جراحه القلب والصدر               الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                األستاذ 

 رئيس قسم طب االسره            االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                           

 

 

 :  األساتــــــذة
 

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة        حسين فريد وشاحى                               /لدكتوراالستاذ ا

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                            محمد عبدالباسط خالف االستاذ الدكتور /

 طب وجراحة العين  أستاذ                                       عمر محمد على  االستاذ الدكتور/ 

 أستاذ البكتريا والمناعه                      أمانى جمال ثابت                  االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                           وفاء محمد عبد المنعم    األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                        عبد العظيم عبد المعز عاصى   االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الهستولوجى                               منال محمد شحاته مهراناالستاذ الدكتور / 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                         محمود خيري عبد اللطيف                   االستاذ الدكتور /  

 أستاذ عالج االورام والطب النووى          ساميه عبدالكريم على                         االستاذ الدكتور / 

  أستاذ التشريح                                         هبه كمال محمد االستاذ الدكتور / 

 العامة أستاذ الجراحة                                 صالح ابراهيم محمد   االستاذ الدكتور / 

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين             ايمن السيد حسب هللا  األستاذ الدكتور /              

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل                             الزهراء إبراهيم أبو العيوناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ  الطفيليات                                  دعاء عبدالحفيظ يونساالستاذ الدكتور/  

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية                         سحر عبد المعز احمد اسماعيلاالستاذ الدكتور /            

   أستاذ التوليد وامراض النساء                      محمد محمود فهمى فتح هللا      االستاذ الدكتور/  

 أستاذ الكيمياء الحيوية                                        وفاء أحمد حماد  ستاذ الدكتور/ اال

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى                                ليلى عبد الباقى التونى االستاذ الدكتور  /  

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                          هبه أحمد عبد الحفيظ           األستاذ الدكتور / 

 أستاذ أمراض القلب                                سلوى رشدى              االستاذ الدكتور / 

 أستاذ االمراض الصدرية                                       لمياء حسن شعبان االستاذ الدكتور /            

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                                        طارق علي راجح  الدكتور/  االستاذ

 أستاذ جراحة المسالك البولية                                      إيهاب أسامة إبراهيماالستاذ الدكتور / 

 أستاذ طــــب االطفــــال           لعزيز              االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد ا

 مدير وحدة ضمان الجودة           األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       

 أستاذ  الصحة  العامة                صبره محمد احمد عبد هللا             االستاذ الدكتور /          

 استاذ جراحه العظام                              وق االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فار
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 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس جراحة القلب والصدر                  الدكتور / أنور أمين عطية                                      
 

 أعضاء  من الخارج   :
   

 مدير مديرية الشئون الصحية                       حافظ                 السيد الدكتور / محمد زين الدين 

   نقيب االطباء                  الحميد           ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

  

  -عن الحضور السادة: أعتذر

 ئيس قسم طب االطفال ر                                           ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال
 أستاذ جراحة العظام                                         محمد مصطفي قطباألستاذ الدكتور/  

 

 

 أستاذ جراحة التجميل والحروق                           عاصم حسين كامل                األستاذ الدكتور / 

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                   االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين       

 

 

 والعناية المركزة اذ التخدير  ــــــاست                                   محمد حسن بكري االستاذ الدكتور /            

 وتغيب  عن الحضور السادة 
                     مدير مستشفي صحه المرأه                                  لاألستاذالدكتور /ضياء الدين محمد عبدالعا 

 رئيس قسم االمراض الصدرية                      االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      
  ,                               قسم التشريح رئيس                    االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد                       

 أستاذ الفسيولوجي                            منرفا كامل فهمى                 األستاذ الدكتور / 
 أستاذ االمراض الباطنة                   لبني فرج التوني                          االستاذ الدكتور /            

 نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية                                           اذ الدكتور/ سعد زكى محمود  األست

                                                  مدير مركز تطوير التعليم الطبى                                          وفمخل محمداالستاذ الدكتور / أحمد 

 أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                                   هانى محمد عبد الحكيم/  الستاذ الدكتور  ا

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                                     سيد الدكتور / عبد السالم عبد هللا محمد      ال           

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                      دكتور / جمال الدين راشد عثمان ربيع           السيد ال           

 جراجه التجميل مدرس                                                  محمد احمد عبدالرحيمالدكتور / 

 عميدة كلية التمريض                        السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                   
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 أواًل : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

  2020 / 9  /21( المنعقد في    741المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار: 

 

  

   مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيًا                                     

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

 

   0عن سير العمل بالكلية ومشروعاتها األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  السيد مذكرة •
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

بشأن  الجهأ د الموذولأن مأن قوأل  دارة   االستاذ الــدكتور / رئــيس الجامعــة  السيدخطاب   •

  0الجامعة لصرف حافز الج دة 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

اب قسأأم الرارمأأاك ل شى بشأأن  النتأأر فأأى ت ت أأم  دأأرافام المعيأأد ن والمدرسأأين خطأأ •

المساعد ن الخاصة بالقيد لدرشة الماشسأيير والأدكي رام مأن خر جأى كليأة الطأ  بقسأم 

ة اليدر س من خر جأى الرارماك ل شيا الطوية على أ  تك   االول لية للسادة أعضاء هيئ

  0كلية الط  
  0علما    أحيط المجلسالقرار: 

 
   

 0شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د / وكيل الكلية ل 0مكتب أ 

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

 0  2020أكي بر : محضر  شيماع لجنة خدمة المجيمم وتنمية الويئة لشهر 742 /1

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2020 اكي بر محضر  شيماع لجنة المعامل  لشهر: 742 /2

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2020أكي بر محضر  شيماع لجنة المكيوام  لشهر:  742 /3

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

   الأأذ   تأأم عقأأدم فأأى      2020: مأأذكرة بشأأن  عأأرم وأعيمأأاد أسأأيويا  اأأاب الدراسأأام العليأأا عأأن دور أبر أأل 4/742 

 0 2020سويمور 

     0وافق المجلس  القرار: 
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اأ  االسأرم وت صأي  ماشسأيير عد ام المقيرحة فى الئحأة درشأة : مذكرة بشن   بداء الرأ  بعد مراشعة الي  742  /5 

الورنامج المقدم من قول قسم ا  االسرم وهى تعد ام ش هر ن فى المقررام الدراسين وت ت م درشام االميحا  وأكأ اد 

  0قررام كما ه  م ضح بالمذكرة الم

    0وافق المجلس  القرار:  

 

 مركز تطوير التعليم الطبى  : 

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

: مذكرة بشن  عرم وأعيمأاد المقأررام االخييار أة المقيأرر تدر سأها لطأاب الائحأة الجد أدة وقلأ  للرأر             742/    6

 ) الثالثن والرابعن والخامسن ( 

 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

يرة أسأياق مسأاعد _ لشغل وظ الدكتوره / هاله مصطفى محمـد : خطاب قسم الكيمياء الحي  ة الطوية بشن  تعيين 742/   7

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشأغل وظيرأة أسأياق  ريهـام عبـد الوهـابالدكتوره /    بشن  تعيين  والط  الن و     : خطاب قسم عاج االورام  742  /8

  0مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيرأة مأدر    مروه صالح عبد المعز السيد/    الدكتوره: خطاب قسم االمرام الصدر ة بشن  تعيين    742  /9 

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

  0_ لشغل وظيرة مدر  بالقسم  الدكتوره / درية محمد جاد: خطاب قسم االدعة اليشخيصية بشن  تعيين  742 /10

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_  الدكتوره  / مها سـيد إبـراهيم عبـد الـرحمنينهيل بشن  تعيين : خطاب قسم الط  الطويعى والروماتيزم وال 742/    11

  0لشغل وظيرة مدر  بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشأغل وظيرأة مأدر  الطبيبة / هيلـين سـامى أنـور  : خطاب قسم ا  القل  واالوعية الدم  ة بشن  تعيين    742  /12 

  0مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

الطبيـب / حسـن محمـد : خطاب قسم الجراحة العامة بشن  الطل  المقدم من شامعة شنأ ب الأ اد  علأى نقأل   742  /13 

  0اعد الجراحة بكلية ا  قنا _ مدر  مسحربى محمد 

    0  رفض المجلسالقرار: 
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_  بيـر مـدكور محمـود محمـدالطبيبـة / ع: خطاب قسم اليشر ح االدمى وعلم االشنة بشن  الطل  المقأدم مأن    742  /14 

المدر   بقسم اليشر ح االدمى وعلم االشنة _ كلية ا  _ شامعة شن ب ال اد  لنقلها للعمل بقسم اليشأر ح االدمأى وعلأم 

 االشنة _ كلية الط  _ شامعة أسي ا 

    0رفض المجلس  القرار: 

 

 

 

 

العأا  عأن درشأن معيأد بالقسأم حسأ  الق اعأد : خطاب قسم شراحن المسال  الو لين واليناسلين بشأن  الأ  ا  742  /15

 والق انين.

   0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 لدرشن معيد نترا لحاشن القسم   نورا جمال نصر  خطاب قسم امرام الواانن بشن  تكلي  الطويون المقيمن بالقسم/: 742/ 16

   0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 : ثانيا:شئون الطالب 

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

 

  0: مذكرة بشن  أعيماد  تشكيل لجنة دئ   اليعليم والطاب  742/  17

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 0 2020: مذكرة بشن  تتلمام الررقة الرابعن  دور   نين  742 /18

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

  2020: مذكرة بشن  تتلمام الررقة السادسة دور فورا ر  742/  19

     0 وافق المجلس القرار: 

 

 

اول اسو عين  2020/2021المقيد بالررقن الثانين لعام  الطالب / احمد ابراهيم على: مذكرم بشن  احيساب غياب   20/742

  0من بدا ن الدراسن غياب بعذر

    0قبول االعتذار وتأجيل االمتحان للدور الثاني مع االحتفاظ بالدرجات  القرار:  

 

 

 0 19/10/2020اليعليم بيار خ : محضر اشيماع لجنن دئ   21/742

     0وافق المجلس  القرار: 

 

بخص ص درشن اعمأال السأنن لمأادم الجراحأن العامأن  الطالبه / لمياء عرفات: مذكرم بشن  االليما  المقدم من  22/742

 0كما م ضح بالمذكرم  2020دور فورا ر

خصوص درجه اعمال السنه لماده الجراحه العامه االلتماس المقدم من الطالبه / لمياء عرفات ب رفض المجلس القرار: 

 0  2020دور فبراير

 

 

 



 

7 

 : ثالثا:العالقات الثقافية 

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

_ المدر  المسأاعد   للسيد الطبيب / محمد كيالنى على عبد السالم: مذكرة بشن  مد االشاتة الدراسية بمرت     742  /23 

) تع  ضا عن  2021/  3/  31حيى  2020/  12/  1دة أربعة أدهر أعيوارا من بنلمانيا لمالمركزة  بقسم اليخد ر والعنا ة  

  0وقل  ألسيكمال شمم المادة العلمية لرسالة الدكي رام اوقا لنتام االدراف المشيرك دورة تعليم اللغة االلمانية ( 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

_ المأدر  المسأاعد بقسأم  الطبيب / محمد عبد هللا حفنـى طـه للسيد: مذكرة بشن  منح أشاتة دراسية بمرت    742/    24

وقلأ  لليأدر   بقسأم شراحأة االوعيأة الدم  أة بمسيشأرى   2021/    1/    3شراحة االوعية الدم  ة لمدة عأام أعيوأارا مأن  

  0برا ي   وسيسكس الجامعى بننجليرا 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 ى        ) اليأار خ اليأالى ألنيهأاء المهمأة العلميأة ( وحيأ 2020/  8/  28ريأرم مأن : مذكرة بشن  بشأن   حيسأاب ال  742/    25

_ المدر    للسيد الدكتور / هالل فؤاد حته حسين) اليار خ السابق ليسلمن العمل ( أشاتة خاصة بمرت     2020/    9/    19

  0يادتن من الع دم فى الميعاد المحدد بقسم الميكروبي ل شيا الطوية والمناعة وقل  لتروف شائحة ك رونا وعدم تمكن س

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

_ المأدر  المسأاعد بقسأم صـطفي محمـود محمـد ابـراهيم  للسـيد الطبيـب / م: مذكرة بشن  مد الوعثن بالداخل    742  /26

الدكي رام او  الحص ل علي درشن حيى  2019/  9/   2الجراحن العامن وعض  بعثن االدراف المشيرك بررنسا أعيوارا من  

  0نيهاء الخمس سن ام من تار خ اليسجيل ا هما اقرب تار خيا أ
 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 0: مذكرة بشن   عادة تشكيل أعضاء لجنة العاقام الثقافين  742/  27

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مـــــــــجــــــلـــــس االســـــــاتـــــذة 

 
الدكتور / على عبد العظيم حسن زايد  خطاب قسم االمراض الصدرية بشأن تعيين :   742/   1

  0_ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 : خطاب قسم االمراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره بشأن تعيين 742 /2

  0بالقسم  الدكتوره / دعاء سمير سيد عبدالقادر_ لشغل وظيفة أستاذ 

    0  القرار: وافق المجلس

 

 : خطاب قسم االمراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره بشأن تعيين 742/  3

  0الدكتوره / عماد الدين كمال علي _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم  

    0وافق المجلس  القرار: 
 

 
 

 

 

 عميد الكلية                         أمين المجلس                                             

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
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   : األقساممجالس 
 ليد وأمراض النساء : : قسم التو742/  1

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

  2020/  9/  15محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفارماكولوجى : 742/  2

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

  2020/  9/  16محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة :  : قسم 742/  3

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

  2020/  8/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الجراحة العامة : 742/  4

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

  2020/  7/  19محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0لما أحيط المجلس ع القرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية : 742/  5

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

  2020/  10/  4محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم عالج االورام والطب النووى :  742/  6

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

  2020/  9/  8محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما ار: القر

 :قسم التخدير والعناية المركزة : 7/742

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

  2020/  10/  5محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفارماكولوجى : 742/  8

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

  2020/  10/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما رار: الق

 : قسم جراحة االوعية الدموية : 2020/  9

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

  2020/  10/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الطفيليات :  742/  10

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

  2020/  9/  19محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما لقرار: ا

 : قسم الباثولوجيا االكلينيكية :  742/  11

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

  2020/  9/  8،  2020/  7/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى : : قسم  742/  12

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

  2020/  10/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة القلب والصدر :  742/  13

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

  2020/  10/  7محضر إجتماع مجلس القسم فى  

  0أحيط المجلس علما القرار: 
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 جره : : قسم االنف واالذن والحن 742/  14

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

  2020/  10/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى  

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكيه : 742/  15

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

  2020/  10/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى  

  0ما أحيط المجلس علالقرار: 

 

 : قسم الهستولوجى:  742/  16

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

  2020/  10/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى  

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الصدريه:  742/  17

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

 12/10/2020,مايستجد  2020/  10/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى  

   0علما أحيط المجلس القرار: 

 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه:  742/  18

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

  2020/  10/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى  

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الباثولوجيا:  742/  19

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

  2020/  10/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى  

  0علما  أحيط المجلسالقرار: 

   

 : قسم الطفيليات:  742/  20

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

  2020/  10/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : الصحه العامه: 742/  21

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

  2020/  10/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

  

 : قسم طب وجراحه العين:  742/  22

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

  2020/  10/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

  

 : قسم جراحه المخ واالعصاب: 742/  23

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

  2020/  10/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم جراحه التجميل: 742/  24

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

  2020/  10/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

  

 : قسم الكيمياء الحيويه: 742/  25

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

  2020/  10/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

   0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب القلب واالوعيه الدمويه: 742/  26

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

  2020/  10/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم جراحه العظام: 742/  27

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

  2020/  10/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه والذكوره:  742/  28

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

  2020/  10/  14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما القرار: 

   

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
 

 

 

 

 

 

 

 

 


