
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  مـــــــحضر إجـــــتمـــــاع

  )٧٣٢مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
    ٢٠١٩ / ١١ /١٩  الموافق  الثالثاء  المنعقد یوم  

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

  صباحًا  شرــھ عــادیــــحـــالة ـــاعــــــالس -موعد االجتماع :

   عمیــــــــــــــد الكلیة:* 
  

                     ام على كلیة الطبالجامعة والمشرف العرئیس األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال                 

                   وكــــــــــالء الكلیـــة :*         

  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                          األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي           -١
 وكیل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئة                  األستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى        -٢
 وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالبأماني عمر محمد عمر                         /األستاذ الدكتور  -٣

   رؤســــــاء األقســــام :* 
                         

  رئـــــیــــس قسم الطفیلیات(امین المجلس )                                        مد كمال دیاب     األستاذ الدكتور /  أح
  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           
  الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة) رئیس قسم االمراض                         األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق            
  رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب                    األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                 
  النساءرئیس قسم التولید وأمراض                    أحمد محمد مخلوف                    األستاذالدكتور /           
  مدیر مستشفي صحھ المرأه                                لاألستاذالدكتور /ضیاء الدین محمد عبدالعا           

  رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرة                    الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجلیل               األستاذ
  رئــیــس قــســم الــتــخــدیـر                زت عبد الحكیم                     األستاذ الدكتور / عصام ع           
    رئیس قسم طب وجراحة العین                    االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                            
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة                     االستاذ الدكتور / عالء الدین محمد درویش                         
  رئیس قسم طب االطفال                    االستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                                     
  الھضمي زب المناطق الحارة والجھارئیس ط                  األستاذ الدكتور/ محمد الطاھر عبد الرحمن                            
  رئیس قسم الجراحة العامة               االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                                        

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

  س قــســم جراحة المسالك البولیةرئــی              لدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                        األستاذ ا
  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 /            

  قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین رئیس              األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                     



٢  
  رئیس قسم الطب الشرعي والسموم                 األستاذ الدكتور / رنده حسین عبد الھادى                    

  رئیس قسم الفسیولوجیا                               مروه عبد العزیز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 
  رئیس قسم التشریح                     دریة عبد اهللا محمد                        /االستاذ الدكتور 

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

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

  رئیس قسم جراحھ القلب والصدر                         الدكتور / أحمد محمد فتحى غنیم             األستاذ 

  األساتــــــذة:
  أستاذ األنف وألذن والحنجرة            األستاذ الدكتور/ على رجائى عبد الحكیم                           

  استاذ جراحة المخ واالعصاب                     الستاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             ا
  أستاذ طب وجراحة العین          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              الظاھر                          االستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد

  أستاذ الھستولوجى              االستاذ الدكتور / صفاء أحمد عبد المقصود                      
                  أستاذ جراحة القلب والصدر                   محمود خیري عبد اللطیف               االستاذ الدكتور /  

  أستاذ عالج االورام والطب النووى              االستاذ الدكتور / أمینة محمد مصطفى                            
  أستاذ الجراحة العامة          االستاذ الدكتور / سامى محمد عثمان مسعود                       

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

  أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا           االستاذ الدكتور / صباح أحمد محمد فاضل                                     
  أستاذ  الطفیلیات                   االستاذ الدكتور/  لمیاء أحمد عبد العزیز                   

    أستاذ  أشـعــــــــة تشخیـــصـیة          / حسن أبراھیم مجلى محمد                        الستاذ الدكتور          
  أستاذ االمراض الجلدیة والتناسلیة         االستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أحمد                                           

  استاذ التخدیر                محمد حسن بكري              اذ الدكتور / االست            
    أستاذ التولید وامراض النساء           االستاذ الدكتور/  أحمد محمد نصر                                  

  ذ الكیمیاء الحیویة أستا             االستاذ الدكتور/  سحر الدیك محمد                               
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى                              عبده مصطفياالستاذ الدكتور  /  إیھاب فوزى 

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة            األستاذ الدكتور / حنان عمر محمد عمر                           
  أستاذ أمراض القلب           عبد الرحمن حلمى                         االستاذ الدكتور / حاتم

  أستاذ جراحة العظام      األستاذ الدكتور/  وائل یوسف العادلى أحمد                           
  ض الصدریة أستاذ االمرا     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                         األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلوف          
  أستاذ  الصحة  العامة          االستاذ الدكتور / أكرام محمد عبد الخالق                                 

  

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

  :المدرســــــــــــــــــون          
  

  مدرس الفارماكولوجى                      الدكتور / محمد مصطفى محمد عبد الرحمن             
  
  
  
  



٣  
  

  أعضاء  من الخارج   :
  

  مدیر مدیریة الشئون الصحیة                            ین حافظ           السید الدكتور / محمد زین الد
  عمیدة كلیة التمریض                  السید الدكتور /  سماح محمد عبد اهللا                      

  نقیب االطباء                                      الحمیدضیاء الدین عبد السید الدكتور / 
  

  عن الحضور السادة: أعتذرو
  رئــیـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                                 األستاذ الدكتور / سمیر شحاتھ محمد عید            

  أستاذ الفسیولوجي         األستاذ الدكتور / محمود رأفت عبد الفضیل                       
    أستاذ التشریح         أحمد محمد                                   االستاذ الدكتور / ھدى

  مدیر المستشفى الجامعى الرئیسى       األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                    
  ولوجيمدرس الفارماك                   الدكتور / عبیر محمد رشاد حسین                        

  : وتغیب عن الحضور السادة
  رئیس قسم االمراض الصدریة                 االستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع                         

    أستاذ الروماتیزم والتأھیل     األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد محمود                          
  استاذ جراحة المسالك البولیھ ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة          حسن عبد اللطیف أبو العال                     االستاذ الدكتور/             

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  

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

                                                                                                                        
    ٩٢٠١ / ١١  /١٩) المنعقد في    ٢٣٧المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

  

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

  

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

  
بشأن الب�ورد  السید / رئیس مجلس الوزراء بشأن مشروع قرار االستاذ الدكتور / رئیس الجامعة* خطاب 

  ٠الطبى المصرى 
   ٠وافق المجلس القرار: 

  
بشأن تغییر مسمى قسم جراحة  ستاذ الدكتور / رئیس قسم جراحة االوعیة الدمویة والشراییناالخطاب * 

  قسم جراحة وقسطرة االوعیة الدمویة   االوعیة الدمویة لیصبح
  departmentsurgery  ar and Endovascular Vascul ٠  

   ٠وافق المجلس القرار: 
  

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

  

  ٠  ٢٠١٩  نوفمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٣٢ /١
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠ ٢٠١٩  نوفمبرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٣٢ /٢

  وافق المجلسالقرار: 
  
   ٠ ٢٠١٩ نوفمبر المكتبات  لشھر :  محضر إجتماع لجنة ٧٣٢ /٣

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

 وحدة ضمان الجودة :
*************  

  . ٢٠١٩: مذكرة بشأن عرض وإعتماد نتائج استبیان طالب الدراسات العلیا عن دور اكتوبر ٧٣٢ /٤
  وافق المجلسالقرار: 

  
  -مذكرة بشأن عرض وأعتماد االتى ::  ٧٣٢ /٥
  تقویم معاییر القیاس وال – ١
  ٠الھیكل التنظیمى لوحدة القیاس والتقویم  – ٢
  
  

  وافق المجلسالقرار: 



٥  
  یة: الـمــســائــل الـتـنـفـیـذثالثا                                                   

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

**************   
_ لش�غل وظیف�ة    اسالم فاروق عبد القوي /  الدكتورولیھ والتناسلیھ بشأن تعیین : خطاب قسم جراحھ المسالك الب ٧٣٢ /٦

  ٠استاذ مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة    احمد عبد الحمی�د مت�ولي   /  الدكتور: خطاب قسم جراحھ المسالك البولیھ والتناسلیھ بشأن تعیین  ٧٣٢ /٧

  ٠استاذ مساعد بالقسم
  المجلسوافق القرار: 

  
_لش��غل وظیف�ة اس��تاذ مس��اعد   مص��طفي محم��د امب�ابي احم��د /  ال�دكتور : خط�اب قس��م ط��ب االطف�ال بش��أن تعی��ین    ٧٣٢ /٨

  ٠بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لشغل وظیف�ة   رجاء احمد عبداهللا محمد حردان /  الدكتورة: خطاب قسم التخدیر والعنایھ المركزه بشأن تعیین  ٧٣٢ /٩

  ٠لقسم استاذ مساعد با
  وافق المجلسالقرار: 

  
      _ لش�غل وظیف�ة اس�تاذ مس�اعد      اح�الم ب�دوي عل�ي ب�دوي     /  ال�دكتورة : خطاب قسم ط�ب االطف�ال بش�أن تعی�ین      ٧٣٢/  ١٠

  ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  بالقسم _ لشغل وظیفة مدرس  یاسر حمدي حسین /  الدكتور: خطاب قسم جراحھ القلب والصدر بشأن تعیین  ٧٣٢ /١١

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش�غل   محمود احم�د عب�د الح�ي محم�د الحس�یني      /  الدكتور: خطاب قسم جراحھ القلب والصدر بشأن تعیین  ٧٣٢ /١٢
  ٠وظیفة مدرس بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لشغل وظیفة مدرس  / سالى سید أنور سید الدكتورة: خطاب قسم التشریح االدمى وعلم االجنة بشأن تعیین  ٧٣٢/  ١٣
  ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش��غل وظیف��ة  / مص��طفى أحم��د عب��د ال��رحمن ال��دكتور:  خط��اب قس��م التولی��د وأم��راض النس��اء بش��أن تعی��ین   ٧٣٢ /١٤
  مدرس بالقسم .

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لشغل وظیفة  رشا حامد شحاتھ /  الدكتورةمناطق الحاره والجھاز الھضمي بشأن تعیین : خطاب قسم طب ال ٧٣٢ /١٥
  ٠مدرس بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش��غل وظیف��ة م��درس  فاطم��ھ محم��د ھلب��اوي /ال��دكتوره: خط��اب قس��م الباثولوجی��ا االكلینیكی��ھ  بش��أن تعی��ین   ٧٣٢ /١٦
  بالقسم.

  وافق المجلسالقرار: 



٦  
_ لشغل وظیفة مدرس  شیماء احمد عبدالرحمن  /  رةالدكتو: خطاب قسم الكیمیاء الحیویھ الطبیھ  بشأن تعیین  ٧٣٢ /١٧

  ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس     محم�ود مص�طفي عم�ار     / الدكتور: خطاب قسم جراحھ المخ واالعصاب بشأن تعیین  ٧٣٢ /١٨

  ٠مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس      محم�د عم�اد ال�دین ان�ور     / ال�دكتور أن تعی�ین  : خطاب قسم جراجھ المسالك البولیھ بش�  ٧٣٢ /١٩

  مساعد بالقسم.
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس      محم�د عنت�ر عل�ي عب�د الحمی�د       / ال�دكتور : خطاب قس�م جراح�ھ العظ�ام  بش�أن تعی�ین       ٧٣٢ /٢٠

  ٠مساعد بالقسم 
  سوافق المجلالقرار: 

  
_   ای�ھ اهللا حس�ن ی�ونس   /  ةالطبیب� الجلدیھ والتناسلیھ وام�راض ال�ذكوره  بش�أن تعی�ین     : خطاب قسم االمراض  ٧٣٢ /٢١

  ٠مساعد بالقسم وظیفة مدرس لشغل 
  وافق المجلسالقرار: 

  
 اس�تاذ  _  من�ال محم�ود س�امي احم�د الملیج�ي     /  ال�دكتورة بش�أن نق�ل    التشریح االدمي وعلم االجنھ: خطاب قسم  ٧٢٦ /٢٢

ا اس�تاذ  الي قسم التش�ریح كلی�ھ الط�ب جامع�ھ الس�ویس عل�ي نف�س وظیفتھ�         یھ الطب جامعھ اسیوطبكل التشریح مساعد بقسم 
  ٠ جامعھ السویس مساعد علي درجھ خالیھ لدى

  وافق المجلسالقرار: 
  

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

للم�ره   ٢٠١٩/٢٠٢٠لھ�ذا الع�ام   ھث� الالث_ المقی�د بالفرق�ھ    محم�د م�دحت محم�د    /الطالب : مذكرة بشأن وقف قید  ٧٣٢ /٢٣ 
  االولي.
  وافق المجلسالقرار: 

  
 ٢٠١٩/٢٠٢٠لھ�ذا الع�ام    بالفرق�ھ االول�ي   ة _ المقی�د  مروه عل�ي خل�ف احم�د   /  ةالطالب: مذكرة بشأن وقف قید  ٧٣٢ /٢٤ 

  للمره االولي.
  وافق المجلسالقرار: 

  

أس���ماؤھم بع���د _ المقی���دین بالفرق���ة السادس���ھ             : م���ذكرة بش���أن األع���ذار المرض���یة المقدم���ة م���ن الط���الب اآلت���ي ٧٣٢ /٢٥
ف��ي م��اده التولی��د وام��راض النس��اء ویعتب��رتغیبھم ع��ذر     ٢٠١٩ع��ن تغی��بھم  ع��ن امتحان��ات دور س��بتمبر    ٢٠١٩/  ٢٠١٨

   -مرضى مقبول وھم :
  المواد المتغیب فیھا  فترم الغیاب  االسم  م
  د وامراض النساءالتولی  : شھر ٥/١١/٢٠١٩   مصطفي سامي عبد الظاھر  ١
  التولید وامراض النساء  فقط٧/١١/٢٠١٩  ھند حسن محمود  ٢

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  



٧  
                 _ مقی��د بالفرق��ة االول��ى   س��اره ش��رف محم��د  /  الیمنی��ة  ةالطالب��: م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن       ٧٣٢ /٢٦

ع�ذر قھ�ري   والكیمی�اء وأحتس�اب تغیبھ�ا     ن امتحان بل�وك الفس�یولوجي  عن تغیبھا ع ٢٠١٩/  ٢٠١٨عام   ل( باق لألعادة )ل
  مقبول.

  وافق المجلسالقرار: 
  

  

   ٤/١١/٢٠١٩: محضر إجتماع لجنة شئون التعلیم بتاریخ  ٧٣٢ /٢٧
  وافق المجلسالقرار: 

  
           ق���ة الثانی���ھ : م���ذكرة بش���أن األع���ذار المرض���یة المقدم���ة م���ن الط���الب اآلت���ي أس���ماؤھم بع���د _ المقی���دین بالفر      ٧٣٢ /٢٨

تغی�بھم ع�ذر    ویعتب�ر  المواد المبین�ھ ام�ام س�م ك�ل م�نھم      في ٢٠٢٠البلوك االول عن تغیبھم  عن امتحانات  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩
   -مرضى مقبول وھم :

  المواد المتغیب فیھا  فترم الغیاب  االسم  م
  يبلوك الجلد والجھاز الھضم  فقط ٢٨/١٠/٢٠١٩   محمد خالد عبد المحسن علي  ١
  بلوك الجلد والجھاز الھضمي  فقط                 ٢٨/١٠/٢٠١٩  محمد زكریا فرغلي  ٢

  وافق المجلسالقرار: 
  

          ھانی��ا ع��اطف محم��د  /  ھللطالب��الب��اثیولوجي  م��ادة : م��ذكرة بش��أن حك��م المحكم��ة الص��ادر بش��ان تعی��دل درج��ة     ٧٣٢ /٢٩
  ٠) درجة ٢٢٦) بدال من (  ٢٤٠لتصبح (  ٢٠١٩/٢٠٢٠_ المقیده بالفرقھ الخامسھ  عبد اللطیف

  وافق المجلسالقرار: 
  

  

               _ المقی���د بالفرق���ة الثالث���ة  الطال���ب / أحم���د عب���د ال���رحمن أحم���د : م���ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن   ٧٣٢ /٣٠ 
 ٢٠١٩لطفیلی�ات دور م�ایو   ع�ن تغیب�ھ ع�ن دخ�ول أمتحان�ات م�ادتى الفارم�ا وا         ٢٠٢٠/  ٢٠١٩( باق لإلعادة ) ھذا الع�ام  

   ٠وأعتبار تغیبھ عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩سبتمبر  یع المواد فى دوروجم
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

_ المقی���د بالفرق���ة االول���ى             الطال���ب / أحم���د عل���ى حام���د عل���ى  م���ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن    :  ٧٣٢/  ٣١
: أس�بوع ( بل�وك    ١١/  ١١ف�ى الفت�رة م�ن    ٢٠٢٠الس�نة ) للبل�وك االول   عن تغیبھ عن امتحانات ( أعمال  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩

   ٠مبادىء التشریح واالنسجة ) وأعتبار تغیبھ عذر مرضى مقبول 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_  للطالب�ة / م�رام محم�د أمی�ر فتح�ى     ر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادة الجراح�ة      : مذكرة بشأن حك�م المحكم�ة الص�اد    ٧٣٢/  ٣٢

   ٠)  ٦٨٤) بدال من (٦٩٣لتصبح (  ٢٠١٨والجرحة دفعة سبتمبر  بكالوریوس الطب
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ المقی���دة بالفرق���ة السادس���ھ                 لمی���اء عرف���ات ص���ادق /  ةالطالب���: م���ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن     ٧٣٢ /٣٣

وأعتب�ار تغیبھ�ا ع�ذر مرض�ى      ٢٠١٩تمبرعن تغیبھا عن امتحانات ماده التولید وامراض النس�اء دور س�ب   ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠مقبول 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  ٠: مذكرة بشأن عدم وضع كسر أقل من نصف درجة ألى سؤال عند تصحیح االمتحانات  ٧٣٢ /٣٤ 

عند وضع االسئلة واالجابة النموذجیة بعدم وضع أسئلة علیھ�ا   زام أعضاء ھیئة التدریستس على إلوافق المجلالقرار: 
   ٠أقل من نصف درجة  درجات

  
  
  



٨  
_ المقی�دة بالفرق�ة االول�ى ألحتس�اب      الطالبة / ھاجر عماد محمد عل�ى : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  ٧٣٢ /٣٥ 

أی��ام وأعتب��ار تغیبھ��ا ع��ذر  ٣: ١١/  ١٩ش��ریح االنس��جة المجھری��ة والعیانی��ة ف��ى الفت��رة تغیبھ��ا ع��ن أمتح��ان بل��وك مب��ادى ت
   ٠مرضى مقبول 

على أعتبار االعتذار عن حضور أمتحان المید ترم بمثابة على قبول أعتذار الطالبة وقرر مستقبال س وافق المجلار: القر
  ٠عن حضور أمتحان أخر السنة  أعتذار

  
: مذكرة بشأن تأجی�ل امتح�ان البل�وك الث�اني لط�الب الفرق�ھ االول�ي بكلی�ھ الط�ب ال�ي فت�ره الص�یف وذل�ك نظ�را                ٧٣٢ /٣٦

  لكلیھ متاخرا السباب خارجھ عن ارادتھم وھم :اللتحاقھم با
  
  سبب التاخیر في االلتحاق  الجنسیھ  االسم  م
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  علي عبدالقادر علي محمد  ١

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  محمد صالح محمد خمیس  ٢

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  ونایاد ناصرالطیب مأم  ٣

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  محمد ابو زید محمد  ٤

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  محمد نصر الدین عثمان  ٥

  العالي
التعلیم تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره   سوداني  احمد یعقوب ارزق  ٦

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  مختار التیجاني محمد  ٧

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  محمد الفاتح احمد خلیفھ  ٨

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  حسب اهللا الحسین محمد الطاھر  ٩

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  محمد العبید محمد نزار  ١٠

  العالي
تاخیر اجراءات التنسیق بوزاره التعلیم   سوداني  مروان حمد احمد محمد احمد  ١١

  العالي
تأخیر اجراءات التنسیق بسبب قضیھ   مصري  عبدالرحمن جمال حسني  ١٢

  ثانویھ عامھ
أخراجراءات التنسیق النھا معادلھ ت  مصریھ  رودین محمد ابراھیم علي  ١٣

  لیبیھ
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
٤  

  مــــــجـــــلـــس االســـــاتــــذة 
  

  : خطاب قسم جراحھ المسالك البولیھ والتناسلیھ بشأن تعیین  ٧٣٢ /١
  ٠ / محمد محمود محمد جاد المولي  _ لشغل وظیفة استاذ بالقسم الدكتور
  سوافق المجلالقرار: 

  
/ وائ�ل محم�د احم�د     ال�دكتور جراحھ العین بشأن تعیین و : خطاب قسم طب ٧٣٢ /٢

  ٠ سلیمان _ لشغل وظیفة استاذ بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
: خط��اب قس��م التخ��دیر والعنای��ھ المرك��زه  بش��أن تعی��ین ال��دكتوره / نج��وي    ٧٣٢ /٣

  مصطفي ابراھیم _ لشغل وظیفة استاذ بالقسم
  مجلسوافق الالقرار: 

  
: خطاب قسم جراحة التجمیل  بشأن تعیین الدكتور/ أحمد كمال عثمان  _  ٧٣٢ /٤

  لشغل وظیفة استاذ بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  
  

 أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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



  
  

  إستدراك 
  

لثالثاء ) المنعقدة یوم ا ٧٣٢تم إدارج الموضوعات االتیة ضمن محضر مجلس الكلیة بجلستھ رقم ( 
   -وتمت الموافقة علیھم وھم : ٢٠١٩/  ١١/  ١٩الموافق  

 مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة االمراض الباطنة الخاصة  ·
  جامعى  _ المقیدة بالفرقة السادسة نھائى للعام ال بالطالبة / أسماء أبو بكر أحمد إبراھیم محمد

  تصبح  ) وكذلك تعدیل درجة مادة االطفال ل ٧٧٠بدال من ( ) درجة  ٧٧٢( لتصبح  ٢٠١٩/  ٢٠١٨
    ٠) درجة  ٤٥٨(   ) درجة بدال من ٤٦٠( 
  
       م���ذكرة بش���أن حك���م المحكم���ة الص���ادر بش���أن تع���دیل درج���ة م���ادة الفس���یولوجى م���ن الفرق���ة االول���ى     ·

لتص�بح   ٢٠٢٠/  ٢٠١٩_ المقید بالفرقة الثالث�ة ھ�ذا الع�ام     للطالب / أحمد عاطف محمد عبد اللطیف
 ٠)  ٢٣١) بدال من (  ٢٣٧( 

 
 للطالب / محمد ھشام  مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة  ·

)  ٧٥٣لتص�بح (   ٢٠١٨_ حاصل على بكالوریوس الطب والجراح�ة ف�ى دفع�ة س�بتمبر      عبد الرحیم حسین
  ٠)  ٣٩٧) درجة بدال من (  ٤٠١صبح ( ) وكذلك تعدیل درجة مادة النساء والتولید لت ٧٤٨بدال من( 

 
للطال�ب / إس�الم عب�د الفت�اح     مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تع�دیل درج�ة م�ادة  الب�اثولوجى      ·

) ب���دال م���ن            ٢٥٤لتص���بح (  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩_ المقی���د بالفرق���ة الخامس���ة ھ���ذا الع���ام  محم���ود أحم���د 
 )٠)   ٢٤٤    

  
  
  

  
 رئیس الجامعة                                                                                  

  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      
  
  

  طارق عبد اهللا الجمالاألستاذ الدكتور/                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

١٦  
    مجالس األقسام :

  :الكیمیاء الحیویھ: قسم  ٧٣٢ /١
**********************  

  ٣/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم االمراض الباطنھ: ٧٣٢ /٢
**********************  

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

  : قسم الفارماكولوجي: ٧٣٢ /٣
**********************  

  ٢٢/١٠/٢٠١٩، ٧/١٠/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الفسیولوجیا الطبیھ: ٧٣٢ /٤
**********************  

  ١١/١١/٢٠١٩،  ٧/١٠/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم جراحھ العظام: ٧٣٢ /٥
**********************  

  ٥/١١/٢٠١٩،  ٧/١٠/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم المیكروبیولوجیا: ٧٣٢ /٦
**********************  

  ١/١٠/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم عالج االورام: ٧٣٢ /٧
**********************  

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

  : قسم طب المناطق الحاره : ٧٣٢ /٨
**********************  

  ٤/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم االشعھ التشخیصیھ: ٧٣٢ /٩
**********************  

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

  : قسم الصحھ العامھ: ٧٣٢ /١٠
*******************  

  ٤/١١/٢٠١٩،  ٧/١٠/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  ولوجي:ث: قسم البا ٧٣٢ /١١
********************  

  ٤/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 



  أحیط المجلس علما القرار: 
  

١٧  
  : قسم التخدیر والعنایھ المركزه: ٧٣٢ /١٢

**********************  
  ٤/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر

  أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم الطب الطبیعي : ٧٣٢ /١٣

********************  
  ٥/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر

  أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم طب وجراحة العین : ٧٣٢ /١٤

********************  
  ١١/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكور : ٧٣٢ /١٥
********************  

  ١٣/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الھستولوجى: ٧٣٢ /١٦
********************  

  ٥/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم األنف واألذن والجنجرة : ٧٣٢ /١٧
********************  

  ١٤/١١/٢٠١٩مجلس القسم فى  إجتماع محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم جراحة المخ واألعصاب : ٧٣٢ /١٨
********************  

  ٥/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم جراحة القلب والصدر : ٧٣٢ /١٩
********************  

  ١١/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم طب األطفال : ٧٣٢ /٢٠
********************  

  ١١/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم طب الشرعي والسموم : ٧٣٢ /٢١
************************  

  ١٣/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  مجلس علما أحیط الالقرار: 

  : قسم جراحة التجمیل : ٧٣٢ /٢٢
************************  

  ١١/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  أحیط المجلس علما القرار: 



  
  

١٨  
  

  : قسم جراحة األوعیة الدمویة : ٧٣٢ /٢٣
************************  

  ١١/١١/٢٠١٩إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  لما أحیط المجلس عالقرار: 

  
  : قسم األمراض العصبیة والنفسیة : ٧٣٢ /٢٤

************************  
  ١٣/١١/٢٠١٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  أحیط المجلس علما القرار: 
  

  : قسم األمراض الصدریة : ٧٣٢ /٢٥
************************  

  ١١/١١/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
  أحیط المجلس علما القرار: 

  
  : قسم طب القلب واألوعیة الدمویة : ٧٣٢ /٢٦

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

  أحیط المجلس علما القرار: 
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