
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 محــــضــــــــر إجتمــــــــــــاع 

 (743مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         
 

   2020/  11/ 23الموافق  االثنين  المنعقد يوم  

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

 ماع : مكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكليةمكان االجت           

 موعد االجتماع : الــســاعــة العاشره صباحا  

  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    

            رئيس قسم البكتريا والمناعــة   عفيفى      األستاذ الدكتور/ نهى عبد الحليم محمد السيد

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                    عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 وجـىرئيس قسم الفارماكول            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                        لف الحسينى  طارق خ األستاذالدكتور /           

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية           االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                    الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ           

  رئيس قسم طب وجراحة العين        االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                            

 رئيس قسم األمراض العصبية والنفسية     الدين محمد درويش                   االستاذ الدكتور / عالء           

 رئيس قسم طب االطفال                                 ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال           

       الهضمي زاطق الحارة والجهارئيس طب المن                        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                   األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى              

                  رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة     األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                             

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية      اشم محمود                     األستاذ الدكتور /مصطفى ه

 رئيس قسم الصحة العامة     االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                   
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 رام والطب النووي رئــيـس قــسـم عالج األو                     األستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد            

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

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

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                      ز الدين الدكتور / عزة محمود ع االستاذ           

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

                  هــسـتـولوجىرئــــيـــس قـــســم الـــ    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 الفسيولوجي             امل فهمى                 منرفا كاألستاذ الدكتور / 

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                   محمد عبدالباسط خالف االستاذ الدكتور /

 أستاذ جراحة العظام                            محمد مصطفي قطباألستاذ الدكتور/  

 أستاذ البكتريا والمناعه                       أمانى جمال ثابت        االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم          رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى    المعز عاصى               عبد العظيم عبد االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الهستولوجى                       منال محمد شحاته مهراناالستاذ الدكتور / 

 أستاذ عالج االورام والطب النووى  ساميه عبدالكريم على                         االستاذ الدكتور / 

  أستاذ التشريح                                 هبه كمال محمد االستاذ الدكتور / 

 أستاذ الجراحة العامة                         صالح ابراهيم محمد   االستاذ الدكتور / 

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

 أستاذ االمراض الباطنة لبني فرج التوني                                االستاذ الدكتور /             

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل                   ء إبراهيم أبو العيونالزهرااألستاذ الدكتور /  

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                     االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                   

 الجامعية المستشفيات مدير                              األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود   

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى     لوف                         االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخ 

 أستاذ  الطفيليات                         دعاء عبدالحفيظ يونساالستاذ الدكتور/   

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                        هانى محمد عبد الحكيم/  الستاذ الدكتور  ا            

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية                 سحر عبد المعز احمد اسماعيلاالستاذ الدكتور /             

 استاذ التخدير                      جيهان أحمد سيد محمداالستاذ الدكتور /             

   أستاذ التوليد وامراض النساء             مى فتح هللا      محمد محمود فهاالستاذ الدكتور/  

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

 ية  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيك                هبه أحمد عبد الحفيظ           األستاذ الدكتور / 

 أستاذ أمراض القلب                        سلوى رشدى              االستاذ الدكتور / 

 أستاذ االمراض الصدرية                              لمياء حسن شعبان االستاذ الدكتور /             

 مراض العصبية والنفسية أستاذ اال                               طارق علي راجح  االستاذ الدكتور/ 

 أستاذ جراحة المسالك البولية                             إيهاب أسامة إبراهيماالستاذ الدكتور / 

  أستاذ طــــب االطفــــال       د العزيز        االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عب

 مدير وحدة ضمان الجودة              على مخلوف             األستاذ الدكتور/ هدى أحمد 

 أستاذ  الصحة  العامة          صبره محمد احمد عبد هللا             االستاذ الدكتور /         

 استاذ جراحه العظام                             احمد فاروق       االستاذ الدكتور/ اسامه 
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 -المساعدون: األساتذة
              

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

 -المدرســــــــــــــــــون:         
 

 مدرس جراحة القلب والصدر                        الدكتور / أنور أمين عطية                                   

 

 جراجه التجميل مدرس                                                    احمد عبدالرحيممحمد الدكتور / 

      
 

 أعضاء  من الخارج   :
 

 مدير مديرية الشئون الصحية                                السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 

 -عن الحضور السادة: أعتذر
 

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

                                رئيس قسم التشريح                       االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد                        
 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                        يد الدكتور / جمال الدين راشد عثمان ربيع             الس            

 

 :وتغيب  عن الحضور السادة 
 

 ية رئــيس قــســم جراحة المسالك البول                      األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                  

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                                  مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

       رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                       األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن                       

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة                     حسين فريد وشاحى                             /لدكتوراالستاذ ا

 أستاذ طب وجراحة العين                                                  عمر محمد على  االستاذ الدكتور/ 

     أستاذ جراحة التجميل والحروق                                 عاصم حسين كامل                األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الكيمياء الحيوية                                                  وفاء أحمد حماد  االستاذ الدكتور/ 

 كلية التمريض عميدة                           السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                     

 نقيب االطباء                                   الحميد            ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                        محمد أحمد خليل سالمة                    االستاذ الدكتور /  
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 المصادقة على محضر الجلسة السابقةأواًل : 

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

  2020 / 10  /20( المنعقد في    742 المصادقة على محضر الجلسة رقم ) 

    0تمت المصادقةالقرار: 

  

   مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيًا                                     

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

 

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

 

مذكرة بشأن إنشاء درجة ما جستير ودكتوراه فى طـب وجراحـة الـذكورة والتناسـل والعقـم بمرحلـة الدراسـات  •

  0العليا بقسم االمراض الجلدية والتناسلية فى كلية الطب 

 وافق المجلس  القرار: 
 

 0شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ة لد / وكيل الكلي 0مكتب أ 

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

 0  2020نوفمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 743 /1

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2020 نوفمبر محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر: 743 /2

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2020نوفمبر محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر:  743 /3

 وافق المجلس  القرار: 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

: مذكرة بشأن عرض وأعتماد تقارير المقررات )الوحدات التعليميه(من الفرقه االولي الي الفرقه الرابعه عنن عنا  4/743

 (.2+5ررات الفرقه االولي والثانيه)برنامج)برنامج الست سنوات( تقارير مق 2019/2020

 وافق المجلس  القرار: 

 

: مذكرة بشأن عرض وأعتماد تغير القسم المسئول عن بلوك طب االسره في الفرقه الرابعه وبلوك طب االسره في 5/743

ده لكلينه البنب جامعنه (بنظنا  النقناط المعتمن2+5الفرقه الخامسه في برنامج الجديد لالئحه الداخليه مرحله البكنالوريو))

اسيوط علي ان يكون قسم طب االسره هو القسم المسئول عن البلوك وذلك حيث انه اثناء عمل هذه الالئحه كان قسنم طنب 

 االسره تحت االنشاء.
 

 وافق المجلس  القرار: 
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 يةـفـيـذ: الـمــســائــل الـتـنثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

**************  
_ لشغل وظيفنة أسنتاذ مسناعد   الدكتور / أبو الحسن حسيب محمدباب قسم االشعة التشخيصية بشأن تعيين  خ:    743/    6

  0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

  0_ لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم  حمد يحي فراج مالدكتور / : خباب قسم الجراحه العامه بشأن تعيين  743 /7

 وافق المجلس  القرار: 

        _ لشننغل وظيفننة منندر) رامــي محمــد احمــد محمــد الــدكتور/  : خبنناب قسننم االشننعه التشخيصننيه بشننأن تعيننين 743 /8

  0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 0بالقسم  _ لشغل وظيفة مدر) مي محمد يوسف الكبشالدكتوره /  : خباب قسم الباثولوجيا بشأن تعيين 743 /9

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشغل وظيفة مدر)   شادي عبدالرحيم حسان  الدكتور /    بشأن تعيين  جراحة المخ واالعصاب : خباب قسم    743  /  10

  0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة   احمـد محمـد احمـد محمـد نصـر  /    الـدكتور  بشأن تعينين  جراحة القلب والصدر: خباب قسم    743  /11

 مدر) بالقسم. 

 وافق المجلس  القرار: 

    _ لشنغل وظيفنة مندر)  الـدكتوره / عليـاء علـى يوسـف: خباب قسم الكيمياء الحيوينة الببينة بشنأن تعينين    743/    12

  0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة مندر)  الدكتوره / أسماء محمد محمـد: خباب قسم االمراض العصبية والنفسية بشأن تعيين    743  /13

  0االمراض العصبية بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة   نـور الهـدى أحمـد أحمـد  الـدكتوره /  : خباب قسم االمراض العصبية والنفسية بشنأن تعينين    743  /14

  0اض العصبية بالقسم مدر) االمر

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة  مـروه طنطـاوي السـعدي/  الطبيبـه  بشنأن تعينين  واالوعيه الدموينه  : خباب قسم طب القلب    743  /15

  0بالقسم مساعد  مدر)

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشغل وظيفة مدر) مساعد بالقسم  يبوال روفائيل صدق/  الطبيب : خباب قسم االمراض الباطنه بشأن تعيين  743  /16

0  

 وافق المجلس  القرار: 

  0_ لشغل وظيفة مدر) مساعد بالقسم محمد شداد راتب /  الطبيب : خباب قسم جراحه التجميل بشأن تعيين 743 /17

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة مندر)  صـالح  منـه هللا جمـال احمـد /الطبيبـه  : خباب قسم طب وجراحه العين بشأن تعيين  743  /18

  0مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشغل وظيفنة مندر)  محمد العادل سيد حسانين /    الطبيب  بشأن تعيين  جراحة القلب والصدر  : خباب قسم    743  /19

  0مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 
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_ لشنغل  ايـه محمـد سـيد  /  الطبيبه  بشأن تعيينراض الذكورة  وام: خباب قسم االمراض الجلديه والتناسليه     743  /20

  0وظيفة مدر) مساعد  بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 أيـات محمـود عبـد السـالم   /  الطبيبـه بشأن تعيين وأمراض الذكورة : خباب قسم االمراض الجلديه والتناسليه  743  /21

  0_ لشغل وظيفة مدر) مساعد  بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 _ لشغل وظيفة مدر)  حسين عماد حسين كامل/  الطبيب بشأن تعيين  التخدير والعنايه المركزه: خباب قسم    743  /22

  0بالقسم  مساعد 

 وافق المجلس  القرار: 

ة مدر) _ لشغل وظيف احمد فرجاني عبد الحميد /   الطبيب  : خباب قسم التخدير والعنايه المركزه  بشأن تعيين  743  /23

  0مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة  حسـام الـدين جمـال فخـري /   الطبيـب  : خباب قسم التخدير والعنايه المركنزه  بشنأن تعينين  743  /24

  0مدر) مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل  بد الرحمن محمد عبد الحفيظ أحمـد  ع/  الطبيب  : خباب قسم التخدير والعنايه المركزه  بشأن تعيين 743  /25

  0وظيفة مدر) مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة  أبو بكر يوسـف أحمـد علـى   /  الطبيب  : خباب قسم التخدير والعنايه المركزه  بشأن تعيين  743/    26

 0مدر) مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة  عبـد التـواب يـونس تمـام كامـل/  الطبيـبلتخدير والعنايه المركزه بشأن تعيين : خباب قسم ا  743/  27

 مدر) مساعد بالقسم

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة مندر)   مريم راشد فهمـي  /    الطبيبه    : خباب قسم طب القلب واالوعيه الدمويه  بشأن تعيين  743  /28

 0مساعد بالقسم 

 جلس  وافق المالقرار: 

_ لشنغل وظيفنة الطبيبـة / سـارة عبـد السـميع : خباب قسم البب الشرعى والسنمو  االكلينيكنة بشنأن تعينين 743  /29 

  0مدر) مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

اعد مسن_ لشنغل وظيفنة مندر)  الطبيب / عبد هللا رشاد عبد العزيز: خباب قسم الجراحة العامة بشأن تعيين   743/    30

  0قسم بال

 وافق المجلس  القرار: 

_ لشنغل وظيفنة  الطبيبـة / دعـاء عبـد العلـيم السـيد: خباب قسم عالج االورا  والبب النووى بشنأن تعينين    743  /31 

  0مدر) مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 محمد المهدى عبد المطلـبالطبيب / : خباب قسم االمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بشأن تعيين   743/    32

  0_ لشغل وظيفة مدر) مساعد طب وجراحة امراض الذكوره والتناسل 

 وافق المجلس  القرار: 

 _الطبيب / محمـد عبـد الهـادى محمـد عمـر  : خباب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بشأن تعيين    743  /33

 0لشغل وظيفة مدر) مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 _ لشغل وظيفة مدر) مساعد بالقسم  سمير حسني محمود /  طبيبال: خباب قسم الجراحه  العامه بشأن تعيين    743/  34

 وافق المجلس  القرار:  
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_ لشنغل وظيفنة مندر) مسناعد الطبيبة / مـريم جمـال عبـد الناصـر  : خباب قسم الصحة العامة بشأن تعيين    743/    35

  0بالقسم 

 جلس  وافق المالقرار: 

 

 : مذكرة بشأن مخاطبة جميع االقسا  االكاديمية بالكلية لمعرفة أحتياجاتها إلى وظائف معيدين لهذا العا  734 /36

 وذلك طبقا للشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات  2019، سبتمبر  2018من دفعتى سبتمبر  2021/  2020  

 عديالتها والخبة الخمسية وكانت أحتياجات تلك االقسا  كاالتى : والالئحة التنفيذية له وت 1972( لسنة  49رقم )  

 

 العدد المطلوب وفقا ألحتياجات االقسام االسم م

 2 التشريح االدمى وعلم االجنة  1

 2 الهستولوجيا ) علم االنسجة وبيولوجيا الخلية  2

 2 الكيمياء الحيوية الببية  3

 2 الميكروبيولوجيا الببية والناعة  4

 3 لفارماكولوجيا الببية ا 5

 1 البفيليات الببية  6

 ( سمو  أكلينيكية  1)  البب الشرعى والسمو  االكلينيكية  7

 ( طب شرعى 1) 

 3 الباثولوجيا ) علم االمراض ( 8

 (  معيدين  4)  الصحة العامة وطب المجتمع 9

( الدراسات السكانية والصحة   1( صحة عامة ، )  1) ) 

( جودة  1( البب المهنى والبيئى ، )  1االنجابية  ، ) 

 الرعايا الصحية 

 2 الفسيولوجيا الببية ) علم وظائف االعضاء (  10

 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 ثانيا:شئون الطالب :

************** 
 2020ولى   _ المقيده بالفرقة اال اماني عادل عبد الحي محمد/    هالطالب: مذكرة بشأن العذر المرضى المقد  من  37/743

ولمده شهر ونصف منع  12/11عن تغيبها نتيجه حادث سياره وال يمكنها الحضور الحتساب تغيبها في الفتره من 2021  /

 بعذر مرضي مقبول . 11/11/2020وحتي 9/11احتساب فتره دخول المستشفي اعتبارا من 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 2021/  2020_ المقيده بالفرقة الثالثنه     مرنا منير صبري/    هالطالب: مذكرة بشأن العذر المرضى المقد  من    743  /38

 عن تغيبها عن امتحان بلوك الجهاز العصبي بعذر مرضي مقبول.

 وافق المجلس  القرار: 

 

ــ: مننذكرة بشننأن العننذر المرضننى المقنند  مننن  743 /39 ــراهيم /  هالطالب ــن اب ــراء حس             _ المقيننده بالفرقننة الثالثننه اس

 عن تغيبها عن امتحان بلوك الجهاز العصبي بعذر مرضي مقبول. 2021/  2020

 وافق المجلسالقرار: 
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 2021/  2020_ المقيده بالفرقة الثالثنه    هيالنه القس زكي/  هالطالب: مذكرة بشأن العذر المرضى المقد  من   743  /40

 .عن تغيبها عن امتحان بلوك الجهاز العصبي بعذر مرضي مقبول

 وافق المجلس  القرار: 
 

      المقينند بالفرقننة االولننياحمــد هشــام محمــد انــور علــي  الطالــب /: مننذكرة بشننأن العننذر المرضننى المقنند  مننن  743 /41

 عن تغيبه بعذر مرضي مقبول. 2021/  2020

 وافق المجلس  القرار: 
 

_ المقينده بالفرقنه  فاطمـه عمـر حسـين مالـك /  هللطالبـ: مذكرة بشان حكم المحكمة الصادر بشأن اعناده قيند    743  /42

 مع اعباءها فرصه واحده فقط. 2020/2021االولي )باقيه لالعاده(للعا  الجامعي 

 وافق المجلس  القرار: 
 

_ المقيننده بالفرقننه االولنني هننذا العننا  الجننامعي  نــدي حســن علــي حســن /  هلطالبــا: مننذكرة بشننان وقننف قينند  743 /43

 .للمره االولي 2020/2021

 وافق المجلس  القرار: 
 

  0 2020/  11/  16: محضر إجتماع لجنة شئون التعليم بتاريخ  743 /44

 وافق المجلس  القرار: 
 

عنن 2020/2021المقيند بالفرقنه الثانينه  -الطالب /جوزيف امجـد وردىمذكره بشأن العذر المرضى المقد  من :45/743

 0لدمويه بعذر مرضى مقبول تغيبه عن امتحان بلوك جهاز القلب واالوعيه ا

 وافق المجلس  القرار: 
 

عنن  2021/  2020المقيد بالفرقة الثانينه   احمد صالح فضل ابراهيم  الطالب /: مذكرة بشأن العذرالمقد  من    743  /46

 0بعذر مقبول  26/11/2020_25يوميcvsتغيبه عن االمتحان الفاينال والعملي لبلوك 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 : ثا:العالقات الثقافية ثال

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

_ احمد صالح علي صـالح /    الدكتورللسيد  بالمملكه  المتحده بمرتب  المشترك  : مذكرة بشأن مد بعثه االشراف    743  /47

 0ه الستكمال الجزء الخارجي لرساله الدكتورا 4/4/2021المدر) المساعد بقسم طب االطفال لمده عا  ثاني اعتبارامن 

 وافق المجلس  ر: القرا

 

المدر) المسناعد بقسنم االشنعه  –للطبيب /مصطفى احمد سيد حمـاده مذكره بشأن مد االجازه الدراسيه بمرتب :48/743

او الحصول على درجه الدكتوراه من اليابان ايهمنا  31/3/2021وحتى 1/4/2020التشخيصيه لمده عا  رابع اعتبارا من 

 0اقرب تاريخا 

 س  وافق المجلالقرار: 

 

االستاذ بقسم جراحه المسالك البولينه للعمنل  – احمد سراج محمود صفوتاالستاذ الدكتور/ : مذكره بشأن اعاره 49/743

 0بالمملكه العربيه السعوديه لمده عا  قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ السفر 

 وافق المجلس القرار: 

  

استاذ جراحه المخ واالعصاب فنى لجننه  – راهيم عبدهللا الغريانىاالستاذ الدكتور/ احمد اب: مذكره بشأن اضافه  50/743

 0استاذ بقسم التشريح االدمى  – االستاذ الدكتور/ محمد البدرى محمد احمدالعالقات الثقافيه بدال من 

 وافق المجلس  القرار: 

 

  0 2020لمرأه التقديرية لعا  _أستاذ الهستولوجى لجائزة ا د / أمل طه أبو الغيط 0أ : مذكرة بشأن ترشيح  743 /51 

 وافق المجلس  القرار: 
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   : األقساممجالس 
 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل : 743/  1

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

  2020/  11/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 خ واالعصاب :: قسم جراحة الم 743/  2

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

  2020/  11/  10جتماع مجلس القسم فى  محضر ا

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة االوعية الدموية : 743/  3

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

 2020/  11/  9محضر اجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار:  

 : قسم جراحة القلب والصدر : 743 / 4

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

  2020/  11/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الباثولوجيا : 743/  5

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

  2020/  11/  4محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم التخدير والعناية المركزة : 743 / 6

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

  2020/  11/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم طب القلب واالوعية الدموية : 743/  7

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

  2020/  11/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض الباطنة : 743/  8

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

 ، 2020/  3/  10،    2020/  9/  15، 2020/  5/  10،  2020/  6/  12،  2020/  4/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 16  /10  /2020   ،12  /7  /2020  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة : 743/  9

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

  2020/  11/  4محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة االنف واالذن والحنجرة : 743/  10

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

  2020/  11/  2ر إجتماع مجلس القسم فى  محض

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الهستولوجى : 743/  11

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

  2020/  11/  4محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض الصدرية : 743/  12

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

  2020/  11/  3إجتماع مجلس القسم فى   محضر

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم عالج االورام والطب النووى : 743/  13



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

 2020/  10/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االشعة التشخيصية : 743/  14

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

  2020/  9/  7،  2020/  10/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم طب االطفال : 743/  15

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

  2020/  11/  15،  2020/  10/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة التجميل : 743/  16

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

  2020/  11/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الكيمياء الحيوية الطبية : 743/  17

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

   2020/  11/  4محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0المجلس علما  أحيطالقرار: 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى :  743/  18

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

  2020/  11/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم طب وجراحة العين : 743/  19

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

  2020/  11/  8القسم فى  محضر إجتماع مجلس 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض العصبية والنفسية : 743/  20

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

 2020/  11/  8محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار:  

 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية : 743/  21

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

 2020/  11/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفارماكولوجى : 743/  22

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

 2020/  11/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الصحة العامة : 743/  23

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

 2020/  11/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم طب الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه :  743/  24

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

  2020/  11/  17محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
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 : خباب قسم الصحه العامه بشأن تعيين 743 /1

_ لشننغل وظيفننة  الــدكتور / منــال محمــد مصــطفي درويــش 

  0أستاذ بالقسم  

 

 

 

 
 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                
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