
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  مـــــــحضر إجـــــتمـــــاع

  )٧٣٣مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
    ٢٠١٩ / ١٢/  ١٨ الموافق  االربعاءالمنعقد یوم  

  والممتد حتى تاریخ مجلس الجامعة      
                                                   *************************************  
  مكتب السید األستاذ الدكتور / عمید الكلیة -االجتماع :مكان 

  الساعة العـــــــــاشـــــرة صــــــباحــــــــًا  -موعد االجتماع :

   عمیــــــــــــــد الكلیة:* 
  

   الجامعة والمشرف العام على كلیة الطبرئیس               األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال   

                   وكــــــــــالء الكلیـــة :*         

  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                          األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي          
 وكیل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئةید الخولى                         األستاذ الدكتور/ مھا محمد س

 وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالبأماني عمر محمد عمر                         /األستاذ الدكتور 
  

       رؤســــــاء األقســــام :
  رئـــــیــــس قسم الطفیلیات(امین المجلس )                                         دیاب     األستاذ الدكتور /  أحمد كمال 

  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           

  لتناسلیة ( طب الذكورة)رئیس قسم االمراض الجلدیة وا                           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                      االستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع                         
    رئــیــس قــســم الــتــخــدیـر                   م                   األستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكی           
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة                     االستاذ الدكتور / عالء الدین محمد درویش                           
  رئیس قسم طب االطفال                            االستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                              
  الھضمي زرئیس طب المناطق الحارة والجھا                   األستاذ الدكتور/ محمد الطاھر عبد الرحمن                            
  رئیس قسم الجراحة العامة                  االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                                       

                س قــــسم االمــــراض الباطــنةرئیـــ                    االستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید             
  ـــــــــــــةرئیس قسم الكیمیاء الحیوی                    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                          

  رئیس قسم الصحة العامة                تور / رندة محمد  شمس الدین                      االستاذ الدك
  رئــیـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                                      األستاذ الدكتور / سمیر شحاتھ محمد عید            

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



٢  
  رئیس قسم الفسیولوجیا                                  مروه عبد العزیز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

  رئیس قسم التشریح                        االستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                       
  رئــیــس قــســم جراحة التجمیل والحروق                      األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                                  

  رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیھ                           اذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدین                 االست
  رئیس قسم امراض القلب ومدیر مستشفى االرومان                             ذ الدكتور / حسام حسن على العربى            االستا

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

   -: األساتــــــذة
  أستاذ الفسیولوجي                                     األستاذ الدكتور / محمود رأفت عبد الفضیل  

  أستاذ طب وجراحة العین               االستاذ الدكتور/ جمال حسین حسین                                 
  أستاذ البكتریا والمناعھ                االستاذ الدكتور /  أسماعیل صدیق محمد سلیمان                 

  أستاذ الطب الشرعى والسموم                                   وفاء محمد عبد المنعم    ألستاذ الدكتور / ا
  أستاذ الفارماكولوجى                   االستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاھر                        

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

  ورام والطب النووى أستاذ عالج اال               االستاذ الدكتور / أمینة محمد مصطفى                              
    أستاذ التشریح               االستاذ الدكتور / ھدى أحمد محمد                                   

  أستاذ الجراحة العامة               االستاذ الدكتور / سامى محمد عثمان مسعود                       
  أستاذ االمراض الباطنة               م صادق البیھ                     االستاذ الدكتور / عصام عبدالمنع           
  أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا                  االستاذ الدكتور / صباح أحمد محمد فاضل                                  
  مدیر المستشفى الجامعى الرئیسى                               األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                               

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

    أستاذ التولید وامراض النساء                   االستاذ الدكتور/  أحمد محمد نصر                                           
  أستاذ الكیمیاء الحیویة                       االستاذ الدكتور/  سحر الدیك محمد                            

  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى                                         لیلى عبد الباقى التونى الدكتور  /  االستاذ 
  أستاذ جراحة العظام                 األستاذ الدكتور/  وائل یوسف العادلى أحمد                       

  أستاذ جراحة المسالك البولیة                                         االستاذ الدكتور / أحمد شحاتھ العزب        
  مدیر وحدة ضمان الجوده                   األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلوف                        

  أستاذ  الصحة  العامة                      االستاذ الدكتور / أكرام محمد عبد الخالق                             

  المدرســــــــــــــــــون  :            
  

  مدرس الفارماكولوجى                             الدكتور / محمد مصطفى محمد عبد الرحمن            
  ولوجيمدرس الفارماك                            الدكتور / عبیر محمد رشاد حسین                       

  أعضاء  من الخارج   :
  مدیر مدیریة الشئون الصحیة                               السید الدكتور / محمد زین الدین حافظ               

   نقیب االطباء                                    الحمیدضیاء الدین عبد السید الدكتور / 

  عن الحضور السادة: وأعتذر
  رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرة                        كتور / أحمد ابو الوفا عبد الجلیل            الداألستاذ

  رئیس قسم طب وجراحة العین                       االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                               
  رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                          رازق السبروت             األسناذ الدكتور / المعتز عبد ال           

  أستاذ األنف وألذن والحنجرة                   األستاذ الدكتور/ على رجائى عبد الحكیم                         
  أستاذ جراحة العظام                       األستاذ الدكتور/  أسامھ أحمد فاروق                         

     أستاذ جراحة التجمیل والحروق                    األستاذ الدكتور / مصطفى عبد الحافظ أحمد مكى                          
    ذ  أشـعــــــــة تشخیـــصـیة أستا               / حسن أبراھیم مجلى محمد                        الستاذ الدكتور  ا           

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة                    األستاذ الدكتور / حنان عمر محمد عمر                          
  أستاذ االمراض الصدریة                  االستاذ الدكتور / خالد حسین أحمد حسین                                     



٣  
  

  أستاذ االمراض العصبیة والنفسیة                   االستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن احمد                          
  أستاذ طــــب االطفــــال                        االستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفى                  

  عمیدة كلیة التمریض                                                  السید الدكتور /  سماح محمد عبد اهللا
  

  : وتغیب عن الحضور السادة
  

  رئیس قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل                                  ایمان عباس محمود على            األستاذ الدكتور /           
  استاذ جراحة المخ واالعصاب                             نوبى محمود              الستاذ الدكتور /رضوانا

  أسـتـاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین                             األستاذ الدكتور /  محمد عالء الدین مبارك           
    أستاذ الروماتیزم والتأھیل                       األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد محمود                      
  أستاذ أمراض القلب                      االستاذ الدكتور / حاتم عبد الرحمن حلمى                         

      اعد طب وجراحة العینأستاذ مس                                      السید الدكتور / ھانى عمر محمود الصدفى                   
   أستاذ مساعد طب القلب واالوعیة المویة والشرایین                                          السید الدكتور / حمدى شمس الدین محمد                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  

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

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

  تمت المصادقة القرار:  
  

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

  

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

الس��ید االس��تاذ  _بش��أن الموافق��ھ عل��ي ترش��یح     الس��ید االس��تاذ ال��دكتور /احم��د محم��د احم��د مخل��وف      : خط��اب  ٧٣٣ /١
_االس��تاذ بقس��م التولی��د وام��راض النس��اء لنی��ل ج��ائزه الدول��ھ التقدیری��ھ ف��ي العل��وم التكنولوجی��ھ   الدكتور/محم��د عل��ي ب��دیوي

  جامعھ اسیوط.ممثال ل٢٠١٩المتقدمھ فرع العلوم الطبیھ عن العام 
  ٠  ویعرض على مجلس الجامعة المجلسوافق القرار: 

  

  ٠: مذكرة بشأن نشر االبحاث  ٧٣٣/  ٢
تدفع الجامعة التكالیف كامل�ة ، أم�ا إذا    1q وافق المجلس على أنھ إذا تم نشر االبحاث فى مجالت تقیم على أنھا القرار: 

  ٠صف التكالیفتدفع الجامعة ن 2qتم النشر فى مجالت تقیم على أنھا 
  

  ٠مذكرة بشأن جداول العمل فى المستشفیات :  ٧٣٣/  ٣
   ٠* الجداول المطلوبة من االقسام االكلینیكیة ، جداول مفصلة تحقق حاجة االقسام فى العمل فى المستشفیات الجامعیة 

  ٠الجداول  على أن تلتزم جمیع االقسام االكلینیكیة خالل االسبوع القادم بتجھیزوافق المجلس القرار: 
  

  ٠الجامعى : مذكرة بشأن فتح عیادات خاصة بالمستشفى  ٧٣٣/  ٤
  ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  

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

  

  ٠  ٢٠١٩ دیسمبر  ر: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھ ٧٣٣ /٥
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠ ٢٠١٩دیسمبرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٣٣ /٦

  وافق المجلسالقرار: 
  
   ٠ ٢٠١٩ دیسمبر :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٣٣ /٧

  وافق المجلسالقرار: 
  
   ٠على الھیكل التنظیمى لكلیة الطب  : مذكرة بشأن إضافة مركز تدریب خدمة المجتمع ومكافحة العدوى ٧٣٣/  ٨

  وافق المجلسالقرار: 
  
  : مذكرة بشأن تغییر مسمى مركز التدریب التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ( بالدور الخامس ) من ٧٣٣/  ٩
ا حف��ظ ( مرك��ز ت��دریب من��ع ومكافح��ة الع��دوى ) إل��ى ( مرك��ز ت��دریب خدم��ة المجتم��ع ومكافح��ة الع��دوى ) حت��ى یتس��نى لن��  

   ٠الحقوق االداریة والمالیة لما یقوم بھ من خدمة حقیقیة للمجتمع فى الجامعة وخارجھا 
  وافق المجلسالقرار: 

  



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

  الطب جامعھ اسیوط . ي لنظم التقویم واالمتحانات بكلیةواعتماد المیثاق االخالق : مذكرة بشأن عرض ٧٣٣ /١٠
  المجلس وافقالقرار: 

  
  الطب جامعھ اسیوط. اھداف وحده القیاس والتقویم بكلیةواعتماد رؤیھ ورسالھ و : مذكرة بشأن عرض ٧٣٣ /١١

  وافق المجلسالقرار:  
  
الورق�ة الش�كلیة ألمتحان�ات الدراس�ات العلی�ا ع�ن دور        : مذكرة بشأن ع�رض وأعتم�اد نت�ائج تحلی�ل مواص�فات      ٧٣٣ /١٢ 

   ٠ ٢٠١٩اكتوبر 
  ق المجلسوافالقرار: 

  
  یة: الـمــســائــل الـتـنـفـیـذثالثا                                                   

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

**************  
  ._ لشغل وظیفة أستاذ مساعد بالقسم محمود یوسف بدرانالدكتور / : خطاب قسم جراحة العظام بشأن تعیین  ٧٣٣ /١٣

  وافق المجلسالقرار: 
  ._ لشغل وظیفة أستاذ مساعد بالقسم ھبھ الدیك محمد السید/  هالدكتور: خطاب قسم الباثولوجیا بشأن تعیین  ٧٣٣ /١٤

  وافق المجلسالقرار: 
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     احمد بھي الدین احمد عب�دالرحیم الدكتور / : خطاب قسم االمراض الباطنھ بشأن تعیین  ٧٣٣ /١٥

  .(تخصص دقیق قلب وحاالت حرجھ)مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     الدكتوره / غ�ادة محم�د أب�و الفض�ل    : خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن تعیین  ٧٣٣/  ١٦
   ٠مساعد بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  .مدرس  بالقسم _ لشغل وظیفة دعاء حمدي عبد الحمید /  هالدكتوربشأن تعیین : خطاب قسم الفارماكولوجي  ٧٣٣ /١٧

  وافق المجلسالقرار: 
_ لش�غل وظیف�ة م�درس     س�اره عب�دالرحیم محم�د    /  دكتورهال: خطاب قسم الكیمیاء الحیویھ الطبیھ بشأن تعیین  ٧٣٣ /١٨

  بالقسم.
  وافق المجلسالقرار: 

_ لش�غل وظیف�ة م�درس     احمد محمد نبیل سید مال�ك /  الدكتورلصدر بشأن تعیین : خطاب قسم جراحة القلب وا ٧٣٣ /١٩
   ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  ._ لشغل وظیفة مدرس  بالقسم محمود احمد سلیمانالدكتور / : خطاب قسم جراحھ التجمیل بشأن تعیین  ٧٣٣ /٢٠

  وافق المجلسالقرار: 
_ لش�غل وظیف�ة    نجوى أحمد عب�د ال�رحمن   /  هالدكتوردمویة  بشأن تعیین : خطاب قسم طب القلب واالوعیة ال ٧٣٣ /٢١

  .مدرس  بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

_ لش��غل وظیف��ة م��درس   م��ؤمن ش��لقامى عب��د الج��واد  ال��دكتور/ : خط��اب قس��م الجراح��ة العام��ة   بش��أن تعی��ین   ٧٣٣ /٢٢
  .بالقسم

  وافق المجلسالقرار: 
  



٦  
،  ٢٠١٧بالقسم من دفعتي سبتمبر یفھ معید ظلشغل و _) ٢لوجي بشأن تعیین عدد (فارماكوال: خطاب قسم  ٧٣٣ /٢٣

  .٢٠١٨سبتمبر
  وافق المجلسالقرار: 

  
،  ٢٠١٧بالقسم من دفعتي سبتمبر یفھ معید وظلشغل  _) ٢: خطاب قسم الھیستولوجي بشأن تعیین عدد ( ٧٣٣ /٢٤

  .٢٠١٨سبتمبر
  وافق المجلسالقرار: 

  
،  ٢٠١٧بالقسم من دفعتي سبتمبر یفھ معید ظلشغل و _) ٢لباثولجیا بشأن تعیین عدد (: خطاب قسم ا ٧٣٣ /٢٥

  ٠ ٢٠١٨سبتمبر
  وافق المجلسالقرار: 

  
،  ٢٠١٧بالقسم من دفعتي سبتمبر یفھ معید ظلشغل و _) ٢: خطاب قسم الفیسولوجي  بشأن تعیین عدد ( ٧٣٣ /٢٦

   ٠ ٢٠١٨سبتمبر
  وافق المجلسالقرار: 

  
  بالقسم من دفعتيیفھ معید ظلشغل و _) ٢اب قسم المیكروبیولجیا الطبیھ والمناعھ بشأن تعیین عدد (: خط ٧٣٣ /٢٧
   ٠ ٢٠١٨سبتمبر ،  ٢٠١٧سبتمبر ،

  وافق المجلسالقرار: 
  

بالقسم من دفعتي سبتمبر یفھ معید ظلشغل و _) ٢الحیویھ الطبیھ  بشأن تعیین عدد ( ء: خطاب قسم الكیمیا ٧٣٣ /٢٨
   ٠ ٢٠١٨تمبرسب،  ٢٠١٧
  وافق المجلسالقرار: 

  
،  ٢٠١٧بالقسم من دفعتي سبتمبر یفھ معید ظلشغل و _) ٤: خطاب قسم الطفیلیات الطبیھ  بشأن تعیین عدد ( ٧٣٣ /٢٩

   ٠نظرا لفصل االقسام  ٢٠١٨سبتمبر
  ٠معاونة نظرا لفصل أقسام الطفیلیات بالطب البیطرى ووجود عجز شدید فى الھیئة ال وافق المجلسالقرار: 

  
    تي بالقسم من دفعیفھ معید ظلشغل و  _)٢: خطاب قسم التشریح االدمي وعلم االجنھ بشأن تعیین عدد ( ٧٣٣ /٣٠

  .٢٠١٨ر سبتمب ،  ٢٠١٧سبتمبر 
  وافق المجلسالقرار: 

  
)  ١دد ( معید سموم إكلینیكیة وع _) ٢: خطاب قسم الطب الشرعي والسموم االكلینیكیھ بشأن تعیین عدد ( ٧٣٣ /٣١

  . معید طب شرعى 
  وافق المجلسالقرار: 

  
،   ٢٠١٧سبتمبر بالقسم من دفعتي )_  لشغل وظیفھ معید ٤: خطاب قسم الصحة العامة بشأن تعیین عدد ( ٧٣٣ /٣٢

) الطب المھنى  ١) معید الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة ، (  ١) معید صحة عامة ، (  ٢. ( (٢٠١٨سبتمبر 
  ٠) والبیئى 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ المدرس المساعد  الطبیب / محمد عاطف محمود أبو الفضلالكیمیاء الحیویة الطبیة بشأن نقل : خطاب قسم ٧٣٣ /٣٣ 

  ٠من قسم الكیمیاء الحیویة بكلیة الطب _ جامعة أسوان إلى قسم الكیمیاء الحیویة _ بكلیة الطب _ جامعة أسیوط 
  ٠دم یؤجل للمجلس القاالقرار: 

  
  



٧  
  : مذكرة بشأن موضوع االطباء الذین تجاوزو المدة القانونیة المقررة لھم للحصول على الدرجات العلمیة ٧٣٣/  ٣٤

  ( الماجستیر ، الدكتوراه ) مع  ردود االقسام . 
  وافق المجلسالقرار: 

  
معاونة أو أسیوط سواء ھیئة  : مذكرة بشأن وضع القواعد والضوابط العامة لعملیة النقل من وإلى جامعة ٧٣٣/  ٣٥

  -على أن یكون :٠معیدین أو مدرسین مساعدین أو أعضاء ھیئة التدریس 
  الرفض من ناحیة المبداء  ·
 وضع معاییر عامة  ·
 كل حالة بحالتھا  ·
س على تشكیل لجنة برئاسة االس�تاذ ال�دكتور / أحم�د محم�د مخل�وف لوض�ع المعی�ار للنق�ل م�ن وإل�ى           : وافق المجلالقرار
  ٠)معیدین أو مدرسین مساعدین أو أعضاء ھیئة التدریس  (سواء ھیئة معاونة أسیوط  جامعة

  
  ثانیا :شئون الطالب :

**************  
للطالبة / شذى عالء عزت عبد : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الفسیولوجى  ٧٣٣ /٣٦ 

  ٠) ٢٤٢) بدال من (  ٢٤٦لتصبح (  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩_ المقیدة بالفرقة الرابعة ھذا العام  المنعم
  وافق المجلسالقرار: 

  
   ٠ ٢٠٢١/  ٢٠٢٠: مذكرة بشأن االعداد المقترح قبولھا فى العام الجامعى  ٧٣٣ /٣٧ 

   ٠) طالب وافد  ١٥٠) طالب من مكتب التنسیق ، عدد (  ٢٠٠على قبول عدد (  وافق المجلسالقرار: 
  
  ٠ ٢٠١٩/  ١٢/  ١٢نة شئون التعلیم بتاریخ : محضر إجتماع لج ٧٣٣ /٣٨ 

  وافق المجلسالقرار: 
  
 للطالب / محمد أمجد قطب مراد: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الفارماكولوجى  ٧٣٣ /٣٩ 

جة مادة ) وكذلك تعدیل در ٢٧٤) بدال من (  ٢٨٠لتصبح (  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩_ المقید بالفرقة السادسة ھذا العام 
  ) بدال من ١٨٣) وكذلك تعدیل درجة مادة المیكروبیولوجى لتصبح (  ٢٢٨) بدال من (  ٢٣٦الباثولوجى لتصبح ( 

  )٠)  ١٧٠  
  وافق المجلسالقرار: 

  
للطالبة / نرمین جمال : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة التولید وأمراض النساء  ٧٣٣ /٤٠ 

  ) بدال من  ٤١٠لتصبح (  ٢٠١٨_ حاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر عبد الستار الدین أحمد 
   ٠)  ٧٤٦) درجة بدال من (  ٧٦٧) وكذلك تعدیل درجة مادة الجراحة لتصبح (  ٤٠٤( 
تجمید قیدھا بالكلیة  _ تلتمس فیھ عدم الطالبة / أیة الرحمن یاسر محمود محمد: مذكرة بشأن الطلب المقدم من   ٧٣٣/  ٩

  ٠بسبب أنتظار الحكم القضائى 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_  للطالب / معتز عماد ال�دین عم�ر محم�د   : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة ٧٣٣ /٤١

  ٠) درجة  ٦٧٤) درجة بدال من (  ٦٨١لتصبح (  ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 
  وافق المجلسالقرار:  
  

_  محم�د دی�اب محم�د رمض�ان     للطال�ب /  : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراح�ة  ٧٣٣ /٤٢
   ٠) درجة  ٧٩٧) درجة بدال من ( ٨١٤لتصبح (  ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  



٨  
محمد سید محمد للطالب / : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة التولید وامراض النساء  ٧٣٣ /٤٣

)  ٤١٤) درجة ب�دال م�ن (   ٤٢١لتصبح (  ٢٠١٨_ حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر  عبد الرحمن  
    ٠) درجة  ٨٠٤( ) درجة بدال من  ٨١٧وكذلك تعدیل درجة الجراحة لتصبح ( ٠درجة 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_  یوسف ص�الح ال�دین عم�ري   للطالب / : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة ٧٣٣/  ٤٤
) درج�ة وتع�دیل    ٧٩٨) درج�ة ب�دال م�ن (     ٨٠٧لتص�بح (   ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة س�بتمبر  

  )درجھ . ٤٥١) درجھ بدال (٤٥٢درجھ النساء لتصبح (
  وافق المجلسالقرار: 

  
_   احم�د اس�امھ احم�د اب�راھیم    للطال�ب /  : مذكرة بشأن حكم المحكمة الص�ادر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادة الباطن�ھ       ٧٣٣/  ٤٥

   ٠) درجة  ٨٢١) درجة بدال من (  ٨٢٤لتصبح ( ٢٠١٨/٢٠١٩المقید بالفرقھ السادسھ للعام 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_  عم�رو محم�د مم�دوح حس�ین    للطال�ب /  : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الباطن�ھ   ٧٣٣ /٤٦

) درج�ة  وتع�دیل    ٧٧٩) درج�ة ب�دال م�ن (     ٧٨٩لتصبح (  ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 
  ) درجھ . ٤٥١) درجھ بدال من (٤٥٤درجھ االطفال لتصبح (

  وافق المجلس: القرار
  

_ عم�رو محم�د مم�دوح حس�ین    للطال�ب /  : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة ٧٣٣/  ٤٧
   ٠) درجة  ٧٤٢) درجة بدال من (  ٧٤٨لتصبح (  ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 

  وافق المجلسالقرار: 
 
  ٠تظلم في مواد الفرقھ الخامسھ  ٢٠١بعدد ٢٠١٩ت الفرقھ الخامسھ دور یویو: مذكرة بشأن تظلما ٧٣٣ /٤٨ 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ للطال�ب /ع�الء ال�دین محم�د عریب�ي ادم     : مذكرة بشأن حكم المحكمة الص�ادر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادة النس�اء       ٧٣٣ /٤٩
   ٠) درجة  ٤٤٧جة بدال من ( ) در٤٤٩لتصبح (  ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ عالء ال�دین محم�د عریب�ي ادم   للطالب / : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة ٧٣٣ /٥٠
   ٠) درجة  ٧٧٤) درجة بدال من (  ٧٩٧لتصبح (  ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 

  ق المجلسوافالقرار: 
  

  مذكرة بشأن تشكیل لجنة ثالثیة لمراجعة االمتحانات :  ٧٣٣/  ٥١
س على االلتزام بقرار مجلس الكلیة على أن تضم اللجن�ة م�ن ض�من أعض�ائھا اللجن�ة الثالثی�ة وتق�وم        وافق المجلالقرار: 

   ٠بعمل الزیادة أو النقص طبقا لنموذج االجابة 
 

_ / ع�ال عب�دالكریم حس�ن عب�داهللا     ةللطالب� صادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة : مذكرة بشأن حكم المحكمة ال٧٣٣ /٥٢
) درج�ة وتع�دیل م�اده    ٦٨٤) درجة بدال من (٧٠٢لتصبح ( ٢٠١٨حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 

   ٠)درجھ٣٣٩)درجھ بدال من (٣٤٣النساء لتصبح الدرجھ (امراض التولید و
  

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  



  
٩  
  

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

  
_ المدرس عرفھ محمد احمد ابو الحسنللسید الطبیب / : مذكرة بشأن مد بعثة االشراف المشترك  بالداخل  ٧٣٣ /٥٣

(تاریخ انتھاء البعثھ الخمس سنوات  ٢٠٢٠/  ١ /٧حتى  ٢٠١٩/  ١١/  ١٨المساعد بقسم االمراض الصدریھ  اعتبارامن 
  من تاریخ التسجیل)او الحصول علي درجھ الدكتوراه ایھما اقرب تاریخیا.

  وافق المجلسالقرار: 
  
_ المدرس المساعد بقسم  شریف محمد یوسف للسید الطبیب / : مذكرة بشأن مد بعثة االشراف المشترك  ٧٣٣ /٥٤

وذلك ألستكمال ابحاثھ  ٢٠٢٠/  ١٢ /٧ حتى ٢٠١٩/  ١٢/  ٨جراحھ التجمیل  بمرتب بانجلترا لمدة عام رابع أعتبار من 
  العلمیھ الخاصھ برسالھ الدكتوراه علي نفقتھ الخاصھ .

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ المدرس المساعد  ایات ابو طالب عبد الاله عبد الجلیل /  ھالطبیب هللسید: مذكرة بشأن مد االجازه الدراسیھ   ٧٣٣ /٥٥
الستمرارھا في جمع الماده  ٢٠١٩/  ١٢/  ١بالمانیا لمدة عام ثانى أعتبار من بقسم طب القلب واالوعیھ الدمویھ  بمرتب

  .العلمیھ لرسالھ الدكتوراه وفي ضوء امتداد عقد المنحھ وموافقھ المكتب الثقافي والمشرف االجنبي
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  

  مــــــجـــــلـــس االســـــاتــــذة 
  

نفس��یھ بش��أن تعی��ین ال��دكتور / رض��ا  العص��بیھ والم��راض اال: خط��اب قس��م  ٧٣٣ /١
  .بالقسم االمراض العصبیة  بدري عبد الرسول _ لشغل وظیفة أستاذ

  وافق المجلسالقرار: 
مراض ال�ذكوره بش�أن تعی�ین    سم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ وا: خطاب ق ٧٣٣ /٢

  .یفة أستاذ بالقسمالدكتور / عماد عبدالرحیم طھ عبید _ لشغل وظ
  وافق المجلسالقرار: 

: خطاب قسم الھیستولوجیا بشأن تعیین الدكتوره / دالیا عبده عل�ي الجم�ل    ٧٣٣ /٣
  ._ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم

  وافق المجلسالقرار: 
غ�ادة  بش�أن تعی�ین ال�دكتوره /    الصحة العامة وط�ب المجتم�ع   : خطاب قسم  ٧٣٣ /٤

  .شغل وظیفة أستاذ بالقسم_ لتوفیق العطار صالح الدین 
  وافق المجلسالقرار: 

/ من��ال الس��ید ع��ز ال��دین _  ةبش��أن تعی��ین ال��دكتور االم��راض الباطن��ھ: خط��اب قس��م  ٧٣٣ /٥
  . (تخصص دقیق غدد صماء وسكر) استاذ بالقسم لشغل وظیفة

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  
  
  

 رئیس الجامعة                    أمین المجلس                                             
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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



١٧  
  مجالس االقسام :

  : قسم التشریح االدمي  : ٧٣٣ /١
 ***********************  

  ١٢/١١/٢٠١٩، ٢٠١٩ /٣/١٢، ٢٢/١٠/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى
  ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  : قسم جراحھ القلب والصدر  : ٧٣٣ /٢

 *************************  
  ٧/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠جلس علما أحیط المالقرار: 
  
  : قسم طب وجراحھ العین  : ٧٣٣ /٣

 *************************  
  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم جراحھ االوعیھ الدمویھ  : ٧٣٣ /٤

 *************************  
  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠علما أحیط المجلس القرار: 
  
  : قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ  : ٧٣٣ /٥

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :  االمراض العصبیھ والنفسیھ: قسم  ٧٣٣ /٦

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم الطب الطبیعي  : ٧٣٣ /٧

 *************************  
  ١٠/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم الباثولوجیا  : ٧٣٣ /٨

 *********************  
  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  
  



١٨  
  : قسم الفسیولوجیا  : ٧٣٣ /٩

 *************************  
  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم طب المناطق الحاره  : ٧٣٣ /١٠

 *************************  
  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم الطفیلیات  : ٧٣٣ /١١

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  : قسم التخدیر والعنایھ المركزه  : ٧٣٣ /١٢
 *************************  

  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى
  ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  اض الباطنھ  :: قسم امر ٧٣٣ /١٣

 *************************  
  ١٢/١١/٢٠١٩، ٣/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم طب االطفال  : ٧٣٣ /١٤

 *************************  
  ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  د وامراض النساء  :: قسم التولی ٧٣٣ /١٥

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم الفارماكولوجي  : ٧٣٣ /١٦

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  ورام والطب النووي  :: قسم عالج اال ٧٣٣ /١٧

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 



١٩  
  : قسم جراحھ المخ واالعصاب  : ٧٣٣ /١٨

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  المیكروبیولوجیا  :: قسم  ٧٣٣ /١٩

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

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم الھیستولوجیا  : ٧٣٣ /٢٠

 *************************  
  ٤/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  ام  :: قسم جراحھ العظ ٧٣٣ /٢١

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

  أحیط المجلس علما القرار: 
  
  : قسم الصحھ العامھ  : ٧٣٣ /٢٢

 *********************  
  ٩/١٢/٢٠١٩،مجلس االساتذه ٩/١٢/٢٠١٩محضر  إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :الحیویة الطبیة  : قسم الكیمیاء ٧٣٣/  ٢٣

 ****************************  
  ٢٠١٩ /١٢/  ١محضر إجتماع مجلس القسم فى 
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