
 ى
 قسم  الطفيليات    -كلية الطب 

 م 2020/ 12 /9 المنعقد بتاريخ  (54محضر اجتماع مجلس القسم رقم )

 شر صباحا  دية عاح ال: الساعة وعد االجتماعم                          : قاعة مجلس القسم مكان االجتماع

 حضر االجتماع كال من :     

 رئيس القسم                     د/ أحمد كمال دياب 0أ

        د/ رفعت محمد أحمد خليفة      0أ                                 

   د/ عبد هللا عبد السميع حسن 0ا                                       
 د/ أماني إبراهيم حمزة 0ا

   د/ سلمى محمد عبد الرحمن0أ   د/ فاطمة جالل سيد 0أ

    د / رشا عبد المنعم حسن 0ا  د / محمد الصالحى محمد     0أ

     د/ عبير السيد محمود          0ا

      حنان الديك محمد   /د 0ا  د/ دعاء عبد الحفيظ يونس   0ا

                         د/ هناء يوسف عبد الحكيم   0ا  د / محمد عيسي مرغنى      0ا

        م/ ايناس عبد الحميد محمود0ا  رجاء على محمد عثمان      /د0ا

  د/ ياسر مختار محمد    ناهد احمد عبد المنعم    /م0ا

  تسنيم اسماعيل محمد 0د   د/ منى جابر مصطفى 

             مرفت مصطفي خليفة 0د  الزهراء عبد الرءوف احمد    د/

 د / لمياء احمد عبد العزيز  0ا  ،د/ ماجدة محمد عطية الناظر 0اسكال،عاطف  0د0احمد مندور ، ا 0د0اواعتذر  

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة   :  54/ 1

 تمت المصادقة   :  القرار 

رئيس    2/54 الدكتور/  األستاذ  السيد  اجتماع  قرار  بخصوص  الكلية  عميد  الدكتور/  األستاذ  السيد  خطاب   :

 الجامعة بخصوص  إدارة البرنامج الجديد 

 : احيط المجلس علما القرار

والفرقة    للفرقة الثانية  وللفرقة االولى  الخطة الدراسية    تعديل مواعيد  بشأند/ عميد الكلية  0خطاب أ  :  3/54

 الترم االول والترم الثاني  2020/2021للعام الجامعى   2020/2021الثالثة للعام الجامعى 

 : احيط المجلس علماالقرار 

أ:    4/54 والطالب  الكلية  وكيل د/  0خطاب  التعليم  ن  لشئون  ارسال  او  بشأن  العام  نهاية  امتحانات  من  سخة 

 الى كل من رئيس كنترول الفرقة ووحدة ضمان الجودة ومكتبة الكلية امتحانات نهاية البلوك

 احيط المجلس علما  :  القرار

أ  5/54 خطاب  الكلية  0:  عميد  هيئة د/  العضاء  العلمية  االبحاث  تمويل  علي  للحصول  التقدم  شروط  بشأن 

 التدريس 

 احيط المجلس علما  :  القرار

أ  6/54 الكلية  0: خطاب  ع مع سيادته ورؤساء االقسام ومنسقي واعضاء هيئة امبشأن قرارات اجتد/ عميد 

 Neuroscienceالتدريس للوحدة التعليمية 

 احيط المجلس علما  :  القرار

 خطـاب السيد األستاذ/ أمين عام الجامعة بخصوص شروط تجديد اعارة السادة اعضاء هيئة التدريس  :7/54

 احيط المجلس علما   :القرار

           د/ وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليـا والبحــوث بشان الضوابـط المتبعة لتسليـم اوراق0خطـاب أ :8/54

 ) االسئلة ، كراسات االجابة ( الخاصة بامتحانات الدراسات العليا بدرجاتها العلمية المختلفة 

  احيط المجلس علما   :القرار

 د/ نائب رئيس الجامعة بخصوص ضرورة التقدم باالجازات قبل موعد القيام بها0خطـاب أ :9/54

 احيط المجلس علما  :القرار

 

 



 مجلس اساتذة 

 
الطلب المقدم من السيد الدكتور/ياسر مختار محمد المدرس بالقسم بخصوص التقدم بانتاجه العلمي  :10/54

   الطفيليات تمهيدا  لحصوله علي وظيفة استاذ مساعد بالقسمللجنة العلمية الدائمة لعلم 

 الموافقة  :القرار

 

 

 

 شرة والنصفدية عاوقد انتهى المجلس الساعة الح 

 رئيس القسم        أمين المجلس         
                                                                                     Ahmed dyab 

 د/ أحمد كمال دياب 0أ       د/ دعاء عبد الحفيظ يونس 0أ

 



 

 كلية الطب  

 قسم الطفيليات  

 

 السيد االستاذ الدكتور /  عميد الكلية  

 تحية طيبة وبعد ،،،، 

 
م 12/2020/  9سيادتكم علما بموافقة مجلس القسم المنعقد بتاريخأتشرف بافادة  

 لفرقة الثانية من كال من  ا  cardiovascular على تشكيل لجنة امتحان بلوك

 

 رئيس القسم     د/ أحمد كمال دياب 0أ

                            كلمنسق البو         د حنان الديك محمد0ا 

 منسق البولك              د/ محمد عيسى مرغنى 0ا

   د/ فاطمة جالل سيد 0أ

        د/ ماجده محمد عطيه الناظر 0ا 

 د/ عبير السيد محمود   0ا

             د/ لمياء احمد عبد العزيز 0ا

     د/ دعاء عبد الحفيظ يونس  0ا

  د/ سلمى محمد عبد الرحمن0ا 

                د / رشا عبد المنعم حسن 0ا

     رجاء على محمد عثمان      /د0ا

 ناهد احمد عبد المنعم  /م0ا

 د/ هناء يوسف عبد الحكيم 0ا

                            د/ ياسر مختار محمد  

    د/ منى جابر مصطفى 

  تسنيم اسماعيل محمد  0د

    الزهراء عبد الرءوف احمد   د/

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام،،،،،

 رئيس مجلس القسم 

 أ.د/ أحمد كمال دياب 



 

 

 كلية الطب  

 قسم الطفيليات  

 

 السيد االستاذ الدكتور /  عميد الكلية  

 تحية طيبة وبعد ،،،، 

 
م 12/2020/  9المنعقد بتاريخأتشرف بافادة سيادتكم علما بموافقة مجلس القسم  

 تشكيل لجان امتحانات دراسات عليا كاالتى: على

 ماجستير جزء اول 

 طب مناطق حارة 

 صحة عامة 

 ميكروبيولوجي 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام،،،،،

 رئيس مجلس القسم 

 أ.د/ أحمد كمال دياب 

 


