
  

  

  

  أمانة مجلس الكلیة  

  جـــــــــــــــــدول أعـــــــــمــــال 

  )٧٢٤مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
  ٢٠١٩ /٢/  ١٩ الموافقالمنعقد یوم الثالثاء    

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

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

  
   ٢٠١٩/  ١/   ١٥  ) المنعقد في  ٧٢٣المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

  
    مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة   :ثانیأ                                                   

                                                 **************************   
  ٠مذكرة السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة عن سیر العمل بالكلیة ومشروعاتھا 

 
الس�مع  طب وحدة  لیصبح المسمى الجدید ت األذن والحنجرة بشأن تغییر مسمى وحدة السمعیاخطاب قسم األنف و ·

   ٠بقسم االنف واالذن والحنجرة واالتزان 
   

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

  

  ٠  ٢٠١٩  فبرایر لمجتمع وتنمیة البیئة لشھر: محضر إجتماع لجنة خدمة ا ٧٢٤ /١
  
  ٠ ٢٠١٩ فبرایرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٤ /٢
  
   ٠ ٢٠١٩  فبرایر:  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر  ٧٢٤ /٣
  
ترش��یح طبی��ب م��ن قس��م ط��ب القل��ب   _بش��أن د / وكی��ل الكلی��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة    ٠أ: م��ذكرة ٤/٧٢٤
لقری�ة جح�دم مرك�ز منفل�وط ول�م       ٢٠١٩/  ١/  ١٨الوعیة الدمویة لحضور القافلة الطبیة التى كان مقرر لھا یوم الجمعة وا

     ٠یقوم القسم الموقر بالرد على الترشیح أو تقدیم أعتذار عن المشاركة بالقافلة 
 .م١/٣/٢٠١٩تنویھ عن مؤتمر الكلیة وارسال االبحاث والبوستر في موعد أقصاه  -١
 تم عمل بروتوكول تعاون بین قسم الطب الشرعي ومدیریة الشئون الصحیة بأسیوط.  -٢

تم عمل بروتوكول تعاون بین مدیریة الصحة ب�الوادي الجدی�د وجامع�ة أس�یوط وت�م ارس�ال خطاب�ات بالمب�الغ          -٣

 المقترحة وتعھدوا بتسلیمھا للطبیب وتوفیر النقل الى ھناك.



٢ 
 -عیة ومواضیعھا كاآلتي:سیتم عمل ندوات توعویة للمدن الجام - ٤

  الموضوعات المقترحة من مركز صحة الشباب  الموضوعات المقترحة من لجنة خدمة المجتمع

  التدخین  ندوة االدمان -ندوة مكافحة التدخین

  زیادة الوزن  ندوة مكافحة العدوى

  التغذیة كوقایة من االمراض المزمنة واالنیمیا  األمراض الغیر معدیة

  صحة االنجابیةال  غسیل األیدي

الص�����حة النفس�����یة وكیفی�����ة التعام�����ل م�����ع ض�����غوط    التبول الالإرادي

  االمتحانات)

  مبادىء التغذیة السلیمة  األلتھاب الكبدي
 

  لمن یرغب فى المشاركة ستكون المواعید بعد المغرب في أیام األثنین والثالثاء وسنوافیكم بالجدول النھائي  

 وحدة ضمان الجودة : 
*************   

               : م����ذكرة بش����أن الدراس����ة التدقیقی����ة والمواص����فات الش����كلیة ألمتحان����ات الدراس����ات العلی����ا ع����ن دور أكت����وبر   ٧٢٤ /٥  
  ٠م  ٢٠١٨لعام 

  
   ٠مذكرة بشأن التقریر السنوى لوحدة إدارة المشروعات _ كلیة طب أسیوط  : ٧٢٤/  ٦

  : الـمــســائــل الـتـنـفـیـذیـةثالثا                                                  
                                        ******************  

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

_أس�تاذ مس�اعد أم�راض الباطن�ة      بالطبیب�ة / رانی�ا محم�د محم�ود ح�افظ      : مذكرة بشأن تعدیل اللقب العلمى الخ�اص ٧/٧٢٤
   ٠الدم الى أستاذ مساعد أمراض الدم االكلینیكیة وزرع النخاع بقسم األمراض الباطنة  تخصص دقیق أمراض

  
غیف�ة أس�تاذ مس�اعد     قس�ماعیل ص�دی  ال�دكتور / محم�د إ  : خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة بش�أن تعی�ین   ٨/٧٢٤   _لش�غل و

   ٠بالقسم 
  
  _لش�غل وظیف�ة م�درس      مص�طفى نص�ر ال�دین عل�ى    ال�دكتور /  : خطاب قسم التولی�د وأم�راض النس�اء بش�أن تعی�ین      ٩/٧٢٤

   ٠بالقسم 
  

   ٠_لشغل وظیفة مدرس بالقسم  نجالء سامى محمد عثمان / ةالدكتور: خطاب قسم طب االطفال بشأن تعیین ١٠/٧٢٤
  

_لش��غل وظیف��ة  ش��یماء س��ید حس��ن خض��ر / ةال��دكتور: خط��اب قس��م ط��ب القل��ب واالوعی��ة الدموی��ة بش��أن تعی��ین ١١/٧٢٤
   ٠م مدرس بالقس

  
_ لش�غل   الطبیب�ھ / س�مر محم�د عب�د الم�نعم المرش�دى      :خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بش�أن تعی�ین    ٧٢٤ /١٢

    ٠وظیفة مدرس بالقسم 
  

_لش��غل وظیف��ة م��درس  الطبیب��ة / ص��فیة عب��د الحك��یم حس��ین: خط��اب قس��م الباثولوجی��ا االكلینیكی��ة بش��أن تعی��ین  ١٣/٧٢٤
   ٠مساعد بالقسم 



٣  
_لشغل وظیف�ة م�درس    شیماء محمود عبد المعز سلیمالطبیبة / طاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة بشأن تعیین : خ١٤/٧٢٤

   ٠مساعد بالقسم 
  

_لشغل وظیف�ة م�درس مس�اعد     الطبیبة / ھبة عبد الكریم حسین: خطاب قسم جراحة القلب والصدر بشأن تعیین ١٥/٧٢٤
   ٠بالقسم 

  
  _لش��غل وظیف��ة م��درس مس��اعدالطبی��ب / أحم��د الس��ید ش��رف أحم��د بش��أن تعی��ین : خط��اب قس��م جراح��ة التجمی��ل ١٦/٧٢٤

   ٠بالقسم 
  

  ٠_لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم الطبیب / محمد كمال كامل خلیل: خطاب قسم جراحة التجمیل بشأن تعیین ١٧/٧٢٤
  

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

وأوض�حت اللجن�ة    ٢٠١٧/٢٠١٨ت الفرق�ة الخامس�ة ط�ب للع�ام الج�امعى      : مذكرة بشأن النتیج�ة النھائی�ة لتظلم�ا   ١٨/٧٢٤
  االتى : 

  ة كانوا محتسبین غیاب وھم حضور طالب في مادة الباطن٩تصحیح بعض الدرجات في أعمال السنة (  -أ
ن درجة في مادة الباطنة وذلك لخطأ ف�ي الجم�ع االلكترون�ى م�     ١٦٣تصحیح درجات طالبة واحدة في االكلینیكى (  -ب

 الباطنة المعنى بذلك ) قبل قسم
   الباطنة العامةفي مادة  ٢٠و١١طالب بعد عمل مقاصة في السؤالین  ٦١تصحیح  -ج
  طالب في قسم االطفال  ٩لباطنة وطالب بعد التظلمات الرسمیة في قسم ا ٤٠تصحیح درجات  -د

  ونتج عن ذلك ما یلى : 
  انجاح طالب واحد من التخلفات  -١
 وتقدیراتھم تغییر في درجات بعض الطالب  -٢
 اعادة ترتیب العشرة األوائل على الفرقة  -٣

  
وأس���فرت النتیج���ة ع���ن س���لبیة                     ٢٠١٨حص���اء تظلم���ات الفرق���ة السادس���ة دور س���بتمبر : م���ذكرة بش���أن رص���د وإ١٩/٧٢٤

  التظلمات ماعدا  (أثنان وخمسون تظلم )
  نساء  جراحة  المادة

  ٨٨من ١٣  ١١٦من ٣٩  العدد
  

بالفرقة االولى ب�اق لالع�ادة للم�رة الثانی�ة للع�ام      المقید _ الطالب / ابانوب صابر ودیع ینىعادة قید ة بشأن إمذكر: ٢٠/٧٢٤
   ٠ ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسى 

  
وذل��ك  ٢٠١٨/٢٠١٩_المقی��دة بالفرق��ة االول��ى ھ��ذا الع��ام   الطالب��ة / أم��انى رج��ب قبی��ل : م��ذكرة بش��أن وق��ف قی��د  ٢١/٧٢٤

  ٠لظروف مرضیة 
  

للطالب / عب�د ال�رحمن اب�و بك�ر عب�اس      شأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الباثولوجیا : مذكرة ب ٢٢/٧٢٤
)ب�دآل  ١٧٦لتص�بح الدرج�ة (   ٢٠١٨/٢٠١٩المقید بالفرقة الثالثة باق لالعادة ف�ي م�ادة الب�اثولوجى للع�ام الج�امعى      متولى _

   ٠) بزیادة عشرین درجة ونصف ١٥٥(
  

للطال�ب / إس�الم عب�د الفت�اح محم�ود      محكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الفس�یولوجى   : مذكرة بشأن حكم ال ٢٣/٧٢٤
) بزی�ادة ث�الث درج�ات    ٢٣٤)ب�دآل ( ٢٣٨لتصبح الدرجة ( ٢٠١٨/٢٠١٩_المقید بالفرقة الرابعة ھذا العام الجامعى أحمد  

   ٠ونصف الدرجة  
  
  



  
٤  
  

       للطالب��ة / ھانی��ا ع��اطف محم��د   ج��ة م��ادة الفس��یولوجى   : م��ذكرة بش��أن حك��م المحكم��ة الص��ادر بش��أن تع��دیل در    ٢٤/٧٢٤
) بزی�ادة ث�الث   ٢٣٥)ب�دآل ( ٢٣٩لتصبح الدرجة ( ٢٠١٨/٢٠١٩بالفرقة الرابعة ھذا العام الجامعى  ة_المقید   عبد اللطیف

   ٠درجات ونصف الدرجة  
  

       للطالب�ة / ھانی�ا ع�اطف محم�د     ی�ة   : مذكرة بشأن حك�م المحكم�ة الص�ادر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادة الكیمی�اء الحیو        ٢٥/٧٢٤
) بزی�ادة ث�الث   ١٣٢)ب�دآل ( ١٣٥لتصبح الدرجة ( ٢٠١٨/٢٠١٩بالفرقة الرابعة ھذا العام الجامعى  ة_المقید   عبد اللطیف

   ٠درجات 
  

 ٢٠١٨/٢٠١٩_المقی�دة بالفرق�ة الثانی�ة ھ�ذا الع�ام       الطالبة / الزھراء ع�ارف ف�ؤاد  : مذكرة بشأن العذر المقدم من ٢٦/٧٢٤
   ٠عن دخول مادة الفسیولوجى وأعتبار تغیبھا عذر قھرى مقبول 

  
_المقید بالفرقة الثالث�ة ھ�ذا الع�ام     الطالب / أحمد سامى عبد السمیع سید: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من ٢٧/٧٢٤

   ٠مرضى مقبول في مادة الفارماكولوجى وأعتبار تغیبھ عذر  ٢٠١٩عن دخول أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩
  

للطالب / كریم محمد الطاھر عبد الرحمن    : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة  ٢٨/٧٢٤
) بزی��ادة خم��س ٧٨٠) ب��دآل (٧٨٥لتص��بح الدرج��ة ( ٢٠١٧_الحاص��ل عل��ى بك��الوریوس الط��ب والجراح��ة دفع��ة س��بتمبر   

    ٠درجات
  

      للطالب�ة / اآلء عب�دالرحمن  واالطف�ال  الباطن�ة  كم�ة الص�ادر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادتى       : مذكرة بشأن حك�م المح  ٧٢٤/ ٢٩
) ٧٩٤) ب�دآل ( ٨١٠لتصبح درجة الباطن�ة (  ٢٠١٧_الحاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر  عبد الجابر 

   ٠) بزیادة خمس درجات ٤٥٢)بدآل (٤٥٧بزیادة ستة عشر درجة لتبصح درجة االطفال (
  

_المقی��د بالفرق��ة الثانی��ة ھ��ذا الع��ام     الطال��ب / روم��انى نجی��ب س��عید  : م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن    ٣٠/٧٢٤
   ٠في مادة التشریح وأعتبار تغیبة عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩

  
_المقی�د بالفرق�ة الثانی�ة ھ�ذا الع�ام        بی�ومى الطال�ب / محم�ود محم�د ج�اد     : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من ٣١/٧٢٤

   ٠في مادة الكیمیاء الحیویة  وأعتبار تغیبة عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩
  

_المقی�دة بالفرق�ة الثالث�ة ھ�ذا الع�ام       الطالبة/ م�ریم ش�حاتة حلم�ى ش�حاتة    : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من ٣٢/٧٢٤
   ٠عذر مرضى مقبول  وأعتبار تغیبھا في مادة الفارماكولوجى  ٢٠١٩ن أمتحان أعمال السنة ع ٢٠١٨/٢٠١٩

  
_المقی�د بالفرق�ة االول�ى ھ�ذا الع�ام        الطال�ب / محم�د أم�ین عب�د الحمی�د     : مذكرة بشأن الع�ذر المرض�ى المق�دم م�ن     ٣٣/٧٢٤

   ٠ة واعتبار تغیبھ عذر مرضى مقبول سلوكیات أداب المھن ١في (بلوك  ٢٠١٩عن أمتحان الترم االولى  ٢٠١٨/٢٠١٩
  

_المقی�د بالفرق�ة االول�ى ھ�ذا الع�ام        الطالب / محمود عبد الرازق عادلى: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من ٣٤/٧٢٤
الكیمی���اء الحیوی����ة ) واعتب���ار تغیب���ھ ع����ذر                –ع���ن أمتح���ان (البل����وك الثال���ث ف���ي م����ادتى (الفس���یولوجى       ٢٠١٨/٢٠١٩

   ٠بول مرضى مق
  
  
  
  
  
  
  



  
٥  
  

: م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن الط��الب االت��ى أس��مائھم بع��د المقی��دین بالفرق��ة الرابع��ة ھ��ذا الع��ام              ٣٥/٧٢٤
   -في مادة الصحة العامة وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠١٩عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩
  فترة الغیاب  االسم  م

  : خمس أیام٧/٢  نتسنیم محمد على حس  ١

  : خمس أیام٧/٢  خالد زكى موسى سید  ٢

  : ثالث أیام١٠/٢  على مؤمن أحمد محمد  ٣

  : ثالث أیام١٠/٢  عمرو طارق جالل حبیب  ٤

  : ثالث أیام١٠/٢  محمد سمیر شحاتة محمد  ٥

  
  

لثالث���ة ھ���ذا الع���ام : م���ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن الط���الب االت���ى أس���مائھم بع���د المقی���دین بالفرق���ة ا٣٦/٧٢٤
   -في المواد المبینة وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠١٩عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩

  
  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم   م
  الفارماكولوجى   ١٧/١/٢٠١٩  أحمد صالح عبد المجید   ١
  الفارماكولوجى  ثالث أیام ١٧/١/٢٠١٩  أحمد عبد الحمید أحمد عبد الحق   ٢
  الفارماكولوجى  ١٧/١/٢٠١٩  أسحق غالى توفیق   ٣
  الفارماكولوجى  ١٧/١/٢٠١٩  أمیر جمیل أسماعیل الداینى   ٤
  الفارماكولوجى  : ثالث أیام١٦/١  رحاب محمد عبده حسین   ٥
  طفیلیات-الفارماكولوجى  ١٧/١/٢٠١٩  صالح رعد عباس الربائع   ٦
  الفارماكولوجى  : أسبوع  ١٣/١  فاطمة أسامة على عز الدین   ٧
  الفارماكولوجى  : ثالث أیام  ١٦/١  فاطمة عامر كامل مصطفى   ٨
  الفارماكولوجى   : ثالث أیام ١٥/١  كریم أحمد حمودة عبد البارئ   ٩

  الفارماكولوجى  : ثالث أیام  ١٦/١  منى مجدى حلمى حسین   ١٠
  الباثولوجیا    ٣٠/١٢/٢٠١٨  نسمة حمید محمد حسین   ١١

  
  

_المقی�د بالفرق�ة الرابع�ة  ھ�ذا الع�ام       أحم�د رج�ب عل�ى أحم�د     الطال�ب /  : مذكرة بشأن الع�ذر المرض�ى المق�دم م�ن     ٣٧/٧٢٤
ف��ي م��ادة الط��ب الش��رعى والس��موم وأعتب��ار تغیب��ھ ع��ذر مرض��ى  ٢٠١٩ع��ن دخ��ول أمتح��ان أعم��ال الس��نة  ٢٠١٨/٢٠١٩
   ٠مقبول 

  
  
  
  
  
  
  
  



٦  
ن الط��الب االت��ى أس��مائھم بع��د المقی��دین بالفرق��ة الرابع��ة  ھ��ذا الع��ام       : م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��    ٣٨/٧٢٤

في م�ادة الط�ب الش�رعى والس�موم  وأعتب�ار تغی�بھم ع�ذر مرض�ى مقب�ول           ٢٠١٩عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩
   -وھم :

  
  فترة الغیاب  االسم  م
  أیام٣:  ١٢/٢  أسراء جمال أجمد سید  ١
  امأی٣:  ١٢/٢  أحمد حسن محمد أحمد  ٢
  : یومین ١٢/٢  أحمد رفعت منصور جاد الكریم  ٣
  أیام٣:  ١٢/٢  أحمد سمیح سید جالل  ٤
  :أسبوع  ١١/٢  عبد الرحمن ابو بكر عباس  ٥
   ٢/  ١٣:  ١٢/٢  محمود عبد الوھاب حسن  ٦
  أیام٤:  ١٢/٢  محمود یمانى محمد كمال  ٧
  أیام٣:  ١٢/٢  مى محمد عبد الوھاب  ٨
  أیام٥:  ١٢/٢  نیرة سید سالم سالم  ٩

  
 ٢٠١٩:مذكرة بشأن توزیع درجات أمتحان مادة طب المجتمع لطالب الفرقة الرابعة الدور الثانى دور فبرایر  ٧٢٤/  ٣٩

درج�ة   ٩٠درج�ة ب�دال م�ن     ٨٠علمًا بأن تلك التوزیع حسب الئحة الكلیة لل�دور الث�انى فیم�ا ع�دا الش�فوى ی�تم تخفیض�ھ إل�ى         
   -وتوزیع الدرجات كاالتى :
  درجة١٨٠  یرىتحر

  درجة٢٥  عملى
  درجة ١٥  تدریب میدانى

  درجة٨٠  شفوى
  درجة ٣٠٠  مجموع الدراجات

  
  ثالثا :العالقات الثقافیة 

************* *  
المدرس المساعد  – للسید الطبیب / سید حسن احمد حسانین: مذكره بشأن مد بعثھ االشراف المشترك بالداخل ٤٠/٧٢٤ 

  ٠او الحصول على درجھ الدكتوراه ایھما اقرب تاریخا  ٦/١١/٢٠١٨مده عام اعتبارا من  صیھ لیبفسم االشعھ التشخ
  
استاذ جراحھ المسالك البولیھ  – االستاذ الدكتور / ایھاب اسامھ ابراھیم احمد الجناینى: مذكره بشأن اعاره ٧٢٤ /٤١ 

  ٠ریخ السفر للعمل بالمملكھ العربیھ السعودیھ لمده عام قابل للتجدید اعتبارا من تا
  

مدرس بقسم الباثولوجیا للعمل بجامعھ الملك  –السید الدكتور / ھشام محمد سید حسن: مذكره بشأن اعاره ٧٢٤ /٤٢
  ٠خالد بكلیھ الطب بالمملكھ العربیھ السعودیھ لمده عام قابل للتجدید اعتبارا من تاریخ السفر 

  
مدرس بقسم التخدیر والعنایھ المركزه  –  ن محمد عبد المحسنالسید الدكتور / ابو العیو: مذكره بشأن اعاره ٧٢٤ /٤٣

  ٠للعمل  بدولھ الكویت لمده عام قابل للتجدید اعتبارا من تاریخ السفر 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
 : خطاب قسم االمراض الباطنة بش�أن تعی�ین ال�دكتور / عص�ام ال�دین عب�د المحس�ن        ٧٢٤/  ١

   ٠محمد _ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  
: خطاب قس�م االم�راض الباطن�ة بش�أن تعی�ین ال�دكتور / رفع�ت فتح�ى عب�د الع�ال _            ٧٢٤/  ٢

   ٠لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  
: خطاب قسم االمراض الباطن�ة بش�أن تعی�ین ال�دكتور / عف�ت عب�د الھ�ادى ت�ونى _          ٧٢٤/  ٣

   ٠لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  
اب قسم طب وجراحھ العین بشأن تعیین الدكتور/ طارق احمد محمد على _لشغل :خط٤/٧٢٤

  ٠وظیفھ أستاذ بالقسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مایستجد من اعمال

  
  أوال : شئون االفراد :

  
_ لش�غل وظیف�ھ م�درس     رى توفی�ق الطبی�ب / عب�د ال�رحمن بك�    : خطاب قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ وامراض الذكوره بشأن تعی�ین  ٧٢٤ /

   ٠مساعد بالقسم 
  

  ثانیا : شئون الطالب :
  
_المقی��د بالفرق��ة الثانی��ة ھ��ذا الع��ام   الطال��ب / ھش��ام بھ��اء ال��دین محم��دم��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن  : ٧٢٤/  

  ٠عن أمتحان اخر العام في ماده اداب المھنھ وأعتبار تغیبة عذر مرضى مقبول  ٢٠١٨/٢٠١٩
  
للمره  ٢٠١٨/٢٠١٩المقیده بالفرقھ الخامسھ ھذا العام  – الطالبھ / رندا محمود احمد سعیدمذكره بشأن وقف قید : ٧٢٤/  

  ٠االولى وذلك لتقدیمھا شھاده مرضیھ لھا 
  
لع�ام  _المقی�ده بالفرق�ة الثالث�ھ ھ�ذا ا      الطالب�ھ / نس�مھ حمی�د محم�د حمی�د      مذكرة بشأن العذر المرضى المق�دم م�ن    : ٧٢٤/  

  ٠فى ماده الفارماكولوجى وأعتبار تغیبھا عذر مرضى مقبول ٢٠١٩عن أمتحان اعمال السنھ  ٢٠١٨/٢٠١٩
  
  ١٣/٢/٢٠١٩محضر اجتماع لجنھ شئون التعلیم بتاریخ  : ٧٢٤/  
  
  
 م��ذكرة بش���أن الع��ذر المرض���ى المق��دم م���ن الط��الب االت���ى أس��مائھم بع���د المقی��دین بالفرق���ة الرابع��ھ ھ���ذا الع���ام        : ٧٢٤/  

  في ماده الطب الشرعى والسموم وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠١٨/٢٠١٩
   -وھم :

  
 المواد المتغیب فیھا فترة الغیاب االسم  م
 الطب الشرعى والسموم ایام١٠: ١٢/٢ أحمد عماد الدین محمد  ١
 ب الشرعى والسمومالط : یومان ١٣/٢ المعتصم باهللا صالح الدین احمد   ٢
 الطب الشرعى والسموم ایام٣: ١٢/٢ فریده احمد حسن عبدالمجید   ٣
 الطب الشرعى والسموم ١٤/٢: ١٣/٢ مروه ممدوح ابراھیم   ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مجالس األقسام : 

  : قسم الباثولوجیا االكلینیكیة : ١/٧٢٤
 ***********************  

  ٩/١٢/٢٠١٨، ١٧/١٠/٢٠١٨،١١/١١/٢٠١٨فى  محضر أجتماع مجلس القسم
  
  : قسم جراحة المسالك البولیة : ٢/٧٢٤

 ************************  
   ١٥/١٢/٢٠١٨،  ١٠/١١/٢٠١٨محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم جراحة التجمیل والحروق : ٣/٧٢٤

 *************************  
    ١٤/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم االمراض الباطنة : ٤/٧٢٤

 ********************  
   ٨/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الھستولوجى : ٥/٧٢٤

 ******************  
   ٩/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم جراحة العظام :  ٦/٧٢٤

*******************  
   ٨/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الفارماكولوجى : ٧/٧٢٤

 *******************  
    ١٤/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب االطفال : ٨/٧٢٤

 *****************  
  ١١/٢/٢٠١٩، ٢٣/١/٢٠١٩محضر أجتماع طارئ للقسم فى 

  
  : قسم التولید وأمراض النساء : ٩/٧٢٤

 ************************  
   ٨/١/٢٠١٩قسم فى محضر أجتماع مجلس ال

  
  : قسم االشعة التشخیصیة : ١٠/٧٢٤

 ************************  
    ١٠/١٢/٢٠١٨محضر أجتماع مجلس القسم فى

  
  : المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة : ١١/٧٢٤

 ************************  
    ١٣/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  یة : : قسم طب القلب واالوعیة الدمو١٢/٧٢٤

 *************************  
    ١٠/١٢/٢٠١٨محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم : ١٣/٧٢٤

 ************************  
    ١٠/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

   
  



  
  : قسم الطب الشرعى والسموم االكلینیكیة : ١٤/٧٢٤

****************************** **  
    ١١/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس السقم فى 

  
  : قسم الطفیلیات :  ١٥/٧٢٤

 *****************  
   ١/١/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب وجراحة العین : ١٦/٧٢٤

 ***********************  
    ١٠/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم جراحة المخ واالعصاب : ١٧/٧٢٤

**** **********************  
  ،   ١٢/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الصحھ العامھ وطب المجتمع : ١٨/٧٢٤

*****************************  
    ١١/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الباثولوجیا : ٧٢٤ /١٩

*********************  
  ١١/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم جراحة القلب والصدر:٢٠/٧٢٤

*************************  
  ٩/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة:٢١/٧٢٤

*************************  
  ١٠/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة والذكورة:٢٢/٧٢٤

********** ***********************  
  ١٣/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم االمراض الصدریة:٧٢٤ /٢٣

 **********************  
  ١٠/٢/٢٠١٩محضر أجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي:٧٢٤ /٢٤

 **********************************  
  ١١/٢/٢٠١٩سم فى محضر أجتماع مجلس الق

  
   


