
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  محــــضــــــــر إجتمــــــــــــاع

  )٧٣٥مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                        
    ٢٠٢٠ / ٢/   ٢٤الموافق  االثنین  المنعقد یوم 

**************************************  
  
 اع : مكتب السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیةمكان االجتم            
  موعد االجتماع : الــســاعــة الــــعـــــاشـرة صـــباحــــــــا 

  
      -رئـــیس المجلس:

  األستاذ الدكتور / أحمد محمد كمال المنشاوي                       نائب رئیس الجامعة 
  لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                                              

  ومفوض من أ.د / طارق عبد اهللا الجمال                                                              

  - وكــــــــــالء الكلیـــة:     
  ة لشئون الدراسات العلیا والبحوث          وكیل الكلی                    الشرقاوياألستاذ الدكتور/ محمد مصطفى          
  األستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                      وكیل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئة         
  ـم والــطـــالبوكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیـ                عمر محمد عمر      أمانياألستاذ الدكتور /        

   -رؤســــــاء األقســــام :
                            

  المجلس )    أمین( رئـــــیــــس قسم الطفیلیات                                           األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دیاب    
             رئیس قسم البكتریا والمناعــة                      عفیفياألستاذ الدكتور/ نھى عبد الحلیم محمد السید 

   ,           الـــبــاثــولـوجـیـارئیـس قـسم                                  عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           
  رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب                    األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                               
  رئیس قسم التولید وأمراض النساء                       أحمد محمد مخلوف                 الدكتور / األستاذ           
                      المرأة صحةمدیر مستشفي                               لالعا الدكتور /ضیاء الدین محمد عبد األستاذ           

  رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرة                    الوفا عبد الجلیل                أبوالدكتور / أحمد  األستاذ
  الصدریة  األمراضرئیس قسم                         الدكتور / جمال محمد ربیع                       األستاذ

                           رئــیــس قــســم الــتــخــدیـر                     تاذ الدكتور / عصام عھت عبد الحكیم                 األس           
    رئیس قسم طب وجراحة العین                     الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                  األستاذ           
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة                       الدكتور / عالء الدین محمد درویش              ذاألستا           
         رئیس قسم الجراحة العامة                   االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                                     
            الباطــنة  األمراضرئیـــس قــــسم                   لدین عبد المنعم السید             الدكتور / عالء ا األستاذ           
   م جراحة العظــــــــــــــــام رئیس قس                  الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت              األستاذ           
                  رئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــــــة                 محمد سالمة                   مديحاألستاذ الدكتور/ رجاء            
  رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة                المنعم                        األستاذ الدكتور / احمد محمد عبد           



٢  
  الـتـشـخـیـصیة  األشعةرئــیـس قـسـم          شم محمود                     األستاذ الدكتور /مصطفى ھا

  رئیس قسم الصحة العامة        الدكتور / رندة محمد  شمس الدین                    األستاذ
  األورام والطب النووي رئــیـس قــسـم عالج                          محمد عید  شحاتةاألستاذ الدكتور / سمیر            
     رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین        األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                             

  رئیس قسم الطب الشرعي والسموم                           الھاديحسین عبد  رندةاألستاذ الدكتور / 
                         رئیس قسم الفسیولوجیا                   هللا عبد العزیز احمد عطا مروهاألستاذ الدكتور / 

   ,                               رئیس قسم التشریح          الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                         األستاذ
       رئــیــس قــســم جراحة التجمیل والحروق                          األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                 
  رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیھ             الدكتور / لبنى محمد تاج الدین                    األستاذ           

                   رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجى            محمد أحمد            الباقياألستاذ الدكتور /سھیر عبد            
  ,            رئیس قسم جراحھ القلب والصدر             غنیم                 فتحيالدكتور / أحمد محمد األستاذ 

  
  

  - :األساتــــــذة
  

  تاذ الفسیولوجيأس                                     فھمياألستاذ الدكتور / منرفا كامل 
  أستاذ طب وجراحة العین  الدكتور/ جمال حسین حسین                                  األستاذ

  أستاذ جراحة العظام األستاذ الدكتور/  محمد مصطفي قطب                                
  أستاذ البكتریا والمناعھ  جمال ثابت                                    أمانيالدكتور /   األستاذ
  أستاذ الفارماكولوجى     الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاھر                          األستاذ
  أستاذ الھستولوجى  الدكتور / صفاء أحمد عبد المقصود                          األستاذ
  أستاذ جراحة القلب والصدر                          الدكتور /  محمود خیري عبد اللطیف                األستاذ
   النوويوالطب  األورامأستاذ عالج   الدكتور / أمینة محمد مصطفى                               األستاذ
    أستاذ التشریح الدكتور / ھدى أحمد محمد                                     األستاذ

     أستاذ جراحة التجمیل والحروق                    مكير / مصطفى عبد الحافظ أحمد األستاذ الدكتو           
  الباطنة  األمراضأستاذ  صادق البیھ                     المنعم الدكتور / عصام عبد األستاذ           

    وماتیزم والتأھیل األستاذ الدكتور / الزھراء إبراھیم أبو العیون                        أستاذ الر
  أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا   یاسین                                حلمي عتمادإالدكتور /  األستاذ           

  الرئیسي الجامعيمدیر المستشفى     األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                  
  أستاذ  الطفیلیات                   ء أحمد عبد العزیز           الدكتور/  لمیا األستاذ

    أستاذ  أشـعــــــــة تشخیـــصـیة                  براھیم مجلى                 الدكتور / حسن إاألستاذ            
  الجلدیة والتناسلیة  األمراضأستاذ     الدكتور / دالیا عبد العزیز أحمد                             األستاذ           
  ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة   البولیةجراحة المسالك  أستاذ   الدكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال                        األستاذ           

  التخدیر  أستاذ               محمد حسن بكري                      الدكتور /  األستاذ           
    النساء وأمراضأستاذ التولید     الدكتور/  أحمد محمد نصر                                   األستاذ
  أستاذ الكیمیاء الحیویة      الدكتور/  سحر الدیك محمد                                األستاذ
   الھضميأستاذ طب المناطق الحارة والجھاز                     التونى         الباقيالدكتور  /  لیلى عبد  األستاذ

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة       ظ                         األستاذ الدكتور / ھبھ أحمد عبد الحفی
  أستاذ أمراض القلب                                         رشديالدكتور / سلوى  األستاذ
  العصبیة والنفسیة  األمراضأستاذ             احمد                 الرحمن  كتور/ محمد عبدالد األستاذ
  أستاذ جراحة المسالك البولیة                         أسامة إبراھیم        الدكتور / إیھاب  األستاذ
   األطفالــــب أستاذ ط                        الصدفيالدكتور /  غادة عمر محمود  األستاذ

  مدیر وحدة ضمان الجودة                        األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلوف      
  أستاذ  الصحة  العامة                   الدكتور / دالیا جالل مھران                  األستاذ         

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



٣  
  
  
  
  
  

  -:ـونالمدرســـــــــــــــــ          
  

  مدرس جراحة القلب والصدر               الدكتور / أنور أمین عطیة                                    
  

  مدرس الفارماكولوجي                    الدكتور / عبیر محمد رشاد حسین                     
       

  

  - أعضاء  من الخارج:
    

   األطباءنقیب                مید          الحضیاء الدین عبد السید الدكتور / 
  
  

  -:ةتغیب عن الحضور الساد
  
  أستاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین   األستاذ الدكتور / محمد عالء الدین مبارك -١
  أستاذ األمراض الصدریة  األستاذ الدكتور / خالد حسین أحمد حسین -٢
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین  محمد األستاذ الدكتور / عبد السالم عبد اهللا -٣
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین  األستاذ الدكتور / جمال الدین راشد عثمان ربیع -٤
  مدیر مدیرة الشئون الصحیة  األستاذ الدكتور / محمد زین الدین حافظ -٥
  عمیدة كلیة التمریض  األستاذ الدكتور / سماح محمد عبد اهللا  -٦
  

  

  

  -ور السادة:عن الحض أعتذر
  
 رئیس قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة) األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق            -١
  األطفال رئیس قسم طب  األستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد -٢
  رئیس قسم طب المناطق الحارة  األستاذ الدكتور / محمد الطاھر عبد الرحمن -٣
 األورمانرئیس قسم أمراض القلب ومدیر مستشفى  األستاذ الدكتور / حسام حسن على العربي                      -٣
 رئیس قسم الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل        عباس محمود على            إیمان األستاذ الدكتور / -٤
  أستاذ األنف وألذن والحنجرة                   األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى حسن سعید           -٥
 أستاذ الطب الشرعي والسموم األستاذ الدكتور / وفاء محمد عبد المنعم                      -٦
  أستاذ الجراحة العامة  األستاذ الدكتور / سامى محمد عثمان مسعود -٧
 رئیس قسم الفارماكولوجـى األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدي                    -٨

  أستاذ جراحة المخ واألعصاب             األستاذ الدكتور / رضوان نوبي محمود             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٤  
  

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

                                                                                                                        
   ٢٠٢٠ / ١  /١٤) المنعقد في    ٤٧٣المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

     ٠تمت المصادقةالقرار:    
  

    لتنسیق والمتابعةمسائل التخطیط وا : ثانیًا                                   
                                     **************************   

  

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

  

ـصریة _ أستاذ ج الدكتور / أسامھ أحمد فاروق األستاذ* مذكرة بشأن أختیار  راحة العظام  منسق عام لبرنامج الزمالة الم
  ٠بقسم جراحة العظام للتنسیق مع وزارة الصحة المصریة 

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  
  .الجودةبحافز اعتماد  المتعلقة القضائیة األحكامبشأن صرف  الجامعةالدكتور/ رئیس  األستاذ السید خطاب*

     ٠لبة وزارة المالیة مع إستمرار مطاوافق المجلس القرار: 
  

ـیا او   الدكتور /أمیمھ الجبالي محمد األستاذالسید  من خطاب مقدم* ـسات العل ـطالب الدرا ـیھ ب ـشارات بحث ـمل است بشأن ع
  ٠المناسبھ الدراسةللبحث وتحدید نوعیھ  المناسبةالباحثین المتقدمین التمویل الطبي وتشمل تحدید حجم العینھ 

  ) الكلیة داخل للدكتوراه من  ٢٠٠للماجستیر ،  ١٠٠أن یكون المقابل مبلغ ( على  وافق المجلسالقرار: 
     ٠  للدكتوراه من خارج الكلیة )  ٣٠٠للماجستیر ،  ٢٠٠( 

  

ـبة  ـباء* خطاب قسم التولید وأمراض النساء بشأن تفعیل بروتوكول تعاون بین نقا ـباء  األط ـتدریب أط ـصوص  ـسم بخ والق
   ٠ ات فوق الصوتیةوزارة الصحة على فحص بالموج

     ٠وافق المجلس  القرار: 

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

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

  ٠  ٢٠٢٠ فبرایر  : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٣٥ /١
  

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  

  

   ٠ ٢٠٢٠ فبرایرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٣٥ /٢
     ٠وافق المجلس  القرار: 

 
  

   ٢٠٢٠فبرایر :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٣٥ /٣
     ٠وافق المجلس  القرار: 

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

   ٠ ٢٠٢٥ – ٢٠٢٠ یةاإلستراتیجعرض وأعتماد الخطة التنفیذیة للخطة  : مذكرة بشأن٧٣٥/  ٤
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

   ٠: مذكرة بشأن عرض وأعتماد خطة التقویم للطالب  ٧٣٥/  ٥ 
     ٠وافق المجلس  القرار: 



٥  
  

 :  الطبيمركز تطویر التعلیم 
******************     

نامج الساعات المعتمدة المبنى : مذكرة بشأن مقترح الالئحة الداخلیة لدرجة بكالوریوس الطب والجراحة بر ٧٣٥ /٦ 
  ٠على الجدارات ( برنامج خاص ) وخریطة البرنامج وفقا لقرار اللجنة المشكلة 

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  یة: الـمــســائــل الـتـنـفـیـذثالثا                                                   

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

**************  
  _ لشغل وظیفة أستاذ مساعد  الدكتوره / ناھد أحمد محمد: خطاب قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة بشأن تعیین  ٧٣٥ /٧ 

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـیین  ٧٣٥ /٨ ـشأن تع ـلدكتوره / : خطاب قسم األمراض الباطنة ب ـمل ـصافینازا ـسین كا ـس ح ـستاذ م ـفة أ ـشغل وظی   اعد _ ل

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  

_ لشغل أستاذ  خالد محمد عبد اهللا المغربى  / الدكتورخطاب قسم طب القلب واألوعیة الدمویة بشأن تعیین  : ٧٣٥ /٩
  ٠مساعد بالقسم

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  
  

_ لشغل وظیفة مدرس  الدكتور / أحمد عنتر صالح محمدوالحنجرة بشأن تعیین  واألذن األنف: خطاب قسم  ٧٣٥/  ١٠
   ٠بالقسم  
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
_ لشغل وظیفة مدرس  عبدالمنعم سید حسن سیدالدكتور / بشأن تعیین  التشخیصیة األشعة: خطاب قسم  ٧٣٥ /١١

  بالقسم .
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
_ لشغل وظیفة  عبد العزیز الدین  الدكتور / محمد مصطفى عالءتعیین  : خطاب قسم جراحة العظام بشأن ٧٣٥ /١٢ 

   ٠بالقسم   مدرس 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـطب  ٧٣٥/  ١٣ ـسم   ـطاب ق ـفال: خ ـیین  األط ـشأن تع ـبراھیم ب ـمد إ ـبة / رواء مح ـساعد الطبی ـمدرس م ـفة  ـشغل وظی    _  ل

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
_ لشغل وظیفة  عصام محمد احمد زناتيالدكتور / أحمد بشأن تعیین   واألعصابالمخ  اب قسم جراحة: خط ٧٣٥ /١٤

   ٠مدرس مساعد بالقسم  
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

_ لشغل وظیفة مدرس  جاح جابر محمد عبد اهللا/ ن الطبیبة: خطاب قسم األمراض الصدریة بشأن تعیین  ٧٣٥ /١٥
   ٠مساعد   بالقسم 

     ٠وافق المجلس  رار: الق



٦  
_ لشغل وظیفة مدرس  كاشف متوليمصطفى /  الطبیب: خطاب قسم جراحة المخ واألعصاب بشأن تعیین  ٧٣٥ /١٦

  ٠مساعد بالقسم
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
لمساعد _ المدرس ا الطبیب / محمد عاطف محمود أبو الفضل: خطاب قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة بشأن نقل ٧٣٥ /١٧

  ٠من قسم الكیمیاء الحیویة بكلیة الطب _ جامعة أسوان إلى قسم الكیمیاء الحیویة _ بكلیة الطب _ جامعة أسیوط 
      ٠أن یعرض تقریر القسم على اللجنة وذلك لتطبیق القواعد قرر المجلس القرار: 

  
لمدرس المساعد بقسم المیكروبیولوجیا _ ا نیفین عبد المحسن عباس أحمد /الطبیبة  استقالة: مذكرة بشأن  ٧٣٥ /١٨

    ٠الطبیة والمناعة  لظروف خاصة 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
 جراحة القلب والصدر _ المدرس المساعد بقسم  موسى  الحيیس عبد /  طبیبال استقالة: مذكرة بشأن  ٧٣٥ /١٩

  ٠عائلیة لظروف 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـعد  الدكتور / محمد أبو بكر على محمد نصرنھاء خدمة : مذكرة بشأن إ ٧٣٥ /٢٠ ـیون ب ـحة الع ــ مدرس بقسم طب وجرا

  م. ٥/٨/٢٠١٩) من قانون تنظیم الجامعات والتى إنتھت بتاریخ  ١١٧إنھاء المدة القانونیة المحددة فى المادة ( 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  

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

ـعة: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  ٧٣٥ /٢١  ـمد جم ـصر أح ـبد النا ـمد ع ـلب / أح ـلى الطا ـقة االو ـید بالفر      _ المق
ـنایر ٢٠٢٠/  ٢٠١٩ ـیة   ٢٠٢٠عن تغیبھ عن أمتحان البلوك الثالث بیولوجى الخلیة ووظیفتھا دور ی ـسنة ونھا ـمال ال ( أع

   ٠البلوك ) وأعتبار تغیبھ عذر مرضى مقبول 
     ٠ق المجلس  وافالقرار: 

  
ـمن  ٧٣٥/  ٢٢ ـقدم  ـضى الم ـعذر المر ـسعید: مذكرة بشأن ال ـمد  ـمود أح ـنده مح ـبة / را ـسة الطال ـقة الخام ـیدة بالفر        _ المق

ـیر  مادتي امتحانعن تغیبھا عن  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩ ـمة دور فبرا ـصحة العا ـضى  ٢٠٢٠الرمد وال ـعذر مر ـھا  ـبار تغیب وأعت
   ٠مقبول 

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
   ٠ ٢٠٢٠/  ٢/  ١٣: محضر إجتماع لجنة شئون التعلیم بتاریخ  ٧٣٥ /٢٣ 

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
_ للطالب / محمد عالء عزت عبد المنعم ر بشأن تعدیل درجة مادة الباطنة ادالمحكمة الص : مذكرة بشان حكم ٧٣٥ /٢٤ 

  ٠) درجة  ٨٠٩ال من ( د) درجة ب٨١٦ح ( لتصب ٢٠١٩حاصل على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـحة  ٧٣٥ /٢٥ ـب: مذكرة بشان حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجرا ـمر /  ةللطال ـمد ع ـشأت مح ـنب ن _  زی

  ٠) درجة  ٥٩٤ال من ( د) درجة ب٦٠٢لتصبح (  ٢٠١٨حاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  
  



٧  
  
ـیة  ٧٣٥ /٢٦  ـقة الثان ـیدین بالفر ـعد _ المق ـسماؤھم ب ـتى أ ـطالب اال ـمن ال ـقدم  ـضى الم /  ٢٠١٩: مذكرة بشأن العذر المر

   -عن تغیبھم عن االمتحانات فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠٢٠
  المواد المتغیب فیھا  یابفترة الغ  االسم  م
  بلوك الجھاز الھضمى ( نظرى )  :یومان٢٠/١  محمد عثمان محمد إبراھیم  ١
  بلوك الجلد والجھاز العضلى ( اعمال سنة )  أیام٣: ٢٠/١٠  محمد زكریا فرغلى  ٢

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـسماؤھم  ٧٣٥ /٢٧ ـتى أ ـطالب اال ـمن ال ـقدم  ـضى الم ـعة : مذكرة بشأن العذر المر ـقة الراب ـیدین بالفر ـعد _ المق /  ٢٠١٩ب

ـضى  ٢٠٢٠عن تغیبھم عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠٢٠ ـعذر مر ـیبھم  ـبار تغ ـمنھم وأعت ـكال  ـسم  ـمام إ فى المواد المبینة أ
   -مقبول      وھم :

  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  صحة عامة _ شرعى  : شھر ونصف١٥/١  أحمد محمد عز الدین خلف  ١
  صحة عامة _ شرعى  : ستة أسابیع٢٥/١  شیماء محمد كامل محمد  ٢
  طب شرعى  : یومان ٢/  ١٢  عال جمال طھ حسین  ٣
  صحة عامة  : شھر١٣/١  مینا مخلص ممتاز أسكندر  ٤
  طب شرعى  : أسبوع١٢/٢  لمیاء محمد حسین محمد  ٥

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
م عن تغیبھ عن أمتحان ٢٠٢٠/  ٢٠١٩_ المقید بالفرقة الرابعة  ت جرجس مایكل مریالطالب / : مذكرة بشأن  ٧٣٥ /٢٨

ـعذر  ١٣/٢/٢٠٢٠،  ٩/٢أعمال السنة فى مادتى الصحة العامة والطب الشرعى یومى  ـبھ  ـبار تغی ـلده وأعت وذلك لوفاه وا
  ٠قھرى مقبول 

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
مــن   ٧٣٥ /٢٩ قــدم  ضــى الم عــذر المر شــأن ال مــذكرة ب لــب / الط:  فــراج ا بــدالاله  مــد ع ســھ               مح قــة الساد یــد بالفر _ المق

ـیاب  ٢٠٢٠م عن تغیبھ عن  دخول أمتحان دور فبرایر٢٠٢٠/  ٢٠١٩ ـعھ غ في ماده الطب الشرعى من مواد الفرقھ الراب
  ٠وأعتبار تغیبھ  مرضي مقبول

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـضى ال ٧٣٥ /٣٠  ـثة : مذكرة بشأن العذر المر ـقة الثال ـیدین بالفر ـعد _ المق ـسماؤھم ب ـتى أ ـطالب اال ـمن ال ـقدم  /  ٢٠١٩م

   -عن تغیبھم عن االمتحانات فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠٢٠
  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  الباثولوجي  ایام٥ :٢٠/١  عائشھ ابوبكرعباس  ١
  الباثولوجي  ٢٤/١/٢٠٢٠ : ٢٢/١  مریم محمد عبدالعال  ٢
  الباثولوجي  فقط٢٢/١/٢٠٢٠  منھ اهللا طلعت محمود  ٢

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـمد للطالب /  الفسیولوجي: مذكرة بشان حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة  ٧٣٥ /٣١ _  محمد حاتم حسن مح

  ٠ )٢٣١)بدال ( ٢٣٨الي (  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩م ھذا العا المقید بالفرقة الثالثھ
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـیھ  ٧٣٥/  ٣٢ ـیاء الحیو ـمادة الكیم ـجة  ـلب / : مذكرة بشان حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل در ـسن للطا ـحاتم ح ـمد  مح

  ٠)١٣٩)بدال(١٤٢(الي   ٢٠٢٠/  ٢٠١٩المقید بالفرقة الثالثھ ھذا العام _  محمد 
     ٠مجلس  وافق الالقرار: 

  



٨  
_ حاصلھ  ھ / رحاب محمد عزامللطالب: مذكرة بشان حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة  ٧٣٥ /٣٣

) درجة وتعدیل مادة النساء  ٨٠٢) درجة بدال من ( ٨٠٧لتصبح (  ٢٠١٩على بكالوریوس الطب والجراحة دفعة سبتمبر 
  ٠جة ) در ٤٣٤) درجة بدال من (  ٤٣٦لتصبح ( 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  ) تظلم فى مواد الفرقة السادسة  ٢٧٧بعدد (  ١٩٢٠: مذكرة بشأن تظلمات الفرقة السادسة دور سبتمبر ٧٣٥ /٣٤

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  

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

_ مدرس مساعد بقسم عالج االورام والطب  الحمید محمد السید الطبیب / أحمد عالم عبد: مذكرة بشأن منح  ٧٣٥/  ٣٥
( الیوم التالى لنھایة االستمرار بالخارج ونھایة  ٢٠١٩/  ١٠/  ٢١أجازة دراسیة بدون مرتب لمدة عام أعتبارا من النووى 

ه  من العام الخامس من تاریخ التسجیل ) على نفقتھ الخاصة ( مصدر تمویل خارجى ) على أن یحصل على الدكتورا
   ٠ ٢٠١٠/  ٤/  ٤الوطن فى ضوء قرار اللجنة التنفیذیة الصادر بجلستھ 

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة ـــ مصطفى محمود محمد إبراھیم  الطبیب /السید  مد  بعثة  : مذكرة بشأن ٧٣٥ /٣٦

م أو الحصول على درجة الدكتوراه ١/٩/٢٠٢٠م حتى ٢/٩/٢٠١٩إعتبارًا من  المشترك بالداخل وعضو بعثة األشراف
   ٠ أیھما أقرب تاریخًا

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
مدرس مساعد  – للسید الطبیب/ محمد كمال احمد محمد الجعفرى: مذكره بشأن مد االجازه الدراسیھ بمرتب ٣٧/٧٣٥

  ٠لجمع الماده العلمیھ  ٢٦/٢/٢٠٢١حتى ٢٧/٢/٢٠٢٠بقسم جراحھ العظام بألمانیا لمده عام ثالث اعتبارا من 
     ٠وافق المجلس  القرار: 
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٤  

  - :األساتذةمــــــجـــــلـــس 
  
ـفة : خطاب قسم األمراض الباطنة بشأن تعیین الدكتور / زین العابدین أحمد سید  _ لش ٧٣٥ /١ غل وظی

   ٠أستاذ بالقسم 
  

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  
ـلدین  ٧٣٥/  ٢ ـشمس ا ـمدى  ـلدكتور / ح ـیین      ا ـشأن تع ـیة ب ـیة الدمو ـلب واالوع ـطب الق : خطاب قسم 

   ٠محمد _  لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  
باب احمد احمد محمد _  لشغل وظیفة أستاذ : خطاب قسم الباثولوجیا بشأن تعیین الدكتورة / ر ٧٣٥/  ٣

   ٠بالقسم 
  

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  
: خطاب قسم الھستولوجى وعلم األنسجة وبیولوجیا الخالیا بشأن  االحاطھ بما جاء بقرار  ٧٣٥/ ٤

  ٠اللجنھ العلمیھ بعدم ترقیھ الدكتورة / نشوى أحمد محمد
  

د / نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث  ٠لى أ إ یرفع التقریر قرر المجلس أن القرار: 
     ٠بمطالب مجلس االساتذة بقسم الھستولوجى لرفعھ إلى اللجنة العلمیة الدائمة بقسم الھستولوجى 

  
  
  

 أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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

  

٣٢  



   : األقساممجالس 
  
  : قسم طب االطفال  : ٧٣٥/ ١

********************* *  
  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم عالج االورام والطب النووي  : ٧٣٥ /٢

 **********************  
  ١٤/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم طب وجراحھ العین  : ٧٣٥ /٣

 **********************  
  ٩/٢/٢٠٢٠حضر إجتماع مجلس القسم فىم

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم التخدیر والعنایھ المركزه  : ٧٣٥ /٤

 *************************  
  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم جراحھ التجمیل  : ٧٣٥ /٥

 **********************  
  ١٠/٢/٢٠٢٠جتماع مجلس القسم فىمحضر إ
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الطفیلیات  : ٧٣٥ /٦
 **********************  

  ١٢/١/٢٠٢٠, ٤/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم االمراض الباطنھ  : ٧/٧٣٥
 **********************  

  ٥/١/٢٠٢٠القسم فىمحضر إجتماع مجلس 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم المیكروبیولوجیا والمناعھ  : ٧٣٥ /٨
 **********************  

  ١٣/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم جراحھ العظام   : ٧٣٥ /٩
 **********************  

  ١٣/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الصحھ العامھ  : ٧٣٥ /١٠
 **********************  

  ٢٢/١/٢٠٢٠, ٦/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم جراحھ التجمیل  : ٧٣٥ /١١
 **********************  

  ٢٠٢٠ /١٣/١محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الھستولوجي  : ٧٣٥ /١٢
 **********************  

  ١٠/٢/٢٠٢٠, ١٦/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
    ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  
  
  

٣٣  



  : قسم التولید وامراض النساء  : ٧٣٥ /١٣
 **********************  

  ٦/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الفارماكولوجي  : ٧٣٥ /١٤
 **********************  

  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم المخ واالعصاب  : ٧٣٥ /١٥
 **********************  

  ١١/٢/٢٠٢٠, ١٣/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم طب المناطق الحاره والجھاز الھضمي  : ٧٣٥ /١٦
 **********************************  

  ١١/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الفسیولوجیا : ٧٣٥ /١٧
 **********************  

  ١٢/٢/٢٠٢٠قسم فىمحضر إجتماع مجلس ال
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ : ٧٣٥ /١٨
 **************************  

  ١٢/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الباثولوجیا  : ٧٣٥ /١٩
 **********************  

  ١٠/٢/٢٠٢٠م فىمحضر إجتماع مجلس القس
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم االمراض الصدریھ  : ٧٣٥ /٢٠
 **********************  

  ٩/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الطب الطبیعي والروماتیزم  : ٧٣٥ /٢١
 **********************  

  ١٦/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم الكیمیاء الحیویھ: ٧٣٥ /٢٢
 **********************  

  ٩/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم في 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم االنف واالذن  : ٧٣٥ /٢٣
 **********************  

  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما : القرار
  : قسم الصحھ العامھ  : ٧٣٥ /٢٤

 **********************  
  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم طب القلب واالوعیھ الدمویھ  : ٧٣٥ /٢٥

 **********************  
  ٢٤/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠ط المجلس علما أحیالقرار: 
  
  

٣٤  



  : قسم المیكروبیولوجیا والمناعھ  : ٧٣٥ /٢٦
 **********************  

  ١١/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  : قسم جراحھ االوعیھ الدمویھ  : ٧٣٥ /٢٧
 **********************  

  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما رار: الق
  : قسم الطب الشرعي والسموم االكلینیكیھ  : ٧٣٥ /٢٨

 ****************************  
  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : األمراض العصبیة والنفسیة : قسم ٧٣٥/ ٢٩

 ****************************  
  ١١/٢/٢٠٢٠ لس القسم فىمحضر إجتماع مج

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  : قسم األشعة التشخیصیة : ٧٣٥/ ٣٠

 ****************************  
  ١٠/٢/٢٠٢٠،  ٦/١/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
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