
                                                                                                                                                                                      

               

 

 

  

     أمانة مجلس الكليه     

 

 مـــــــحضر اجتمـــــــــــــــــاع                                          
 

 (754مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                    

 

 14/11/2021المنعقد يوم االحد الموافق      

  2021/  11/  22والممتد حتى يوم االثنين الموافق                                       

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

 

 

 :رئيس المجلس
    

    عميد الكلية                       عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/           

      

 وكــــــــــالء الكليـــة :     

 
 وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالب                    أماني عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /           

 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                          األستاذ الدكتور/ يوسف صالح حسن                  

 

 األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                               وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البي         
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  رؤســــــاء األقســــام :
                        

 رئـــــيــــس قسم الطفيليات)امين المجلس (                                األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب    

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                     عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا          

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                       حنان سيد محمد فرغلىألستاذ الدكتور/  ا          

 رئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية ) طب الذكورة(                             ر / إيمان رياض محمد األستاذ الدكتو

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب       محمد عبد الباسط على محمود        األستاذ الدكتور /            

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء             احمد فائق امين موسى           األستاذالدكتور /          

 رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرة          لوفا عبد الجليل             الدكتور / أحمد ابو ااألستاذ

                          الــتــخــديـررئــيــس قــســم                     الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ           

  رئيس قسم طب وجراحة العين                           محمد سيد سعد عبدهللااالستاذ الدكتور /            

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

 رئيس قسم طب االطفال                                 ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال           

 رئيس قسم الجراحة العامة                   االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                    

           رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                              محمد اليمنى قبيص االستاذ الدكتور /            

   م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                 األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى              

                  كيمياء الحيويـــــــــــــةرئيس قسم ال                            امانى اوسامه محمد األستاذ الدكتور/            

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية             عالء عزت عبدالمنعم حسانين    األستاذ الدكتور /            

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية       األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                     

 رئيس قسم الصحة العامة      مرسى محمد محمد على          ايمان االستاذ الدكتور / 

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                       عصام أحمد محمد عابده   األستاذ الدكتور /           

    رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين            ايمن السيد عبد السالم حسب هللااألستاذ الدكتور / 

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                 مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

  ,                               رئيس قسم التشريح                                  هدى احمد محمد االستاذ الدكتور /

       رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق              األستاذ الدكتور / محمد محمود ثابت الشاذلى                  

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                          الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

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

                  رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى         األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

 ,            رئيس قسم جراحه القلب والصدر           الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                األستاذ 

 رئيس قسم طب االسره     ن                            االستاذه الدكتور / داليا جالل مهرا

 

 األساتــــــذة: 
 أستاذ الفسيولوجي                                األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                   احمد السيد ابو كريشه االستاذ الدكتور /

 األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                       أستاذ جراحة العظام 

 أستاذ البكتريا والمناعه        االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين              

 أستاذ الطب الشرعى والسموم             رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                                  سعيده عبد الرجال االستاذ الدكتور /  

  أستاذ التشريح      االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                  

 الجراحة العامة  االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت               أستاذ

     أستاذ جراحة التجميل والحروق      األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                       

 أستاذ االمراض الباطنة      االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                              

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل    األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                       

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا            االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

 أستاذ  الطفيليات                                  رشا عبد المنعم   االستاذ الدكتور/  

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                                 /  نغم نبيل محمود   الستاذ الدكتور             

 استاذ التخدير                       االستاذ الدكتور / جيهان أحمد سيد محمد           

    أستاذ التوليد وامراض النساء            مرسى      االستاذ الدكتور/  احمد محمد ابو الحسن 
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 ومدير المستشفيات الجامعيهاالستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده                                أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى  

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                                 األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد      

 أستاذ أمراض القلب   ه كشك                                      االستاذ الدكتور / يحى ط 

 أستاذ االمراض الصدرية    على عبد العظيم حسن                           االستاذ الدكتور /             

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                                    غيداء احمد شحاته االستاذ الدكتور/  

 أستاذ جراحة المسالك البولية        االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز                        

 أستاذ طــــب االطفــــال                          االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى    

  أستاذ  الصحة  العامة  دان                     االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو ف          

 مدير وحدة ضمان الجودة  على مخلوف                             األستاذ الدكتور/ هدى أحمد  

 استاذ جراحه العظام       االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                  

  

 - األساتذة المساعدون:
 

                                     
 أستاذ مساعد التشريح االدمى وعلم االجنه                      السيد الدكتور / وفاء عالء الدين مبارك                      

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية                      السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                       

 

 -ـــون:المدرســـــــــــــــ          
 

 مدرس طب االطفال          الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                 

      

 أعضاء  من الخارج   :
   

 مدير مديرية الشئون الصحية                     السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                

 -السادة:عن الحضور  أعتذر

 رئيس قسم االمراض الصدريةمها احمد سيد الخولي                                  االستاذ الدكتور / 
                                                                              الهضمي زرئيس طب المناطق الحارة والجها                               ماجده شحاته حسن       األستاذ الدكتور/ 

 رئــيـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                                 األستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد 

            

 وتغيب  عن الحضور السادة :
                                                   أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة          االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                                   

 أستاذ طب وجراحة العين                                  محمد طارق عبد المنعماالستاذ الدكتور/  

 أستاذ الهستولوجى           حمد عبد الحافظ               االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق م

 أستاذ جراحة القلب والصدر                              االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                   

 أستاذ عالج االورام والطب النووى             محمد عبد الحكيم مكاوى                   االستاذ الدكتور / 

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                          األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى             

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى            وف                           االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخل

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية             د عبد الرحمن مهران          االستاذ الدكتور /  على محم

 أستاذ الكيمياء الحيوية           صار                         احمد ن احمد يساالستاذ الدكتور/  

                                                                  عميدة كلية التمريض                السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

 نقيب االطباء                 الحميد            ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 مدرس الجراحة العامه         محمد أحمد على عبد هللا                                    الدكتور / 
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
 ************************** 

 2021/ 10/ 24( المنعقد في  753المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

   0القرار : تمت المصاددقه 

 
 

 ثانيا : مسائل التخطيط والتتنسيق والمتابعة                                    
   ******** ** ****************** 

 

 

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

 

 
 

 انشاء لجنة اخالقيات البحث العلمي المختصة بمستشفيات جامعة اسيوط . بشأنمذكرة  *

   0  باالبحاثعدم الموافقه على هذه اللجنه ويخطر مديرى المستشفيات : القرار

 
 

 

 فيات " شالموافقة علي انشاء درجة ماجستير  " ادارة المست بشأنمذكرة  * 

   00س المجل وافق: القرار

 
 

بقسم التخدير علي رساله  _ محمد انور  أن اضافه السيد الدكتور / بشيد االستاذ الدكتور/ عميد الكليه خطاب الس* 

 كاالتي: المقترحه  وكذلك تصبح لجنه االشراف الدكتوراه الخاصه بالطبيب /مينا مدحت محفوظ 
 

 ا.د/عالء عطيه                       استاذ التخدير والعنايه المركزه -1

 ا.د.م/ايمان احمد اسماعيل        استاذ مساعد التخدير والعنايه المركزه -2

 د/احمد عبدالمطلب                  مدرس التخدير والعنايه المركزه -3

 د/محمد انور                          الزميل بقسم التخدير -4

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 

  -( منصا إلكترونيه فقط لألقسام وهى : 4*مذكره بشأن إنشاء المنصات االلكترونيه حيث أنه يوجد أالن ) 

 التخدير والعناية المركزة  – 3الدراسات السكانيه والصحه االنجابيه       – 2مراض النساء والتوليد  أ -1

 0الجلدية والتناسليه  -4

لس على تفعيل المنصــــات االلكترونيه لجميع أقســــام الكليه وأعطى المجلس مهلة مدة شــــهر لتفعيل  المج  وافق:  القرار

  0المنصات كامله 

 

 

  -*مذكره بشأن إعتماد الدبلومات المهنيه فى :

 0جنية ( للدبلومة المهنيه فيها  15000جراحات اليد  ) حدد مبلغ  – 1

ــكوبيه باالطراف وجراحات   -2 ــاب الطرفيه ) حدد مبلغ  الجراحات الميكروس ــبيه للطرف العلوى واالعص ــفيرة العص الض

 0جنيه ( للدبلومه المهنيه فيها  20000

 سالمجل وافق: القرار
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 0د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0كتب أ م

  *************************************** 
 0  2021 نوفمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 754 /1

  0  المجلس وافق: القرار
 

 

 . 2021 نوفمبر : محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر 457 /2
 

 

  0  المجلس وافق: القرار
 

 0 2021 نوفمبر :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 754 /3

  0  المجلس وافق: القرار
 

 

 

 دة ضمان الجودة :وح

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

 م  .2021اعتماد تقرير نتائج استبيان مقياس الرضا لطالب الدراسات العليا عن دور اكتوبر : مذكرة بشأن  754/  4

  0  المجلس وافق: القرار

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                 

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

    _ لشملل وييةة اسمتاذ مسماعد      اسـامة صـابر ثابت  الدكتور /  شمأن تعيين  التوليد وامراض النسما  ب : خطاب قسمم    754  /5

 بالقسم  .

  0  المجلس وافق: القرار

 

_ لشمملل   رضــوي محمد عبد المنعم بكر  /   هالدكتورشممأن تعيين  االمراض الجلدية والتناسمملية  ب : خطاب قسممم    754  /6

 بالقسم  . وييةة استاذ مساعد 

  0  المجلس وافق: القرار
 

_ لشملل وييةة    الدكتور / عدنان أحمد محمد: خطاب قسمم ب  المناب  الحار  والجها  الهضممب بشمان تعيين    754/   7

  0أستاذ مساعد بالقسم 

  0  المجلس وافق: القرار

 

  0_ لشلل وييةة مدرس بالقسم  الدكتوره / رضوى ياسين إبراهيم: خطاب قسم الطةيليات بشأن تعيين  745/  8

  0  المجلس وافق: القرار
 

_ لشلل وييةة مدرس  سارة اسامه محمد ربيع  /الطبيبهبشأن تعيين التخدير والعناية المركزة : خطاب قسم 754  /9

 0مساعد بالقسم  

  0  المجلس وافق: القرار
 

_ لشلل وييةة مدرس مساعد  الطاهر عالء الدين احمد عيد  الطبيب /بشأن تعيين جراحة العظام  : خطاب قسم 754 /10

 0بالقسم 

  0  المجلس وافق: القرار
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 -ثانيا: شئون الطالب :
 ***************   

   0( تظلم   37بعدد )  2021دور سبتمبر    ذكرة بشأن تظلمات الةرقه االولي م 754 /11
  0  المجلس وافق: القرار

 

للطالب / عبد الرحمن خليفه : مذكرة بشأن رفع فترة اللياب من الراوندات المقرر  أثنا  فترة السةر بالخارج  754/   12

   0_ المقيد بالةرقه الخامسه بكلية الط   أحمد

ــم جراحة     المجلس  وافق: القرار ــرقاوى _ رئيس قسـ ــطفى الشـ ــتاذ الدكتور / محمد مصـ ــجيل إعتراض االسـ     ) يتم تسـ

  0العظام (
 

  2022/ 2021بالةرقه الثانيه المقيد  –  للطالب / احمد هشام محمد انور على: مذكر  بشأن منح اجا   مرضيه 754/ 13

  0  المجلس وافق: القرار

 

المقيد بالةرقه الخامسه  – الطالب / سيد محمود سيد عبد الهادى: مذكر  بشأن العذر المرضب المقدم من 754/ 14

 0عذر مرضب مقبول   2021واعتبار  تليبه  عن امتحان ماد  البابنه بالةرقه الخامسه فب دور يونيو  2021/ 2020

  0  المجلس وافق: القرار

 

 

عن   2020/2021: مذكر  بشأن العذر المرضب المقدم من الطالبتان المذكورتان المقيدتان بالةرقه الخامسه 754 /15

 - عذر مرضب مقبول وهم : 2021تليبهما عن المواد قرين اسميهما بالةرقه الخامسه فب دور يونيو 

 الغياب فتره  المواد المتغيب فيها م ـــــــــــــــــاالس             م

 ولمد  شهر 2021/ 10/ 31من  البابنه   اسما  حامد عبد الواحد محمد   1

 2021/ 10/ 24يومان من   البابنه   دعا  فراج عبد الرا ق فراج  2

 

  0  المجلس وافق: القرار

 

المقيد بالةرقه الثانيه   –: مذكر  بشأن العذر المرضب المقدم من الطال  / محمد احمد محمد اسح   754/ 16

واعتبار  تليبه  عن امتحان اعمال السنه والتحريري والعملي في بلوك جها  القل  واالوعيه الدمويه عن   2022/ 2021

 .  2020/2021دور يناير 

 

  0  المجلس وافق: القرار

 

 0 2021/ 11/ 14: محضر اجتماع لجنه شئون التعليم والطالب بتاريخ   754/ 17

 

  0  المجلس وافق: القرار

 

 الطالبة  / اسرا  جاد محمد جاد الكريم   _ المقيد   بالةرقه الثانية   العذر القهرى المقدم من : مذكرة بشأن 754/ 18

 0عن بلوك ) جها  القل  واالوعية الدموية (  تلتمس بعدم حرمانها و 2021/  2020 

 

  0  المجلس وافق: القرار

 

 : مذكرة بشأن أحتساب غياب الطال   / يعقوب عبد الكريم غاني _ المقيد   بالةرقه الثانية  754 /19

عن دور يناير  بلوك جها  القل  واالوعية الدموية (  امتحان اعمال السمممنة والتحريري والعملي في )  عن  2021/    2020 

  0عذر مرضي مقبول   2021/2022

 

  0  المجلس وافق: القرار
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(   475( بدال من )   478.25: مذكرة بشممأن حكم المحكمه الصممادر بشممأن تعديل درجة مادة االبةال لتصممبح )   754/    20

_ حاصممله   للطالبة / عال أحمد محمد كمال المنشــاوى(   878( بدال من )   879وكذلك تعديل درجة مادة البابنة لتصممبح ) 

  2020علب بكالوريوس الط  والجراحة دفعة سبتمبر 

  0  المجلس وافق: لقرارا

 

(   446( بدال من )   453: مذكرة بشمممأن حكم المحكمه الصمممادر بشمممأن تعديل درجة مادة االبةال لتصمممبح )   754/    21

  2020_ حاصل علب بكالوريوس الط  والجراحة دفعة سبتمبر  محمود أحمد فائق أمين   /للطالب

  0  المجلس وافق: القرار

 

_ مقيمد  بالةرقه الثمانيمه ) باقب لدعادة (  الـطالـبه / ليلى كامل أحـمد: مذكرة بشممممأن العمذر المرضممممب المقمدم من   754/    22

وأحتساب تليبها عن امتحان أعمال السنه والتحريرى والعملب فب ) بلوك جها  القل  واالوعيه    الدموية    2022/   2021

  0عذر مرضب مقبول  2022/  2021(  عن دور يناير 

  0  المجلس وافق: القرار

 

   2022/  2021: مذكرة بشأن العذر المرضب المقدم من الطالب االتب أسماؤهم بعد _ المقيدين بالةرقه الثانيه 754/  23

وأحتسمماب تليبهم عن أمتحان أعمال السممنه والتحريرى والعملب فب )بلوك جها  القل  واالوعيه الدمويه ( عن دور يناير  

  -عذر مرضب مقبول وهم : 2022/  2021

 فتره الغياب  إسم البلوك  سماال م

 ولمدة أسبوعين  11/   15 جهاز القلب واالوعيه الدمويه  إسراء جاد محمد جاد الكريم 1

 ولمدة  عشرة ايام  11/   16 جهاز القلب واالوعيه الدمويه  حمدى أيمن حمدى  2

 ولمدة  عشرة ايام  11/   16 جهاز القلب واالوعيه الدمويه  طارق عاطف عمران  3

 ولمدة  عشرة ايام  11/   16 جهاز القلب واالوعيه الدمويه  عبد العظيم أحمد محمد  4

 

  0  المجلس وافق: القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

ثابت    754  /1 الدين  الدكتور/ عالء  تعيين  بشأن  الصدرية  االمراض  : خطاب قسم 

 0وظيفة استاذ بالقسم حسن عبد المعبود  _ لشغل 
 

 

  0  المجلس وافق: القرار 

 

عبد     : خطاب قسم االمراض العصبية والنفسية بشأن تعيين الدكتور/ احمد    754/  2

 0بالقسم الطب النفسى  الباقي عبد الرحمن   _ لشغل وظيفة استاذ 
 

 

  0  المجلس وافق: القرار 

 

 الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه  بشأن تعيين : خطاب قسم  754/ 3

 0الدكتوره/ انتصار حامد احمد   _ لشغل وظيفة استاذ بالقسم   
   0القرار: وافق المجلس  

 

 

 

 

 

 
 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 عطيةاألستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد 
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   : األقساممجالس 

 

 قسم االشعة التشخصية  :  754  /1

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

 م2021/ 10/ 11  – م2021/ 9/ 13 –م  7/2021/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 المجلس علما  أحيطالقرار:  

 

 قسم التوليد وامراض النساء :  754 /2

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

 م   2021/ 8/11 ،م 2021/ 10/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 ج

 قسم جراحة العظام :  754 /3

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

 م 2021/ 10/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:   

 

 قسم عالج االورام والطب النووي   :  754  /4

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

 م  2021/ 11/ 3-م 2021/ 10/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 قسم الجراحة العامة   :  754 /5

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

 م 9/2021/ 13محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 جج 

 قسم االمراض الجلدية والتناسلية والذكوره   :  754 /6

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

 م 3/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 جج 

 قسم جراحة المسالك   :  754 /7

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

 م  11/10/2021  –م 2021/ 9/ 5- م 8/2021/ 15محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 جج 

 قسم  االمراض الصدرية :  754 /8

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

 م   2/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 ج

 قسم  الصحه العامه والطب المجتمع :  754 /9

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

 ومجلس االساتذ  م  1/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 قسم  الهستولوجي)علم االسنجه وبيولوجيه الخليه( :  754 /10

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

 م   7/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 

 قسم  طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي :  754 /11

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

 م   7/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 جج 
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 الطبيهقسم  الفسيولوجي :  754 /12

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

 م 8/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:    

 قسم  االنف واالذن والحنجره :  754 /13

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

 م 1/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:   

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية   :  754 /14

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

 م   9/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 قسم  الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل :  754 /15

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

 م   8/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 

 قسم جراحة القلب والصدر  :  754 /16

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

 م   9/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 الطب الشرعى والسمومقسم :  754 /17

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

 م   1/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 المراض العصبيه والنفسيهقسم :  754 /18

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

 م   7/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الفارماكولوجى754/ 19

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

 م 8/11/2021اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 

 طب وجراحة العين :  : قسم 754/ 20

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

 م 2021/ 11/ 10اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 التخدير والعنايه المركزه :  : قسم 754/ 21

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

 م 2021/ 11/ 10اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  
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 جراحة المخ واالعصاب : : قسم 754/ 22

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

 م 9/11/2021اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 الطفيليات:  : قسم 754/ 23

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

 م 2021/ 11/ 14اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 الباثولوجيا : : قسم 754/ 24

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

 م 8/11/2021اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية :  : قسم 754/ 25

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

 م 2021/ 11/ 11اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 طب القلب واالوعية الدموية  : قسم 754/ 26

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

 م 2021/ 11/ 14اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 جراحة التجميل   : قسم 754/ 27

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

 م 2021/ 11/ 15اجتماع مجلس القسم فى  محضر
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
 

 

 

 

 

 

 


