
 
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 محضراجتماع

 ( 745مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         
 

   2021/  1/ 25المنعقد يوم  االثنين الموافق   
  

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

 اذ الدكتور/ عميد الكلية ــتـد األســيـســب الــتـــمكان االجتماع : مك           

 

 موعد االجتماع : الــســـــاعــــــة الـــعـــاشــــره والنصف صــباحا 

 

 

 عميــــــــــــــد الكلية:

   
 ميد الكلية    ع       األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                        

      

 

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 

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

 

 لكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئةاألستاذ الدكتور/ مها محمد سيد الخولى                         وكيل ا         

  

 األستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                        وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالب         
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 رؤســــــاء األقســــام : 

                

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

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                 عبير الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ            

 رماكولوجـىرئيس قسم الفا األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                              

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

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب    األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                  

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء  ف الحسينى                    خلطارق   األستاذالدكتور /           

 رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرة     الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل                األستاذ

    ديـر                       رئــيــس قــســم الــتــخــ  إبراهيم المربع                 األستاذ الدكتور /  هانى أحمد           

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

 رئيس قسم طب االطفال    االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                      

 رئيس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي         ر/ ماجده شحاته حسن                          األستاذ الدكتو           

 رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة              االستاذ الدكتور / عالء الدين عبد المنعم السيد                         

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية   نعم                       األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالم           

 األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                       رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية 

 االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                    رئيس قسم الصحة العامة 

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

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   األستاذ الدكتور / ايمان عباس محمود على                             

 رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين            األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خليل أحمد            

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

 رئيس قسم الفسيولوجيا                         األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل             

  ,ور / درية عبد هللا محمد                           رئيس قسم التشريح                                االستاذ الدكت

 األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن                           رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                 

 الدين                        رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيهاالستاذ الدكتور / عزة محمود عز            

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

 ,ـهــسـتـولوجى                 رئــــيـــس قـــســم الــلباقى محمد أحمد                األستاذ الدكتور /سهير عبد ا

 رئيس قسم طب االسره             االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                

 

 األساتــــــذة : 
 

 أستاذ الفسيولوجي       األستاذ الدكتور / منرفا كامل فهمى                           

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة                          االستاذ الدكتور/ حسين فريد وشاحى       

 أستاذ جراحة العظام قطب                              األستاذ الدكتور/  محمد مصطفي 

 أستاذ الطب الشرعى والسموم             رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى       عاصى               المعز  االستاذ الدكتور /  عبد العظيم عبد

 أستاذ الهستولوجى    ان                      االستاذ الدكتور / منال محمد شحاته مهر

 أستاذ عالج االورام والطب النووى    االستاذ الدكتور / ساميه عبدالكريم على                         

  أستاذ التشريح                                  ل محمد   االستاذ الدكتور / هبه كما

     أستاذ جراحة التجميل والحروق    األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل                                        

 ايينأسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشر       األستاذ الدكتور /  ايمن السيد حسب هللا             

 أستاذ االمراض الباطنة    االستاذ الدكتور / لبني فرج التوني                                           

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل             األستاذ الدكتور / الزهراء إبراهيم أبو العيون         

 مدير المستشفيات الجامعية                     األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود              

 أستاذ  الطفيليات                           االستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية     / هانى محمد عبد الحكيم                       الستاذ الدكتور  ا           

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية  حر عبد المعز احمد اسماعيل                االستاذ الدكتور / س           

 استاذ التخدير                        جيهان أحمد سيد محمداالستاذ الدكتور /            

    أستاذ التوليد وامراض النساء         فهمى فتح هللا            االستاذ الدكتور/  محمد محمود 

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى       ى عبده                         ستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزاال

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية          حفيظ                    األستاذ الدكتور / هبه أحمد عبد ال

 أستاذ أمراض القلب                                االستاذ الدكتور / سلوى رشدى        
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 أستاذ االمراض الصدرية                                  االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبان                

 أستاذ جراحة المسالك البولية            م                         االستاذ الدكتور / إيهاب أسامة إبراهي

 أستاذ طــــب االطفــــال       العزيز                  الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد االستاذ           

 مدير وحدة ضمان الجودة                                  األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف

 ستاذ  الصحة  العامةأ             د هللا                االستاذ الدكتور / صبره محمد احمد عب         

 استاذ جراحه العظام           د فاروق                  االستاذ الدكتور/ اسامه احم 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس جراحة القلب والصدر                  الدكتور / أنور أمين عطية                                   

 

 مدرس جراجه التجميل          احمد عبدالرحيم                                       الدكتور / محمد

      
 

 أعضاء  من الخارج   :
 مدير مديرية الشئون الصحية                         السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ              

 عميدة كلية التمريض                             السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا            

 نقيب االطباء                  ضياء الدين عبد الحميد              السيد الدكتور / 

 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية                   االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                           

 رئيس قسم طب وجراحة العين                  االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                   

 رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                        ى            األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاو            

 أستاذ الكيمياء الحيوية           االستاذ الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                               

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية         االستاذ الدكتور/ طارق علي راجح                                      

 

  
 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 رئيس قسم الجراحة العامة                 االستاذ الدكتور / هشام على رياض                           
 اء الحيويـــــــــــــة    رئيس قسم الكيمي                  األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                 

                         رئيس قسم جراحه القلب والصدر                الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                      األستاذ 
 استاذ جراحة المخ واالعصاب                    االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف               

 أستاذ طب وجراحة العين               الدكتور/  عمر محمد على                                  االستاذ

 أستاذ البكتريا والمناعه               االستاذ الدكتور /  أمانى جمال ثابت                                 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                     االستاذ الدكتور / محمد أحمد خليل سالمة                    

 أستاذ الجراحة العامة                      االستاذ الدكتور / صالح ابراهيم محمد                      

 جيا أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــو                االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                            
 مدير مركز تطوير التعليم الطبى              االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                                

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                                    السيد الدكتور / عبد السالم عبد هللا محمد                   

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                        لدين راشد عثمان ربيع         السيد الدكتور / جمال ا
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 أوالً : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

  2020 / 21  /23( المنعقد في    744المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار:    
 
 

                                      ً    مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيا

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

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

 

بشأن  ععتمأاد الأدورا   االستاذ الدكتور / مــدير مركــز االنعــاب القلبــى الرئــوىخطاب   •

( المعتمأدة مأن الجمعيأة   BLSوف تكأو  عسأعار دورة )  فى التنفيذ وسأالمناسبة والبدء  

  0( جنية للدورة طبقا للمتعارف داخل جمهورية مصر العربية   1000االمريكية للقلب ) 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 0شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د / وكيل الكلية ل 0مكتب أ 

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

 
 0  2021يناير  : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 745 /1
 

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2021يناير محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 745 /2

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2021يناير  :  محضر إجتماع لجنة المكتبا   لشهر 745 /3

 وافق المجلس  القرار: 

 

االستاذ الدكتور / احمد المنشاوى _ نائب رئيس الجامعة  لشئون : مذكرة بشن  الخطاب المرسل من قبل السيد  745/   4

بِشن  عخذ موافقة مجلس القسم ومجلس الجامعأة بأنأ عطشأطو عو مأاتمرا  عو طأدوا  وإ اطأة   الدراسات العليا والبحـوث

 0مكتب سيادتو بها 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0: مذكرة بشن  االجراءا  اال ترازية  745/  5

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 0: مذكرة بشن  زيارة لجنة المعامل المركزية  745/  6

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 وحدة ضمان الجودة :

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

  0 : مذكرة بشن  دورا  تدريبيو للغة االطجليزية بو دة ضما  الجودة 745/  7

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0 2020المنعقد فى ديسمبر  2020تقرير طتائج عستبيا  طالب الدراسا  العليا عن دور اكتوبر : مذكرة بشن   745/  8

 وافق المجلس  القرار: 

 

تأوبر العليأا عأن دور عك: مذكرة بشن  تقرير متابعة  مدأ عسأتيفاء كراسأة االداء واالطشأطة لطأالب الدراسأا     745/    9

   0 2020المنعقد فى ديسمبر  2020

 وافق المجلس  القرار: 

 

 -مذكرة بشأن إعتماد االتى ::  745/  10

 2020/  2019* التقرير السنوأ لو دة الجودة عن عام 

  2020/  2019* تقرير عن التعليم االلكتروطى لعام 

  2020/  2019 * تقرير عن الدورا  التدريبية التى قدمتها و دة الجودة خالل عام

 وافق المجلس  القرار: 

 

: مذكرة بشن  إعتماد تقرير التدقيق من المجلس االعلى للجامعا  لكليأة طأب عسأيوط بشأا  البرطأامج الجديأد   745/    11

  0وخطة التطوير من مركز تطوير التعليم الطبى 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0 2020/  2019دة إدارة المشروعا  كلية الطب : مذكرة بشن  إعتماد التقرير السنوأ لو  745/  12

 وافق المجلس  القرار: 
 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

_لشأغل هايـدي كـرم هللا رمضـان/  هالدكتورالهضمي  بشن  تعيين : خطاب قسم طب المناطق الحاره والجهاز    745  /13

 0وطيفة  استاذ مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

   _لشأغل وطيفأة  اسأتاذ مسأاعد اسماء محمود احمد مصـطفي/    هالدكتور: خطاب قسم الباثولوجيا  بشن  تعيين    745  /14

 0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_لشأغل وطيفأة  ربيع أحمد جـاد الكـريم  الدكتور /  : خطاب قسم جرا ةالمسالك البولية والتناسلية   بشن  تعيين    745  /15

 0استاذ مساعد   بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

  _لشأغل وطيفأةهالل فؤاد حتـه حسـين الدكتور / : خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   بشن  تعيين   745  /16

 0استاذ مساعد   بالقسم 

 وافق المجلسالقرار: 

 



6 

فاطمـة حسـين حسـن النـوبى  /  هالـدكتوربشأن  تعيأين الطبيعأى والرومأاتيزم والتنليأل    : خطاب قسأم الطأب   745  /17

 0_لشغل وطيفة  استاذ مساعد   بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_لشأغل وطيفأة  اسأتاذ مسأاعد  محمـد صـفوت شـاهين  تور / الـدك: خطاب قسم الجرا ة العامة  بشأن  تعيأين   745  /18

 0جرا ة الوجو والفكين بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشأغل وييفأة عسأتاذ مسأاعد    الدكتوره / تسنيم إسـماعيل محمـد حسـن  : خطاب قسم الطفيليا  بشن  تعيين  745  /  19

  0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

_لشأغل وطيفأة    ابو الفتوح محمـد ابـراهيمالدكتور / أحمد  التخدير والعنايو المركزه بشن  تعيين  : خطاب قسم    745  /20

 0مدرس بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_لشغل وطيفة  ايمن عبد الخالق محمد ابو جاللهالدكتور /  : خطاب قسم التخدير والعنايو المركزه  بشن  تعيين    745  /21

 0مدرس بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

     _لشأغل وطيفأة مأدرسمحمـد صـالح عبـدالكريمالدكتور /  : خطاب قسم جرا و االوعيو الدمويو  بشن  تعيين    745  /22

 0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

               محمـــد احمـــد عبـــدالرحمن الـــدكتور / بشأأأن  تعيأأأين   جرا أأأو المسأأأالك البوليأأأو والتناسأأأليو: خطأأاب قسأأأم  745 /23

 0بالقسم  مدرس_لشغل وطيفة  عبد الحفيظ

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0_لشغل وطيفة  مدرس بالقسم مصطفى سيد مشرف الدكتور / : خطاب قسم الجرا ة العامة  بشن  تعيين  745 /24 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0_لشغل وطيفة  مدرس بالقسم  بولس إبربنى صموئيل /  هالدكتوربشن  تعيين   عالج االورام: خطاب قسم  745 /25

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0_  لشغل وييفو مدرس مساعد بالقسم الدكتور /  محمد صالح الدينخطاب قسم جرا و التجميل بشن  تعيين 26/745

 وافق المجلس  القرار:  
 

_لشأغل مـد محمـود حمـدى   مصـطفى مح/  طبيـب ال: خطاب قسم االمراض العصبية والنفسية   بشن  تعيين  745/   27

 0وطيفة  مدرس مساعد االمراض العصبية  بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

  0_ لشغل وييفة مدرس مساعد بالقسم  الطبيبة / يسرا فرغلى سيد: خطاب قسم عالج االورام بشن  تعيين  745/  28

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 



 

7 

_ لشأغل وييفأة  مينـا مـدحت محفـوس إسـحق /  الطبيـبة المركزة  بشن  تعيين  : خطاب قسم التخدير والعناي  745/    29

 0مدرس مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

    _ لشأغل وييفأة مأدرس مسأاعد   سيد   أحمد     محمد على/    الطبيب: خطاب قسم الجرا ة العامة   بشن  تعيين    745  /30

 0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ المأدرس المسأاعد  الطبيبه/ علياء عالء الدين عبد المناف خطاب قسم التخدير والعنايو المركزه بشن   طقل :  745  /31

الطبيـب/محمود عـادل علـي بالقسم من كلية الطب _ جامعأة عسأيوط إلأى كليأة الطأب _ جامعأة جنأوب الأواد  بأدال مأن 

  0الوادأ  سب اللوائح _مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة _ جامعة جنوب فيصل

 وافق المجلس  القرار: 

 

رفأ  الطلأب قد : خطاب قسم الجرا ة العامة بشن  إ اطة مجلس الكلية علما بن  مجلس قسم الجرا ة العامة   745  /32

_ مدرس بكلية طب عسوا  للنقل إلى و دة جرا ة الوجو والفكأين بقسأم الجرا أة الطبيب / ياسر محمد صديق  المقدم من  

  0_ جامعة عسيوط مة _ كلية الطب العا

  0 على قرار مجلس القسم بشأن رفض طلب النقل  وافق المجلسالقرار: 

 

_ االستاذ المساعد بقسم التشريح االدمى وعلم االجنة  الدكتور / جمال على عطيهالسيد : مذكرة بشن  إستقالة    745/   33 

  0 2020/  8/  1ععتبارا من 
 ا

   0على االستقاله وافق المجلس القرار: 
 

 

 

 -ثانيا:شئون الطالب :
 ********** ***** 

 

 -:  الطالب: مذكره بشن  االعذار القهريو المقدمو من  34/745

محمأأود بشأأاره الطيأأب ا مأأد  -4مصطفى ا مد ابراليم  -3عبدهللا  سن محمد   -2متولى ا مد المبارك  -1 

امتحا  البلوك االول والثاطى والطأأولى بعأأذر   ال تساب تغيبهم عن  2020/2021_المقيدين بالفرقو االولى  

 0مقبول  
 وافق المجلس  القرار: 

 

 -:  : مذكره بشن  االعذار القهريو المقدمو من الطالب35/745

محمدموسأأى االمأأين   -4عبدالر من ا مد صأأديق    -3سليما  ادم سليما     -2اويس عبدالمنعم عوض   -1

 معاذ عمرمحمد    -6محمد يوسف زكريا   -5على  

ال تسأأاب تغيأأبهم عأأن امتحأأا  البلأأوك االول والثأأاطى والطأأولى   2020/2021يدين بالفرقو االولى  المق_

 0بعذر مقبول  
 وافق المجلس  القرار: 

 

 -:  : مذكره بشن  االعذار القهريو المقدمو من الطالب36/745

   لشام طورالدائم الطيب  -3مصعب عبدهللا سليما    -2ابوبكر يوسف محمد  -1 

ال تساب تغيبهم عن امتحا  البلوك االول والثاطى والطأأولى بعأأذر   2020/2021لفرقو االولى  المقيدين با_

 0مقبول  
 وافق المجلس  القرار: 
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بالفرقأأو االولأأى   _المقيأأد  الطالـب/ محمـد مختـار حسـينمأأن    لعذر القهأأرأ المقأأدم: مذكره بشن  ا37/745

 0طى والطولى بعذر مقبول  ال تساب تغيبهم عن امتحا  البلوك االول والثا  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

المقيأأد بالفرقأأو  – الطالـب / محمـد اشـرف محمـد فـالح: مذكره بشن  العذر المرضى المقأأدم مأأن 38/745

عن امتحاطا  اعمال السنو والعملى والتحريرأ فى بلأأوك )الجهازالعصأأبى( عأأن دور 2020/2021الثالثو  

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021يناير  
 وافق المجلس  القرار: 

 

المقيأأد بالفرقأأو الثاطيأأو   –الطالبـه /اسـراء كمـال فـراج  : مذكره بشن  العأأذر المرضأأى المقأأدم مأأن39/745

عن امتحاطا  التحريرأ والعملى فى بلوك )جهاز القلب واالوعيأأو الدمويأأو( عأأن دور ينأأاير 2020/2021

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

المقيأأده بالفرقأأو الثالثأأو   –الطالبه / جهـاد شـعبان محمـد  : مذكره بشن  العذر المرضى المقدم من  40/745

عأأأن امتحاطأأأا  التحريأأأرأ والعملأأأى  فأأأى بلأأأوك )الجهازالعصأأأبى( عأأأن دور ينأأأاير 2020/2021

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

المقيأأد بالفرقأأو   –  الطالـب / محمـود عبـدالرازق عـدلىمأأن  : مذكره بشن  العذر المرضى المقأأدم  41/745

عأأن امتحاطأأا  العملأأى والتحريأأرأ فأأى بلأأوك )الجهازالعصأأبى( عأأن دور ينأأاير 2020/2021الثالثأأو 

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

بالفرقأأو الثالثأأو  المقيأأد – الطالبـه / مـى اشـرف فرغلـى: مذكره بشن  العذر المرضى المقأأدم مأأن 42/745

عأأأن امتحاطأأأا  العملأأأى والتحريأأأرأ فأأأى بلأأأوك )الجهازالعصأأأبى( عأأأن دور ينأأأاير 2020/2021

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

المقيد بالفرقأأو الثالثأأو  – الطالب / عمرو محمد تاج الدين: مذكره بشن  العذر المرضى المقدم من  43/745

  العملأأأى والتحريأأأرأ فأأأى بلأأأوك )الجهازالعصأأأبى( عأأأن دور ينأأأاير عأأأن امتحاطأأأا2020/2021

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

المقيأأد بالفرقأأو الثالثأأو   –  الطالب / يوسـف محمـد صـالح: مذكره بشن  العذر المرضى المقدم من  44/745

عأأأن دور ينأأأاير  عأأأن امتحاطأأأا  العملأأأى والتحريأأأرأ فأأأى بلأأأوك )الجهازالعصأأأبى(2020/2021

 0بعذر مرضى مقبول  2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 
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المقيأأد  –  الطالبـه / صـفاء زيـن العابـدين زراع حسـن: مذكره بشن  العذر المرضأأى المقأأدم مأأن  45/745

عن امتحاطا  العملى والتحريرأ فأأى بلأأوك )الجهازالعصأأبى( عأأن دور ينأأاير 2020/2021بالفرقو الثالثو 

 0عذر مرضى مقبول  ب 2020/2021
 وافق المجلس  القرار: 

 

_ ماليزيأأو الجنسأأيو  درجأأو - الطالبـه / عـين نـور مرينـه بنـت عبـدالرحمن: مأأذكره بشأأن  مأأنح  46/745

    وذلأأك بعأأد سأأداد الرسأأوم المتأأاخره عليهأأا  سأأب  2019بكاريووس الطب والجرا و ضمن دفعأأو سأأبتمبر  

 الوافدين (خطا ب الوارد من شئو  طالب مركزيو )اداره ال
 وافق المجلس  القرار: 

 

تتلأأم فأأي مأأواد الفرقأأو ( 114 )بعأأدد 2020:مأأذكرة بشأأن  تتلمأأا  الفرقأأو الخامسأأو دور يوطيأأو 47/745

تتلأأم ا  الخامسو وتم مراجعو جميع الكراسا  من جهو لجنو التتلما  واسفر  عأأن سأألبيو التتلمأأا  ماعأأد

 0ل  ماده االطفا -للطالب / احمد محمد عبدالرحيم  وا د
 وافق المجلس  القرار: 

 

   0 2021/   1/   21: محضر إجتماع لجنة شئو  التعليم بتاريخ   745 / 48
 وافق المجلس  القرار: 

 

_المقيأأد بالفرقأأو   بالطالب / محمود عماد الدين صـالح علـى: مذكره بشن  الحكم الصادر الخاص  49/745

    ى والهسأأتولوجى والتشأأريح كمأأا موضأأحبتعأأديل المأأواد الفسأأيولوج  2020/2021الرابعأأو لأأذا العأأام 

 0بالمذكره  
 وافق المجلس  القرار: 

 

/ علـى محمـد محمـد     للطالـب  ا تسأأاب درجأأا  الفرقأأو الثالثأأو العلأأى  أأد للقبأأول  : مذكره بشن 50/745

 طترا لطول الفتره الزمنيو ولعدم وجود الكنترول شيت للسنوا  القديمو الرجاء _  االزرق

 س  وافق المجلالقرار: 
 

فأأى اعتمأأاد طتيجأأو امتحأأا  بكأأالوريوس الطأأب  الســيد االســتاذ الــدكتور/ عميــد الكليــه: تقأأوي  51/745

 0  2019/2020والجرا و دفعو سبتمبر  
 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 ثالثا :العالقات الثقافية :

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

الطبيـب / شـريف محمـد أحمـد د : مذكرة بشن  مد بعثة االشراف المشترك بمرتب بنطجلترا للسي   745  /52 

        2021/  4/  2 تأأى   2020/  12/  8_ المأأدرس المسأأاعد بقسأأم جرا أأة التجميأأل ععتبأأارا مأأن  يوســف

) طهاية الخمس سنوا  من تاريخ التسجيل وإطتهاء البعثأأة ككأأل ( وذلأأك ألسأأتكمال عبحاثأأو العلميأأة الخاصأأة 

  0برسالة الدكتوراه على طفقتو الخاصة 
 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 



 

 -:األساتذةمــــــجـــــلـــس  

 
: خطاب قسم طــب االطفــال بشــأن تعيــين الــدكتوره / حكمــه ســعد فرغلــى عثمــان _    745/  1

  0لشغل وسيفة أستاذ بالقسم 

 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 قسم الباثولوجيا االكلينيكيه بشأن تعيــين الــدكتوره / ايمــان نصــرالدين محمــد  خطاب:2/745

  0لشغل وسيفه استاذ  بالقسم 

 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية                    األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب     
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  : األقساممجالس 
 : قسم الباثولوجيا : 745 /1

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

  2021/  1/  7محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الباثولوجيا  االكلينيكيه: 745 /2

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

   15/11/2020،  2021/  10/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم جراحه المخ واالعصاب : 745 /3

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

  2021/  1/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 ء:: قسم التوليد وامراض النسا 745 /4

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

 2020/  1 2/ 14محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الجراحه العامه  : 745 /5

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

   2020/  11/  17محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم طب وجراحه العين  : 745 /6

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

 2020/  1/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:   

 

 : قسم االنف واالذن  : 745 /7

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

   2020/  1/  4محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم المناطق الحاره والجهاز الهضمي  : 745 /8

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

   2020/  1/  16محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الفسيولوجيا  : 745 /9

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

   2020/  1/ 10محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الهستولوجي :  745 /10

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

  2020/  1/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  
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 : قسم الجراحه التجميل  :  745 /11

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

   2020/  1/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه  :  745 /12

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

   2020/  1/ 10محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الطب الطبيعي  :  745 /13

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

 ،مجلس االساتذه 2020/  1/ 19،  2020/  1/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم عالج االورام  :  745 /14

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

 15/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الصحه العامه  :  745 /15

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

 11/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الميكروبيولوجيا  :  745 /16

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

 17/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الطب الشرعي  :  745 /17

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

 18/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم االمراض الجلديه  :  745 /18

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

 13/1/2021س القسم فى  محضر إجتماع مجل

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم الكيمياء الحيويه  :  745 /19

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

 10/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم طب القلب واالوعيه الدمويه  :  745 /20

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

 12/1/2021سم فى  محضر إجتماع مجلس الق

 أحيط المجلس علماالقرار:  
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 : قسم عالج االورام  :  745 /21

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

 15/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم االمراض الصدريه  :  745 /22

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

 11/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم االوعيه الدمويه  :  745 /23

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

 11/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم عالج االورام  :  745 /24

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

 15/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 مجلس علماأحيط الالقرار:  

 

 : قسم التخدير  :  25/745

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

 10/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 : قسم التشريح  :  745/ 26

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

 10/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 : قسم العظام:  745/ 27

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

 3/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 اذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطيةاألست
 
 

 

 

 

 

 


