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 (753)مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                    
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                                   ********************************* 
 

 

 

 :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                                        ستاذ الدكتور/ يوسف صالح حسناأل            

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ود                             األستاذ الدكتور/ سعد زكى محم          
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  ء األقســــام :رؤســــــا
 

                         

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

            الميكروبيولوجيا الطبية والمناعهرئيس قسم      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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء      احمد فائق امين موسى                  األستاذالدكتور /           

 جرةرئيس قسم األنف واإلذن والحن    الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل               األستاذ

 رئيس قسم االمراض الصدرية        االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

  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              

                 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                          امانى اوسامه محمد األستاذ الدكتور/            

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

 لـتـشـخـيـصية رئــيـس قـسـم االشـعـة ا    األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                    

 رئيس قسم الصحة العامة         مرسى محمد محمد على       ايماناالستاذ الدكتور / 

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

 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 عطاهللتاذ الدكتور / األس

  ,                               رئيس قسم التشريح                               هدى احمد محمداالستاذ الدكتور / 

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

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                       الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

                  ــسـتـولوجىرئــــيـــس قـــســم الـــه      األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

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

 االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                            رئيس قسم طب االسره 

 

 األساتــــــذة:
 أستاذ الفسيولوجي   د سليم                               األستاذ الدكتور / سلوى محم

 األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                       أستاذ جراحة العظام

    الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه        أستاذ   االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين                   

 أستاذ الفارماكولوجى                                سعيده عبد الرجال الدكتور /   االستاذ

 أستاذ جراحة القلب والصدر                      االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                   

  ريحأستاذ التش    االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                  

 االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت              أستاذ الجراحة العامة 

    أستاذ جراحة التجميل والحروق    األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                       

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                    األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى            

 أستاذ االمراض الباطنة     االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                              

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا         االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

 أستاذ  الطفيليات                                 رشا عبد المنعم الدكتور/  االستاذ 

  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 

 أستاذ الكيمياء الحيوية               احمد نصار               احمد يساالستاذ الدكتور/  

  أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى               االستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده                 
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 األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                      أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 أستاذ االمراض الصدرية   م حسن                            على عبد العظياالستاذ الدكتور /            

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                                   غيداء احمد شحاته لدكتور/ االستاذ ا

 أستاذ طــــب االطفــــال              االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى              

 ضمان الجودةمدير وحدة       األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       

 استاذ جراحه العظام                                     االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق 

  

 -األساتذة المساعدون:
 

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

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                     مدرس طب االطفال 

 الدكتور / محمد احمد عبدالرحيم                                       مدرس جراجه التجميل

      

 

 -حضور السادة:عن ال أعتذر

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

       الهضمي زرئيس طب المناطق الحارة والجها                           ماجده شحاته حسن       األستاذ الدكتور/            

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

 أستاذ عالج االورام والطب النووى              يم مكاوى            محمد عبد الحكاالستاذ الدكتور / 
   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                     األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين        

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية                   السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                      

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :

 
                        قــســم الــتــخــديـر رئــيــس                      الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ

 االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                          أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة 

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                   احمد السيد ابو كريشه االستاذ الدكتور /

 أستاذ طب وجراحة العين                         بد المنعممحمد طارق عاالستاذ الدكتور/  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم            رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ                أستاذ الهستولوجى

 مدير المستشفيات الجامعية       م السيد           األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنع

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى   لوف                          االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخ

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية         االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                 

 أستاذ أمراض القلب             كتور / يحى طه كشك                       االستاذ الد

 أستاذ جراحة المسالك البولية             االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز             

 أستاذ  الصحة  العامة                االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان 

 مدير مديرية الشئون الصحية           ور / محمد زين الدين حافظ                السيد الدكت

 عميدة كلية التمريض      السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

  نقيب االطباء     الحميد             ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 
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 لجلسة السابقةاوال : المصادقة علي محضر ا
************************** 

 2021/ 9/ 26( المنعقد في  752المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

  0القرار : تمت المصاددقه 

 

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

 

 

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

 
_ أسبتاذ التخبدير المقبدم مبن ا/د/ فاطمبة احمبد عببد العبال  بشأن الطلبب خطاب قسم التخدير والعناية المركزة :  753/ 1

 حسب اللوائح والقوانين / استحداث درجة الدكتوراه في طب الطوارئ وذلكبشأن والعنايه المركزة 
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

بشبان الموافقبة علبي التعبديالت   م 14/9/2021المنعقبدة بتباريخ قسم الباثولوجيا االكلينيكيبة بجلسبتة  خطاب:  753/ 2

بموافقة  والتي تم انشاؤهاالمطلوبة من لجنة القطاع الطبي علي درجة دبلومة  مكافحة العدوي لممارسي الخدمة الطبية 

 م 10/2/2020مجلس القسم بتاريخ 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 0د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0كتب أ م

  *************************************** 
 0  2021 أكتوبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 753/ 3

  0جلس  وافق المالقرار: 
 

 

 . 2021 أكتوبر: محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر  357/ 4
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 0 2021 أكتوبر :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 753/ 5
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ة عالجية بشهر أكتوبر لقرية ( قافلة طبي1:  خطاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشان  عمل ) 753/ 6

مركز منفلوط ، ريفا  -( قوافل طبية عالجية بشهر نوفمبر لمركز ابو تيج ، العزية   3مركز ساحل سليم  ، ) –الشامية 

 وذلك ضمن مبادرة الرئاسة لحياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 وحدة ضمان الجودة :

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

                             : مذذذذذذذكرة بشذذذذذذبن تقريذذذذذذر متابعذذذذذذة مذذذذذذدل إسذذذذذذتيفاا كراسذذذذذذة ا داا وا نشذذذذذذط  لطذذذذذذالب الدراسذذذذذذات العليذذذذذذا 753/ 7 

  0 2021) ماجستير ، دكتوراه ( ألمتحانات الجزا الثانى ) مادة التخصص ( عن دور أكتوبر 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

. 
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 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                 

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

    _ لشذذ ل وفيفذذة اسذذتاذ مسذذاعد   الببدكتور / محمببود رفعببت شببحاته  شذذبن تعيذذين العامذذ   بجراحذذة ال: خطذذاب قسذذم  753/ 8

 بالقسم  .

  0ق المجلس  وافالقرار: 

 

         _ لشذذ ل وفيفذذة اسذذتاذ مسذذاعد طببهالببدكتور / احمببد محمببد ابببراهيم  بشذذبن تعيذذين  الجراحذذة  العامذذ  : خطذذاب قسذذم  753/ 9

 بالقسم  . ) جراحة الجهاز الهضمى ( 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

         _ لشذ ل وفيفذة اسذتاذ مسذاعد البدكتور / بشبير اببو السبعود فاضبل بشذبن تعيذين   الجراحة العامة : خطاب قسم 753/ 10

 بالقسم  . ) جراحة الجهاز الهضمى ( 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

اسذتاذ _ لشذ ل وفيفذة  الشبريفالدكتور / محمد احمد عبد البرحيم  تجميل   بشبن تعيين ال: خطاب قسم جراحة  753/ 11

 0مساعد بالقسم  

  0ق المجلس  وافالقرار: 
 

 بالقسم  . _ لش ل وفيفة مدرس  الدكتور / احمد عبد الفضيل  بشبن تعيين  نة الباطا مراض : خطاب قسم  753/ 12

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشذ ل وفيفذة مذدرس البدكتور / كبريم سبيد عببد الحميبد   بشبن تعيذين النساا والتوليد   أمراض : خطاب قسم 753/ 13

 0بالقسم  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشذ ل وفيفذة مذدرس   الدكتور / محمد محمبود عببد هللا    النساا والتوليد   بشبن تعيين أمراض  : خطاب قسم 753/ 14

 بالقسم.  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لش ل وفيفة مذدرس  عبد العال الدكتور / ابراهيم مصطفي احمد  بشبن تعيين  : خطاب قسم الجراحة العامة  753/ 15

 بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 بالقسم  ._ لش ل وفيفة مدرس   الدكتور / مصطفي علي سيد بشبن تعيين : خطاب قسم الجراحة العامة   753/ 16

  0وافق المجلس  القرار: 
 

      _ لشذ ل وفيفذة مذدرس     فظالبدكتور / محمبد فباروق عببد الحبابشبن تعيذين  : خطاب قسم جراحة القلب والصدر753/ 17

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لش ل وفيفة مدرس   الدكتوره / دعاء مختار محمودبشبن تعيين العصبية والنفسية    ا مراض  : خطاب قسم753/ 18

 بالقسم.  .أمراض عصبي  

  0وافق المجلس  القرار: 
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_     البدكتوره / اميبره مصبطفي عببد الحبافظ بشذبن تعيذين يزم والتبهيذل والرومذات : خطاب قسم الطب الطبيعذي753/ 19

 بالقسم.  لش ل وفيفة مدرس 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشذذ ل وفيفذذة     البدكتوره / سببحر رفعببت محمبود اسببماعيل بشذذبن تعيذذين   ا مذذراض الصذدرية: خطذاب قسذذم 753/ 20

 مدرس   بالقسم.  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشذ ل وفيفذة  السبنباطىالبدكتور / مصبطفي محمبد احمبد  بشبن تعيين   النساا والتوليدأمراض  : خطاب قسم 753/ 21

 .  بالقسممدرس  

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لش ل وفيفة مذدرس     الدكتور/ احمد عبد الناصر عوض محمد : خطاب قسم طب وجراحة العين بشبن تعيين 753/ 22

 بالقسم.  

  0وافق المجلس  رار: الق
 

 

 بالقسم.  . ة مدرس _ لش ل وفيف  الدكتور/ محمود عبد الفتاح احمد حسن  : خطاب طب ا طفال  بشبن تعيين 753/ 23

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 0_ لش ل وفيفة مدرس مساعد بالقسم / ايمان مصطفي مسعود الطبيبهبشبن تعيين  الباثولوجيا  : خطاب قسم 753/ 24

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

    _ لش ل وفيفة مدرس مساعد محمد حامد محمد سيد/ الطبيببشبن تعيين  جراحة العظام : خطاب قسم 753/ 25

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 
 

  0 يكي ا عالن عن درجتين مدرسين مساعدين باثولوجيا اكلين: خطاب قسم الباثولوجيا ا كلينيكية   بشبن 753/ 26
  0وافق المجلس  القرار: 

 

:خطاب قسم ا مراض الباطنة بشبن الموافق  على عمل إعالن لمدرس مساعد بوحدة الحا ت الحرجة علذى أن  753/ 27

يكون حاصال على درجة الماجستير ) طب حا ت حرجة ( وذلك لحاجة وحدة الحا ت الحرجذة إلذى كذوادر للقيذام بالعمذل 

 0بالوحده 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المدرس المساعد بالقسم   الطبيب / محمود محمد أبو القاسم: خطاب قسم التخدير والعناية المركزة بشبن نقل  753/ 28 

_ المدرس المسذاعد بقسذم التخذدير والعنايذة  الطبيب / جمال محمد أبو الدهب إبراهيمبالبدل على نفس الدرجة الوفيفية مع 

 0ب الوادل بقنا _ وذلك حسب اللوائح والقوانين  المركزة _ جامعة جنو
 

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

 

  0تظلم   ( 80)  بعدد 2021دور مايو   الثانية : مذكرة بشبن تظلمات الفرق  375/ 29
  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0(تظلم   192بعدد)  2021  يونية دور  الرابعة  الفرق   : مذكرة بشبن تظلمات375/ 30
  0وافق المجلس  القرار: 

 

          السادسذذذة _ المقيذذذده بالفرقذذذ     شبببرين محمبببد سبببيد الطالببببه /  المقذذذدم مذذذن العذذذذر المرضذذذى: مذذذذكرة بشذذذبن  753/ 31

 0عذر مرضى مقبول  2021مادة النساا والتوليد دور سبتمبر عن أمتحان واحتساب ت يبها  2021/  2020

  0وافق المجلس  القرار: 

 

              ا ولذذذذي_ المقيذذذذده بالفرقذذذذ  ايمببببان وحيببببد محمببببد  طالبببببه / الى المقذذذذدم مذذذذن العذذذذذر المرضذذذذ: مذذذذذكرة بشذذذذبن  753/ 32

 0( عذر مرضى مقبول  م  بلوكات دور سبتمبر5/10/2021 – 19/9الفتره )واحتساب ت يبها عن  2021/  2020

  0وافق المجلس  : القرار

 

حديثذة (  _ المقيده بالفرق  الثالثذ  )  ئحذ  الطالبه / مى أشرف فرغلى: مذكرة بشبن العذر المرضى المقدم من  753/  33

للفرقذ  الثالثذ  عن ت يبها من امتحان التحريرل لبلوك الجراح  العام  ، عذال  ا ورام  2021/  2020المرحلة ا كلينيكية 

  0بداية المرحل  ا كلينيكية وأعتبار ت يبها عذر مرضى مقبول  2021دور مايو ( )  ئحة حديثة 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيد بالفرق  الثالث  )  ئح  حديثذة (  يوسف محمد صالح /  الطالب: مذكرة بشبن العذر المرضى المقدم من  753/ 34

 تحان التحريرل لبلوك الجراح  العام  ، عال  ا ورام للفرق  الثالث  من ام عن ت يب  2021/  2020 كلينيكية المرحلة ا

  0عذر مرضى مقبول  مرحل  ا كلينيكية وأعتبار ت يب بداية ال 2021)  ئحة حديثة ( دور مايو 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

                  مقيذذذد بالفرقذذذ  الثالثذذذ  _ ال أببببو بكبببر صبببالح محمبببد  /  الطالبببب: مذذذذكرة بشذذذبن العذذذذر المرضذذذى المقذذذدم مذذذن  753/ 35

عن ت يب  من امتحان التحريرل لبلوك الطب الشرعى  للفرقذ  الثالثذ   2021/  2020)  ئح  حديثة ( المرحلة ا كلينيكية 

  0المرحل  ا كلينيكية وأعتبار ت يب  عذر مرضى مقبول  2021)  ئحة حديثة ( دور مايو 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرق  الثالث            الطالب / أبو بكر صالح محمد   : مذكرة بشبن العذر المرضى المقدم من 753/ 36

 عن ت يب  من امتحان التحريرل والعملي لبلوك الباطنة العامة   2021/  2020)  ئح  حديثة ( المرحلة ا كلينيكية 

  0 كلينيكية وأعتبار ت يب  عذر مرضى مقبولالمرحل  ا  2021)  ئحة حديثة ( دور مايو 

 0وافق المجلس  القرار: 
 

 
 

 

_ المقيذده بالفرقذ  الثالثذ  )  ئحذ  حديثذة (  مبرام محمبد جباد الطالببه / : مذكرة بشبن العذر المرضى المقدم من  753/ 37

لطذذب الشذذرعى والباطذذ  العامذذ   عذذن ت يبهذذا مذذن امتحذذان التحريذذرل والعملذذى  لبلذذوك ا 2021/  2020المرحلذذة ا كلينيكيذذة 

  0بداية المرحل  ا كلينيكية وأعتبار ت يبها عذر مرضى مقبول  2021للفرق  الثالث  )  ئحة حديثة ( دور مايو 

  0وافق المجلس  القرار: 
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عن  2021/  2020 المقيدين بالفرقة الخامسة احتساب ت يب الطالب ا تي اسماؤهم بعد _: مذكرة بشبن  753/ 38

 -:عذر مرضي مقبول  2021المواد المبين  قرين أسم كال منهم  في دور يونيو 

 

 فترة الغياب فيها المتغيب الماده  االسم م

 م4/10/2021يوم من  14 الباطنة اسراا رمزي سنوسي خليل  1

 18/11الي  6/10من  الباطنة اية جمال علي ابراهيم  2

 م9/10/2021وحتي  3/10من  اطنةالب اسالم ابو ضيف محمود عطية  3

 م29/8/2021اسبوعين من  ا طفال  حسام الدين عويس شعبان  4

 18/11الي  6/10من  الباطنة سندرا مجدي جلبر جورجي  5

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 م24/10/2021الموافق  األحدمذكرة بشبن اعتماد محضر لجنة شئون التعليم والطالب المنعقد يوم  : 753/ 39

  0القرار: وافق المجلس  

 

 ثالثا : العالقات الثقافيه :

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

 

_ مدرس مساعد  للسيد الطبيب / أحمد جمال ثابت أحمدمذكرة بشبن مد بعثة ا شراف المشترك بالداخل :  753/ 40 

صول على درجة الدكتوراه أيهما أو الح 2022/  9/  15حتى  2021/  9/  16بقسم جراحة القلب والصدر أعتبارا من 

  0أقرب تاريخا 

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

 

بشأن تعيين  والروماتيزم والتأهيل : خطاب قسم الطب الطبيعي  753/ 1

 0لقسم الدكتوره/ صفاء علي جمال الدين مهران _ لشغل وظيفة استاذ با
  0وافق المجلس  القرار: 

 

بشأن تعيين الدكتوره/ غاده سعد   : خطاب قسم الفسيولوجيا الطبية 753/ 2

 0زعلول  _ لشغل وظيفة استاذ بالقسم 
  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية              

                                                                       

 

 

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

 

 : قسم الجراحة العامة    1/753

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

 م12/7/2021 اجتماع مجلس القسم فى محضر

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحة العظام 2/753

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

 م26/9/2021 –م 6/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  3/753

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

 م4/10/2021 جتماع مجلس القسم فىمحضر ا

 أحيط المجلس علما  القرار:  

 : قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل    4/753

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

 م 11/10/2021 – م4/10/2021 محضر اجتماع مجلس اساتذة  فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة    5/753 

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

 م4/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الهستولوجي )علم االنسجة وبيولوجيا الخلية (6/753

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

 م5/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 لذكوره   : قسم االمراض الجلدية والتناسلية وا7/753

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

 م 6/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم المناطق الحارة والجهاز الهضمي    8/753

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

 م 10/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 اب    : قسم جراحة المخ واالعص9/753

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

 م 12/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 التخدير والعناية المركزة : قسم 10/753

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

 م 13/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم الباثولوجيا 11/753

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

 م 11/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية  12/753

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

 م 12/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب القلب واالوعية الدموية   13/753

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

 م 12/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  أحيط المجلس علما  القرار: 
 : قسم جراحة القلب والصدر    14/753

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

  م 12/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

    الفارماكولوجي: قسم 15/753

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

  م 4/10/2021 ع مجلس القسم فىمحضر اجتما

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

    االمراض الصدرية : قسم 16/753

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

 م 11/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  أحيط المجلس علما  القرار: 
    طب االطفال : قسم 17/753

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

 م 17/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  أحيط المجلس علما  القرار: 
     الصحة العامة : قسم طب 18/753

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

 م 11/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

     الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيه : قسم طب 19/753

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

 م 13/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  أحيط المجلس علما  القرار: 
     جراحة التجميل : قسم طب 20/753

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

 م 18/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  أحيط المجلس علما  القرار: 

     طب وجراحة العين : قسم 21/753

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

 م 10/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  لقرار: ا
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 : قسم التشريح االدمي وعلم االجنه      22/753

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

 م 6/10/2021 – 5/9/2021- 5/7/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الكيمياء الحيوية الطبية      23/753

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

 م 10/10/2021 اع مجلس القسم فىمحضر اجتم

  أحيط المجلس علما  القرار: 
 : قسم االمراض العصبية والنفسية       24/753

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

 م10/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 : قسم جراحة االوعيه الدمويه 25/753

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

 م19/10/2021 تماع مجلس القسم فىمحضر اج

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 : قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل  26/753

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

 م4/10/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطفيليات  27/753

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

 م11/10/2021 مجلس القسم فى محضر اجتماع

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية              

                                                                       

 

 

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

 

 


