
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

 

  

    أمانة مجلس الكليه    

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                          
 

 ( 755 ) مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 26/12/2021المنعقد يوم االحد الموافق      

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

 

 :رئيس المجلس 

   
    عميد الكلية                    عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/           

      

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 ـئون التعــلــيــم والــطـــالبوكيل الــكـليـة لشــ                    أماني عمر محمد عمر      األستاذ الدكتور /          

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

 

 ع وتنمية البيئةاألستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                               وكيل الكلية لشئون خدمه المجتم       

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

              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

 واألعصابرئــيــس قسم جراحة المخ                        محمد عبد الباسط على محمود    األستاذ الدكتور /            

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                 احمد فائق امين موسى                  األستاذالدكتور /          

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية          يد الخولي                            مها احمد س االستاذ الدكتور / 

                           رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                 الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ           

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

 رئيس قسم طب االطفال                                               ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال           

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

 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 /            

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                     األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                    

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

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

    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                             زيز احمد عطاهللمروه عبد العاألستاذ الدكتور / 

  ,                               رئيس قسم التشريح                                              هدى احمد محمداالستاذ الدكتور / 

       رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                         ابت الشاذلى       األستاذ الدكتور / محمد محمود ث           

 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                   االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                          

 األساتــــــذة: 
 الفسيولوجي  أستاذ             األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                             

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                               احمد السيد ابو كريشه االستاذ الدكتور /

 أستاذ البكتريا والمناعه              االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين                   

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                    هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                                            سعيده عبد الرجال االستاذ الدكتور /  

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

  أستاذ التشريح                اذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                  االست

 أستاذ الجراحة العامة                االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت           

     أستاذ جراحة التجميل والحروق                 األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                       

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                    األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                   

 ولــوجيا أســـــــتـــاذ الـــباثـــ                      االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

  أستاذ  الطفيليات                  رشا عبد المنعم                              االستاذ الدكتور/  

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

 استاذ التخدير                                   احمد ممدوح     ايمن االستاذ الدكتور /            

   أستاذ التوليد وامراض النساء                        مرسى      االستاذ الدكتور/  احمد محمد ابو الحسن 

 يويةأستاذ الكيمياء الح        احمد نصار                                 احمد يساالستاذ الدكتور/  

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى                 االستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده                           

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية             األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                   
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 أستاذ أمراض القلب             طه كشك                                      االستاذ الدكتور / يحى 

 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                       

 االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى                                     أستاذ طــــب االطفــــال 

 مدير وحدة ضمان الجودة                 لدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       األستاذ ا

 أستاذ  الصحة  العامة   االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                                        

 

 -األساتذة المساعدون:
                                     

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

 
                 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس طب االطفال                 الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                    

 

 مدرس امراض باطنه                 محمد رمضان عبدالحميد                                  الدكتور / 

      
 

 أعضاء  من الخارج   :
   نقيب االطباء                          الحميد           ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 -لسادة:عن الحضور ا أعتذر

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                                        عصام أحمد محمد عابده   األستاذ الدكتور /
 أستاذ جراحة العظام             األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                       

 أستاذ االمراض الباطنة                     عبد المعز                     االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر

 استاذ جراحه العظام                    االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية                                     السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                     

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 رئيس قسم طب وجراحة العين                                       محمد سيد سعد عبدهللااالستاذ الدكتور / 

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة                 االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                       

 أستاذ طب وجراحة العين                                       محمد طارق عبد المنعماالستاذ الدكتور/  

 أستاذ الهستولوجى                   االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ                 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                                        عبد اللطيف  محمود خيرى االستاذ الدكتور /  

                                                    أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                                     األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى             

 مدير المستشفيات الجامعية                  األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد                               

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى                     االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                              

 أستاذ االشعه التشخيصيه                   / نغم نبيل محمود                                     االستاذ الدكتور

 مدير مديرية الشئون الصحية                                   السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 عميدة كلية التمريض                                 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                 
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
 ************************** 

 2021/ 11/ 14( المنعقد في  754المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

   0القرار : تمت المصاددقه 
 

 

 ا : مسائل التخطيط والتتنسيق والمتابعةثاني                                    
   ******** ** ****************** 

 

 

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

 

 مذكرة بشان معايير القبول للطالب المتقدمين للتسجيل للدراسات العليا .* 

  0المجلس   وافقالقرار: 
 

 االقسام المماثلة عن تكليف المعيدين : ن النظر الي استبعاد موافقة مجلس الجامعة بشأ  مذكرة بشان* 

 عالج االلم.  -

 جراحة االورام . -

 طب االورام وامراض الدم السرطانية.  -

 طب االورام االطفال وامراض الدم السرطانية. -

 وبائيات ومكافحة السرطان . -

  0فق المجلس  واالقرار: 
 

تدريس سابق بقسم هيئة عضو   – السيدة االستاذ الدكتور / سعاد شاكر علي* مذكرة بشان الموافقة علي ادراج اسم 

علم الخلية واالنسجة ) قسم الهستولوجي ( من بين الفريق البحثي في مركز االبحاث بالكلية وذلك نظرا لتميز سيادتها 

 ن ضمن الفريق االستشاري بدون مكافأة .في مجال البحث العلمي علي ان تكو 

  0  يدرس عندما يعاد تشكيل لجان مجلس االداره القرار: 
 

 دكتوراه ( . –* مذكرة توضيحية بشان استيفاء التقارير النصف سنوية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا ) ماجستير 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

جيل موضوع بحث لهم خالل المده القانونيه يتم حرمان المشرر  الرئيسرم مرن مذكرة بشأن االطباء الذين لم يتم تس*  

  0االشرا  لمدة عام 

  0على إعطاء فرصه للمشرف الرئيسى  شهرين  لتسجيل موضوع بحث الرساله 0وافق المجلس  القرار: 

 

 .  2021توراه " دور اكتوبر مذكرة بشان اعتماد نتائج امتحانات الدراسات العليا لدرجتي " الماجستير ، الدك *     

  0وافق المجلس  القرار: 
 

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

  *************************************** 
 0  2021 ديسمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 755 /1

  0وافق المجلس  القرار: 
 
 

 . 2021 رديسمب : محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر 557 /2

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 0 2021 ديسمبر  :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 755 /3

  0وافق المجلس  القرار: 
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 دة ضمان الجودة :وح

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

لطالب الالئحة الجديردة   2021  -2020الكلية للعام الجامعي  اعتماد تقرير عن التعليم االستبيانات بمذكرة بشأن    :  755  /4

 0القديمة وطالب الالئحة 

  0وافق المجلس  القرار: 

  

 اعتماد تقرير عن التعليم االلكتروني بالكلية الالئحة الجديدة وطالب الالئحة القديمة.مذكرة بشأن  : 755 / 5

  0وافق المجلس  القرار: 

   

 عتماد تقرير عن برامج الدراسات العليا ومقرراتها المعد من وحدة ضمان الجودة .: مذكرة بشأن ا 755/  6

  0وافق المجلس  القرار: 

  
 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                   

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

 -أوال : شئون االفراد : 

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

_ لشرلل وييفرة    ريهـام عبـد الوكيـل ابـراهيم /  هالـدكتورشأن تعيرين واالذن والحنجرة  ب االنف : خطاب قسم   755  /7

 بالقسم  .امراض التخاطب  استاذ مساعد 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 . بالقسم _ لشلل وييفة استاذ مساعد   محمد سالم هريدي   الدكتور / شأن تعيين الفارماكولوجي  ب : خطاب قسم  755  /8

  0وافق المجلس  ار: القر

 

 _ لشلل وييفة استاذ مساعد   شرين منصور جالل احمد    /  ةالدكتورشأن تعيين طب االطفال   ب : خطاب قسم  755  /9

 .بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 

 

لشلل وييفة _   يد محمد ابراهيم ابو العيونالدكتورة / ناريمان السبشأن تعيين  احة العظام : خطاب قسم  جر 755 /10

 استاذ مساعد بالقسم. 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 . _ لشلل وييفة مدرس بالقسم اسماء احمد عبدالعال /  ةالدكتور: خطاب قسم عالج االورام  بشأن تعيين  755 /11

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  _ لشلل وييفة مدرس بالقسم مبارك الشيماء سيد حسن الدكتوره / : خطاب قسم امراض الباطنه  بشأن تعيين  755 /12

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 .  _ لشلل وييفة مدرس بالقسم اسماء يوسف علي عباس الدكتوره / : خطاب قسم الهستولوجي بشأن تعيين  755 /13

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 . _ لشلل وييفة مدرس بالقسم م  فاطمة محمود عبد الرحيالدكتوره /  : خطاب قسم الهستولوجي بشأن تعيين  755 /14

  0وافق المجلس  القرار: 

6 



 

 .  _ لشلل وييفة مدرس بالقسم خلف عبدالعال سيد محمد الدكتور / : خطاب قسم طب االطفال  بشأن تعيين  755 /15

    0وافق المجلس  القرار: 
 

_  كتوره / ريم حاسم صادق رمضان  الد: خطاب قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل   بشأن تعيين  755 /16

 لشلل وييفة مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييفة مدرس  / زينب صالح الدين محمد    الطبيبه: خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة بشأن تعيين  755 /17

 مساعد بالقسم . 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييفة مدرس     الطبيبه / لمياء محمود مكسي مصطفيطفال  بشأن تعيين : خطاب قسم طب اال 755 /18

 مساعد بالقسم . 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

عام  حتم    2024: مذكرة بشأن الخطه الخمسيه لتكلييف المعيدين باالقسام االكاديميه واالكلينيكيه بالكليه من عام 755/   19

2028 
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 2028 2027 2026 2025  2024 القسم

 3 3 3 3 3 الجراحة 1

 3 3 3 3 3 جراحة العظام 2

 2 2 2 2 2 جراحة المسالك البولية والتناسلية 3

 2 2 2 1 1 جراحة القلب والصدر 4

 2 1 2 1 2 جراحة األوعية الدموية 5

 - 1 - 1 - جراحة التجميل 6

 3 3 3 3 3 جراحة المخ واألعصاب 7

 3 3 3 3 3 لتأهيلالطب الطبيعي والروماتيزم وا 8

 2 2 2 2 2 األمراض الصدرية 9

 2 2 2 2 2 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي 10

 2 2 2 2 2 األمراض الجلدية والتناسلية   11

 4 4 4 4 4 الباثولوجيا األكلينكيه 12

 15 15 15 15 10 التخدير والعناية المركزة 13

 2 2 2 2 2 طب القلب واألوعية الدموية 14

 2 2 2 2 2 أمراض النساء والتوليد 15

 2 2 2 2 2 طب وجراحة العيون 16

 10 10 10 10 10 طب األطفال 17

 3 3 3 3 3 األشعة التشخيصية 18

 2 2 2 3 3 طب االسرة 19
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 2028 2027 2026 2025  2024 القسم

 -:عالج األورام والطب النووي 20

 وحدة عالج االورام

 يتم توزعهم كاالتم  معيدين كل عام    4  

 

 

2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 وحدة الطب النووى  

 -جراحة األذن األنف والحنجرة كاالتى: 21
 

 جراحة األذن األنف والحنجرة   -

 يتم توزع المعيدين كاالتم

1 1 1 1 1 

 1 -  1 - وحدة التخاطب  -

 - 1  - 1 وحدة السمعيات -

 -:األمراض العصبية والنفسية كاالتى  22
 

 وحدة االمراض العصبية   -

 يتم توزعهم كاالتم  معيد كل عام    2

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 وحدة الطب النفسي -

 -االمراض الباطنة: 23

 وحدة الحاالت الحرجة والقلب  -

 كل عام  يتم توزعهم كاالتم   معيدين 7

 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 وحدة أمراض وزراعه الكلم   -

 2 2 2 2 2 الهضمم والكبدوحدة الجهاز   -

 1 1 1 1 1 وحدة امراض الدم االكلينكية وزراعه النخاع  -

 1 1 1 1 1   وحدة اللدد الصماء والسكر والمتيوليزم   -

 وحدة الروماتيزم والمناعة االكلينكية  -

 

1 1 1 1 1 



 

 

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

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

   0( تظلم   20بعدد )  2021مذكرة بشأن تظلمات الفرقه الثانية   دور سبتمبر    755 /20
  0فق المجلس  واالقرار: 

 

       الطالبه / أميره صالح عبد الحفيظ) وافد أسترالم (  ،    الطالب / عمر اسامة ابراهيم حسانينمذكرة بشأن  755 /21

التكرم بالموافقة علري ان   ونيلتمس   م  2021/2022الطب للعام الجامعي    بالفرقة االولي بكلية  ينالمقيد   _  (    IG) معادله   

وذك لصرعوبة التعامرل مرع   ( بالللرة االنجليزيرةالمريض والطبيب والمجتمرع  بلوك )  السنه والنهائم لأعمال  يكون امتحان  

  0   الللة العربيه 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

   السادسة بالفرقه  _ المقيد   الطالب  / عبدهللا احمد شحاته احمدمذكرة بشأن أحتساب غياب  :  755 /22

  0عذر مرضي مقبول   2021 دة الجراحة دور سبتمبر ماعن امتحان  2021/  2020 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

   السادسة _ المقيده  بالفرقه   الطالبه  / اسراء عبد العال خليفهمذكرة بشأن أحتساب غياب  :  755 /23

 0عذر مرضي مقبول    2021  مادة الجراحة دور سبتمبر عن امتحان   2021/   2020 

  0مجلس  وافق الالقرار: 

 

   السادسة بالفرقه   _ المقيد  الطالب  / عبد الرحمن محفوظ عليمذكرة بشأن أحتساب غياب  :  755 /24

 0عذر مرضي مقبول    2021  مادة الجراحة دور سبتمبر عن امتحان   2021/   2020 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 2028 2027 2026 2025 2024 األقسام   

 2 2 2 2 2  ) ضاألمرا علم ( االباثولوجي 1

 2 2 2 2 2 المجتمع  وطب لعامة الصحة 2

 2 2 2 2 2 الطبية الحيوية الكيمياء 3
 1 1 1 1 1 والمناعة الطبية الميكروبيولوجيا 4

 1 1 1 1 1  الطبية الطفيليات 5

 1 1 1 1 1   ةالطبي الفسيولوجيا 6

 2 2 2 2 2  اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب 7

 1 1 1 1 1 الطبية  لفارماكولوجياا 8

 1 1 1 1 1 األجنة وعلم اآلدمي التشريح 9

 2 2 2 2 2 الهستولوجيا  10



 0للمره الثانيه  2021/2022المقيده بالفرقه االولم  – ظيمالطالبه / ساره خالد عبدالعمذكره بشأن وقف قيد  : 25/755
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  2022/    2021: مذكرة بشأن العذر المرضم المقدم من الطالب االتم أسماؤهم بعد _ المقيدين بالفرقه االولي   755  /26

  -مرضم مقبول وهم :عذر امتحانات البلوكات المذكوره امام اسم كال منهم وأحتساب تليبهم عن 

 فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

احمد ميرغني عبدهللا   1

 يوسف  

مبادي تشريح االنسجة المجهرية  –مبادي دراسة الطب 

 والعيانية  

ولمدة    11/2021/ 30

 اسبوعين 

مبادي تشريح االنسجة المجهرية  –مبادي دراسة الطب  انجي عماد ناجح وثيق  2

 والعيانية 

ولمدة    11/2021/ 30

 اسبوعين

مبادي تشريح االنسجة المجهرية والعتانية المريض   محمد عبد الناصر فراج   3

 والطبيب والمجتمع  

لمدة ثالث   2021/ 12/ 7

 ابيع اس

ولمدة ثالثة    12/2021/ 14 المريض والطبيب والمجتمع  احمد عبد الستار عبدهللا  4

 ايام  

عمر اسامة ابراهيم   5

 حسانين 

الي   12/ 13 والمجتمع  المريض والطبيب

 م  12/2021/ 26

  

  0  على قبول العذر للطالب السابقين ماعدا الطالب / محمد عبد الناصر فراج  وافق المجلسالقرار: 

 

   2022/  2021_ المقيد بالفرقه الثانية   ادهم محمد حسن  : مذكرة بشأن العذر المرضم المقدم من الطالب / 755 /27

  -عذر مرضم مقبول :  2021/2022دور يناير  فم تحان اعمال السنة والتحريري والعملي وأحتساب تليبه عن ام

 مالحظات  فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

  ولمدة ثالثة اسابيع   12/ 12 الجلد والجهاز العضلي الهيكلي   ادهم محمد حسن   1

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 الثانية_ المقيد بالفرقه محمد ادريس عبد هللا   المقدم من الطالب / : مذكرة بشأن العذر المرضم 755 /28

  -عذر مرضم مقبول : 2021/2022وأحتساب تليبه عن امتحان التحريري والعملي دور يناير   2022/   2021   

 مالحظات  فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

  ولمدة ثالثة اسابيع   11/ 18   جهاز القلب واالوعية الدموية  محمد ادريس عبد هللا     1

  0وافق المجلس  القرار: 

 
   2022/  2021الثانية   _ المقيد بالفرقه  فاطمة محمود محمد محمود   : مذكرة بشأن العذر المرضم المقدم من الطالبة / 755  /29

  -مرضم مقبول :عذر   2021/2022عن امتحان اعمال السنة والتحريري والعملي دور يناير  اوأحتساب تليبه

 مالحظات  فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

جهاز القلب واالوعية الدموية وبلوك   فاطمة محمود محمد محمود     1

 الجلد والجهاز العضلي الهيكلي    
ولمدة شهر   11/ 17

 ونصف    

 

  0وافق المجلس  القرار: 
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   2022/  2021   طالب االتم أسماؤهم بعد _ المقيدين بالفرقه الثانية ال: مذكرة بشأن العذر المرضم المقدم من 755  /30

  -عذر مرضم مقبول :ب  2021/2022عن امتحان اعمال السنة والتحريري والعملي دور يناير  موأحتساب تليبه

 مالحظات  فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

  يوم   14ولمدة  11/ 16 لدموية جهاز القلب واالوعية ا  جهاد محمد عبد الغني سيد      1

  ولمدة خمسة ايام  11/ 20 جهاز القلب واالوعية الدموية  محمود مصطفي كامل   2

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 م كما موضوح بالمذكرة . 2022/ 2021مذكرة بشأن الطالب الوافدين المقيدين بالفرقة االولي   755 /31

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

   2022/  2021الثانية   _ المقيد بالفرقه  فاطمة محمود محمد محمود   مذكرة بشأن العذر المرضم المقدم من الطالبة /  : 755 /32

  -عذر مرضم مقبول :  2021/2022عن امتحان اعمال السنة والتحريري والعملي دور يناير  اوأحتساب تليبه

 مالحظات  فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

جهاز القلب واالوعية الدموية وبلوك   مود محمد محمود    فاطمة مح 1

و  الجلد والجهاز العضلي الهيكلي 

    2مقدمه رعاية المريض 

ولمدة شهر   11/ 17

 ونصف    

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

   2022/  2021لثانية   ا_ المقيد بالفرقه     صفاء الضبع محمود محمد المقدم من الطالبة /  القهري  : مذكرة بشأن العذر  755  /33

  -مقبول : قهري عذر   2021/2022عن امتحان اعمال السنة والتحريري والعملي دور يناير  اوأحتساب تليبه

 مالحظات  فتره الغياب  إسم البلوك  االسم م

الجلد والجهاز العضلي الهيكلي       صفاء الضبع محمود محمد  1

   2وبلوك  مقدمه رعاية المريض 
  

  0وافق المجلس  : القرار

 
 

   الثالثة  بالفرقه  _ المقيد   فاطمة محمد جمال شيخ الدين /   ة الطالبمذكرة بشأن أحتساب غياب  :  755 /34

   .عذر مقبول ب الحضور في بلوك الجهاز العصبي عن م  2022/   2021 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

   االولي   بالفرقه  _ المقيد  حمد عبد الناصر فراجم /    الطالبمذكرة بشأن أحتساب غياب  :  755 /35

  . الحضور بعض  البلوكات  وذلك لظرو  مرضية عن م  2022/   2021 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

ــد العظــيم: مررذكره بشررأن وقررف قيررد 36/755 ــاره خالــد عب المقيررده بالفرقرره االولررم )برراقم لالعرراده(  – الطالبــه / س

 0للمره الثانيه 2021/2022

  0وافق المجلس  القرار: 
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 -: العالقات الثقافيه: ثالثا
 ***************   

_ مردرس مسراعد مروان سيد محمـود سـيد للسيد الطبيب / مذكرة بشأن مد بعثة االشرا  المشترك بالداخل :    755  /37

أو الحصرول علرم  2022/  11/   29حترم    2021/    11/    30بقسم طب القلب واالوعيه الدمويه لمردة عرام  أعتبرارا مرن  

 0درجة الدكتوراه أيهما أقرب تاريخا 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

_ مردرس محمـد محمـد رضـا عبـد العزيـز   للسيد الطبيب /  مذكرة بشأن مد بعثة االشرا  المشترك بالداخل  :    755  /38

وذلرك لجمرع المراده العلميره  2022/  1/  29وعيه الدمويه بهولندا بمرتب وذلرك أعتبرارا مرن مساعد بقسم طب القلب واال

 0 الالزمه لرسالة الدكتوراه  

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

مدرس مساعد بقسم  –  للسيد الطبيب / احمد عاطف فاروق محمدمذكره بشأن انهاء بعثه االشرا  المشترك  :  755 /39

حتم  4/1/2022ابحاثه لمده عام من  ومنحه اجازه دراسيه الستكمال  2022/ 4/1االمراض الصدريه اعتبارا من 

  0وذلك لستكمال ابحاثه والحصول علم الدكتوراه   2023/ 1/ 3

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 

 

  0: مذكرة بشأن ترشيح الدكتور / محمد احمد مدحت نصر لنيل جائزة الدوله التشجيعيه  755/  40

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ أسرتاذ بقسرم االمرراض الصردريه   االستاذه الدكتوره / علياء عبـد ربـه محمـد حسـينمذكرة بشأن ترشيح  :    755/    41

  0 2021لجائزة المرأه التقديريه لمجال الصحه والعلوم الصيدليه لعام 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه
 

عبد السالم عبدهللا بشأن تعيين الدكتور/    ن  طب وجراحة العي: خطاب قسم    755  /1

 0_ لشغل وظيفة استاذ بالقسم   محمد 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

وليد صالح  بشأن تعيين الدكتور/    التخدير والعناية المركزة  : خطاب قسم    755  /2

 0_ لشغل وظيفة استاذ بالقسم   حسن  

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_   محمد حسن عثمان   بشأن تعيين الدكتور/ احة العامة الجر: خطاب قسم  755 /3

 0بالقسم  جراحة الوجه والفكين لشغل وظيفة استاذ 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

: خطاب قسم الهستولوجي  بشأن تعيين الدكتورة/ عال عبد التواب حسين        755/  4

 0_ 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 االمراض الباطنة :  755  /1

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

 م  2/11/2021 م2021/ 10/ 5 –م 2021/ 7/9محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم طب االطفال  :  755  /2

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

 م  2021/ 11/ 16محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم جراحة العظام    :  755  /3

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

 م  2021/ 11/ 14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الهستولوجي     :  755  /4

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

 م  1/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم طب وجراحة العين :  755  /5

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

 م  5/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الطفيليات    :  755  /6

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

 م  6/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0المجلس علما   أحيطالقرار: 

 

 قسم االشعة التشخصية     :  755  /7

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

 م 12/2021/ 6  -م 8/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار:  

 

 قسم التخدير والعناية المركزة     :  755  /8

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

 م 8/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

  

 قسم التشريح     :  755  /9

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

 م 2021/  12/  19،  م 2021/ 11/ 16محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 قسم الباثولوجيا      :  755 /10

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

 م  6/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم االمراض الجلدية والتناسلية     :  755 /11

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

 م  7/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الطب الشرعي والسموم االكلينيكية      :  755 /12

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

 م 7/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

  

 قسم الفارماكولوجي      :  755 /13

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

 م 6/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار:  

 

 والمناعه الطبيه        وجياقسم الميكروبيول:  755 /14

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

 م  2021/ 12/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 قسم طب االطفال       :  755 /15

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

 م  2021/ 12/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 عصاب        قسم جراحه المخ وا:  755 /16

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

 م 2021/ 12/ 14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم االنف واالذن :  755 /17

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

 م 6/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار:  

 

 قسم جراحه التجميل   :  755 /18

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

 م  2021/ 12/ 13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 قسم االمراض الصدرية  :  755 /19

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

 م 7/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم جراحة القلب والصدر  :  755 /20

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

 م 2021/ 12/ 14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم االمراض العصبية والنفسية   :  755 /21

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

 م 2021/ 12/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

    ة والجهاز الهضمي طب المناطق الحارقسم :  755 /22

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

 

 م  6/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الفسيولوجيا الطبية  :  755 /23

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

 

 م  2021/ 12/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم جراجة االوعية الدموية    :  755 /24

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

 

 م  7/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الكيمياء الحيوية الطبيه    :  755 /25

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

 

 م  2021/ 12/ 12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0مجلس علما  أحيط الالقرار: 

 

 قسم طب القلب واالوعية الدموية      :  755 /26

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

 

 م  2021/ 12/ 14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع      :  755 /27

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

 

 م  2021/ 12/ 13سم فى محضر إجتماع مجلس الق

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل  :  755 /28

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

 

 م 2021/ 12/ 13فى ، مجلس اساتذة  محضر إجتماع مجلس القسم 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 

 ء   قسم التوليد وامراض النسا:  755 /29

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

 

 م 2021/ 12/ 13فى ، مجلس اساتذة  محضر إجتماع مجلس القسم 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم عالج االورام والطب النووي    :  755 /30

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

 

 م  2021/ 7/12فى ، مجلس اساتذة  محضر إجتماع مجلس القسم 

  0لمجلس علما  أحيط االقرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 ألستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         ا
 

 

 


