
 
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 محضراجتماع

 ( 746مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         
 

   2021/  2/ 23الموافق  الثالثاء المنعقد يوم   
  

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

 مكان االجتماع : مكـــتــب الــسـيــد األسـتــاذ الدكتور/ عميد الكلية            

 

 صــباحا  ر ــشـــه عــــاديـــــالحموعد االجتماع : الــســـــاعــــــة  

 

 عميــــــــــــــد الكلية:

 

   
 عميد الكلية        األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                         

 

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 

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

 

 شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لد                              األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمو         

  

 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         

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

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           ـسم رئيـس ق                        عبير الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ            

 رئيس قسم الفارماكولوجـى         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      طارق خلف الحسينى                        األستاذالدكتور /           

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية          االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                           

 رئيس قسم التخدير               االستاذ الدكتور/ هانى احمد ابراهيم                                  

  رئيس قسم طب وجراحة العين             الستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                ا           

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

 رئيس قسم طب االطفال                            االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                    

 رئيس قسم الجراحة العامة           االستاذ الدكتور / هشام على رياض                                      

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

 رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام               األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                        

            رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                    األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                         

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية          األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                  

 رئيس قسم الصحة العامة               االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين              

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                              س محمود علىتور / ايمان عبااألستاذ الدك           

 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         

  ,        ئيس قسم التشريح                        ر        االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد                           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه         االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين                                  

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                          األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد               

 رئيس قسم طب االسره            ور / داليا جالل مهران                          االستاذه الدكت

 

 : األساتــــــذة 
 أستاذ الفسيولوجي                               األستاذ الدكتور / منرفا كامل فهمى       

 ألنف واألذن والحـنــجـرة أستاذ ا      االستاذ الدكتور/ حسين فريد وشاحى                              

 استاذ جراحة المخ واالعصاب             االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف               

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                 رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                  االستاذ الدكتور /  عبد العظيم عبد المعز عاصى         

 أستاذ الهستولوجى     االستاذ الدكتور / منال محمد شحاته مهران                         

 أستاذ جراحة القلب والصدر                          االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                     

 أستاذ عالج االورام والطب النووى            بدالكريم على                        االستاذ الدكتور / ساميه ع

  أستاذ التشريح     االستاذ الدكتور / هبه كمال محمد                                     

 أستاذ الجراحة العامة            االستاذ الدكتور / صالح ابراهيم محمد                        

     أستاذ جراحة التجميل والحروق               األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل                                   

 أستاذ االمراض الباطنة               ني                          االستاذ الدكتور / لبني فرج التو           

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل          بو العيون                  أاألستاذ الدكتور / الزهراء إبراهيم 

 مدير المستشفيات الجامعية               األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد           

 األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                 مدير وحدة ضمان الجودة 

 أستاذ  الطفيليات                                 اذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونساالست

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية           / هانى محمد عبد الحكيم                       الستاذ الدكتور  ا           

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية                      االستاذ الدكتور / سحر عبد المعز احمد اسماعيل              

   أستاذ التوليد وامراض النساء      تح هللا                     االستاذ الدكتور/  محمد محمود فهمى ف 

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                                    األستاذ الدكتور / هبه أحمد عبد الحفيظ  

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

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                                   االستاذ الدكتور/ طارق علي راجح       

 أستاذ طــــب االطفــــال  زيز                      ع االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد ال

 أستاذ  الصحة  العامة           هللا                   االستاذ الدكتور / صبره محمد احمد عبد          

 استاذ جراحه العظام             د فاروق                  االستاذ الدكتور/ اسامه احم 
                        

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس جراجه التجميل             حمد عبدالرحيم                                  الدكتور / محمد ا

      
 

 أعضاء  من الخارج   :
 

 مدير مديرية الشئون الصحية                         السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ               

   نقيب االطباء                   ضياء الدين عبد الحميد           السيد الدكتور / 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 رئيس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي                  األستاذ الدكتور/ ماجده شحاته حسن                         
 رئــيـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                   األستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد                               

 أستاذ جراحة العظام            األستاذ الدكتور/  محمد مصطفي قطب                               

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                     األستاذ الدكتور /  ايمن السيد حسب هللا                   
 أستاذ الكيمياء الحيوية     تاذ الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                          االس

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا               االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                                        

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 

 س قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية رئــيـ                  اذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                       األست

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

 رئيس قسم جراحه القلب والصدر                       حمد محمد فتحى غنيم                  الدكتور / أاألستاذ 

 أستاذ طب وجراحة العين                          الستاذ الدكتور/  عمر محمد على                       ا

 أستاذ البكتريا والمناعه                               االستاذ الدكتور /  أمانى جمال ثابت                 

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى                        االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                     

 استاذ التخدير                          جيهان أحمد سيد محمد                 االستاذ الدكتور /            

 أستاذ جراحة المسالك البولية            لدكتور / إيهاب أسامة إبراهيم                                االستاذ ا

 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           

 مدرس جراحة القلب والصدر                               الدكتور / أنور أمين عطية                     السيد 

 عميدة كلية التمريض              السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                                
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 أوالً : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

                                     *******************************                                                                                                                     
  1220 / 1  /25( المنعقد في    574المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار:    

 
 

                                    ً    مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيا

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

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

 

 

بشأن  رأرم مكافأند ردارة الدراسأاد  االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسـات العليـا والبحـوثخطاب   •

 دراساد العليا امتحاناد ( للعاملين بمكتب وكيل ال –العليا ) رسائل _ طوابع 

  0  وافق المجلسالقرار:  0

 
 

_ أسأتاذ التدأد ر والعنا أة المركأرة ورئأي    االستاذ الدكتور / أيمن أحمد ممـدوح  مذكرة بشن  الطلب المقدم من •

وحدة األالم المرمنة بشن  تغيير المسأمى لقسأم التدأد ر والعنا أة المركأرة الجراحيأة رلأى قسأم التدأد ر والعنا أة 

   0ج األالم وذلك حسب اللوائح المركرة وعال

  0  وافق المجلسالقرار: 

 
 

مذكرة مقمه من المجل  االعلى للجامعاد بشأن  أ   شأكل المجلأ  االعلأى للجامعأاد لجأا  علميأه متدصصأه  •

للنظر فى معادلة الأدرااد العلميأة تتأولى بحأم المحتأول العلمأى للأدرااد الجامعيأة والأدبلوماد التأى تمنحهأا 

( والتورأيه بمعادلأة تلأك  1972( لسأنة )   49لمعاهد غير الداضعة لقانو  تنظيم الجامعاد رقأم )  الجامعاد وا

الدرااد بالدرااد العلمية التى تمنحها الجامعاد الداضعة لهذا القانو  بعد التنكد من أستيفاء الشروط والضوابط  

  0الب المعادلة والمتطلباد التى  قررها المجل  االعلى للتنكد من التنهيل العلمى لط

  0  وافق المجلسالقرار: 

 
 

مأن  2023( معيد ن عأام  5بشن  الموافقه على تعيين خمسه )  االستاذ الدكتور / رئيس قسم طب االسرةخطاب   •

  0شيحهم للعمل بقسم طب االسره هذا العام كنول دفعة نواب بالقسم النواب اللذ ن سوم  تم تر

  0  ( ثالث معيدين فقط  3وافق المجلس على تعيين ) القرار: 

 
 

بشن  الموافقه على أ   كأو  مجمأوم مأادة الباطنأة العامأة فأى   االستاذ الدكتور / رئيس قسم طب االسرهخطاب   •

البكالور وس هو مجموم مادة المفاضله  فى حالة تساول المجموم الترامى الكلى فأى أختيأار النأواب المرشأحين 

 0تقدمه للعمل كنواب هذا العام من الدفعه المللعمل بقسم طب االسره 

 

  0  وافق المجلسالقرار: 

 

  %50التقل عن   MCQمذكرة بشن  قرار مجل  الكلية أ  أسئلة ال •

 0من بنوك االسئله بالنسبه للنظام القد م أو الكوزاد أو االمتحاناد التكو نيه بالنسبه للنظام الجد د   50%* 

   0من االسئله اد ده من المنهج  %25ة والكوزاد والفورماتف ( % االسئله متجددة ) من بنوك االسئل 25* 

  0  يرجْى لمزيد من المناقشه مع إدارة الجودة وشئون الطالب ورؤساء االقسام القرار: 
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 0مذكره بشن  انشاء دراه طب المسنين تابعه لقسم االمراض الباطنه العامه  * 

  0  وافق المجلسالقرار: 

 

مأدرس  – للطبيـب/ محمـد عصـمت عبدالحميـد علـى كحيلـهموافقه على منح ااازه خاره بدو  مرتأب  مذكره بشن  ال*  

  وذلك لرعا ه الوالد ن 10/8/2021مساعد بقسم اراحه المسالك البوليه والبوليه والتناسليه لمده عام اعتبارامن 
  0قانونية االجازة وهو عدم  وافق المجلس على رأى المستشار القانونى الموضح بالمذكرة القرار: 

 

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

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

 
 0  2021 فبرا ر : محضر راتمام لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 746 /1

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2021 فبرا رهر محضر راتمام لجنة المعامل  لش: 746 /2

 وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2021 فبرا ر :  محضر راتمام لجنة المكتباد  لشهر 746 /3

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

  كما هو موضح بالمذكرة  : أعتماد تشكيل لجنة خدمة المجتع وتنمية البيئة 746/  4

 وافق المجلس  القرار:  0

 

 

 0  بالمذكرة كما هو موضح  عامل: أعتماد تشكيل لجنة الم 746/  5

 وافق المجلس  القرار: 

 

 
 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

 

  0  2020/ 2019: مذكرة بشن  رعتماد تقار ر المقرراد والبرنامج لمرحلة البكالور وس عن عام  746 /6 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

دكتأوراه ( عأن عأام     –مقأرراد لمرحلأة الدراسأاد العليأا ) مااسأتير  : مذكرة بشن  رعتماد تقار ر البرامج وال  746  /7 

  0م  2020/  2019

 وافق المجلس  القرار: 

 

 -: مذكرة  بشن  رعتماد االتى : 746/  8

 برنامج مااستير الهستولوايا الطبيه – 1

 برنامج دكتوراه الهستولوايا الطبيه  – 2

 0حد م المرااع وذلك بعد مرااعة وتحد م الماده العلميه وت

 وافق المجلس  القرار: 
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  0 عالايه: مذكرة بشن  رعتماد دراة دبلومة مهنيه فى التغذ ة ال 746 /9

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0: مذكرة بشن  رعتماد دراة دبلومة مهنيه فى اراحاد اليد   746 /10

 وافق المجلس  القرار: 

 

احأاد الميكروسأكوبيه بأاالطرام واراحأاد الضأفيره رمأة مهنيأه فأى الج: مذكرة بشأن  رعتمأاد دراأة دبلو  746/  11

 0العصبيه للطرم العلول واالعصاب الطرفيه 

 وافق المجلس  القرار: 

 

  0 2021/  2/  1 وم االثنين الموافق  : محضر راتمام مجل  ردارة وحدة تمو ل االبحاث بالكلية  746 /12 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

         الــدكتوره / دعــاء أحمــد الســيدتعيأأين : خطأأاب قسأأم االمأأراض الجلد أأة والتناسأألية وامأأراض الأأذكورة بشأأن  746/  13

  0وظيفة أستاذ مساعد بالقسم _ لشغل  أبو طالب

 وافق المجلس  القرار: 

 

  0_ لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم  بالل عثمان النادى /  الدكتور: خطاب قسم اراحة العظام  بشن  تعيين 746 /14

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشأغل  مل أحمد محمود عبد المجيد أالدكتوره / : خطاب قسم الميكروبيولوايا الطبيه والمناعه  بشن  تعيين 746/   15

 0وظيفة أستاذ مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشأغل وظيفأة أسأتاذ مسأاعد   أميره فتحى السيد الجـزار الدكتوره / : خطاب قسم الصحة العامة  بشن  تعيين 746  /16

 0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشأغل وظيفأة  نشـوى مصـطفى عبـد المـنعم عـزوز الـدكتوره / ن  تعيين  : خطاب قسم االمراض الباطنة بش746  /17

 0أستاذ مساعد  بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم  امير محمد ابوالغيط محمد /  الدكتور: خطاب قسم طب االطفال بشن  تعيين  18/746

 وافق المجلس  القرار: 

 

لشأغل وظيقأة  – أمـانى محمـود إسـماعيل  عبـد الهـادى  /دكتوره الـلهستولواى  بشأن  تعيأين : خطاب قسم ا 746  /19

  0مدرس بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 
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لشأغل وظيقأة مأدرس طأب  – محمـد احمـد سـيد عبـدالغنى/  دكتورالـ: خطاب قسم طب االطفال بشن  تعيأين   746  /20

  0  االطفال

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

لشغل وظيقة   –  منتصر جمال احمد عبدالحميد  /دكتورال: خطاب قسم االمراض الصدر ه والتدر  بشن  تعيين    746  /21

 0مدرس بالقسم 

 وافق المجلس  القرار:  

 

 

لشأغل وظيقأة مأدرس   –  مريم عزت عبـدهللا احمـد/    دكتورهال: خطاب قسم الباثولوايا االكلينيكيه بشن  تعيين    746  /22

 بالقسم 

 وافق المجلس  ر: القرا

 

 

لشغل  – اسماء حسن محمد سليمان/  دكتورهال: خطاب قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكيه بشن  تعيين   746  /23  .

 وظيقة مدرس بالقسم .
 وافق المجلس  القرار: 

 
 الج االورام .لشغل وظيقة مدرس ع – اسماء عبد التواب  /دكتورهال: خطاب قسم عالج االورام بشن  تعيين  746 /24

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

لشغل وظيقة مأدرس  – الطبيب / رفيق رامز شوقى عزيز: خطاب قسم التدد ر والعنا ة المركرة بشن  تعيين    746  /25 

  0مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

  0ل وظيقة مدرس مساعد بالقسم لشغ – أالء محمود متولى /  هالطبيب: خطاب قسم الهستولواى  بشن  تعيين  746 /26

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

لشغل وظيقأة مأدرس مسأاعد  – محمد ربيع حامد  الطبيب / : خطاب قسم اراحة القلب والصدر  بشن  تعيين   746  /27

  0بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

للسـيده االسـتاذه الـدكتوره / عـال أحمـد : خطاب قسم االمراض العصبية والنفسيه   بشن  قرار أسأتالم العمأل   746  /28

ــوقى               وذلأأك بعأأد أنقطاعهأأا بعأأد أنتهأأاء راأأازة رعا أأة الوالأأد  2021/  1/  3_ أسأأتاذ االمأأراض العصأأبيه بتأأار    ش

  0 2020/  7/  31   فى

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 



8 
 

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

 ( بدال من 146حكم المحكمة الصادر بدصوص تعد ل دراة مادة الكيمياء الحيو ة لتصبح )   : مذكرة بشن  746/  29

 0 2020/  2019_ المقيد بالفرقة السادسة للطالب / محمود أحمد فائق أمين  ( دراة 144)  

 وافق المجلس  القرار: 

 

( تظلأم فأى مأواد   37بعأدد )    2020مبر  بتسأ: مذكرة بشن  التظلماد المقدمه من طالب الفرقة السادسأه دور  746  /30 

 0الفرقة السادسه 

 وافق المجلس  القرار: 

 

بشن   تظلمأاد الفرقأة السادسأه دور سأبتمبر   االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: خطاب    746/    31

2020 0  

 وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقة االولى الطالب / مبارك صديق محمد أدم : مذكرة بشن  العذر القهرل المقدم من 746 /32 

  0) وافد ( ألحتساب تغيبه عن امتحا  البلوك االول والثانى والطولى عذر مقبول  2021/  2020 

 وافق المجلس  القرار: 

 

قأأة االولأأى          _ المقيأأده  بالفر منجــدة جمــال صــابون دهــب/  هالطالبــ: مأأذكرة بشأأن  العأأذر القهأأرل المقأأدم مأأن  746 /33

  0) وافد ( ألحتساب تغيبها عن امتحا  البلوك االول والثانى والطولى عذر مقبول  2021/  2020

 وافق المجلس  القرار: 

 

 2021/   2020_ المقيد ن بالفرقة االولى    الطالب االتى أسماؤهم بعد : مذكرة بشن  العذر القهرل المقدم من   746  /34

  -امتحا  البلوك االول والثانى والطولى عذر مقبول وهم : ألحتساب تغيبهم عن

 

 مالحاظات فترة غياب البلوك  االسم م

 وافد  االول والثانى والطولى   حيى حامد  امهأحمد أس 1

 وافد  االول والثانى والطولى  حسين ربراهيم أبكر عمر  2

 وافق المجلس  القرار: 

 

 2021/   2020_ المقيد ن بالفرقة االولى    الطالب االتى أسماؤهم بعد م من : مذكرة بشن  العذر القهرل المقد   746  /35

  -ألحتساب تغيبهم عن امتحا  البلوك االول والثانى والطولى عذر مقبول وهم :

 مالحاظات فترة غياب البلوك  االسم م

 وافد  االول والثانى والطولى  أحمد ميرغنى عبد هللا  وسف  1

 وافد  االول والثانى والطولى  ح خالد أسامه محمود رال 2

 وافد  االول والثانى والطولى  سمر عبد الرحيم أدم ردر    3

 وافد  االول والثانى والطولى  نة عادل عثما  محمد لي 4

 وافد  االول والثانى والطولى  محمد المقدم عبد النارر عثما    5

 وافق المجلس  القرار: 

 

م أستثنائى هذا العام فقط على ا   تم تدر   بلوكاد الترم االول بأالتوازل مأع : مذكرة بشن  أقتراح عمل نظا  746/    36

الترم الثانى حتى  تمكن الطالب السودانين الوافد ن رلى كلية الطب من فهم المناهج حيم أ  الترم الثانى مبنى علأى التأرم 

 0االول  

 وافق المجلس  القرار: 
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لألئحة طالب كلية الطب _ اامعة أسيوط ) الئحة اد أدة ( كمأا هأو موضأح   : مذكرة بشا  نموذج تدطيطى    746/    37

  0بالمذكرة 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 0 وفقا للمجموم التراكمى2020مذكره بشن  اعتماد نتيجه البكالور وس دور سبتمبر38/746
 وافق المجلس  القرار: 

 
ور وس الطب والجراحه للطأالب النأااحو  دور سأبتمبر : مذكره بشن  الموافقه على عرض نتيجه امتحا  بكال39/746

 )الئحه حد ثه وقد مه (  2020

 وافق المجلس  القرار:  

 

 2021/  2020_ المقيد ن بالفرقة االولى   الطالب االتى أسماؤهم بعد : مذكرة بشن  العذر القهرل المقدم من  40/746

  -سجه المجهر ه والعينيه عذر مقبول وهم :ألحتساب تغيبهم عن امتحا  ماده مبادل التشر ح واالن

 

 الماده فترة غياب البلوك  االسم م

بيولوايا الدليه ووظيفتهاوبلوك  2021/ 3/ 5-2/ 28 أحمد هشام محمد انور  1

 المر ض والطبيب والمجتمع 

بيولوايا الدليه ووظيفتهاوبلوك  2021/ 3/ 5-2/ 28 محمد قطب محمد انور 2

 المر ض والطبيب والمجتمع 

 وافق المجلس  لقرار: ا

 
              _ المقيأأد ن بالفرقأأة االولأأى الطــالب االتــى أســماؤهم بعــد : مأأذكرة بشأأن  العأأذر القهأأرل المقأأدم مأأن  541/746

  -ألحتساب تغيبهم عن امتحا  البلوك االول والثانى والطولى عذر مقبول وهم : 2021/  2020

 

 مالحاظات فترة غياب البلوك  االسم م

 وافد  االول والثانى والطولى    حسن ادم ابكر  حنا  1

 وافد  االول والثانى والطولى  عرب محمد رالح  وسف  2

 وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقة الثالثه  حسن عبد الخالق مصلح الدربىالطالب / : مذكرة بشن  العذر القهرل المقدم من 42/746

 0بعذر مقبول 2021وبيولوايا التكاثر دور نا ر بلوك الغدد  ألحتساب تغيبه عن امتحا  2021/  2020 
 وافق المجلس  القرار: 

 
 2021/   2020  _ المقيأد بالفرقأة االولأى  حنان حسن ادم ابكر/    هالطالب: مذكرة بشن  العذر القهرل المقدم من  43/746

 0ألحتساب تغيبه عن امتحا    البلوك االول والثانى والثالم بعذر مقبول 

 وافق المجلس  ار: القر
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 ثالثا :العالقات الثقافية :

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

_  للسيد الطبيب / محمـد أبـو الحسـن عبـد الراضـى محمـد: مذكرة بشن  مد بعثة االشرام المشترك بالداخل   746/    44

تار   عودته وتسلمه العمل  ) 2020/  12/  13لمدة عام أعتبارا من المدرس المساعد بقسم طب القلب واالوعيه الدمو ة 

  0بالقسم ( أو الحصول على دراة الدكتوراه أ هما أقرب تار دا 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ المأدرس  أحمد جمال عبد المالـك مرسـى للسيد الطبيب / : مذكرة بشن  مد بعثة االشرام المشترك بالداخل   746  /45

) تار   عودته وتسلمه العمل بالقسم ( أو الحصول   2020/    12/    13من    المساعد بقسم الجراحة العامة لمدة عام أعتبارا

  0على دراة الدكتوراه أ هما أقرب تار دا 

 وافق المجلس  القرار: 

 

_ المأدرس بقسأم اراحأة العظأام  السيد الكتور / محمد مرسـى محمـد مرسـى: مذكرة بشن  الطلب المقدم من    746  /46

لألسأتفاده مأن  2022/  7/  31وحتأى  2021/  8/  1ب لمأدة عأام أعتبأارا مأن بدصوص سفره فى مهمة علميأة بمرتأ

المنحأأه الشدصأأية المقدمأأة لسأأيادته للتأأدر ب علأأى اراحأأة اليأأد بمستشأأفى برمنجهأأام بوال أأة أالبامأأا بالوال أأاد المتحأأدة    

  0االمر كية 

 وافق المجلس  القرار: 

 

المأدرس بقسأم الفسأيولوايا الطبيأه   –  رين محمـود عبـد الراضـىنسـالسيده الدكتوره /  : مذكره بشن  رعارة    746/    47

الثانى  للعمل بجامعة سفنك  بنسيوط الجد ده لمدة عام قابل للتجد د أعتبارا من تار   تسلمها للعمل خالل الفصل الدراسى 

  0 2021/  2020من العام الجامعى 

 وافق المجلس  القرار: 

 

للعمل بجامعة سفنك   االستاذ بقسم الهستولواى  – أمل طه أبو الغيط ده الدكتوره /  السي: مذكره بشن  رعارة   746/    48

 من العام الجامعىالثانى بنسيوط الجد ده لمدة عام قابل للتجد د أعتبارا من تار   تسلمها للعمل خالل الفصل الدراسى 

 2020  /2021 0  

 وافق المجلس  القرار: 

 

المدرس بقسم الكيمياء الحيو ة   للعمل  – إيمان مجدى محمد رضوان  سيده الدكتوره /  ال: مذكره بشن  رعارة    746  /49

مأن الثأانى بجامعة سفنك  بنسيوط الجد ده لمدة عام قابل للتجد د أعتبارا من تار   تسلمها للعمل خأالل الفصأل الدراسأى 

  0 2021/  2020العام الجامعى 

 وافق المجلس  القرار: 

 

االستاذ بقسم التشرح االدمى وعلم االانه    للعمل  – هبه كمال محمد   السيده الدكتوره /  بشن  رعارة : مذكره    746  /50

مأن الثأانى بجامعة سفنك  بنسيوط الجد ده لمدة عام قابل للتجد د أعتبارا من تار   تسلمها للعمل خأالل الفصأل الدراسأى 

  0 2021/  2020العام الجامعى 

 وافق المجلس  القرار: 

 

االسأتاذ بقسأم الكيميأاء الحيو أة    –عبد الحفيظ  عبد الرحيم محمد  /    السيد االستاذ الدكتور: مذكره بشن  رعارة    746  /51

 0( التار   التالى لبلوغ سن المعاش  2021/  3/  21للعمل بجامعة سفنك  بنسيوط الجد ده لمدة عام أعتبارا من ) 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 



 

 -:األساتذةـلـــس  مــــــجــــ

 
: خطاب قسم جراحة العظام بشأن تعيين الدكتور / حاتم محمد عبد المنعم   746/    1

  0بكر _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 
: خطـاب قســم الفســيولوجيا  بشـأن تعيــين الــدكتوره / إيمـان ســيد حســن     746/  2

  0عبد هللا _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 
: خطـــاب قســـم الباثولوجيـــا  بشـــأن تعيـــين الـــدكتوره / جيهـــان محمـــد          746/  3

  0عبد المنعم _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 
 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                         

 

 

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

 
 : قسم االشعه التشخيصيه: 746 /1

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

 11/1/2021إجتماع مجلس القسم فى  محضر 

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم جراحه العظام: 746 /2

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

 1/2/2021, 3/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الفارماكولوجي: 746 /3

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

 18/1/2021  محضر إجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم التوليد والنساء: 746 /4

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

 11/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم طب القلب واالوعيه الدمويه: 746 /5

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

 2/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماار:  القر

 : قسم الهستولوجي: 746 /6

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

 7/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه: 746 /7

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

 3/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الطب الطبيعي والروماتيزم: 746 /8

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

 8/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم التخدير والعنايه المركزه: 746 /9

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

 10/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم جراحه مخ االعصاب :  746 /10

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

 9/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الفسيولوجيا:  746 /11

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

 14/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 :االمراض الصدريه: قسم   746 /12

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

 24/1/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  
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 : قسم الكمياء الحيويه:  746 /13

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

 9/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم طب وجراحه العين:  746 /14

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

 14/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم االنف واالذن:  746 /15

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

 8/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم صحه المرأه:  746 /16

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

 8/2/2021,  28/2/2021فى  محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم بالباثولوجي:  746 /17

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

 9/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم جراحه االوعيه الدمويه:  746 /18

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

 15/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم جراحه القلب:  746 /19

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

 8/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم طب المناطق الحاره:  746 /20

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

 14/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 اأحيط المجلس علمالقرار:  

 : قسم جراحه التجميل:  746 /21

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

 28/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الفارماكولوجي:  746 /22

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

 8/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم العصبيه:  746 /23

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

 9/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الفيسولوجيا:  746 /24

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

 8/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة:  746/ 25

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

 14/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  
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 عي:ي: قسم عالج طب  746/ 26

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

 9/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 : قسم الطب الشرعي:  746/ 27

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

 21/2/2021ع مجلس القسم فى  محضر إجتما

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 : قسم االشعه التشخيصيه:  746/ 28

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

 28/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 : قسم امراض صدريه:  746/ 29

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

 21/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 : قسم التشريح  746/ 30

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

 10/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 
 : قسم الطفليات  746/ 31

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

 14/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 ل: قسم طب االطفا32/746

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

 21/2/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

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

 


