
 
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 مـــــــحضر اجتمـــــــــــــــــاع
 

 (747مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                        
 

 

   2021/  3/ 24الموافق   االربعاءالمنعقد يوم   
  

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

 

 
 دارى ى االــنــبــمــالــه بـيـانـمـثــة الــاعــقــالمكان االجتماع :                 

 

 ديــــه عـــشــر  صــباحاموعد االجتماع : الــســاعــــــة الحـــــا     

 

 

 عميــــــــــــــد الكلية:

   
   عميد الكلية                      محمد أحمد عطية عالءاألستاذ الدكتـور/         

 

 وكــــــــــالء الكليـــة :      
 

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

          

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة                               األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود         

 

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

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

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                         عبير الرفاعى محمد      الدكتور /ألستاذ ا           

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب              األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                               

 قسم التوليد وأمراض النساء رئيس                            طارق خلف الحسينى  األستاذالدكتور /           

 رئيس قسم االمراض الصدرية               االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

                           رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                         الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ           

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

 رئيس قسم طب االطفال                                     ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال           

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

 رئيس قسم الجراحة العامة         االستاذ الدكتور / هشام على رياض                                      

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

 م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                       األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى              

 قــســم جراحة المسالك البولية  رئــيس         األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                  

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية             األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                    

 رئيس قسم الصحة العامة              االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين               

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

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

                               رئيس قسم التشريح               االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد                     

      رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق            األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن                                  

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                               الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

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

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

 رئيس قسم طب االسره           االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                          

 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي        األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                             

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة                االستاذ الدكتور/ حسين فريد وشاحى                     

 استاذ جراحة المخ واالعصاب             االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف              

 أستاذ البكتريا والمناعه        االستاذ الدكتور /  أحمد صادق حسن                              

 أستاذ الفارماكولوجى            يم عبد المعز عاصى              عظاالستاذ الدكتور /  عبد ال

 أستاذ الهستولوجى                              االستاذ الدكتور / منال محمد شحاته مهران

  ريحــــــــأستاذ التش           االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                 

 أستاذ الجراحة العامة              / صالح ابراهيم محمد                      االستاذ الدكتور 

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين            األستاذ الدكتور /  ايمن السيد حسب هللا            

 أستاذ االمراض الباطنة            االستاذ الدكتور / لبني فرج التوني                                        

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                          االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                   

 مدير المستشفيات الجامعية   األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد                      

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى     / أحمد محمد مخلوف                                االستاذ الدكتور 

 اتـاذ  الطفيليـــــــاالستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس                               أست

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية      /  نغم نبيل محمود                                  الستاذ الدكتور  ا           

 دير ـــــــالتخ استــــــــأذ                          جيهان أحمد سيد محمداالستاذ الدكتور /            

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

 أستاذ أمراض القلب        الستاذ الدكتور / يحى طه كشك                                   ا

 أستاذ جراحة المسالك البولية          االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز                       

 اذ طــــب االطفــــال أست يز                     االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد العز

 مدير وحدة ضمان الجودة         األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       

 أستاذ  الصحة  العامة               االستاذ الدكتور / صبره محمد احمد عبد هللا                      
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   -األساتذة المساعدون:
                      

  أستاذ مساعد طب وجراحة العين                السيد الدكتور / جمال الدين راشد عثمان ربيع                   

 -المدرســــــــــــــــــون:         
 

 مدرس جراجه التجميل   الدكتور / محمد احمد عبدالرحيم                                     
      

 ج   :أعضاء  من الخار
   

 مدير مديرية الشئون الصحية                     السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 
 رئيس قسم الفارماكولوجـى              األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                          

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

 رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرة              الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل               األستاذ
رئيس قسم طب وجراحة العي                                                                      االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                  

 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                             األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                
 رئــيـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                              األستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد 

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

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 
 أستاذ عالج االورام والطب النووى          تور / ساميه عبدالكريم على                        االستاذ الدك

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل        األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                         

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

 أستاذ الكيمياء الحيوية      االستاذ الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                  

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية  األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                      
 أستاذ االمراض العصبية والنفسية  اجح                                      االستاذ الدكتور/ طارق علي ر

 استاذ جراحه العظام       روق                      االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فا
 مدرس جراحة القلب والصدر                الدكتور / أنور أمين عطية                                 

 

 يب  عن الحضور السادة :وتغ

 
 رئيس قسم الفسيولوجيا                                 األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل            

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                        األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                 
 أستاذ طب وجراحة العين       االستاذ الدكتور/  عمر محمد على                                 

 أستاذ جراحة العظام      األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                      

 احة القلب والصدر                 أستاذ جر         االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                    
    أستاذ جراحة التجميل والحروق            األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل                                     

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

 أستاذ االمراض الصدرية                االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبان                                 

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

 عميدة كلية التمريض                     السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا              

 نــــــقيب االطبــــــــاء          السيد الدكتور / ضياء الدين عبد الحميد                        
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 أوالً : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

                                     *******************************                                                                                                                    
  1220/  3/  32( المنعقد في    674المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار: 
 

                                   ً    تخطيط والتنسيق والمتابعةمسائل ال : ثانيا

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

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

 

  بشاااإ افااافة  والبحتتوث االستتتاذ التتدكتور / وكيتتل الكليتتة لشتتئون الدراستتات العليتتا* خطااا  

 0الى لجنة الدراسات العليا  الدكتور / مدير وحدة ضمان الجودة االستاذ
  0وافق المجلس  القرار:  

 
 

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

***************************************   
 0  2021 مارس وتنمية البيئة لشهر : محضر اجتماع لجنة خدمة المجتمع 747/ 1

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2021 مارسمحضر اجتماع لجنة المعامل  لشهر : 747/ 2

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2021 مارس :  محضر اجتماع لجنة المكتبات  لشهر 747/ 3

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

 0 2020/  2019: مذكرة بشأإ اعتماد التقرير السنوى للكليه عن عام  747/  4

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2020:مااذكرة بشااأإ اعتماااد تقرياار المواكااهات الشااكليه للورقااه اسمتحاليااه للدراسااات العليااا عاان دور  كتااوبر  747/  5

 0 2020المنعقد فى شهر ديسمبر 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 وير التعليم الطبى  :مركز تط

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

  0: مذكرة بشأإ تعديل توكيف الدبلومه المهنيه فى التعليم الطبى على  إ تكوإ مدة الدراسه بها عاما اكاديميا  747/ 6 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 يةالـتـنـفـيـذ : الـمــســائــلثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

 

_ لشالل وييهاة  التدكتور / محمتد إبتراهيم أحمتد: خطا  قسم  جراحة اسوعيه الدمويه والشارايين بشاأإ تعياين  747/  7 

  0 ستاذ مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشالل وييهاة  ساتاذ مسااعد     التدكتور / محمتد جميتل محمتد أبتو العتالبشاأإ تعياين  : خطا  قسم طا  اسطهاا  747/  8

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشالل  دعتاء محمتد عبتد الترحمن /  هالتدكتوربشاأإ تعياين  الط  الشرعى والسموم اسكلينيكياة : خطا  قسم  747/ 9 

 0بالقسم وييهة  ستاذ مساعد 

  0جلس  وافق المالقرار: 

 

الدكتور / أحمد محمود عبد الاله : خطا  قسم اسمراض الجلدية والتناسلية وامراض الذكوره بشأإ تعيين  747/  10 

  0_ لشلل وييهة مدرس بالقسم الشيبانى 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييهة مدرس  مدالطبيبه / الشيماء حسن مح: خطا  قسم التخدير والعناية المركزة بشأإ تعيين  747/  11

   0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشالل الطبيتب / أحمتد عبتد الناصتر حستين : خطا  قسم  جراحة اسوعيه الدموياه والشارايين بشاأإ تعياين  747/  12 

  0وييهة مدرس  مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشالل وييهاة  لطبيب / خالد عصمت حسين محمتداالتددرإ بشأإ تعيين : خطاب  قسم اسمراض الصدريه و 747/  13

  0مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_  الطبيبه / دينا رضا رجب غريب ، الطبيبه / أسماء محمود محمد الطيب: مذكرة بشأإ اسلتماس المقدم من  747/  14

  0م لشلل وييهة معيدين بالقسم  طباء مقيمين بقسم اسمراض الصدريه _ لتعيينه

 0رفض المجلس االلتماس القرار: 

 

_  ستاذ جراحة العظام بجامعة  االستاذ الدكتور / نشأت حنس نعام: خطا  قسم جراحة العظام بشأإ تعيين 747/  15

ماء المتميزين الينوى بالوسيات المتحده اسمريكية محافر زائر غير متهرغ بقسم جراحة العظام ط   سيوط كأحد العل

 0وذلك طبقا للقالوإ

  0وافق المجلس  القرار: 
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_ المعيده بقسم ط   مراد  الطبيبه / جهاد صالح الدين جالل: خطا  قسم ط  وجراحة العين بشأإ لقل  747/  16

_ المعيد بقسم ط  وجراحة العين _  الطبيب / إسالم محمد محمد أحمد جودهوجراحة العين _ جامعة  سيوط  بالبد  مع 

 0كلية ط  قنا _ جامعة جنو  الوادى 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ مادرس بقسام طا   الستيد التدكتور / محمتد أبتو بكتر علتى محمتد نصتر: مذكرة بشأإ النظر فاى الهااء خدماة  747/ 17 

 6          ( من قالوإ تنظيم الجامعات والتى  لتهت فى 117وجراحة العيوإ بعد  لتهاء المده القالوليه المحدده فى الماده ) 

  0 2020/  8/  6أللقطاعه عن العمل بتاريخ  2021/  2/ 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 0 الطبيب / محمد عصمت عبد الحميد على كحيله: خطا  قسم جراحة المسالك البوليه  بشأإ استقاله  747/ 18 

  0 االستقاله على قبول وافق المجلس القرار: 

 

 0 2017/  2016: مذكرة بشأإ تكليف المعيدين باسقسام اسكلينيكية دفعة  747/ 19 

 

 

 عدد االطباء المكلفين للتعيين بدرجة معيد القسم

 (  2)  قسم جراحة االنف واالذن والحنجرة 

 ( معيد بوحدة السمعيات  1) 

 ( معيد بوحدة التخاطب  1) 

 (  2)  وليه والتناسليهقسم جراحة المسالك الب

 ( 4)  قسم جراحة القلب والصدر

 ( 2)  قسم جراحة االوعيه الدمويه

 ( 2)  جراحة التجميلقسم 

 ( 3)  قسم جراحة المخ واالعصاب 

 (  3)  قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل 

 ( 3)  قسم االمراض الصدريه 

 ( 4)  قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمى 

 ( 2)  قسم االمراض الجلديه والتناسليه وأمراض الذكوره

 (  2)  قسم االمراض العصبيه والنفسيه

 ( معيد أمراض عصبيه  1) 

 ( معيد أمراض نفسيه 1) 

 ( 3)  قسم طب القلب واالوعيه الدمويه

 (  3)  قسم امراض النساء والتوليد

 ( 3)  قسم طب وجراحة العين

 ( 4)  رام والطب النووىقسم عالج االو

 ( 4)  قسم االشعه التخيصيه

 (  4)  قسم الجراحة العامة 

 ( 11)  قسم التخدير والعناية المركزة 

 (  10)  قسم طب االطفال 

 (  9)                                   قسم االمراض الباطتة 

 (   5)                                    قسم الباثولوجيا االكلينيكية

  0 على تكلييف االعداد المطلوبه قرين كل قسم وافق المجلس القرار: 
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 -ثانيا:شئون الطالب :
***************  

 2021_ المقياده بالهرقاه اللاللاه  الطالبه / حبيبته محمتد محمتود عثمتان: مذكرة بشأإ العذر القهرى المقدم من  747/  20

امتحالات التحريرى والعملى فقط فى بلوك اللدد وبيولوجيا التكاثر وبلوك البحث  واسكتشاف وبلاوك تليبها عن سحتسا  

  0عذر مقبو    2021على الدليل دور يناير  اساسيات  الط  المبنى 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021المقياد  بالهرقاه اللاللاه _  أميتر ستليمان مستلم محمتد /  الطالتب: مذكرة بشاأإ العاذر القهارى المقادم مان  747/ 21

  0عذر مقبو    2021سحتسا  تليبه عن بلوك اللدد وبيولوجيا التكاثر  التحريرى والعملى  فقط دور يناير 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ه _ مقباو  محماوس  بالهرقا حسن عبد الخالق مصتلح التدربى  /  الطالب: مذكرة بشأإ العذر القهرى المقدم من  747/ 22

  0عذر مقبو    2021سحتسا  تليبه عن امتحاإ  بلوك الجهاز العصبى  دور يناير  2021اللالله 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيااد بالهرقااه اللاللااه حستن عبتتد الختتالق مصتتلح التدربى  /  الطالتتب: ماذكرة بشااأإ العااذر القهارى المقاادم ماان  747/ 23

  0عذر مقبو    2021اسيات  الط  المبنى  على الدليل دور يناير سحتسا  تليبه عن امتحاإ بلوك اس 2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021_ المقياد بالهرقاه اللاللاه  مصتطفى محمتد خلتف محمتد /  الطالتب: مذكرة بشأإ العذر القهرى المقادم مان  747/ 24

واسكتشااف وبلاوك اساسايات  الطا  المبناى   سحتسا  تليبه عن امتحالاات بلاوك اللادد وبيولوجياا التكااثر وبلاوك البحاث 

  0عذر مقبو    2021على الدليل دور يناير 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021_ المقياده بالهرقاه اللاللاه  أميتره خالتد أحمتد عثمتان الطالبته / المقادم مان لمرفاى : مذكرة بشأإ العذر ا 747/ 25

  0عذر مقبو    2021فى بلوك اللدد وبيولوجيا التكاثر دور يناير سحتسا  تليبها عن امتحالات التحريرى والعملى 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021_ المقيده بالهرقه اللاللاه  إبراهيم أحمد محمد مخلوف /  الطالبى المقدم من مرف: مذكرة بشأإ العذر ال 747/ 26

  0عذر مقبو    2021لوجيا التكاثر دور يناير عن امتحالات التحريرى والعملى فى بلوك اللدد وبيوتليبه سحتسا  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021_ المقيااد بالهرقااة اللاليااة  الطالتتب / محمتتد نصتتر التتدين عثمتتان: مااذكرة بشااأإ العااذر القهاارى المقاادم ماان  747/  27

بلاوك مقدماة عان رعاياة ألحتسا   تليبه عن امتحالات بلوك الجلد والجهاز العضالى والهيكلاى وبلاوك الجهااز الهضامى و

   0عذر مقبو    2021( دور يناير  2المريض  ) 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ألحتساا    2021_ المقياد بالهرقاة اللالياة  محمد أبو زيد محمتدالطالب / : مذكرة بشأإ العذر القهرى المقدم من  747/ 28

 ك الجهاز الهضمى وبلوك مقدمة عن رعاية المريض  تليبه عن امتحالات بلوك الجلد والجهاز العضلى والهيكلى وبلو

   0عذر مقبو    2021( دور يناير  2) 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021_ المقيااد بالهرقااة اللاليااة  كتتريم عتتامر عبتتد العزيتتز الطالتتب / : مااذكرة بشااأإ العااذر القهاارى المقاادم ماان  747/ 29

ز العضالى والهيكلاى وبلاوك الجهااز الهضامى وبلاوك مقدماة عان رعاياة ألحتسا   تليبه عن امتحالات بلوك الجلد والجها

   0عذر مقبو    2021( دور يناير  2المريض  ) 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 2021_ المقيااد بالهرقااه اللاليااه  الطالتتب / طتتارق رفعتتت لملتتوم حستتنمااذكرة بشااأإ العااذر القهاارى المقاادم ماان :  747/ 30 

مقبو     عذر  2021/  2020عن دور يناير  )   GITإ التحريرى فى بلوك الجهاز الهضمى ) ألحتسا  تليبه عن امتحا

0 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021_ المقياد بالهرقاه اللالياه  أحمد عبد الناصر أحمد جمعته الطالب / : مذكرة بشأإ العذر القهرى المقدم من  747/ 31

عااذر     2021/  2020عاان دور يناااير  جهاااز القلاا  واسوعيااه الدمويااة وك ألحتسااا  تليبااه عاان امتحاااإ التحرياارى فااى بلاا

 0مقبو  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  -كاستى : 2022/  2021: مذكرة بشأإ اسعداد المقترح قبولها فى العام الجامعى  747/  32

 0( طال  وافد  150( طال  معادله + )  50( طال  وطالبه +  )  200عدد ) 

  0وافق المجلس  : القرار

 

 : مذكرة بشاإ العذر القهرى المقدم من الطال  الموفحه  سماؤهم بالمذكرة _ المقيدين بالهرقه اسولى 747/  33

  0عن دخو  اسمتحاإ ألحتسا  تليبهم عذر مقبو     2021/ 2020 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

                  2017/  2016_ المقياااد بالهرقاااه اللالياااه  حاته العتتتزبالطالتتتب / محمتتتد أحمتتتد شتتت: ماااذكرة بشاااأإ وقاااف قياااد  747/ 34 

 0للمره اللاليه وذلك لظروف سهره للخارج  2021/  2020) باق لإلعادة ( 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ن جامعه _ المقبو  محوس م للطالب /حسن عبد الخالق مصلح الدربى: مذكرة بشأإ اعتماد بياإ الحاله الدراسيه 35/747

 0حس  سئحة كلية الط  _ جامعة  سيوط  2021/  2020البطاله بالسوداإ بالهرقه اللالله هذا العام 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

        _ المقيااد بالهرقااة اللاليااه الطالتتب / طتتارق عبتتد التتاله علتتى أحمتتد: مااذكرة بشااأإ العااذر القهاارى المقاادم ماان  747/  36

( ( عان دور ينااير  GITيبه عن  متحاإ التحريرى ، العملاى فاى ) بلاوك الجهااز الهضامى ) ألحتسا  تل 2021/  2020

  0بعذر مرفى مقبو   2021/  2020

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيد بالهرقة   الطالب / يحيى سيد عبد الحى عبد القادر: مذكرة بشأإ العذر القهرى المقدم من  747/  2:  747/  37

( ( عن دور  GITألحتسا  تليبه عن  متحاإ التحريرى ، العملى فى ) بلوك الجهاز الهضمى )  2021/  2020اللاليه 

  0بعذر مرفى مقبو   2021/  2020يناير 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

          _ المقياااد بالهرقاااة اللالياااه الطالتتتب / حمتتتزه جعفتتتر إبتتتراهيم محمتتتد: ماااذكرة بشاااأإ العاااذر القهااارى المقااادم مااان  747/  38

 ألحتسا  تليبه عن  متحاإ التحريرى ، العملى فى ) بلوك الجهاز الهضمى  2021/  2020

 (GIT  عن دور يناير ) )0بعذر مرفى مقبو   2021/  2020  

  0وافق المجلس  القرار: 

 
                  2021/  2020 _ المقيااد بالهرقااه اسولااى  عبتتد التترحمن هتتانى ستتيد جتتابر الطالتتب / : مااذكرة بشااأإ وقااف قيااد  747/ 39

  0للمره اسولى 

  0وافق المجلس  القرار: 
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: مذكرة بشأإ عمل لظام  سلنائى بناء على تعليمات المجلس اسعلى للجامعات هذا العام فقاط للطاال  الوافادين  747/  40

هام المنااهح حياث  إ التارم اللاالى مبناى علاى السوداليين واإ يتم تدريس بلوكات الترم اسو  بالتوازى حتاى يتمكناوا مان ف

الترم اسو  وقد تم وفع الخطه الدراسيه ولاذلك الرجااء عمال دور  ساتلالئى سمتحالاات بلوكاات التارم اسو  علاى  إ ياتم 

 0عقدها بعد  لتهاء امتحالات بلوكات الترم اللالى 
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 ثالثا :العالقات الثقافية :

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

 

_ المدرس  للسيد الطبيب / محمود كمال عبده خير هللا: مذكرة بشأإ مد بعلة اسشراف المشترك بألجلترا  747/  41

وذلك ألستكما  اسبحاث  2022/  5/ 10حتى  2021/  6/  11المساعد بقسم اسشعه التشخيصية لمدة عام  عتبارا من 

  0خاكه الخاكه برسالة الدكتوراه وعلى لهقته ال

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 – للسيد الطبيب / مصطفى محمد البدرى محمد: مذكرة بشأإ مد اسجازة الدراسيه بمرت  بالمملكة المتحده  747/ 42 

وذلك  2022/  1/  18حتى  2021/  1/  19المدرس المساعد بقسم جراحة القل  والصدر  لمدة عام  عتبارا من 

  0س شروط اسيهاد السابقه ألستكما  التدري  وبنه

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مــــا يـــســـتــجــد مــن أعـــمــال

 
 شئون االفراد :

 
_ لشالل وييهاة مادرس مسااعد  الطبيبه / غاده صفوت عبتد النعتيم: خطا  قسم اسمراض الباطنة بشأإ تعيين  747/  1 

  0بالقسم 

  0ق المجلس  وافالقرار: 

 

_ اسساتاذ المسااعد بالقسام  الدكتوره / أستماء عبتد الحكتيم نفتادى : خطا  قسم الباثولوجيا اسكلينيكية بشأإ  لقل 747/  2

 0حس  اللوائح والقوالين وعلى درجة شاغره بجامعة قنا  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المدرس بالقسام  الدكتور / سليمان عاصم محمد عبد الرازقلة : خطا  قسم الباثولوجيا اسكلينيكية بشأإ استقا 747/  3

  0 2020/  9/  1من العمل كمدرس بالقسم  عتبارا من 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مــــــجـــــلـــــس االســـــــاتـــــــذه

 

: خطتتاب قستتم طتتب االطفتتال بشتتأن تعيتتين التتدكتور / أستتامه  747/ 1

  0بالقسم  لعشير أحمد _ لشغل وظيفة أستاذمحمود ا

 

  0القرار: وافق المجلس  
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32 
 

 

  : األقساممجالس 

 : قسم التوليد والنساء: 747/ 1

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

 8/2/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الهستولوجى :2/747

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

 8/3/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم جراحه التجميل : 3/747

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

 8/3/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمى 4/747

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

 8/3/2021حضر اجتماع مجلس القسم فى م
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبيه 5/747

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

 10/3/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجره 6/747

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

 8/3/2021فى محضر اجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الطب الشرعي:7/747

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

 14/3/2021 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم التشريح8/747

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

 8/3/2021 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 لباثولوجيا : قسم ا9/747

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

 ، 8/3/2021محضر اجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علماالقرار:  

 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه: 10/747

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

 10/3/2021 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم جراحه المخ واالعصاب :11/747

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

 9/3/2021 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 : قسم التخدير والعنايه المركزه:12/747

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

 10/3/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 قسم الكمياء الحيويه: :13/747

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

 2021/  3/  22محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم طب االطفال : 14/747

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

 14/3/2020محضر اجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم طب القلب واالوعيه الدمويه:15/747

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

 16/3/2021 إجتماع مجلس القسم فى محضر
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 قسم طب وجراحة العين : :747/  16

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

  2021/  3/  14جتماع مججلس القسم فى إمحضر 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الميككروبيولجيا الطبية والمناعه :  747/  17

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

 2021/   3/  14محضر إجتماع مجلس القسم ى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الصحه العامه : 747/  18

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

 2021/  3/  8،  2021/  3/  22محضر إجتماع مجلسس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم جراحة االووعييه الدمويه : 747/  19

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

 2021/  3/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل : 747/  20

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

  2021/ 3/  16محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم االمراض الصدريه : 747 / 21

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

   2021/  3/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم جراحة القلب والصدر : 747/  22

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

  2021/  3/  17محضر إجتماع مجلس  القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الفارماكوجى : 747/  23

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

  2021/  3/  8محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية :747/  24

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

 2021/  3/  21محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 حيط المجلس علماأالقرار:  

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه : 747/  25

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

 2021/  3/  15محضر إجتماع مجلس السم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم عالج االورام والطب النووى  : 747/  26

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

 2021/  3/  9سم فى قمحضر إجتماع مجلس ال
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الطفيليات  : 747/  27

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

 2021/  3/  11سم فى قمحضر إجتماع مجلس ال
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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