
 

   

 

 

  
 

                        يهأمانة مجلس الكل     

                       

 مـــــــحضر اجتمـــــــــــــــــاع                                      

 (748مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                    

 

  2021/  4/ 25موافق  المنعقد يوم  االحد ال        

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

 

 
 مكان االجتماع : الــقــاعــة الــثـمـانـيـه بــالــمــبــنــى االدارى                 

 

 عـــشــر  صــباحاموعد االجتماع : الــســاعــــــة الحـــــاديــــه      

 

 عميــــــــــــــد الكلية:

   
   عميد الكلية                   عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/         

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :     

 
 التعــلــيــم والــطـــالب وكيل الــكـليـة لشـــئون                أماني عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /          

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

 

 ئةوكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البي                     األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود               
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  رؤســــــاء األقســــام :
 رئـــــيــــس قسم الطفيليات)امين المجلس (                            األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب    

         الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                 عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة           ن عبد المنعم السيد            االستاذ الدكتور / عالء الدي ,         

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                     خلف الحسينى طارق  األستاذالدكتور /           

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية        االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                  الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع ستاذاأل           

  رئيس قسم طب وجراحة العين     االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                            

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

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

 لجراحة العامةرئيس قسم ا                  االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                    

  م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                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                                  

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية     األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                     

 رئيس قسم الصحة العامة   االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                   

 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  ذ الدكتور / مصطفى سعد خليل أحمد                   األستا

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

                        فسيولوجيارئيس قسم ال               مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

  ,                               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 غنيماألستاذ 

 رئيس قسم طب االسره             االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران               

 

 األساتــــــذة :
 

 أستاذ جراحة العظام     األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم               

 أستاذ البكتريا والمناعه     تور /  أحمد صادق أحمد حسانين              االستاذ الدك

 أستاذ الطب الشرعى والسموم         رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                االستاذ الدكتور /  عبد العظيم عبد المعز عاصى 

 أستاذ الهستولوجى            مرزوق محمد عبد الحافظ   االستاذ الدكتور /  أمل

 أستاذ عالج االورام والطب النووى        كريم على                 االستاذ الدكتور / ساميه عبدال

  االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                   أستاذ التشريح

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين              سيد حسب هللا األستاذ الدكتور /  ايمن ال           

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                     األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين   

 ولــوجيااالستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                         أســـــــتـــاذ الـــباثـــ           

 مدير المستشفيات الجامعية          األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد      

 أستاذ  الطفيليات                      االستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس

 دية والتناسلية االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران            أستاذ االمراض الجل           

 استاذ التخدير                  جيهان أحمد سيد محمد  االستاذ الدكتور /            

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

 ب المناطق الحارة والجهاز الهضمى أستاذ ط                   االستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده        

 األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                              االستاذ الدكتور/ طارق علي راجح  

 أستاذ طــــب االطفــــال        سى              االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عي

 مدير وحدة ضمان الجودة    على مخلوف                   األستاذ الدكتور/ هدى أحمد 
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 أستاذ  الصحة  العامة  االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                         

 استاذ جراحه العظام                       حمد فاروق  االستاذ الدكتور/ اسامه ا       

  

 -األساتذة المساعدون:
                           

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

 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية                 محمد خليل           السيد الدكتور / محمد سمير            

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس طب االطفال                                 الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم    

 

 مدرس جراجه التجميل          الدكتور / محمد احمد عبدالرحيم                            

      
 

 أعضاء  من الخارج   :
   

 عميدة كلية التمريض           السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

 -عن الحضور السادة: أعتذر

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

 رئيس قسم الفارماكولوجـى       األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                             

 رئيس قسم طب االطفال          االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                    

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                                   األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد    

 أستاذ االمراض الباطنة      االستاذ الدكتور / لبني فرج التوني                                          

 القلبأستاذ أمراض     االستاذ الدكتور / يحى طه كشك                                   

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب          األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                   

 أستاذ الفسيولوجي    األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                               

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة        بد العال                       االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر ع

 استاذ جراحة المخ واالعصاب           االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف              

 أستاذ طب وجراحة العين    االستاذ الدكتور/  عمر محمد على                                  

 أستاذ جراحة القلب والصدر                       الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                     االستاذ 

                                                                                                                                                       أستاذ الجراحة العامة                                                               االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت               

    أستاذ جراحة التجميل والحروق       األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل                            

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى       د محمد مخلوف                            االستاذ الدكتور / أحم

  /  نغم نبيل محمود                                   أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية  الستاذ الدكتور  ا

 الكيمياء الحيوية أستاذ   االستاذ الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                  

 أستاذ االمراض الصدرية            االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبان                      

 أستاذ جراحة المسالك البولية                 االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز            

 مدير مديرية الشئون الصحية                  السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ              

  نقيب االطباء             الحميد         ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 
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 أوالً : المصادقة على محضر الجلسة السابقة                                              

                                     *******************************                                                                                                                  
  1220/  3/  42( المنعقد في    774المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار:    

 
 

                                   ً    مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيا

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

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

 
ين مةن االباةاا المقييمةين المكل ةين للعمةل بالمستشة يام الجامعيةع التابعةع لكليةة ف المعيةديمذكرة بشأن تعديل الئحةة تكلية *

الطب والمكل ين للعمل بمستش ى االورام الجامعى التابعع لمعهد جنةو  مصةر لةاورام ليكةون  نةار قةرار والةف بتكليةف 

شهر وذلة  فةى جميةال االقسةام  24عن  المعيديين من االبااا المقيميين فقط فى القسم الذى عمل فيع فترة بايب مقيم ال تقل

المناظره وبالطاال فى االقسام الغير مناظره مثل ) قسم جراحة االورام ، قسم بب االورام وامراض الدم السةرباييع ، قسةم 

  0اورام االب ال وأمراض الدم السربايية ( و ى اقسام بالمعهد اليوجد لها يظير بكلية الطب  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_لنةدن  king's collegeكةارر والجراحةع فةي ت_اسةتاذ بةب الاالستتاذ التدكتور /يعقتوب عبتدهللا خلتفذكره بشةأن تعةين م*

 0كمحالر زائر غير مت رغ بقسم امراض النساا والتوليد _جامعع اسيوب

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ االسةتاذ المسةاعد بقسةم االمةراض الاابنةع  السيده الدكتوره / غتاده عبتد الترحمن محمتدمذكرة بشأن الطلب المقدم من  *

  0  2021/  5/  27 – 26لعقد المؤتمر السنوى مال الجمعيع المصريع للغده الدرقيع المزمال عقده 

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0مذكرة بشأن أمتحانات الدراسات العليا * 

 

من يرغب متن االقستام فتى تأجيتل االمتحتان على القرار : وافق المجلس على أن امتحانات الدراسات العليا فى موعدها و

بصفه أستثنائيه الرجاء إرسال الطلب إلى مكتب السيد االستاذ التدكتور / وكيتل الكليته لشتئون الدراستات العليتا والبحتوث 

 0 فى أقرب وقت حتى يتثنى عمل جدول أستثنائى له

 

مذكرة بشأن الخطا   المرسل من معالى مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى بشةأن تةدريب السةاده أعضةاا  ي ةة * 

 2021/  4/  24التدريس بكليام القطاع الطاى على ) أساليب القياس والتقويم وبناا بنور االسة لع ( وذلة  فةى ال تةره مةن 

  0رؤساا االقسام والتنايع على اللجان الثالريع بسرعة تسجيل أسمائهم وقد تم عمل جميال  0 2021/  5/  30حتى 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 0شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د / وكيل الكلية ل 0مكتب أ 

***************************************   
 0  2021 أبريل شهر: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمال وتنمية الاي ة ل 748/ 1

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2021 أبريلمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 748/ 2

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2021 أبريل :  محضر إجتماع لجنة المكتاام  لشهر 748/ 3

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 وحدة ضمان الجودة :

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

ان تقريةةةر الدراسةةةع التدقيقيةةةع للمراجعةةةع الذاتيةةةع امتحايةةةام الدراسةةةام العليةةةا عةةةن دور أكتةةةوبر : مةةةذكرة بشةةة 748/ 4 

  0  2020والمنعقد فى ديسمار 2020

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 شئون االفراد : أوال : 

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

_  ره / ريهام ماهر عبتد الجتابرالدكتووالتناسليع وأمراض الذكوره بشأن تعيين  : خطا  قسم االمراض الجلدية  748 / 5

  0غل وظي ة أستاذ مساعد بالقسم لش

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةغل وظي ةة مةدرس  كتور / أحمتد ستعيد ستعد إمبتابىالتدن تعيةين قسم التخدير والعناية المركزة بشأ: خطا   748/ 6 

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةغل وظي ةة مةدرس      التدكتور / محمتد نتاجى زكتى فهتيمن تعيةين بشةأ : خطا  قسم التوليةد وامةراض النسةاا  748/ 7

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةغل وظي ةة مةدرس       الدكتور / رضا صالح محمد حستينن تعيين بشأ ا : خطا  قسم التوليد وامراض النسا 748/ 8

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

           إيمتتان فتحتتى أحمتتد/  هالتتدكتورن تعيةةين بشةةأ االمةةراض الجلديةةع والتناسةةليع وأمةةراض الةةذكوره : خطةةا  قسةةم  748/ 9

 0_ لشغل وظي ة مدرس بالقسم  عبد الناصر

  0افق المجلس  والقرار: 
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_ لشةغل وظي ةة   الدكتور / محمود محمد عتاطف احمتد ستالمن تعيين بشأ : خطا  قسم جراحة القلب والصدر  748/ 10

 0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 0_ لشغل وظي ة مدرس بالقسم    الدكتوره / مها عمر محمودن تعيين بشأ: خطا  قسم بب وجراحة العين   748/ 11

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشةغل    الدكتور / أحمتد محمتد أبتو الفتتحن تعيين بشأ : خطا  قسم بب المنابق الحاره والجهاز الهضمى   748/ 12

 0وظي ة مدرس  بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشةغل وظي ةة   د محمتدالتدكتور / ستيد مصتطفى ستين تعيةين بشأ : خطا  قسم االمراض العصايع والن سيع   748/ 13

 0الطب الن سى بالقسم  مدرس 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

  0_ لشغل وظي ة مدرس بالقسم  رشا احمد مدكور /  هالدكتور: خطا  قسم االمراض الاابنع بشأن تعيين  748/ 14

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل    الطبيبه / زينب إبراهيم سيد عبد الفضيلتعيين ن بشأ: خطا  قسم الميكروبيولوجيا الطايع والمناعع   748/ 15

 0وظي ة مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظي ة مةدرس مسةاعد    الطبيبه / فاطمة السيد مصطفىن تعيين بشأ : خطا  قسم ال سيولوجيا الطايع  748/ 16

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

    _ لشةغل وظي ةة مةدرس مسةاعد    مهتا بغتدادى تهتامىالطبيبته / ن تعيين بشأ قسم ال سيولوجيا الطايع  : خطا  748/ 17

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظي ة مدرس    خالد صابر عبد العال/  طبيبالن تعيين بشأ: خطا  قسم بب القلب واالوعيع الدمويع   748/ 18

 0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشةغل وظي ةة مةدرس مسةاعد       الطبيبته / هبتة ستعد محمتد محستبن تعيين بشأ: خطا  قسم الهستولوجى    748/  19

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشةغل وظي ةة مةدرس    الطبيبه / عزة بهاء الدين على محمد ن تعيين بشأ: خطا  قسم االمراض الصدريع   748/ 20

 0اعد بالقسم مس

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشةغل وظي ةة مةدرس  يسرا مختتار عثمتان حستن/  لطبيبها: خطا  قسم التوليد وامراض النساا بشأن تعيين  748/ 21

  0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 غل وظي ةةة مةةدرس مسةةاعد _ لشةة انتتدرو نتتادر رمتتزي تتتامر/ لطبيتتب ا: خطةةا  قسةةم امةةراض بابنةةع بشةةأن تعيةةين  748/ 22

  0بالقسم 

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

 

                   2021/  2020_ المقيةةد بال رقةةع االولةةي  مختتتار عبتتدالرحيم مختتتار محمتتدالطالتتب / : مةةذكرة بشةةأن وقةةف قيةةد  748/ 23

 للمره االولي.

  0وافق المجلس  القرار: 
 

                   2021/  2020_ المقيةةةةده بال رقةةةةع االولةةةةي  درر ادم احمتتتتد مختتتتتار/  هالطالبتتتت: مةةةةذكرة بشةةةةأن وقةةةةف قيةةةةد  748/ 24

 للمره االولي.

  0وافق المجلس  القرار: 
 

ذل  عقد امتحان استثنائي خالل شهري ابريل ومايو للطال  المصابين ب يرس كورويا المستجد و: مذكرة بشأن  748/ 25

لش ون التعليم والطال  بشرب ان يقتصر اداا االمتحةان  ا.د/نائب رئيس الجامعه السيدبمعرفع الكليام بالتنسيق مال مكتب 

 0علي المقررام التي تم االمتحان فيها خالل فتره عالجهم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 مألحتسةا  تغيةاه 2021/  2020رقةة االولةي     ين  بال المقيةدالطتالب: مذكرة بشأن العةذر القهةرى المقةدم مةن  748/ 26

  0بعذر مرلى مقاول 

 مالحظات البلوك فتره غياب االسم

  بيولوجيا الخليع ووظي تها احمد ميرغني عادهللا يوسف

  بيولوجيا الخليع ووظي تها سمر عادالرحيم ادم

  بيولوجيا الخليع ووظي تها خالد اسامع محمود صالف

  بيولوجيا الخليع ووظي تها عمر حسين ابرا يم ابكر

  بيولوجيا الخليع ووظي تها عر  محمد صالف يوسف علي

  بيولوجيا الخليع ووظي تها لينع عادل عثمان محمد

  بيولوجيا الخليع ووظي تها محمد المقدم عادالناصر عثمان

  بيولوجيا الخليع ووظي تها منجده جمال صابون

  كام الترم االول كاملعبلو محمد ميرغني الالع مصط ي
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

          _ المقيةةةد بال رقةةةة الثالثةةةعالطالتتتب / مهنتتتد خالتتتد شتتتوعى الهتتتزار : مةةةذكره بشةةةأن العةةةذر القهةةةرى المقةةةدم مةةةن  748/  27

 0ألحتسا  تغياع عن أمتحان بلور الجهاز العصاى عذر مقاول   2021/   2020

  0وافق المجلس  القرار: 
 

الكليةع وفقةا لعةدد الطةال  الوافةدين بكةل فرقةع علةى أقسةام  % 80: مذكره بشأن الموافقع علةى أن تةوزع يسةاة  748/  28

  0ووفقا للوزن النساى لمشاركة كل قسم فى العمليع التعيليمع ) بالنساع للنظام الحديث ( 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 ثالثا :العالقات الثقافية :

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

_ مةةدرس بقسةةم  للستتيده التتدكتوره / هويتتدا عمتتر محمتتود عبتتد هللا: مةةذكرة بشةةأن مةةد المهمةةة العلميةةع بألماييةةا  748/ 29 

وذلةة  لتعةةذر الرجةةوع لظةةرو  جائحةةة  2021/  7/  31حتةةى  2021/  5/  1االمةةراض الجلديةةع والتناسةةليع أعتاةةارا مةةن 

 م كورويا على أال تتحمل الجامعع أو إدارة الاعثام أية ي قا

  0وافق المجلس  القرار:  0
 

_ استاذ بقسم جراحع المسال  الاوليةع لمةده عةام  عاطف محمد عبداللطيفالدكتور /  لسيدا: مذكرة بشأن اعاره   748/ 30

  0 رقابل للتجديد للعمل بالمملكع العربيع السعوديع اعتاارا من تاريخ الس 

  0وافق المجلس  القرار: 



 

 

 االســـــــاتـــــــذهمــــــجـــــلـــــس 
 

: خطاب قسم طب وجراحة العين بشأن تعيين الدكتور / على نتاج رياض مصطفى  748/  1

 0_ لشغل وظيفة أستاذ   بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ن تعيين الدكتور / عصام الدين محمد قسم التخدير والعنايه المركزة بشأ: خطاب  748/  2

  0ة أستاذ بالقسم عبد هللا _ لشغل وظيف

  0القرار: وافق المجلس  

 

ن تعيين الدكتوره / سحر بشأ: خطاب قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمى  748/ 3

  0محمد حسانى محمد  _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

  0القرار: وافق المجلس  
 

_   نورمحمد عليان تعيين الدكتور / بشأ االمراض العصبيه والنفسيه: خطاب قسم  748/ 4

  0بالقسم  االمراض العصبية لشغل وظيفة أستاذ

  0القرار: وافق المجلس  

 

وفاء عالء /  ةن تعيين الدكتورقسم التشريح االدمي وعلم االجنه  بشأ: خطاب  748/  5

  0_ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم  الدين مبارك 

  0القرار: وافق المجلس  

 
 

 

 

 عميد الكلية                                                      أمين المجلس             
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  : اماألقسمجالس 
 : قسم الباثولوجيا االكلينيكيه :1/748

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

 19/1/2021،21/2/2021، 13/12/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه :2/748

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

 12/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماقرار: ال

 : قسم الكيمياء الطبيه : 3/748

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

 12/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم جراحه التجميل : 4/748

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

 19/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 احه االوعيه الدمويه :: قسم جر5/748

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

 12/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الفارماكولوجى : 6/748

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

  11/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 لتاهيل :: قسم الطب الطبيعى والروماتيزم وا7/748

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

 12/4/2021محضراجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الهستولوجى :8/748

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

 11/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 قسم جراحة المخ واالعصاب :: 9/748

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

 6/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى   
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :قسم التشريح االدمى وعلم االجنه :10/748

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

 7/4/2021مجضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :قسم التخدير والعنايه المركزه :11/748

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

 12/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 : قسم المراض الصدريه :12/748

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

 29/3/2021 ,11/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 حة القلب والصدر:: قسم جرا13/748

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

 7/4/2021ر اجتماع مجلس قسم فى محض
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم االنف واالذن :14/748

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

 5/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : : قسم طب المناطق الجهاز الهضمى15/748

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

 5/4/2021 فى محضر اجتماع مجلس قسم
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 :قسم الجراحه العامه :16/748

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

 21/2/2021،5/4/2021،  19/1/2021فىمحضر اجتماع مجلس قسم 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 :قسم عالج الورام والطب النووى :17/748

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

  6/4/2021اجتماع مجلس قسم فى محضر 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 الطب الشرعى والسموم االكلينيكية: : قسم18/748

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

 5/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 :جراحه العين : قسم19/748

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

 6/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماقرار: ال

 

 :امراض الباطنه : قسم20/748

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

 12/1/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 :ويهالقلب  واالوعيه الدم : قسم21/748

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

 6/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 لماأحيط المجلس عالقرار: 

 

 :االفسيولوجيا  : قسم22/748

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

 11/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 :جراحه العظام : قسم23/748

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

 5/4/2021, 2/3/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 :الطفيليات : قسم24/748

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

 11/4/2021محضر اجتماع مجلس قسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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