
 

   

 

 

  

                        أمانة مجلس الكليه     

 مـــــــحضر اجتمـــــــــــــــــاع                                      

 (749مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                   

 

  2021/  5/ 23المنعقد يوم  االحد الموافق         

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

 مكان االجتماع : الــقــاعــة الــثـمـانـيـه بــالــمــبــنــى االدارى                 

 

 موعد االجتماع : الــســاعــــــة الحـــــاديــــه عـــشــر  صــباحا     

 

 ـــــــــــد الكلية:عميـــ

   
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                  عميد الكلية           

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :     

 
 باألستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                     وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــال         

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 الـــبــاثــولـوجـيـا   رئيـس قـسم                 عى محمد      عبير الرفا الدكتور /األستاذ            

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

 وأمراض النساء رئيس قسم التوليدطارق خلف الحسينى                       األستاذالدكتور /           

 الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل                   رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرةاألستاذ

 االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                             رئيس قسم االمراض الصدرية 

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                 األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                   

  االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                     رئيس قسم طب وجراحة العين            

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

 االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                             رئيس قسم طب االطفال           

 األستاذ الدكتور/ ماجده شحاته حسن                            رئيس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي                 

 ثابت أحمد                           رئيس قسم الجراحة العامةاالستاذ الدكتور /  مصطفى            

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

 جراحة العظــــــــــــــــام  األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                   رئيس قسم            

 األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                     رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة               

 األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                         رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية 

 / رندة محمد  شمس الدين                     رئيس قسم الصحة العامة االستاذ الدكتور 

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

 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد عابده                      رئيس قسم           

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

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

  , محمد                           رئيس قسم التشريح                                االستاذ الدكتور / درية عبد هللا

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

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه             االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين                      

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

               األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى   

             د / أحمد محمد فتحى غنيم  _ رئيس قسم جراحه القلب والصدر 0الدكتور / محمود خيرى عبد اللطيف                  بدال من أ األستاذ 

 االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                            رئيس قسم طب االسره

 

 األساتــــــذة :
 اذ الدكتور / سلوى محمد سليم                             أستاذ الفسيولوجياألست

 االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين                  أستاذ البكتريا والمناعه 

 أستاذ الطب الشرعى والسموم         رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 عبد العظيم عبد المعز عاصى              أستاذ الفارماكولوجى    االستاذ الدكتور / 

 االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ             أستاذ الهستولوجى 

 االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                     أستاذ جراحة القلب والصدر                 

                                                                                                                                                       / صالح الدين جابر محمد شلتوت           أستاذ الجراحة العامة                                                            االستاذ الدكتور 

 االستاذ الدكتور / لبني فرج التوني                              أستاذ االمراض الباطنة

   األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                       أستاذ الروماتيزم والتأهيل 

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا     االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                               

 األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد                مدير المستشفيات الجامعية

 االستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس                      أستاذ  الطفيليات

 أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية           /  نغم نبيل محمود                   االستاذ الدكتور  

 استاذ التخدير                  االستاذ الدكتور / جيهان أحمد سيد محمد             

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

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

 األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                               أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبان                            أستاذ االمراض الصدرية

 



 

 طارق علي راجح                               أستاذ االمراض العصبية والنفسية االستاذ الدكتور/ 

 االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز                       أستاذ جراحة المسالك البولية

 االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى                     أستاذ طــــب االطفــــال 

 ذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       مدير وحدة ضمان الجودةاألستا

 االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                 أستاذ  الصحة  العامة        

 االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                   استاذ جراحه العظام           

  

 -المساعدون: األساتذة
                         

 السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                           أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية            

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس طب االطفال الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                    

 

 أعضاء  من الخارج   :
   

 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                                 عميدة كلية التمريض

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                          رئيس قسم الفارماكولوجـى           

 الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                              رئــيس قــســم جراحة المسالك البوليةاألستاذ 
 استاذ جراحة المخ واالعصاب          االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف              

 الج االورام والطب النووى االستاذ الدكتور / ساميه عبدالكريم على                              أستاذ ع

    األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل                                  أستاذ جراحة التجميل والحروق 

 االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                  أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية
 أستاذ أمراض القلب                               االستاذ الدكتور / يحى طه كشك         

 الدكتور / محمد احمد عبدالرحيم                                        مدرس جراجه التجميل

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 ة المخ واألعصاباألستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                  رئــيــس قسم جراح           

 األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل                     رئيس قسم الفسيولوجيا                       

 االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                              أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة 

 ى                                      أستاذ طب وجراحة العيناالستاذ الدكتور/  عمر محمد عل

 األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                           أستاذ جراحة العظام

 االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                         أستاذ التشريح
 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                     من السيد حسب هللا األستاذ الدكتور /  اي           

 االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                                  مدير مركز تطوير التعليم الطبى 

 مياء الحيويةاالستاذ الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                     أستاذ الكي

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

 السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                                مدير مديرية الشئون الصحية

  نقيب االطباء               ضياء الدين عبد الحميد       السيد الدكتور / 

   

 

 

 

 

 



 أوالً : المصادقة على محضر الجلسة السابقة                                              

                                     *******************************                                                                                                                  
  2021/ 4/  25( المنعقد في    748المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار:    
 

   ثانياً : مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة                                  

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

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

 

  خطاب قسمم عم ا اروراب بشمال الموافقمة علمى  قاممة ممقتمر القسمم ال المي عشمر بمد نمة

  0 2022فبرا ر  25 – 23أسيوط وارقصر وذلك  وب 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

  خطاب قسم طب ارطفال بشال تغييمر ميعماد  قعقماد ممقتمر طمب ارطفمال السمنون ال مامن

 لممى النصممث ال مماقى مممن رممهر اكتمموبر  2021مممن أول رممهر سممبتمبر  2021عشممر للعمماب 

2021 0 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

  التدكتور / مصتطفى أحمتد االستتاذ خطاب قسم اررعه التشخيصية بشال رفض قبول ققل

_ أستاذ ورئيس قسم اررعه التشخيصية بمعهد جنوب مصمر لم وراب ممدوح الشرقاوى 

للعمل بقسمم اررمعه التشخيصميه بمستشمفى جامعمة أسميوط هيمي اقمه تمم المرفض ممن قبمل 

(  15بعممدد ) 0أعضمماه ئي ممة التممدر س بمجلممس قسممم اررممعه التشخيصمميه بعممد التصممو   

 0( عضو عن التصو    2أعضاه موافق ،وامتنع عدد )  ( 5عضو رفض ، عدد ) 
  0وافق المجلس  على  النقل من معهد جنوب مصر لألورام إلى مستشفى جامعة أسيوط القرار: 

 

 0د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0مكتب أ 

  *************************************** 
 0  2021: محضر  جتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البي ة لشهر ما و  749/ 1

  0وافق المجلس  القرار: 
 
 

  0 2021: محضر  جتماع لجنة المعامل  لشهر ما و 749/ 2

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2021:  محضر  جتماع لجنة المكتبات  لشهر ما و  749/ 3

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0: مذكرة بشال  ستخداب المدرجات المكيفه فى ارقساب  749/  4

  0وافق المجلس  على التنسيق مع رؤساء االقسام القرار: 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة :



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

  0: مذكرة بشال  عتماد ألية التصحيح ارلكتروقى بكلية الطب _ جامعة اسيوط  749/  5

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0:مذكرة بشال  عتماد أليات تعامل اردارة مع التعليم ارلكتروقى وأستفسارات الط ب  749/ 6

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

: مذكرة بشال  عتماد تقر ر متابعمة ممدن  سمتيفاه كراسمة ارداه وارقشمطه لطم ب الدراسمات العليما ) ماجسمتير ،  749/ 7

 0 2021ادة التخصص (  عن دور أبر ل دكتوراه ( ألمتحاقات الجزه ال اقى ) م

  0وافق المجلس  القرار:  

 

 

 : الـمــســائــل الـتـنـفـيـذيةثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

_ لشمغل وييفمة أسمتاذ  كتور / محمود عبد الراضى عبد الستالمالد: خطاب قسم طب وجراهة العين بشال تعيين  749/ 8 

 0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار:  

 

_ لشمغل وييفمة    التدكتور / محمتد جمتال جتالل: خطاب قسمم جراهمة اروعيمه الدمو مه والشمرا ين  بشمال تعيمين  749/ 9

 مدرس بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة  الدكتوره / نهى على عصام الدين محمدطب وجراهة العين  بشال تعيين  : خطاب قسم 749/  10 

 0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة  الدكتوره/ يسرا محمد ممدوح عبد الحميد: خطاب قسم الباثولوجيا اركلينيكية بشال تعيين  749/ 11

  0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل الدكتوره / يسرا  محمد محمود حمدى غزالى: خطاب قسم طب القلب واروعيه الدمو ه  بشال تعيين  749/ 12

  0وييفة مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  الطبيبه / أميره محمد محب الدين عبد المعطى: خطاب قسم ارمراض العصبية والنفسيه بشال تعيين  749/ 13

  0وييفة مدرس مساعد الطب النفسى بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة مدرس   الطبيب / أحمد عبد العظيم عبد الرحيم: خطاب قسم جراهة العظاب  بشال تعيين  749/ 14

  0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 



_ لشغل وييفة مدرس    الطبيبه / نورهان طارق سيدن : خطاب قسم التوليد وأمراض النساه  بشال تعيي 749/  15

  0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة مدرس مساعد      الطبيب / حماده فتحى أحمد: خطاب قسم الجراهة العامه  بشال تعيين  749/  16

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة    الطبيب / محمود جرامون عبد الظاهررعصاب  بشال تعيين : خطاب قسم جراهة المخ وا 749/ 17

  0مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة مدرس   الطبيب / على محمد عبد الرؤوف: خطاب قسم جراهة القلب والصدر  بشال تعيين  749/  18

  0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة مدرس مساعد   الطبيب / أحمد سمير يوسف: خطاب قسم جراهة القلب والصدر  بشال تعيين  749 /19

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة   الطبيبه / شيماء عبد العظيم صابر سليم: خطاب قسم الباثولوجيا اركلينيكة  بشال تعيين  749/ 20

  0مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وييفة مدرس   الطبيبه / يمنى حسين محمد حسين العطار: خطاب قسم طب ارطفال  بشال تعيين  749/ 21

  0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 : خطاب قسم جراهة المخ وارعصاب بشال رفض  جتساب فتره التدر ب التى قضائا بالخارا  749/ 22

كفتره قيابه بالقسم وبالتالى عدب  2017_ طبيب مقيم بقسم جراهة المخ وارعصاب دفعة بيب / عمرو محمد سعد الط

  0الموافقه على تعيينه بالقسم إلخ له بجميع الشروط المقئله للتعين 

  0عدم الموافقه ورفض إحتساب  المدة  فترة نيابه بالقسم  القرار: 
 

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

( تظلمم فمى ممواد الفرقمه  1بعمدد )   2021: مذكرة بشال التظلمات المقدمه من ط ب الفرقمه ارولمى دور  نما ر  749/ 23

 00ارولى  
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

د الفرقمه ( تظلمم فمى مموا147بعدد )   2021: مذكرة بشال التظلمات المقدمه من ط ب الفرقه ال ال ه دور  نا ر  749/ 24

  00ال ال ه 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

( تظلم فى مواد الفرقمه 118بعدد )   2021: مذكرة بشال التظلمات المقدمه من ط ب الفرقه ال اقيه دور  نا ر  749/ 25 

  00ال اقيه 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 



 _ المقيد بالفرقة ارولي صمت حلمي  الطالبه / نورهان ع: مذكره بشال العذر المرضي المقدب من  749/ 26

 0ألهتساب تغيبه عن أمتحال بلوك العدوي والمناعه  بعذر مرضي مقبول   2021/   2020 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ الطالبان / طارق رفعت لملتوم حستن _طتارق عبدااللته علتي احمتد  : مذكره بشال التماس ارعذار المقدب من  749/ 27

والمزممع  2021ألهتساب تغيبهم عن أمتحال ارسمت نائي لممواد التمرب ارول  نما ر  2021/   2020رقةا ال اقيهالمقيدال بالف

  2021عقده في رهر ما و 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

ور  وجمد أي همارت ابمابه بفيمرس كوروقما 2021: مذكره بشمال عقمدت امتحاقمات الفرقمه ارولمي دور  نما ر   749/ 28

 0دور يناير 2021/2020بين الط ب اللذ ن ادوا ارمتحال بالفرقه ارولي ئذا العاب  19كوفيد_

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 _ المقيد بالفرقة ال ال ه    الطالبه / هند محمد قناوي  : مذكره بشال العذر المرضي المقدب من  749/ 29

صبي وبلوك الغمدد وبيولوجيما التكماثر فمي امتحاقمات المدور ألهتساب تغيبه عن أمتحال بلوك الجهاز الع 2021/   2020  

 0بعذر مرضي مقبول    2021ال اقي للترب ارول دور  نا ر 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 _ المقيد بالفرقة ال اقيهالطالب/ احمد مرسي وظيف بكر  : مذكره بشال العذر المرضي المقدب من  749/ 30

ن أمتحال اعمال السنه والتحر ري والعملي فمي) بلموك الجهماز التنفسمي والكلموي (عمن ألهتساب تغيبه ع 2021/   2020

 0بعذر مرضي مقبول   2020/2021دور ما و 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقة ال اقيهالطالب/ محمود حمزه عبدالمطلب  : مذكره بشال العذر القهري المقدب من  749/ 31

ب تغيبه عن أمتحال اعمال السنه والتحر ري والعملي فمي) بلموك الجهماز التنفسمي والكلموي (عمن ألهتسا 2021/   2020

 0بعذر مقبول   2020/2021دور ما و 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 _ المقيد بالفرقة ال اقيهالطالب/ احمد رمضان عبدالرحيم صديق  : مذكره بشال العذر المرضي المقدب من  749/ 32

ألهتساب تغيبه عن أمتحال اعمال السنه والتحر ري والعملي فمي) بلموك الجهماز التنفسمي والكلموي (عمن دور مما و  2021/   2020

 0بعذر مرضي مقبول   2020/2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقة ال اقيهالطالب/ طارق عبداالله علي احمد  : مذكره بشال العذر المرضي المقدب من  749/ 33

ألهتساب تغيبه عن أمتحال اعمال السنه والتحر ري والعملي فمي) بلموك الجهماز التنفسمي والكلموي (عمن  2021/   2020

 0بعذر مرضي مقبول   2020/2021دور ما و 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 مـــــــــجـــــــلـــــس االســــــاتــــذه

 

 بشأن تعيين  : خطاب قسم التوليد وامراض النساء 749/  1



التتدكتور  / عصتتام التتدين رشتتاد عبتتد الحفتتيظ _ لشتتغل وظيفتتة أستتتاذ 

 0بالقسم  

 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 
 أمين المجلس                                                     عميد الكلية              

                                                                       

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجالس األقسام :

 : قسم الكيمياء الحيوية الطبيه :  749/  1

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

  2021/  5/  5محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما: القرار

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة : 749/  2

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

  2021/  5/  17،  2021/  4/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 



 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم االمراض الصدريه : 749/  3

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

  2021/  5/  10مجلس القسم فى محضر إجتماع 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية : 749/  4

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

  2021/  5/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الهستولوجى : 749/  5

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

  2021/  5/  5ر إجتماع مجلس القسم فى محض
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم التخدير والعنايه المركزة : 749/  6

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

  2021/  5/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية : 749/  7

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

  2021/  5/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الباثولوجيا : 749/  8

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

  2021/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم طب القلب واالوعيه الدموية : 749/  9

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

  2021/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم التوليد وأمراض النساء : 749/  10

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

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

 : قسم الصحه العامه : 749/  11

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

  2021/  5/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 

 

 : قسم جراحة التجميل : 749/  12

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

  2021/  5/  17محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم جراحة العظام : 749/  13

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

  2021/  5/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 



 

 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  : 749/  14

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

  2021/  5/  17محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 ر :: قسم جراحة القلب والصد 749/  15

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

  2021/  5/  19محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم طب االطفال : 749/  16

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

  2021/  5/  18محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 تناسليه وأمراض الذكوره :: قسم االمراض الجلديه وال 749/  17

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

  2021/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم الطفيليات : 749/  18

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

  2021/  5/  20محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي : 749/  19

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

  2021/  5/  19محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم االورام والطب النووي : 749/ 20

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

  2021/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علمالقرار: ا

 

 

 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة  : 749/ 21

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

  2021/  5/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم االشعه التشخيصيه   : 749/ 22

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

  2021/  4/  6،  2021/  5/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم طب وجراحه العين :23/749



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

 18/5/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه  :24/749

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

 18/5/2021م فى محضر اجتماع مجلس القس
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم الطفيليات :25/749

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

 20/5/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية              

                                                                       

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


