
  

   

 

 

  

                        يهأمانة مجلس الكل     

 محضراجتماع

 
 ( 750مجلس الكلية الجلسة رقم ) 

 
 20/6/2021المنعقد يوم االحد الموافق 

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

     رئيس المجلس
 عميد الكلية             مد عطية              األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أح         

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :     
 ل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالبـيـوك                 أماني عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /           

 
 ية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ـلـكـل الـيـوك                    األستاذ الدكتور/ يوسف صالح حسن                   

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                                       عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                                ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ا           

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                                           طارق خلف الحسينى  األستاذالدكتور /           

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

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                         الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ           

  رئيس قسم طب وجراحة العين                               ستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد              اال           

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

 رئيس قسم طب االطفال                                                     ر /  عماد حماد الدالىستاذ الدكتواال           

 رئيس قسم الجراحة العامة                                        االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                    

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

  م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                                       األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى              

           رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                            ر/ رجاء حمدى محمد سالمة                األستاذ الدكتو           

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية                              األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                              

 ـشـخـيـصية رئــيـس قـسـم االشـعـة الـت                             ذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                  األستا

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

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

  يينرئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرا                              األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خليل أحمد                         

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                                     مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

          رئيس قسم التشريح                           ستاذ الدكتور / درية عبد  هلل محمد                        اال



2         , 
 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                               الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

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

                  رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                             األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

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

 رئيس قسم طب االسره                          االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                           

 

 ذة:األساتــــــ
 

 أستاذ الفسيولوجي                        األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                             

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                            االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف              

 أستاذ البكتريا والمناعه                                      االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين     

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                              رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 فارماكولوجى   أستاذ ال                     االستاذ الدكتور /  عبد العظيم عبد المعز عاصى                  

 أستاذ الهستولوجى                    االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ                   

  أستاذ التشريح                           االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                 

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

 أستاذ االمراض الباطنة                          االستاذ الدكتور / لبني فرج التوني                                          

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                             األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                    

 مدير المستشفيات الجامعية                     األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد                    

 ذ  الطفيلياتأستا            االستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس                                   

  استاذ التخدير                           جيهان أحمد سيد محمد                    االستاذ الدكتور / 

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                     سهير كامل سيد                                    األستاذ الدكتور / 

 أستاذ أمراض القلب                     االستاذ الدكتور / يحى طه كشك                                      

 أستاذ االمراض الصدرية                                                االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبان                  

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                االستاذ الدكتور/ طارق علي راجح                                         

 أستاذ جراحة المسالك البولية                  االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز                              

 أستاذ طــــب االطفــــال          االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى                                     

 جودةمدير وحدة ضمان ال                    األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                            

 أستاذ  الصحة  العامة                االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                                  

 

 -المساعدون: األساتذة
                               

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

 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية                                      السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل            

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس طب االطفال                                      الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                   

 

 جراجه التجميلمدرس                                                            محمد احمد عبدالرحيمالدكتور / 
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 أعضاء  من الخارج   :
 مدير مديرية الشئون الصحية                    السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ               

  نقيب االطباء           الحميد              ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة                              تاذ الدكتور/ سعد زكى محمود األس          
 أستاذ عالج االورام والطب النووى         ساميه عبدالكريم على                       االستاذ الدكتور / 

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 رئيس قسم البكتريا والمناعــة                  األستاذ الدكتور/ نهى عبد الحليم محمد السيد عفيفى     

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب               / محمود حسن رجب                      األستاذ الدكتور            

 رئيس قسم االمراض الصدرية                  االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                     

 الهضمي       زب المناطق الحارة والجهارئيس ط            األستاذ الدكتور/ ماجده شحاته حسن                         

  رئيس قسم الصحة العامة               االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين               

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

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة       محمد  شاكر عبد العال                           االستاذ الدكتور/

 أستاذ طب وجراحة العين       االستاذ الدكتور/  عمر محمد على                                  

  احة العظامأستاذ جر          األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                   

 أستاذ جراحة القلب والصدر                          االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                     

 أستاذ الجراحة العامة        االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت              

    أستاذ جراحة التجميل والحروق                        األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل              

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا     االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

         طب                                            مدير مركز تطوير التعليم ال      االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                               

 أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية   /  نغم نبيل محمود                                    االستاذ الدكتور  

 يةأستاذ االمراض الجلدية والتناسل   االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                  

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

 أستاذ الكيمياء الحيوية     االستاذ الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                    

 استاذ جراحه العظام            مه احمد فاروق                  االستاذ الدكتور/ اسا
 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد  هلل                                     عميدة كلية التمريض
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
************************** 

 23/5/2021( المنعقد في  749المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

    0تمت المصادقةالقرار: 
 

 

 ثانيا : مسائل التخطيط والتتنسيق والمتابعة
 

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

 

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

 

لس الكلية ضمن الخمسة أعضاء المنضممين للمجلمس  مذكره بشأن أختيار أحد االساتذة لضمه لعضوية مج* 

 0_ أستاذ جراحة العظام  من مجلس الكلية   االستاذ الدكتور / أسامة أحمد فاروقنظرا ألنتهاء عضوية 

  0  عضوية االستاذ الدكتور / أسامة أحمد فاروق  _ أستاذ جراحة العظام وافق المجلس على تجديد القرار: 

 

بشمأن  العامهه عميد الكليه ورئيس مجلس اداره مركز الخدمه/  تاذ الدكتور السيد االسمذكره *  

 دعم مركز الخدمه عن طريق:

 جنيها مقابل بيان حاله للعاملين  10تحصيل   - 1

 بيان حاله اعضاء هيئه التدرس جنيها مقابل 20تحصيل   - 2

 جنيها للخزنه العامه  1جنيها مقابل شهاده خبره + 20تحصيل  - 3

 جنيها مقابل افاده  10تحصيل   - 4

 جنيها مقابل بيان حاله باللغه االنجليزيه  50تحصيل   - 5

 0جنيها مقابل بيان حاله مرفق به مستندات 50تحصيل   - 6
    0وافق المجلس  القرار: 

 

بشمأن  العامه  عميد الكليه ورئيس مجلس اداره مركز الخدمه /  السيد االستاذ الدكتورمذكره * 

  0عن المؤتمرات باالقسام لدعم مركز الخدمه العامه  %10كيفيه تحصيل 

 
    0وافق المجلس  القرار: 

 
 

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

***************************************   
 0  2021 يونيو : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 750/ 1

    0وافق المجلس  ار: القر

 
 

 . 2021 يونيومحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 750/ 2
 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 0 2021 يونيو :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 750/ 3

    0وافق المجلس  القرار: 
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 وحدة ضمان الجودة :

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

 0 2021تائج أستبيان طالب الدراسات العليا عن دور أبريل : مذكرة بشأن إعتماد تقرير ن750/ 4

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

_  الدكتوره / ياسمين مصهطفى توفيهقجلديه والتناسليه وأمراض الذكوره بشأن تعيين : خطاب قسم االمراض ال 750/ 5 

 0لشغل وظيفة أستاذ مساعد امراض جلديه وتناسليه بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار:  

 

د  _ لشمغل وظيفمة أسمتاذ  مسماعالهدكتور / رامهى عبهد الهرحيم حسهان: خطاب قسم  الجراحمه العاممه بشمأن تعيمين  750/  6

 0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 0_ لشغل وظيفة أستاذ  مساعد  بالقسم  ايمان فتح  هلل جاد/  هالدكتور: خطاب قسم   طب االطفال بشأن تعيين  750/ 7

    0وافق المجلس  القرار: 

 

ظيفممة أسممتاذ  مسمماعد  _ لشممغل و ياسههر فههاروق عبههد الههرحيمالههدكتور / : خطمماب قسممم   طممب االطفممال بشممأن تعيممين  750/ 8

 بالقسم.

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل وظيفمة أسمتاذ  حسهام الهدين عبهدالهادي محمهدالهدكتور / : خطاب قسمم االشمعه التشخيصميه بشمأن تعيمين  750/ 9

  0مساعد بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_  الوههاب حسهن علهي نههي عبهدالهدكتوره / تعيمين : خطاب قسم الطمب الطبيعمي والرومماتيزم والتأهيمل بشمأن  750/ 10

  0لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل وظيفمة مصهطفي حسهانين حسهانين بكهرالهدكتور / : خطاب قسم التخدير والعنايمة المركمزة بشمأن تعيمين 750/ 11

  0مدرس بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل وظيفمة ه / نههى  محمهد جمهال هاشهم الهدكتورب قسم طب القلمب واالوعيمه الدمويمه  بشمأن تعيمين : خطا750/ 12

  0مدرس بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشمغل وظيفمة ممدرس  محمهود محمهد ابهراهيمالدكتور / مصهطفي : خطاب قسم  الجراحة العامة بشأن تعيين  750/  13

  0بالقسم 

    0مجلس  وافق الالقرار: 
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_ لشغل وظيفة مدرس   بالقسم  نجم الدين ابو النجا احمد  الدكتور / : خطاب قسم الجراحه العامه  بشأن تعيين  750/ 14

0  

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة  ايمان محمد عبد الرحمن عبد الحق/  هالدكتور: خطاب قسم  الباثولوجيا اكلينيكية بشأن تعيين  750/  15

  0مدرس  بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل وظيفمة ممدرس  وجدي وديهعماريان /  الطبيبه: خطاب قسم  التشريح االدمي وعلم االجنه بشأن تعيين  750/ 16

 0 مساعد  بالقسم

    0وافق المجلس  القرار: 

 

لشمغل وظيفمة  _  عمهر ربيهع علهي صهديق محمهد/ الطبيهب : خطاب قسم التخمدير والعنايمة المركمزة بشمأن تعيمين750/ 17

  0 مدرس مساعد  بالقسم

    0وافق المجلس  القرار: 

 

لشمغل _ عبهد الهرحمن محمهد عبهد القهادر عثمهان/  الطبيهب : خطاب قسم  المسالك البولية والتناسلية  بشأن تعيين750/ 18

 0 وظيفة مدرس مساعد  بالقسم

    0وافق المجلس  القرار: 

 

لشمغل وظيفمة ممدرس  _تسهبيح كمهال الهدين سهيد  /  الطبيبهه بشأن تعيين التخدير والعناية المركزة: خطاب قسم 750/ 19

  0 مساعد  بالقسم

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل وظيفمة ممدرس  ساره صالح عبد الموجهود / الطبيبه : خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكيه  بشأن تعيين  750/ 20

  0عد بالقسم مسا

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشممغل  محمههود عبهدالحكم بههدوي محمهود /  طبيهبال: خطماب قسمم االمممراض الصمدريه والتممدرن بشمأن تعيممين  750/ 21

  0وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل  االء محمهد تغيهان احمهد عبهدالرازق /  الطبيبه بشأن تعيين  : خطاب قسم االمراض الصدريه والتدرن 750/ 22

  0بالقسم  وظيفة مدرس مساعد

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشمغل وظيفمة أسمتاذ  طهارق طهه حنفهي المليجهي الهدكتور / : خطاب قسمم الباثولوجيما االكلينيكيمه بشمأن نمدب   750/ 23

 والرقابممه الصممحيه لمممده عممام وذلممك فممي عيممر اوقممات العمممل مسمماعد مناعممه اكلينيكيممه بالقسممم للعمممل بالهيئممه العامممه لالعتممماد 

  0الرسميه 
    0وافق المجلس  القرار: 

 

24                                                                                                                         
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 -شئون الطالب : ثانيا:



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

الداخليمه لدرجمه بكمالوريوس  : خطاب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  بشأن بعض التعديالت علي الالئحمه 750/ 25

 0الطب والجراحه بنظام الخمس سنوات
    0وافق المجلس  القرار: 

 

 0  2020/2021_ للعام الجامعي  الطالب / مارتن مهيب حسني جرجس وقف قيدمذكرة بشأن  -:750/ 26
 

    0وافق المجلس  قرار: ال 

 

عمن  2021/  2020_ المقيمده بالفرقمه النانيمه  الطالبه / ريم محمهد شهوقى خليفهه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 27

عمذر مرضمى  2021/  2020( عمن دور ممايو   RRSامتحان التحريرى والعملى فمى ) بلموا الجهمال التنفسمى والكلموى  

  0مقبول 

    0 وافق المجلس القرار: 

 

بالفرقممه النانيممه         _ المقيممد  حسههن عبههد الفتههاح أبههو الحمههد أبههو المجههد /  الطالههب: مممذكرة بشممأن أحتسمماب عيمماب  750/ 28

عمن دور  (  RRSعن امتحان أعمال السمنه والتحريمرى والعملمى فمى ) بلموا الجهمال التنفسمى والكلموى   2021/  2020

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020مايو 

    0وافق المجلس  قرار: ال

 

عمن  2021/  2020_ المقيمده بالفرقمه النانيمه  أالء أحمهد شهريف همهام الطالبه / : مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 29

  0عذر مرضى مقبول  2021/  2020امتحان التحريرى والعملى فى ) بلوا الجهال التنفسى والكلوى  ( عن دور مايو 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021/  2020_ المقيمد بالفرقمه النانيمه    أحمهد أبهو بكهر علهى حسهين  /  الطالب: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 30

عممذر   2021/  2020عممن دور مممايو  (  RRSعممن امتحممان التحريممرى والعملممى فممى ) بلمموا الجهممال التنفسممى والكلمموى  

  0مرضى مقبول 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقه النانيه   عمرو محمد عبد  هلل عبد العزيز  /  الطالبمذكرة بشأن أحتساب عياب :  750/ 31

عمن دور  (  RRSعن امتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فمى ) بلموا الجهمال التنفسمى والكلموى   2021/  2020  

 عذر مرضى مقبول   2021/  2020مايو 

    0وافق المجلس  القرار:  

  

 2021/  2020_ المقيمد بالفرقمه النانيمه  عمهرو شهحاته محمهود سهيف  /  الطالب: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 32

            عمممن دور ممممايو (  RRSعمممن امتحمممان أعممممال السمممنه والتحريمممرى والعملمممى فمممى ) بلممموا الجهمممال التنفسمممى والكلممموى  

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020

    0  وافق المجلسالقرار: 

 

 _ المقيده  بالفرقه النانيه أميره وحيد أحمد عبد الرحيم  /  الطالبه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 33

عمن دور  (  RRSعن امتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فمى ) بلموا الجهمال التنفسمى والكلموى   2021/  2020  

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020مايو 

    0ق المجلس  وافالقرار: 
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عمن  2021/  2020_ المقيد بالفرقه النانيمه   حسام الدين هيثم كيالنى  /  الطالب: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 34

عمذر مرضمى   2021/  2020عمن دور ممايو  (  RRSامتحان التحريرى والعملى فى ) بلوا الجهمال التنفسمى والكلموى  

  0مقبول 

    0 وافق المجلس القرار: 

 

 2021/  2020_ المقيمده  بالفرقمه النانيمه   سلمى مجدى احمد محمهد   /  الطالبه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 35

            عمممن دور ممممايو (  RRSعمممن امتحمممان أعممممال السمممنه والتحريمممرى والعملمممى فمممى ) بلممموا الجهمممال التنفسمممى والكلممموى  

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 2020          _ المقيده  بالفرقه النانيه مريم جمال عبد العاطى محمد   /  الطالبه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 36

عممن دور مممايو  (  RRSعممن امتحممان أعمممال السممنه والتحريممرى والعملممى فممى ) بلمموا الجهممال التنفسممى والكلمموى   2021/ 

  0بول عذر مرضى مق  2021/  2020

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 2020            _ المقيد بالفرقه النانيه اسالم صالح الدين محمد سيد   /  الطالب: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 37

عممن دور مممايو  (  RRSعممن امتحممان أعمممال السممنه والتحريممرى والعملممى فممى ) بلمموا الجهممال التنفسممى والكلمموى   2021/ 

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020

    0وافق المجلس  القرار: 

 

عمن  2021/  2020_ المقيمده بالفرقمه النانيمه  أيه مختهار أحمهد محمهد  الطالبه / : مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 38

عمذر مرضمى  2021/  2020( عمن دور ممايو   RRSامتحان التحريمرى والعملمى فمى ) بلموا الجهمال التنفسمى والكلموى 

  0 مقبول

    0وافق المجلس  القرار: 

 

عمن  2021/  2020_ المقيده  بالفرقه النانيه  بسمه بخيت أحمد على   /  الطالبه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 39

  2021/  2020عمن دور ممايو  (  RRSامتحان أعمال السنه والتحريرى والعملمى فمى ) بلموا الجهمال التنفسمى والكلموى  

  0عذر مرضى مقبول 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021/  2020  االولمي_ المقيمده  بالفرقمه  ايهه عبهد المحسهن سهليمان  / الطالبه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 40

عمذر مرضمى   2021/  2020عن دور ممايو  عن امتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى ) بلوا العدوي والمناعة(

  0مقبول 

    0ق المجلس  وافالقرار: 

 

 النالنه )الئحه قديمه(_ المقيده  بالفرقه    ديفيد ابراهيم فكيه / الطالب: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 41

  0 قهري مقبولعذر   2021/  2020عن دور مايو عن امتحان  2021/  2020 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

عمن  2021/  2020النالنمه_ المقيمده  بالفرقمه  امر علهي عبهدالرحمنسه/ الطالهب : مذكرة بشأن أحتساب عيماب  750/ 42

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020عن دور مايو  مادتين باثولوجي والطفيليات امتحان 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

9 



 

  المقيمدين كهي محمهدوالطالب /احمد محمهد ز_ايمان وحيد محمد سليمان/  الطالبه: مذكرة بشأن أحتساب عياب  750/ 43

 عن دور مايو (  العدوي والمناعهفى ) بلوا  عن امتحان أعمال التحريرى  2021/  2020  الوليبالفرقه ا

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

عممن  2021/  2020  ياالولمم_ المقيممده  بالفرقممه احمههد معاويههه مختههار/  الطالههب: مممذكرة بشممأن أحتسمماب عيمماب  750/ 44

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020عن دور مايو  (العدوي والمناعه فى ) بلواامتحان التحريرى 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

عمن  2021/  2020االولمي  _ المقيمده  بالفرقمه  احمهد محمهد عبدالسهتار/الطالب: مذكرة بشأن أحتسماب عيماب  750/ 45

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020عن دور مايو  تاني كامل امتحان بلوكات الترم ال

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

عمن  2021/  2020  االولمي _ المقيمده  بالفرقمه /ايهاد احمهد محمهد محمهدالطالب: مذكرة بشأن أحتسماب عيماب  750/ 46

  0عذر مرضى مقبول   2021/  2020عن دور مايو  (  العدوي والمناعهالتحريرى والعملى فى ) بلوا امتحان 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

              _ المقيممممده  بالفرقممممه االولمممميالطالههههب/ احمههههد محمههههد  عبههههدالعال مصههههطفي: مممممذكرة بشممممأن أحتسمممماب عيمممماب  750/ 47

عممذر مرضممى   2021/  2020عممن دور مممايو  فممى ) بلمموا العممدوي والمناعممه  ( التحريممرى عممن امتحممان  2021/  2020

  0ل مقبو

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 0  2020/2021_ للمره االولي للعام الجامعي  الطالبه/نهله عبدالحي يونس عليوه مذكرة بشأن وقف قيد -:750/ 48

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 0  2020/2021_ للمره االولي للعام الجامعي  الطالب/محمد عبدالحليم محمد حامد  مذكرة بشأن وقف قيد -:750/ 49

    0وافق المجلس  القرار: 

 

هانيا عاطف محمد /  هبالطالب  : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعديل درجة مادة الباثولوجى الخاص 750/ 50

 0( 266( بدال من )  280لتصبح )  2021/  2020هذا العام السادسه بالفرقة  ه_ المقيد عبداللطيف
 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

لعمممل فكتممرة  _  الطالبههة / بسههمه عصههام محمههد حسههينخطمماب وكيممل الكليممة لشممئون التعلمميم والطممالب بشممان  : 750/ 51

 للدرجات الموضحه ببيان الحاله الصادره بكلية الطب جامعة الوادي من قبل ادارة الجوده بالكلية 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 0  14/6/2021عليم بتاريخ محضر إجتماع لجنة شئون الت:  750/ 52

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

 

مدرس مساعد بقسم _  / احمد محمد جمال عبد المحسنطبيبللمذكرة بشان مد بعنه االشراف الداخلي :  750/  53

الي ) تاريخ عودته وتسلمه العمل بالقسم او حصوله علي  2/6/2021جراحة التجميل والحروق  لمدة عام اعتبارا من 

 0درجه الدكتورة  ايهما اقرب تاريخا  (

 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

مدرس بقسم _  / هويدا عمر محمود عبد هلل للسيده الدكتوره مذكرة بشان مد  المهله العلمية بالمانيا : 750/  54

وذلك لظروف جائحه كورونا ولتوفيق اوضاعها  30/11/2021حتي  1/8/2021من  االمراض الجلدية والتناسلية اعتبارا

 حتي ال تتحمل الجامعة او ادارة البعنات أي نفقات. 

 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مـــــــــجـــــــلـــــس االســــــاتــــذه
 

محمد  الدكتوره/ طاهره  تعيين نقسم الباثولوجيا االكلينيكية بشأ خطاب:  750/  1

 استاذ بالقسم ._ لشغل وظيفه كامل سعد الدين شريف 
    0وافق المجلس  القرار: 

 

عيين ن تلم االنسجة وبيولوجيا الخلية  بشأخطاب قسم الهستولوجي ع:  750/ 2

 ستاذ بالقسم ._ لشغل وظيفه  أالدكتوره/ نشوي احمد محمد مصطفي 
    0وافق المجلس  القرار: 

 

ابو      : خطاب قسم االشعه التشخيصيه بشأن تعيين الدكتور / حسام الدين 750/ 3

 0زيد يوسف  _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 
    0القرار: وافق المجلس  

 

عيين الدكتور / يوسف احمد : خطاب قسم االمراض الصدريه  بشأن ت 750/ 4

 0_ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم يوسف  
    0  المجلس القرار: وافق

 

 

 
 أمين المجلس                                                      عميد الكلية              

                                                                       

 

 

 ء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عال
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  : األقساممجالس 

 :امراض الباطنة  : قسم1/750

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

 م20/3/2021 –م 2021 /13/2 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :االمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ واالعصاب  : قسم2/750

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

 م4/5/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :جراحة االوعية الدموية  : قسم3/750

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

 م17/5/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :طارئ لقسم االمراض الصدرية  : قسم4/750

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

 م2021/ 8/6 - م5/2021/ 30 اع مجلس القسم فىمحضر اجتم
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :التوليد وامراض النساء  : قسم5/750

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

 م18/5/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :التخدير والعناية المركزة : قسم6/750

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

 م2/6/2021اجتماع مجلس القسم فى محضر 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :الطفيليات : قسم7/750

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

 م6/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : الجراحة العامة : قسم8/750

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

 م17/5/2021 -م12/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :االنف واالذان والحنجرة  : قسم9/750

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

 م7/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :الكيمياء الحيوية الطبية : قسم10/750

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

 م7/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علمالقرار: ا

 : االمراض الجلدية : قسم11/750

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

 م2021/ 9/6 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 :الفارماكولوجي : قسم12/750

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

  2021/  6/  15،  م7/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماار: القر

 :الهستولوجي : قسم13/750

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

 م9/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :جراحة المخ واالعصاب   : قسم14/750

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

 م2021/ 8/6محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :جراحة تجميل  : قسم15/750

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

 م14/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :الطب الشرعي والسموم االكلينكية  : قسم16/750

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

 م2021/ 12/6محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :القلب واالوعية الدموية طب  : قسم17/750

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

 م2021/ 14/6 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 الفسيولوجيا الطبيه : : قسم18/750

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

 م2021/ 6/ 13 - 9/5/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى  
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  سم: ق19/750

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

 م15/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :التشريح االدمي وعلم االجنه  : قسم20/750

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

 م2021/ 14/6 – 23/5/2021 -7/4/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماار: القر

 :الصحة العامة وطب المجتمع   : قسم21/750

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

 م7/6/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 طب وجراحة العين : : قسم22/750

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

 م2021/  6/  13محضر اجتماع مجلس القسم فى
 لمجلس علماأحيط االقرار: 
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 طب االطفال  : : قسم23/750

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

 م2021/ 6/  15محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 الباثولوجيا: : قسم24/750

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

 م2021/ 6/  12محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 جراحة االوعيه الدمويه  : قسم: 25/750

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

 م2021/  6/  14 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 الميكروبيولوجيا  : : قسم26/750

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

 م2021/  6/ 14 محضر اجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علماالقرار: 

 لطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل ا : : قسم27/750

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

 م2021/  6/  14محضر اجتماع مجلس القسم فى-

 م 14/6/2021مجلس اساتذة -
 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


