
  

 

 

  

                        يهأمانة مجلس الكل     

 مـــــــحضر اجتمـــــــــــــــــاع                                      

 (751مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                   

 

 13/7/2021الموافق  المنعقد يوم الثالثاء
 

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

     رئيس المجلس  
 عميد الكلية             األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                       

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :     
 ل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالبـيـوك                 حمد عمر     أماني عمر ماألستاذ الدكتور /           

 
 وكـيـل الـكـلـية لشئون الدراسات العليا والبحوث              األستاذ الدكتور/ يوسف صالح حسن                          

 

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

  رؤســــــاء األقســــام :
                          

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                 رفاعى محمد      عبير ال الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى          ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ا           

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

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب       األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                               

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                     طارق خلف الحسينى  األستاذالدكتور /           

 رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرة    جليل               الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الاألستاذ

  رئيس قسم طب وجراحة العين    االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                            

 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                    ماجده شحاته حسن       األستاذ الدكتور/            

 رئيس قسم الجراحة العامة                  االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                  

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

  ــــــــام م جراحة العظــــــــرئيس 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    دكتور /مصطفى هاشم محمود                     األستاذ ال

 رئيس قسم الصحة العامة  االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                   

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

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                    عصام أحمد محمد عابده   األستاذ الدكتور /           
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    رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين           األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خليل أحمد               

 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم        كتور / رنده حسين عبد الهادى                   األستاذ الد

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                   مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

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

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                             الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

 ب ومدير مستشفى االرومان رئيس قسم امراض القل               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           تاذه الدكتور / داليا جالل مهران                        االس

 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ جراحة العظام     األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                     

 طب الشرعى والسموم أستاذ ال             رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى    بد المعز عاصى                   االستاذ الدكتور /  عبد العظيم ع

 أستاذ جراحة القلب والصدر                       االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                    

    أستاذ جراحة التجميل والحروق      د                              األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحم           

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

 مراض الباطنة أستاذ اال     االستاذ الدكتور / لبني فرج التوني                                           

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل     األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                         

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا             االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

 د المنعم السيد                      مدير المستشفيات الجامعيةاألستاذ الدكتور/  عالء الدين عب

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى  االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                                

 أستاذ  الطفيليات                             االستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس

 استاذ التخدير                         تاذ الدكتور / جيهان أحمد سيد محمداالس           

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

 لباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ ا                                    األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد  

 أستاذ أمراض القلب                                  االستاذ الدكتور / يحى طه كشك       

 أستاذ االمراض الصدرية         ن                            االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبا           

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                           جح            االستاذ الدكتور/ طارق علي را

 أستاذ جراحة المسالك البولية                    بد العزيز            االستاذ الدكتور / أحمد محمد ع

 أستاذ طــــب االطفــــال                  حمد الطيب عيسى           االستاذ الدكتور /  عزه ا

 مدير وحدة ضمان الجودة                د على مخلوف              الدكتور/ هدى أحماألستاذ 

 أستاذ  الصحة  العامة                 إبراهيم  أبو فدان        االستاذ الدكتور / هاله حسن        

 استاذ جراحه العظام              ق              االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فارو

  

                      -األساتذة المساعدون:
 أستاذ مساعد التشريح االدمى وعلم االجنه                       السيد الدكتور / وفاء عالء الدين مبارك                       

 

 عد الباثولوجيا االكلينيكية أستاذ مسا                      السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                       

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس طب االطفال         الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                  

 

 مدرس جراجه التجميل         الدكتور / محمد احمد عبدالرحيم                                   
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 أعضاء  من الخارج   :
  نقيب االطباء             الحميد             ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

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

 رئيس قسم التشريح                                            بد هللا محمد                          االستاذ الدكتور / درية ع
 استاذ جراحة المخ واالعصاب              االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف                         

 ستاذ عالج االورام والطب النووى ا                االستاذ الدكتور / ساميه عبدالكريم على                   

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                 األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                   
 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 رئيس قسم االمراض الصدرية                       االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                   

 أستاذ الفسيولوجي           األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                             

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة          االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                          

 أستاذ طب وجراحة العين         ور/  عمر محمد على                                  االستاذ الدكت

 أستاذ البكتريا والمناعه         االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين                    

 لوجى أستاذ الهستو                       االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ  
  أستاذ التشريح             االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                  

 أستاذ الجراحة العامة          االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت              

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية           /  نغم نبيل محمود                               الستاذ الدكتور  ا            

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية     االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                   

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

 أستاذ الكيمياء الحيوية       الدكتور/  وفاء أحمد حماد                                    االستاذ  

 مدير مديرية الشئون الصحية                         السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 عميدة كلية التمريض                 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
************************** 

 2021/ 6/ 20( المنعقد في  750المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

  0القرار : تمت المصاددقه 

 مسائل التخطيط والتتنسيق والمتابعةثانيا :                                           
 

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

 

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

 

مذذذكرة بشذذنش ء شذذا  وسذذاك الوالذذل سذذكوار المذذرتاد بالارضذذد ااكذذادضمي ألعضذذا  لجنذذة  -

رسائل الماالستير والكتوراه على الميع طالك الدراسات العليا بالكليه مذع  ااشراف على

  0 2021تطايق هذا القرار أعتاارا من أول ساتمار 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

مذكرة بشنش تشكيل لجنة مناقشه لمدرس مساعد بالطب النووى ويث أش المشرفين قدموا  -

( أبحذذاف فذذى مجذذالت عاليذذه ومعامذذل وتذذم  3الطالاذذة مذذن الرسذذاله و شذر ) مذا ضييذذد أ تهذذا  

د / محمد مكاوى مساعدة الطالاذه فذى اا تهذا  علذى اش ضذتم تشذكيل اللجنذة  0الطلب من أ 

  0( وسب المده الممنووه من الدراسات العليا فرفض رفضا تاما  9فى شهر ) 

اسذتاذ متيذرو والمشذرف  -عبد الحميد مكاوياالستاذ الدكتور / محمد ش اعتذار مذكرة بشن -   

 –للطبيةة /اسةماء احمةد عبةد العةال الرئيسي علي الرئيسي عن ااشراف علي رساله الدكتوراه 

 . المدرس المساعد بوودة الطب النووي
  0على إعادة عرض الموضوع على لجنة الدراسات العليا وافق المجلس  القرار: 

 

 0ن خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئود / وكيل الكلية ل 0كتب أ م

***************************************   
 0  2021 يوضول : محضر ءالتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية الايئة لشهر 751/ 1

    0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 . 2021 يوضولمحضر ءالتماع لجنة المعامل  لشهر : 751/ 2
 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 0 2021 يوضول :  محضر ءالتماع لجنة المكتاات  لشهر 751/ 3

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

: مذذكرة بشذنش عذرأ وأعتمذاد تقرضذر الموااذيات الشذكليه للورقذه اامتحا يذه للدراسذات العليذا عذن دور أبرضذل  751/  4

2021 0 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 متابعة الخطة التنييذضة للخطة ااستراتيجية : مذكرة بشنش عرأ وأعتماد تقرضر 751/ 5

  0وافق المجلس  القرار: 
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 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

 0_ لشغل وظيية أستاذ مساعد بالقسم  ياسر مختار محمدالدكتور / طاك قسم الطييليات بشنش تعيين : خ 751/ 6

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظيية أستاذ مساعد  نسرين محمود عبد الراضى/  هالدكتور: خطاك قسم اليسيولوالى  بشنش تعيين  751/ 7

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظيية أستاذ مساعد  رضوي كامل عبد الناصر /  هالدكتورخطاك قسم  ااشعة التشخصية بشنش تعيين  : 751/ 8

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 0_ لشغل وظيية مدرس بالقسم  زينب سليمان عبد القادر/  هالدكتور: خطاك قسم الهستولوالى  بشنش تعيين  751/ 9

  0وافق المجلس  القرار: 

 

       عمرو عالء الدين الدكتور / خطاك قسم اامراأ الجلدضه والتناسليه وأمراأ الذكوره  بشنش تعيين  : 751/ 10 

 0_ لشغل وظيية مدرس بالقسم  عبد العال 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

بالقسم    وظيية مدرس  _ لشغل  الدكتور / محمد أحمد محمد إبراهيم: خطاك قسم الجراوة العامه بشنش تعيين  751/ 11

0 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

     _ لشغل وظيية مدرس     الدكتور / هشام فايق فؤاد سليمان: خطاك قسم الجراوة العامه بشنش تعيين  751/  12

 0 بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيية  أحمد فرحات حسن/ بالطبي: خطاك قسم الراوة المسالك الاوليه والتناسليه  بشنش تعيين  751/ 13

 0مدرس مساعد  بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  مها ناصر عبد اللطيف الشيمى/ الطبيبه: خطاك قسم الراوة التخدضر والعا يه المركزة  بشنش تعيين  751/ 14

 0وظيية مدرس مساعد  بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيية  خليل جرجس أمونيوس/ الطبيبضه المركزة  بشنش تعيين وة التخدضر والعنارا: خطاك قسم ال 751/ 15

 0مدرس مساعد  بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيية الطبيبه / أسماء جمال عبد الحميد : خطاك قسم اامراأ الصدرضه والتدرش بشنش تعيين  751/ 16

 0مدرس مساعد  بالقسم 

  0ق المجلس  وافالقرار: 
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مدرس متيرو بقسم اليارماكولوالي  – السيدة الدكتوره / سهير محمد كامل معوض:مذكره بشاش ا ها  خدمة  751/ 17

 من قا وش تنظيم الجامعات  117طاقا لنص الماده  1/9/2020ضالكلية  اعتاار من 

  0  حسب اللوائح والقوانين  وافق المجلسالقرار: 
 

 -ب :شئون الطال ثانيا:
***************   

 0الدضده  قدضمه وائحه ائحه 2021بشنش اعتماد  تيجه الاكالورضوس دور فاراضر مذكره : 751/ 18

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0 2021: مذكرة بشنش ءعتماد  تيجة اليرقه السادسه دور فاراضر 751/  19

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ووضذع الالئحذه لهذا ومواعيذد بذد      SUMMER  COURSE الدراسذية الصذيييه  : مذذكرة بشذنش اليصذول 751/ 20

 0و هاضة اليصول 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

عذن  2021/  2020_ المقيذد باليرقذه اللاللذه   سامر على عبد الرحمن /  الطالب: مذكرة بشنش أوتساك غياك  751/  21

 0عذر مرضى مقاول  2021/  2020تغياه فى أمتحاش الميكروبيولوالى  دور ماضو 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

عن  2021/  2020_ المقيد باليرقه اللالله   محمد أشرف فرغلى سيد  /  الطالب: مذكرة بشنش أوتساك غياك  751/ 22

 0 عذر مقاول ) تخوفه من كورو ا ( 2021/  2020تغياه فى أمتحا ات اليرقه اللالله ) ائحه قدضمه (  دور ماضو 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

مذذذكرة بشذذنش الموافقذذه علذذى عذذرأ  تيجذذة امتحذذاش بكذذالورضوس الطذذب والجراوذذه  للطذذالك النذذاالحوش  دور :  751/  23

  0) ائحه ودضلة وقدضمه ( كما هو موضح بالمذكره  2021فاراضر 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0 2021/ 7/  7ك  بتارض  : محضر ءالتماع لجنة شئوش التعليم والطال 751/  24

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  2021_ المقيذذد باليرقذذه الرابعذذة  الطالةةب / رومةةانى نجيةةب سةةعيد: مذذذكرة بشذذنش العذذذر المرضذذى المقذذد  مذذن  751/  25

  0عذر مرضى مقاول  2021ألوتساك تغياه عن أمتحاش مادة اا ف وااذش دور ضو يو 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

للطالبه / بسمه عصام محمد مذكرة بشنش أعتماد بياش واله دراسيه وسب ائحة كلية الطب _ الامعة أسيوط  :  751/  26

 0 2021_ محوله من كلية الطب _ الامعة النوك الوادى باليرقه اللالله هذا العا  حسين 

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

 

_ مدرس  الطبيب / هيثم حسين كامل محمد: مذكرة بشنش ء ها  بعلة ااشراف المشترك بمرتب بإ جلترا للسيد  751/  27

وعلذى أا  2021/ 8/  12مساعد بقسم التخدضر والعناضه المركزة وتحوضلها ءلى أالازة دراسية بمرتب لمدة عا  أعتاارا مذن 

 0تتحمل الاعلات أى  يقات 

  0وافق المجلس  رار: الق

 

للسةيد الةدكتور / عمةرو االازه بدوش مرتب  23/5/2021  وتي 3/1/2021مذكرة بشنش اوتساك اليتره من :  751/  28

 المدرس بقسم الراوه المسالك الاولية لظروف خااة . – عبد الفتاح جابر محمود

  0وافق المجلس  القرار: 
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  : األقسامالس مج

 الجراحه العظام  : : قسم1/751

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

 م2021/  6/ 7 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 عالج االورام والطب النووي : : قسم2/751

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

 م2021/  6/ 8 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0جلس علما  أحيط المالقرار: 

 االمراض العصبيه والنفسيه : : قسم3/751

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

 م2021/  6/ 13محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الجراحه العامه : : قسم4/751

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

 م2021/  6/ 14 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0علما   أحيط المجلسالقرار: 

 التوليد والنساء  : : قسم5/751

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

 م2021/  6/ 14 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الطب الطبيعي والرماتيزم والتأهيل  : : قسم6/751

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

 م2021/  6/ 28 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0يط المجلس علما  أحالقرار: 

 الطفليات   : : قسم7/751

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

 م2021/  7/ 4 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 جراحه التجميل   : : قسم8/751

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

 م2021/  7/ 5 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : االشعه التشخيصيه 9/751

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

 م2021/  6/ 7محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : الكيمياء الحيوية الطبية  10/751

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

 م2021/  7/ 5محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : جراحة القلب والصدر  11/751

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

 م2021/  7/ 5محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم : طب القلب واالوعية الدموية 12/751

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

 م2021/  7/ 6محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0جلس علما  أحيط المالقرار: 

 : قسم : التخدير والعناية المركزة 13/751

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

 م2021/  7/ 6محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : جراحة المخ واالعصاب  14/751

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

 2021/  7/ 6قسم فى محضر اجتماع مجلس ال

  0ط المجلس علما  أحيالقرار: 

 : قسم : ااالمراض الجلدية والتناسلية وامراض الذكورة 15/751

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

 م2021/  7/ 7محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الهستولوجى :  751/  16

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

 م2021/  7/ 7محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الفسيولوجى :  751/ 17

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

 م2021/  7/ 7محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم: الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  751/ 18

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

 م2021/  7/ 6محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الصحه العامه  751/ 19

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

 م2021/  7/ 7محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه  751/ 20

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

 م2021/  7/ 4سم فى محضر اجتماع مجلس الق

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االمراض الصدريه : 751/ 21 

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

 2021/  7/  6جتماع مجلس القسم فى  محضر إ

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم التشريح : 751/  22

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

 م2021/  7/ 5محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 



 

18 

 : قسم الباثولوجى : 751/  23

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

 م2021/  7/ 6محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة : 751/  24

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

 م2021/  7/ 12محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0يط المجلس علما  أحالقرار: 

 : قسم الطب والروماتيزم والتاهيل  : 751/  25

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

 م2021/  7/ 11محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي : 751/  26

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

 م2021/  7/ 11محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االمرض العصبية والنفسية : 751/  27

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

 م2021/  7/ 6محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب االطفال  : 751/  28

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

 م2021/  7/ 11محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0ط المجلس علما  أحيالقرار: 

 : قسم طب وجراحة العين : 751/  28

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

 م2021/  7/ 11محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية              
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