
                                                                                                                                                                             

                        

 

 

  

    يهأمانة مجلس الكل     

 

                 

 مـــــــحضر اجتمـــــــــــــــــاع                                       
 

 (752 )مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                    

 

 26/9/2021المنعقد يوم االحد الموافق      

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

 :يس المجلسرئ

   
   عميد الكلية                       عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/        

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :     

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

 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                         األستاذ الدكتور/ يوسف صالح حسن          
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                          رؤســــــاء األقســــام :
 رئـــــيــــس قسم الطفيليات)امين المجلس (                                          األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب    

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                              عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                                حنان سيد محمد فرغلىألستاذ الدكتور/ ا           

 رة(اسلية ) طب الذكورئيس قسم االمراض الجلدية والتن                                       ر / إيمان رياض محمد األستاذ الدكتو

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                احمد فائق امين موسى                  األستاذالدكتور /           

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

  رئيس قسم طب وجراحة العين                                      محمد سيد سعد عبدهللاالدكتور / االستاذ            

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

 رئيس قسم طب االطفال                                           لىستاذ الدكتور /  عماد حماد الدااال           

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

 رئيس قسم الجراحة العامة                              االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                    

           رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                                        محمد اليمنى قبيص االستاذ الدكتور /            

  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                        عالء عزت عبدالمنعم حسانين    األستاذ الدكتور /            

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                 األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                     

 رئيس قسم الصحة العامة           ايمان مرسى محمد محمد على                االستاذ الدكتور / 

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

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

    رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين                       ايمن السيد عبد السالم حسب هللااألستاذ الدكتور / 

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                          مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

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

 رئيس قسم طب االسره                االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                          

 

 األساتــــــذة:
 أستاذ الفسيولوجي             األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                              

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                  االستاذ الدكتور /محمد عبدالباسط خالف              

 أستاذ البكتريا والمناعه              حمد حسانين                   االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أ

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                      رجاء محمد عبد المعبود  محمديناألستاذ الدكتور / 

  أستاذ الفارماكولوجى           االستاذ الدكتور /  عبد العظيم عبد المعز عاصى                    

 أستاذ الهستولوجى       االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ                     

  أستاذ التشريح               االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                  

    أستاذ جراحة التجميل والحروق              األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                         

 أستاذ االمراض الباطنة                االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                               

 باثـــولــوجياأســـــــتـــاذ الـــ                     االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

 أستاذ  الطفيليات االستاذ الدكتور/  دعاء عبدالحفيظ يونس                                   

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية         /  نغم نبيل محمود                                    الستاذ الدكتور  ا           

 استاذ التخدير                               / جيهان أحمد سيد محمداالستاذ الدكتور            

 أستاذ الكيمياء الحيوية     احمد نصار                                   احمد يساالستاذ الدكتور/  

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية             األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                 

 أستاذ أمراض القلب          االستاذ الدكتور / يحى طه كشك                                      

 أستاذ طــــب االطفــــال                      ب عيسى              االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطي

 مدير وحدة ضمان الجودة              األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       

 العامة  أستاذ  الصحة         االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                              

 استاذ جراحه العظام             االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                 
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 -األساتذة المساعدون:
                             

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

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس طب االطفال       الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                  

 لمدرس جراجه التجمي        الدكتور / محمد احمد عبدالرحيم                                   
 

 

 الخارج   :أعضاء  من 
 

 نقيب االطباء                      الحميد              ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 -عن الحضور السادة: أعتذر
 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة           األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                              

 رئيس قسم االمراض الصدرية                    جمال محمد ربيع                       االستاذ الدكتور /

                                   ,                               رئيس قسم التشريح               االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد                        

                  رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                /سهير عبد الباقى محمد أحمد           األستاذ الدكتور 

 أستاذ جراحة العظام                األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم               
   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                 األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                  

   أستاذ التوليد وامراض النساء                    مرسى      االستاذ الدكتور/  احمد محمد ابو الحسن 

 كية أستاذ مساعد الباثولوجيا االكليني                           السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                   

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب                   األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                    

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                             الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ
                                             رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                      األستاذ الدكتور / محمد محمود ثابت الشاذلى                  

 اثولوجيا إكلينيكيهرئيس قسم الب                                  الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ

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

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة          االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                         

 أستاذ طب وجراحة العين                                  محمد طارق عبد المنعمور/  االستاذ الدكت

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                االستاذ الدكتور /  محمد أحمد خليل سالمة                 

 أستاذ عالج االورام والطب النووى               االستاذ الدكتور / ساميه عبدالكريم على                    

 أستاذ الجراحة العامة           االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت            

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                          األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى 

 مدير المستشفيات الجامعية    ين عبد المنعم السيد                      األستاذ الدكتور/  عالء الد

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى      االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                                

 ية والتناسليةأستاذ االمراض الجلد      االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                

 أستاذ االمراض الصدرية         االستاذ الدكتور / لمياء حسن شعبان                                          

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية       االستاذ الدكتور/ طارق علي راجح                                   

 أستاذ جراحة المسالك البولية            لعزيز                       االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد ا

 مدير مديرية الشئون الصحية                      السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ               

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

 2021/ 7/ 13( المنعقد في  751المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

  0القرار : تمت المصاددقه 

 

 ثانيا : مسائل التخطيط والتتنسيق والمتابعة                                    
  **************************** 

 

 

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

 

: مذذذكرة بشذذأن نذذدب بعذذض السذذاده أعضذذاء هيئذذة التذذدريس والهيئذذه المعاونذذه بكليذذة طذذب أسذذيوط نذذدبا  جزئيذذا   752/  1

لمقذذذذررات الدراسذذذيه للفرقذذذذه االولذذذى للعذذذام الجذذذذامعى  بالعذذذام الدراسذذذذى             لألشذذذراف علذذذى االقسذذذذام العلميذذذه وتذذذدريس ا

وسذذوف تلتذذزم جامعذذة الذذوادى الجديذذد بتذذوفير وسذذائل االنتقذذال وأمذذاكن االقامذذه وسذذبل الراحذذه للسذذاده  2021/  2020

  0عليميه المنتدبين لسد إحتياجات كلية طب الوادى الجديد من الكوادر البشرية ألستكمال العمليه الت

  0 للتعميم على االقسام المختلفه  وافق المجلس القرار: 

 

(  3مذن عذدد )  2022/2023بشأن رفع عذدد المعيذدين فذي الخطذة الخمسذية لعذامي  خطاب قسم طب االطفال :  752/ 2

ات خارجية وحدة تعمل كقسم داخلي وعياد 19سرير وبها (  474مستشفى االطفال )( وذلك الن عدد اسرة  7الي عدد ) 

 . 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

بشذأن اعذاده  خطاب الدكتوره / مها عبد الجذابر عبذد الذاله د مذدرس سذمعيات بقسذم االنذف واالذن والحنجذرة :  752/ 3

بشأن ادراج الزمالء المعينيين  بالمستششفى الجامعى لالشراف علذى  23/8/2021تاريخ النظر في قرار مجلس القسم ب

  0 ميه الرسائل العل

   0قرار مجلس القسم  وافق المجلس  على أن يطبقالقرار: 

 

  صذالحية رسذالة الذدكتوراه الخاصذه بالطبيبذة  / أسذماء احمذد كرة بشذأن تقريذر اللجنذة المحايذده الذذى يفيذد : مذ 752/ 4

 0عبد العال 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ور / علذى فرغلذى عامذان أحمذد د اسذتاذ مسذاعد القلذب بجامعذة : مذكرة بشأن الموافقه علذى التعاقذد مذع الذدكت 752/  5

توليدو بالواليات المتحده االمريكيه ومدير وحدة تصوير القلب الغير تداخليه بمستشفيات ميرسذى باعتبذاره أحذد العلمذاء 

  0 بله للتجديد( سنوات قا 4ريب االطباء لمدة ) االجانب المتميزين فى التخصص إلعطاء محاضرات علميه وتد

  0وافق المجلس  القرار: 

 

/ عميد الكليه عن مجلس الكليه فى قبذول رسذائل الذدكتوراه فقذط  االستاذ الدكتور: مذكره بشأن تفويض سيادة  752/  6

 وكذلك منح درجة الماجستير والدكتوراه 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

بشذذذأن راج مجلذذذس القسذذذم فذذذي انهذذذاء خدمذذذه  : خطذذذاب ا.د/نائذذذب رئذذذيس الجامعذذذه للدراسذذذات العليذذذا والبحذذذوث 752/ 7

الدكتور/ايمن عبد الحكيم بدوي محمود د المدرس بقسم جراحه القلذب والصذدر بالكليذه حيذه انذه تجذاوز المذده المحذدده 

(التي تنص علي :يعتبر عضو هيئه التذدريس مسذتقيال اذا انقطذع 117النقطاع عضو هيئه التدريس المذكوره في الماده)

 ن شهر بدون اذن عن عمله اكار م

  0وافق المجلس  حسب اللوائح والقوانين القرار: 
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 0د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0كتب أ م

  *************************************** 
 0  2021 سبتمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 752/ 8

  0مجلس  وافق الالقرار: 
 

 

 . 2021 سبتمبرمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 752/ 9
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 0 2021 سبتمبر :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 752/ 10

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 وحدة ضمان الجودة :

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

 0 2021/  2020ة البكالوريوس عن عام : مذكره بشأن إعتماد أستبيانات الطالب لمرحل 752/ 11

  0وافق المجلس  القرار: 
 

            اعتمذذذاد تقريذذذر الدراسذذذة التدقيقيذذذة للمراجعذذذة الذاتيذذذة امتحانذذذات الدراسذذذات العليذذذا عذذذن دور: مذذذذكره بشذذذأن  752/ 12

 2021ابريل 

  0وافق المجلس  القرار: 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالاا                                                

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

_  مدرس   الطبيب  /  محمد ضياء الدين محمد عبدالعال: خطاب قسم التوليد وامراض النساء  بشأن  نقل  752/ 13

ن الي قسم التوليد وامراض النساء_ كلية الطب _  مساعد من قسم التوليد وامراض النساء _ كليه الطب _ جامعة اسوا

 جامعة اسيوط وذلك حسب اللوائح. 

   0 وافق المجلس  القرار: 
 
 

_ لشغل وظيفة استاذ    الدكتور/ احمد محمد محمد امبابي  : خطاب قسم التوليد وامراض النساء بشأن تعيين  752/ 14

 0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظيفة استاذ  الدكتور/ محمود فاروق محمد علي شريف: خطاب قسم قسم الباثولوجيا    بشأن تعيين  752/ 15

 0مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة اسذتاذ     الدكتوره/ سلمي محمد طه اسماعيل: خطاب قسم القلب وااوعيه الدمويه بشأن تعيين  752/ 16

 0 مساعد بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة مدرس     خالد طلبه يونس  الدكتور/بشأن تعيين  التخدير والعناية المركزة  : خطاب قسم 752/ 17

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
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يفة مدرس لشغل وظ   -الدكتور/ محمد مصطفي حسين سليمان : خطاب قسم الجراحة العامة  بشأن تعيين  752/ 18

 بالقسم.

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم. .   الدكتور/ محمد جمال امين    : خطاب قسم الجراحة العامة  بشأن تعيين  752/ 19

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل     الدكتوره / هبه حسن سيدبشأن تعيين  لدية والتناسلية وامراض الذكوره : خطاب قسم اامراض الج 752/ 20

 وظيفة مدرس بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  _ لشغل وظيفة مدرس     محمد مني عبد العظيم الدكتوره / : خطاب قسم الفسيولوجيا الطبية   بشأن تعيين  752/ 21

 بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم  .  الدكتوره / رشا محمد علي ة  بشأن  تعيين : خطاب قسم الفسيولوجيا الطبي 752/ 22

  0وافق المجلس  القرار: 

 

بالقسم      _ لشغل وظيفة مدرس  الدكتوره / فاطمة يوسف علي : خطاب قسم الفسيولوجيا الطبية  بشأن  تعيين  752/ 23

. 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم  .    الدكتور/ هشام محمد البسيطعظام  بشأن  تعيين : خطاب قسم جراحة ال 752/ 24

  0وافق المجلس  القرار: 

 

     عبير عصمت عبد الحميد كحيله/ هالدكتوربشأن  تعيين قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي    : خطاب 752/ 25

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم  .  الدكتوره/ اسماء حسني ديب    بشأن  تعيين  : خطاب قسم الطفيليات  752/ 26

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  الدكتور/ محمد عبد الغني عبد الحميد     : خطاب قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي   بشأن  تعيين  752/ 27

 لقسم  ._ لشغل وظيفة مدرس با

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة   إسالم محمد محمد أحمد جودهالدكتور/ بشأن  تعيين  وجراحة العين : خطاب قسم طب  752/ 28

 مدرس بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  روس   / سارة محمد محطبيبهال: خطاب قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي   بشأن تعيين  752/ 29

 وظيفة مدرس مساعد  بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 
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_ لشغل وظيفة مدرس  الطبيبه/ اماني رضوان زكي   : خطاب قسم التشريح اادمي وعلم ااجنه   بشأن تعيين  752/ 30

 مساعد  بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة مدرس  الطبيبه/ اسماء فتحي محمد    حنجرة  بشأن تعيين : خطاب قسم اانف وااذن وال 752/ 31

 مساعد  بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_  لشغل وظيفة   الطبيبة  /  بسنت رشاد محمد الزهري بشأن  تعيين   قسم الباثولوجيا ااكلينيكية   : خطاب752/ 32

 مدرس مساعد  بالقسم  .

  0  وافق المجلسالقرار: 
 

 

_  لشغل وظيفة   الطبيبة  /  صفاء علي سمير حسين  بشأن  تعيين   سم الباثولوجيا ااكلينيكية  : خطاب ق752/ 33

 مدرس مساعد  بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_  لشغل     الطبيبة  /  شيماء عبد العليم احمد محمد بشأن  تعيين    قسم الباثولوجيا ااكلينيكية   : خطاب752/ 34

 0وظيفة مدرس مساعد  بالقسم  
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_  لشغل     هاجر محمد حامد /الطبيبة : خطاب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي     بشأن  تعيين   752/ 35

 وظيفة مدرس مساعد  بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_      الطبيبة  /  ناريمان زغلول بخيتارة والجهاز الهضمي بشأن  تعيين   : خطاب قسم طب المناطق الح752/ 36

 لشغل وظيفة مدرس مساعد  بالقسم  .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_  لشغل     تسنيم خالد طلبهالطبيبة  /  : خطاب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بشأن  تعيين   752/ 37

 0  وظيفة مدرس مساعد  بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_  لشغل وظيفة مدرس مساعد      يوستينا رمزى جاد هللا الطبيبة  /  بشأن  تعيين    طب ااطفال: خطاب قسم 752/ 38

 0بالقسم  

  0وافق المجلس  القرار: 
 

لشغل وظيفة مدرس  _     الطبيب / محمد أحمد عبد الوهاببشأن  تعيين    ااشعة التشخيصية: خطاب قسم 752/ 39

 0مساعد  بالقسم  

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_  لشغل وظيفة مدرس مساعد     دنيا حسين عبد الحميد الطبيبة  /  بشأن  تعيين    عالج ااورام: خطاب قسم 752/ 40

 0بالقسم  

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_  لشغل وظيفة      الطبيبة  /  جيان هاشم محمد محمدين   : خطاب قسم الباثولوجيا ااكلينيكية   بشأن  تعي752/ 41

 0مدرس مساعد  بالقسم  

  0القرار: وافق المجلس  
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_  لشغل وظيفة   الطبيبة  /  اماني حمدي رضوان    : خطاب قسم الباثولوجيا ااكلينيكية   بشأن  تعيين   752/ 42

 0مدرس مساعد  بالقسم  

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_  لشغل وظيفة مدرس   الطبيب /  احمد محمد محمد ابو العال     : خطاب قسم طب ااطفال   بشأن  تعيين   752/ 43

 0مساعد  بالقسم  

 0وافق المجلس  القرار: 
 

 

  0 ااعالن عن درجتين مدرسين مساعدين باثولوجيا اكلينيكيه: خطاب قسم الباثولوجيا ااكلينيكية   بشأن 752/ 44

 0  يؤجل للمجلس القادم رار: الق
 

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

عن  2021/  2020بالفرقه الرابعة    ه_ المقيد الطالبه / ريم سيد عمر محمد  حتساب غياب : مذكرة بشأن إ 752/ 45

 0عذر مرضى مقبول 2021وجراحاتها بالفرقه الرابعه  دور يونيه  أمتحان طب العين

  0افق المجلس  والقرار: 

 

عن  2021/  2020بالفرقه الرابعة    ه_ المقيد الطالبه / ريم سيد عمر محمد  حتساب غياب : مذكرة بشأن إ 752/ 46

 0عذر مرضى مقبول 2021ن الصحه العامه  دور يونيو أمتحا

  0وافق المجلس  القرار: 
 

/  2020بالفرقه الرابعة    ه_ المقيد لعال احمد   الطالبه / مريم محمد عبد احتساب غياب إ: مذكرة بشأن  752/ 47

 0عذر مرضى مقبول 2021وجراحاتها بالفرقه الرابعه  دور يونيه عن أمتحان طب العين  2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

/  2020بالفرقه الرابعة   ه _ المقيد الطالبه / فاطمه الزهراء محمد مختار  حتساب غياب : مذكرة بشأن إ 752/ 48

 0عذر مرضى مقبول 2021رعي  دور يونيو عن أمتحان الطب الش 2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

/  2020_ المقيد بالفرقه الرابعة    الطالب / احمد صالح عبد المجيد احمد حتساب غياب : مذكرة بشأن إ 752/ 49

ده الصحه العامه  دور ماده الرمد وما أمتحان عن 2021/  8/  31حتى ولمده شهر  1/8/2021 من  عن الفتره 2021

 0 عذر مرضى مقبول 2021يونيو

  0وافق المجلس  القرار: 

 

( ائحه حديثه ) لفرقه الثالثه اه ب_ المقيد الطالبه / اميره علي محمد يوسف  : مذكرة بشأن أحتساب غياب  752/ 50

 ااوبئه وادراه المعلومات علم  شاف مشروع علميأمتحان بلوك البحث وااكت عن   2021/  2020المرحله ااكلينيكيه 

 0عذر مرضى مقبولالمرحله ااكلينيكيه   2021مايو دور  للفرقه الثالثه  ) ائحه حديثه ( 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  ائحه حديثه_ المقيد بالفرقه الثانيه الطالب/ محمد احمد عبد التواب    حتساب غياب: مذكرة بشأن إ 752/ 51

وامتحان  )الصحه والمريض والمجتمع ( عن أمتحان اعمال السنه والتحريري والعملي في بلوك 2021/  2020  

عذر مرضى  2021 مايودور  للفرقه الثانيه ) ائحه حديثه ( ( 3)مقدمه في رعايه المريض  التحريري والعملي في بلوك

 0مقبول

  0وافق المجلس  القرار: 
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عن  2021/  2020بالفرقه الرابعة    ه _ المقيد الطالبه / اسماء مصطفي همام حتساب غياب أن إ: مذكرة بش 752/ 52

 0عذر مرضى مقبول 2021الطب الشرعي  دور يونيو  أمتحان 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

عن  2021 / 2020: مذكره بشأن إحتساب غياب الطالب ااتى أسماؤهم بعد المقيدين بالفرقه الرابعه /  752/ 53 

  -فى المواد المبينه أمام إسم كال منهم عذر مرضى مقبول وهم : 2021امتحان الطب الشرعى دور يونيو 

 المواد المتغيب فيها فترة الغياب االسم م

 الطب الشرعى أيام 10ولمدة  8/  30 إيمان حسن محمد حمدان 1

 الطب الشرعى يوم 14ولمدة  8/  28 محمد محمود محمد أحمد 2

  0وافق المجلس  القرار: 

 

من دخول امتحان  2021/  2020حرمان الطالب ااتى أسماؤهم بعد _ المقيدين بالفرقه الثانيه : مذكرة بشأن  752/ 54

  -وهم : 2021بلوك الصحه العامه والمرض فى المجتمع دور مايو 

 

 مالحظات الماده المحروم فيها االسم م

 يمنى وافد  حه والمريض في المجتمعبلوك الص عمر جبران عمر محمد 1

 وافد سوداني بلوك الصحه والمريض في المجتمع محمد نصرالدين عامان 2

  بلوك الصحه والمريض في المجتمع محمد ابوضيف رضوان حميد 3

  بلوك الصحه والمريض في المجتمع محمد رمضان عبدالحميد عبدالجواد 4

  0وافق المجلس  القرار: 

 

للطالب / احمد خالف مذكرة بشأن إبداء الرأى فى  إحنساب درجة أعمال السنه لقسمى الصدرية والمتوطنه :  752/ 55

بعدم  2019/  2/  24حيث قرر مجلس الكليه بتاريخ 2021/  2020_ المقيد بالفرقة السادسه هذا العام  نصر الدين

 0إحتساب نظام الفاكتور فى درجات أعمال السنه 

  0جلس  وافق المالقرار: 
 

  0 (تظلم  180بعدد)  2021مذكرة بشأن تظلمات الفرقه ااولي دور مايو   :752/ 65
  0وافق المجلس  القرار: 

 

 : مذكرة بشأن اعتماد تشكيل لجنة شئون التعليم والطالب . 752/ 57
  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0 2021/  9/  14: محضر إجتماع لجنة شئون التعليم بتاريخ  752/ 58

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيدين بالفرقه الخامسة العذر المرضى المقدم من الطالب ااتى أسماؤهم بعد : مذكرة بشأن  752/ 59

  -وهم : 2021 يونيودور   عن تغيبهم عن المواد الموضحه قرين أسم كال منهم بالفرقه الخامسه    2021/  2020 

 

 تمالحظا اسم المادة  االسم م

 3/9/2021يوم من  14 االطفال  اسراء محمود عبد ربه علي  1

 29/8/2021اسبوعين من  االطفال  احمد عبد الحميد احمد عبد الحق  2

 30/8/2021ثالثة ايام من  االطفال  سيد محمود سيد عبد الهادي 3

 2021عن امتحانات دور يونيو  الباطنة  –االطفال  عبد الرحمن محمود بكري  4

 30/8/2021يومين من  االطفال  محمود رمضان محمود جاد  5

 
  0وافق المجلس  القرار: 
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عن غيابهم  2021/  2020: مذكرة بشأن العذر المقدم من الطالب ااتى أسماؤهم بعد المقيدين بالفرقه ااولى  752/  60

  -بول وهم :عن أمتحان المواد المبينه قرين أسم كال منهم وأحتساب غيابهم عذر  مق

 

 مالحظات فترة غياب البلوك االسم م

 مبادْى تشريح االنسجه  2021دور يناير  عبد السالم محمد برقو دمباى 1

مبادىء دراسة الطب، مبادىء  2021دور يناير  محمد عبد الرحمن فضل باسى 2

 تشريح االنسجه

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 2021/  2020_ المقيذده بالفرقذه ااولذى  الطالبذه / أيذه عبذد المحسذن سذليمانمن  : مذكرة بشان العذر المقدم 752/  61

دور  2021/  10/  2/  :   9/  19عذذن غيابهذذا عذذن بلوكذذات التذذرم ااول كاملذذه وبلذذوك العذذدوى والمناعذذه فذذى الفرتذذه مذذن 

  0سبتمبر وأعتبارتغيبها  عن اامتحان عذر مقبول 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيذذذد بالفرقذذذه الرابعذذذه             الطالذذذب / أحمذذذد صذذذالح عبذذذد المجيذذذد: مذذذذكرة بشذذذأن العذذذذر المرضذذذى المقذذذدم مذذذن  752/  62

  0ألحتساب تغيبه عن امتحان الطب الشرعى اخر العام دور يونيو عذر مرضى مقبول  2021/  2020

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0يه الخاصة بالنظام الخاص : مذكرة بشأن إعتماد الالئحه المال 752/ 63

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 ثالاا : العالقات الاقافيه :

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

 

_ مذدرس مسذاعد  للسيده الطبيبه / ساره على حسذن صذديق: مذكرة بشأن مد بعثة ااشراف المشترك بمرتب  752/  64

ألستكمال الجزء الخارجى الذالزم  2022/  1/  15تبارا من بقسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمى لمدة عام ثانى أع

  0لرسالة الدكتوراه 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ مذدرس  كذريم سذيد عبذد الحميذد عبذد هللا /  للسذيد الطبيذب: مذكرة بشأن مد بعثة ااشراف المشترك بالداخل   752/ 65

أو الحصذذول علذذى درجذذة  2021/  8/  27ر  أعتبذذارا مذذن ( أشذذه 6مسذذاعد بقسذذم التوليذذد وامذذراض النسذذاء  لمذذدة سذذتة ) 

   0الدكتوراه أيهما أقرب تاريخا 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ مذدرس  سذاره محمذد احمذد علذم الذدين  /  للسيده الطبيبذه: مذكرة بشأن مد بعثة ااشراف المشترك بالداخل   752/ 66

) نهايذذة الخمذذس   2021/  7/  19حتذذى   2021/  4/  13أعتبذذارا مذذن مسذذاعد بقسذذم الباثولوجيذذا ااكلينيكيذذة   لمذذدة عذذام  

 0سنوات من تاريخ التسجيل ( 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

 

: خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكية  بشأن تعيين الدكتوره/ سحر  752/ 1

 0وظيفة استاذ بالقسم عبد هللا مرسى الجمال د لشغل 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

: خطاب قسم االمراض الصدرية  بشأن تعيين الدكتور/ شريف  752/ 2

 0احمد عبد الوهاب د لشغل وظيفة استاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 

 

 

 
 عميد الكلية    أمين المجلس                                                                

                                                                       

 

 

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

 : قسم : الباثولوجيا االكلينيكية 1/752

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

 -12/7/2021-م  15/6/2021-م  22/5/2021-م 19/4/2021 –م 17/3/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

 م14/9/2021

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : االمراض الباطنة 2/752

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

 م 11/7/2021 -م  15/6/2021 –م 22/5/2021 - 20/4/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : عالج االورام والطب النووي 3/752

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

 م7/9/2021  - م6/7/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم : التوليد وامراض النساء 4/752

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

 م7/9/2021-م  12/7/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

  جراحة االوعية الدموية : قسم :5/752

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

 م 13/9/2021 –م 12/7/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 مع الصحة العامة وطب المجت: قسم : 6/752

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

  2021/  9/  6،  م 28/7/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الطفيليات : قسم : 7/752

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

 م 13/9/2021 – م22/8/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 نف واالذان والحنجرة اال: قسم : 8/752

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

 م 6/9/2021 –م 23/8/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الكيمياء الحيوية : قسم : 9/752

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

 م 1/9/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الهستولوجي ) علم االنسجة وبيولوجيا الخلية ( قسم :  :10/752

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

 م 5/9/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 التخدير والعناية المركزه : قسم : 11/752

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

 م 8/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  ر: القرا

 الطب الشرعي والسموم االكلينكية : قسم : 12/752

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

 م 14/9/2021قسم طاري في محضر اجتماع مجلس 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الفسيولوجيا الطبية : قسم : 13/752

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

 م 12/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 جراحة القلب والصدر : قسم : 14/752

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

 م14/9/2021مجلس االساتذة في  –القسم محضر اجتماع مجلس 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 راض العصبية والنفسيه االم: قسم : 15/752

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

  2021/  9/  7 س القسم فىمحضر اجتماع مجل

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 االمراض الصدرية : قسم : 16/752

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

 م 14/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 طب وجراحة العين : قسم : 17/752

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

 م 12/9/2021 فىمحضر اجتماع مجلس القسم 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

  الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل : قسم :18/752

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

 م 13/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الفارماكولوجي : قسم : 19/752

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

 م6/9/2021 القسم فىمحضر اجتماع مجلس 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم :طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  20/752

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

 م 15/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

   لوجيا : قسم الباثو21/752

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

 م 13/9/2021 سم فىمحضر اجتماع مجلس الق

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم جراحه المخ واالعصاب   22/752

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

 م 21/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم طب االطفال23/752

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

 م 19/9/2021 محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم جراحه التجميل24/752

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

 م 20/9/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 طب القلب واالوعية الدموية قسم :  752/  25

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

 م 13/9/2021محضر اجتماع مجلس القسم فى

  0حيط المجلس علما  أالقرار: 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية              
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