
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

     أمانة مجلس الكليه    

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                          
 

 (  674)   مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 27/01/2122الموافق المنعقد يوم األربعاء      

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

 :رئيس المجلس 

   
   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               

 

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

 
 )امين المجلس (      والمناعــةالميكروبيولوجيا الطبيه رئيس قسم                        نها عبد الحليم عفيفىاألستاذ الدكتور/ 

 رئـــــيــــس قسم الطفيليات                             حفيظ يونس ألستاذ الدكتور /  دعاء عبد الا

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                             داليا أحمد حامد السرس   الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                                حنان سيد محمد فرغلىألستاذ الدكتور/ ا           

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب   محمد عبد الباسط على محمود                     األستاذ الدكتور /            

                          ـخــديـررئــيــس قــســم الــتـ                            الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع األستاذ           

  رئيس قسم طب وجراحة العين                                  محمد سيد سعد عبدهللااالستاذ الدكتور /            

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

 رئيس قسم الجراحة العامة                 االستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد مصطفى حمد                   

           رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                                    محمد اليمنى قبيص االستاذ الدكتور /            

  م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                         اذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى   األسن           

                 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                                    امانى اوسامه محمد األستاذ الدكتور/            

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية               صطفى هاشم محمود                    األستاذ الدكتور /م

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

 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 عطاهللستاذ الدكتور / األ

  ,                               رئيس قسم التشريح                                          هدى احمد محمداالستاذ الدكتور / 

      رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                     تور / محمد محمود ثابت الشاذلى       األستاذ الدك           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                  الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

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

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

 رئيس قسم طب االسره            االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                           

 

 األساتــــــذة:
 

 األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن                                             أستاذ الفسيولوجي

 االستاذ الدكتور/  احمد عبد العليم عبد الوهاب                                أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة 

 ستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على                                        أستاذ جراحة العظاماأل

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                      هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                                             سعيده عبد الرجال االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الهستولوجى   االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد                                    

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                                 محمود خيرى عبد اللطيف االستاذ الدكتور /  

    أستاذ جراحة التجميل والحروق            األستاذ الدكتور / مصطفي عبد الحافظ احمد مكي السنباطي             

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين     محمد عالء الدين مبارك  عبد الرحمن             األستاذ الدكتور /              

 أستاذ االمراض الباطنة                  د حسام الدين حسن محمد مغربى محم االستاذ الدكتور /             

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل    األستاذ الدكتور / صفاء على جمال الدين مهران                          

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا   االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                                                    

 المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه                               إيهاب فوزى عبده             األستاذ الدكتور/ 

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى                    الستاذ الدكتور / محمد محمود فهمى فتح هللا             ا

 أستاذ  الطفيليات رشا عبد المنعم                                             االستاذ الدكتور/  

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية    /   حسام الدين جالل محمد محمد                       االستاذ الدكتور             

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية     ال على إبراهيم                        االستاذ الدكتور /  عماد الدين كم           

 أستاذ الكيمياء الحيوية                                  حسنى على حسن حسين االستاذ الدكتور/  

 اض العصبية والنفسية أستاذ االمر                                          غيداء احمد شحاته االستاذ الدكتور/ 

 مدير وحدة ضمان الجودة        على مخلوف                           األستاذ الدكتور/ هدى أحمد 
 

 استاذ جراحه العظام            االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                 

     أستاذ طب المنــــــاطق الحــــــارة والجهاز الهضمي                                     /ناهد احمد علي مخلوف  االستاذ الدكتور        
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 أعضاء  من الخارج   :
   

 مدير مديرية الشئون الصحية          السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 عميدة كلية التمريض    سماح محمد عبد هللا                    السيد الدكتور /  

 

 

 والذين تم تفويضهم من قبل اعضاء المجلس:

 

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية       تفويض عن                                عادل قرقار عبدهللااألستاذ الدكتور /            

 طب االطفالرئيس قسم       تفويض عن                                  نجوى على محمدكتور / االستاذ الد           

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

 

 عن الحضور السادة: وأعتذر

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء       علوانى الدريمى السنوسى                       األستاذالدكتور /           

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية     مها احمد سيد الخولي                              االستاذ الدكتور / 

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

    رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                           دكتور / نشوى أحمد محمد مصطفى األستاذ ال

 أستاذ طب وجراحة العين                          أشرف خلف الحسينى  محمد االستاذ الدكتور/  

 أستاذ االمراض الصدرية                                  على عبد العظيم حسن  االستاذ الدكتور /             

 أستاذ جراحة المسالك البولية                                  االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى        

 أستاذ طــــب االطفــــال     حمن                          االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الر

 مدرس طب االطفال      خالد هاشم محمود حسنين                                     الدكتور /

 مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                        هايدى رفعت محمد احمد الدكتور /  

 وتغيب عن الحضور السادة :

 

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

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                             احمد السيد ابو كريشه االستاذ الدكتور /

 والمناعه لطبيه أستاذ  الميكروبيولوجيا ا  االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي                                 

 أستاذ عالج االورام والطب النووى محمد عبد الحكيم مكاوى                                   االستاذ الدكتور / 

 االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد                                 أستاذ التشريح

 أستاذ الجراحة العامة                         االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغفور حسانين     

 استاذ التخدير                                ايمن احمد ممدوح     االستاذ الدكتور /            

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية    األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                                

 أستاذ أمراض القلب   دكتور / دعاء أحمد فؤاد                                           االستاذ ال

 أستاذ  الصحة  العامة     االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                        

 أستاذ مساعد طب العيون                    السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى                        

  استاذ مساعد االمراض الجلديه والتناسليه            هشام زيان عبد الحافظ ابراهيم                  السيد الدكتور /            

 نقيب االطباء                الحميد             ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 
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 : المصادقة علي محضر الجلسة السابقةاوال 
************************** 

 2022/ 9 / 25  ( المنعقد في 763المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

 القرار : تمت المصادقه . 

 
 

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

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

 

* خطاااب االسااتاذ الاادكتور / وكياال الكليااة لشاائون الدراسااات العليااا والبحااوث بشااأن تغياار مساامى درجااة 

ر ودكتاوراه طاب السامع واألتازان ماجستير ودكتوراه السمعيات الئحة النقاط المعتمدة الي درجاة ماجساتي

درجاة بجاامعتى المنياا أسوة بباقى الجامعاات ومرفاق طياه قارارات موافقاة القطااى الطباى بتغيار مسامى ال

 والزقازيق .
 وافق المجلس  .القرار: 

 

  / جيال سانة االمتيااز مارياان عمااد فهماي للموافقاة علاي تأمذكرة بشأن الطلب المقادم مان الطبيباة

خااارج الاابالد  (  تسااع  ساانوات وذلااك لوجودهااا 9يلهااا لماادة ) نااه قااد تاام تأجمااا بأعااام أخاار عللماادة 

مااذكرة  بشااأن ومرفااق طيااه  م . 2103خريجااة دور فبراياار  لمرافقااه الاازوج بالخااارج علمااا بأنهااا

إصاادار الالئحااة الموحاادة ألطباااء التاادريب األجبااارى ) األمتياااز ( نظااام الساانة الواحاادة وتاام العماال 

ن خالل البحث فاى ماواد الالئحاة بالتأجيال لبادء التادريب  وذلاك كماا هاو موضاح بأحكام الالئحة وم

 بالمذكرة . 
 .علي عدم التأجيل واخطار مقدمة الطلب بذلك وافق المجلس  القرار: 

                       

 الـمــســائــل الـتـنـفـيـذية ثالثا :

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

 

 -شئون االفراد : 

********* 

_ لأيل  وينةية تاي اس مسياعد  الادكتور / زيااد حسان عباد المانعم: خطاب قسم طب وجراحة العين  شأي ت يعنين   764/ 1

 شالقسم.

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لأل  وينةة مدرس شالقسم .  الدكتورة / علياء الحسينى محمد محمودخطاب قسم الباثولوجنا شأ ت يعنن  :  764/ 2

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لأيل  وينةية   الادكتور / إيهااب عباد العاال زهاران زهاران: خطاب قسم جراحة القلب والصيدر  شأي ت يعنين   764/ 3

 مدرس شالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 
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  _ لأل  وينةة مدرس شالقسم .  الدكتورة / هالة صالح عبد الغفور: خطاب قسم الباثولوجنا األكلنننكنة  شأ ت يعنن   764/ 4

 وافق المجلس  .القرار: 

 
_ لأيل  وينةية ميدرس مسياعد    الطبيبة / رضوى مصطفى عبد الحمياد: خطاب قسم ال ولند وتمراض النساء  شأ ت يعنن   764/ 5

 شالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لأيل  وينةية ميدرس مسياعد  الطبياب / محماود عباد العزياز عثماان   : خطاب قسم ال ولند وتمراض النساء  شأ ت يعنين   764/ 6

 شالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لأييل  وينةيية مييدرس مسيياعد     الطبيبااة / رفياادة رأفاات طلعاات إبااراهيممييراض الصييدرشة شأيي ت يعنيين  األ: خطيياب قسييم  764/ 7

   .شالقسم

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لأيل  وينةية ميدرس مسياعد    يبة / ماروة أباو علايم شافيق فهماىالطب: خطاب قسم الباثولوجنا األكلنننكنة  شأ ت يعنن   764/ 8

 شالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لأل  وينةة مدرس مساعد شالقسم .    الطبيب / أحمد عاطف ثابت عثمان: خطاب قسم األمراض الباطنة   شأ ت يعنن   764/ 9

 وافق المجلس  .القرار: 

 

   ._ لأل  وينةة مدرس مساعد  شالقسم    ناردين عماد علوىالطبيبة / شأ ت يعنن   طةالطب األ: خطاب قسم  764/ 10

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لأل  وينةة مدرس مساعد   شالقسم .      الطبيبة / أحالم عبد الباسط محمد: خطاب قسم طب األطةال شأ ت يعنن   764/ 11

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لأيل  وينةية ميدرس     الطبياب / محماد أحماد إباراهيم الغرياانىعصياب  شأي ت يعنين  جراحة المي  واأل: خطاب قسم  764/ 12

 مساعد  شالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لأل  وينةة مدرس مساعد  شالقسم .   الطبيبة / سماح محمد حسين: خطاب قسم الطةنلنات الطبنة   شأ ت يعنن   764/ 13

 جلس  .وافق المالقرار: 

 

 _ لأل  وينةة مدرس مساعد     الطبيب / أحمد كامل على: خطاب قسم الجراحة العامة   شأ ت يعنن   764/ 14

 ) جراحة األطةال (  شالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

ميي  قسييم   _ المييدرس شالقسييم  الاادكتورة / أنتصااار حساانين محمااد حسانين: خطياب قسييم األمييراض الصييدرشة  شأيي ت  قي    764/ 15

  .األمراض الصدرشة _ كلنة الطب  _ جامعة تانوط  إلى كلنة الطب _ جامعة األقصر 

 وافق المجلس  .القرار: 

 
 

كما فى الخطية الخمسينة الخا ية  ( 3)شدال م   2122معندش  فى عام  ( 4) :  خطاب قسم طب األارة شأ ت يكلنف عدد  764/ 16

ميي   ( 2) ولكيي  ييم قبييول تثنيين   2124ثالثيية معنيدش  فييى عييام  ( 3) م  الخطيية يكلنييف شقسيم طييب األاييرة ك وسليك أل يي  كييات ميي   ي

ااألطباء المقنمن  فى هذه الدفعة فقط وشهذا شكوت قد  قي  عيدد  المعنيدش  المطليوب يعننينهم  يم  الخطية الخمسينة للقسيم . كميا هيو 

 .مو ح شالمذكرة 

 وافق المجلس  .القرار: 
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 االســـــاتــذهـــــــــجـــــلـــس م

 

 

: خطاااب قساام التوليااد وأمااراض النساااء بشااأن تعيااين الاادكتور / مصااطفى بهلااول  164/  01

 .محمد _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

 .القرار: وافق المجلس  

 

: خطاب قسم التولياد وأماراض النسااء بشاأن تعياين الادكتورة / ديناا محماد السايد  164/  01

 لقسم . حبيب _ لشغل وظيفة أستاذ با

 القرار: وافق المجلس  .
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 -:شئون الطالب  
*************  

مي   سيبة  2023/  2022   المقند شالةرقية الثالثيةالطالب /احمد هشام محمد انور علي _  اا ثناء: مذكرة شأ ت  764/ 19

شالقيياهره    ( 21321)  شمس أييةى  كنميياو عييال  شالييدم وش لقييى  الحييادةحنييأ ت يي  مصيياب شاللوكنمنييا   المقييررةالحضييور 

 شالمذكرة . هو مو ح  كماتابوعنا  

 . االستثناء من الحضور المجلس  وافقالقرار: 

 

الميواد  يظليم فيى ( 26) شعيدد  2202  ايب مبردور   األوليي ةمي  طيالب الةرقي ةمذكرة شأ ت ال ظلمات المقدم:  476/ 20

 .المو حة شالمذكرة 

 المجلس  .وافق القرار: 

 

المقنيد شالةرقية الراشعية )ال حية حدشثية(  – الطالاب / حاازم سامير احماد: مذكرة شأي ت العيذر المر يى المقيدم مي  21/764

 ى لدور شو ن  واح ساب يلنب  عذر مر ى مقبول .لع  ام حات شلوك الطب النةسي ال حرشر  والعم2021/2022

 وافق المجلس  .القرار: 

 

المقنيييد شالةرقييية الثا نييية  – كاااريم عباااد الحكااايم ماجاااد الطالاااب /عيييذر المر يييى المقيييدم مييي  : ميييذكرة شأييي ت ال22/764

وشلوكيات (   2)  ولمدة شهرش  و صف ع  ام حات شلوك مقدم  رعاشية الميرش   1/8/2022فى الة رة م  2021/2022

 واح ساب يلنب  عذر مر ى مقبول .2021/2022كلها ع  دور اب مبر  الثا يال رم 

 فق المجلس  .واالقرار: 

 

 الثالثة    شالةرقة _ المقند الطالب/ أحمد رمضان عبد الرحيم صديق   : مذكرة شأ ت العذر المر ى المقدم م   764/ 23

إلح ساب يلنب  ع  تم حات مادة ال حرشر  والعملي في شليوك ) الجراحية العامية  ( دور  2022/  2021) ال حة حدشثة  ( 

 . عذر مر ى مقبول 2022ماشو  

 وافق المجلس  .القرار: 

 

الساداية يخلةيات ) مي   شالةرقية _ المقنيد  الطالب/ أحمد مساعود شايبه: مذكرة شأ ت العذر المر ى المقدم م   764/ 24

عيذر  2022إلح ساب يلنب  ع  تم حيات ميادة  ) طيب األطةيال   ( دور شو ني     م  2022-2021الخار  ( للعام الجامعي 

 مر ى مقبول .

 وافق المجلس  .: القرار

 

        _ المقنييد شالةرقيية الخامسيية هييذا العييام الطالااب / ديفيااد إمياال أفاارايم  دانيااال : مييذكرة العييذر القهييرد المقييدم ميي  764/ 25

 .عذر قهرد مقبول  2022وتع بار يلنب  ع  تم حات  ) طب األطةال (  دور شو ن    2022/  2021

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ المقنيد  شالةرقية األوليى هيذا الطالب/ عمر أساامه إباراهيم حساانين   كرة شأ ت العذر المر ى المقدم م  : مذ 764/ 26

دور   شلييوك  ) العييدود والمناعيية  ( النظييرد والعملييى وتعمييال السيينةإلح سيياب يلنبيي  عيي  تم حييات   2022/  2021العييام 

 ( عذر مر ى مقبول  . ولمدة شومات  2022/  9/  26غناب )  ع  ف رة  2022اب مبر    

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ حا يلة عليى شيهادة الثا وشية الللنبنية فيى العيام  الطالبة / داليا احماد محماد عباد الكاريم:مذكرة شأ ت ي جن  قند 27/764

 .2022/2023الى العام الجامعى  2021/2022م  العام الجامعى  2020/2021

 وافق المجلس  .القرار: 

 

للطالبة / هاجر ماهر  (827( شدال م  )829رة شأ ت حكم المحكمة الصادر ش عدش  درجة مادة الباطنة الى ): مذك28/764

 .2020حا لة على شكالورشوس الطب والجراحة دفعة اب مبر  –عبد المنعم عبدالمتجلى 

 وافق المجلس  .القرار: 
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 للطالب / أحمد سامى عبدالسميع سايد 2019ة دور اب مبر : مذكرة شأ ت يعدش  درجة مادة الةارما شالةرقة الثالث29/764

للطالباة / أساماء زكرياا  2018، وكذلك يعدش  درجة مادة ال أيرشح دور ايب مبر  2019/ 2018المس جد شالةرقة الثالثة  –

 2018، وكذلك يعدش  مادة الهس ولوجى شالةرقة الثا نة دور ماشو  2016/2017شالةرقة الثا نة  – حنفى حسين

  0. وسلك كما هو مو ح شالمذكرة  2017/2018مس جد شالةرقة الثا نة  – للطالب / كيرلس عاطف ألفى رزق هللا 

 .  علي التصحيح وعمل مذكرة بذلك  المجلسوافق القرار: 

 

 النن  . المدران  واالاايذة المساعدش  شالعم  في الكن رول وحسب ال رمات ولمدة عامن  م  شأ ت يكلنف مذكرة :  164/ 31

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 -: العالقات الثقافية
*************  

_ ميدرس مسياعد شقسيم جراحية للسيدة الطبيباة / ساحر حمادي علاي عباد القاادرمذكرة شأ ت مد شعثة شالداخ  :  164/ 30

 .شهما تقرب يارشخا تو الحصول علي درجة الدك وراة ت 2023/  9/  1ح ى  2022/  2/9االوعنة الدموشة  تع بارا م  

 وافق المجلس  .القرار: 

 

م  ) ال ارش  السياش  ل سيلم  العمي  ( اجيا ة 01/9/2022وح ي  01/1/2022إح ساب الة رة م  مذكرة شأ ت :  164/ 32

 .المدرس المساعد شقسم طب االطةال  – لطبيب / احمد صالح علي صالحلخا ة شدوت مريب  

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 .د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .كتب أ م

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

  . 2022 تك وشر : محضر إج ماع لجنة خدمة المج مع وينمنة البنئة لأهر 467/  33

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 
 

 

 .2022  تك وشر : محضر إج ماع لجنة المعام   لأهر 467/ 34 

 وافق المجلس  .قرار: ال
 

 

 

  . 2022  تك وشر :  محضر إج ماع لجنة المك بات  لأهر 467/  35

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 دة ضمان الجودة :وح

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

 .د مراجع   ع ماد خطة االم  والسالمة شع: مذكرة شأ ت عرض وت36/764

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .الطب جامعة اانوط شعد مراجع ة   نف الوينةى للجها  االدارد لكلنةع ماد ال وت: مذكرة شأ ت عرض و764/ 37

 وافق المجلس  .القرار: 

 

خ نيار القنيادات االكادشمنية لبر يامق ومقيررات د دلن  ال و نف الوينةى ومعياشنر تع ما: مذكرة شأ ت عرض وت764/ 38

  .شوس والدرااات العلنا شعد مراجع ة مرحل ى البكالور

 وافق المجلس  .قرار: ال
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 System(HIS)  Heath Information أياء مركين  ظيم المعلوميات الصيحنةإع ماد : مذكرة شأ ت عرض وت39/764

 .وسلك شوحدة  مات الجودة 

 وافق المجلس  .القرار: 

 
 

المعاو ة    س والهنئ عضاء هنئة ال درشو الةا   الخا ة ش جن تلنات مواجهة العع ماد ت: مذكرة شأ ت عرض وت40/764

 . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 

 جهنة والمعدات.ع ماد خطة  نا ة المنأئات واأل: مذكرة شأ ت عرض وت41/764

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 
 

 .  " المرف   MCQع ماد "انااة ال عام  مع اآلائلة الصعبة في االخ نار م  م عدد : مذكرة شأ ت عرض وت42/764

 فق المجلس  .واالقرار: 

 

 

 ع ماد يقرشر م اشعة مد  اا نةاء كرااة االداء واال أطة لطالب الدرااات العلنا : مذكرة شأ ت عرض وت43/764
 . 2022دك وراة ( ع  دور اك وشر  –) ماجس نر 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 

 . 2022 ك وشرع ماد يقرشر ع  ال علنم األلك رو ي ع  دور تعرض وت: مذكرة شأ ت 44/764

 وافق المجلس  .القرار: 
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  : األقساممجالس 
 

 : قسم الجراحة العامة  164/ 1

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

 

 م2/9/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره 164/ 2

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

 

 م2/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية   164/ 3

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

 

 م9/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفارماكولوجي   164/ 4

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

 

 م3/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 : قسم طب االطفال    164/ 5

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

 

 م9/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 : قسم جراحة االوعية الدموية     164/ 6

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

 

 م00/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 
 
 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم التشريح االدمي وعلم االجنه     164/ 7

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

 

 م4/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الصحة العامة وطب المجتمع      164/ 8

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

 

 م3/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم  و مجلس االساتذة فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

      الطفيليلت : قسم 164/ 9

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

 

 م2/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

      : قسم جراحة المخ واالعصاب 164/ 10

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

 

 م00/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة القلب والصدر      164/ 11

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

 

 م02/10/2022محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 والسموم االكلينيكية        : قسم الطب الشرعي164/ 12

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

 

 م00/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم االنف واالذن والحنجرة       164/ 03

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

 م3/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 المجلس علما أحيط القرار: 

 

 : قسم جراحة التجميل        164/ 04

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

 م06/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب القلب واالوعية الدموية 164/ 02

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

 م06/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االشعة  التشخصية         164/ 06

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

 م02/9/2122 –م 01/1/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الكيمياء الحيوية         164/ 01

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

 م00/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم التوليد وامراض النساء164/ 01

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

 م01/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 : قسم طب وجراحة العين 164/ 09

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

 م9/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما قرار: ال

 

 قسم الميكوبيولوجيا والمناعة الطيبة : 21/164

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

 م01/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية  20/164

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

 م01/01/2122تماى مجلس القسم فى محضر إج

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الهستولوجي ) علم االنسجة وبيولوجيا الخلية (   22/164

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

 م00/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
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 ي والروماتيزم والتاهيل : قسم الطب الطبيع20/164

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

 م01/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الباثولوجيا  22/164

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

 م01/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 طق الحارة والجهاز الهضمي   : قسم طب المنا23/164

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

 م01/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االمراض الصدرية    24/164

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

 م01/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم التشريح22/164

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

 م01/1/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االمراض العصبية والنفسية 26/164

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

 م09/01/2122محضر إجتماى مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 

 المجلس                                                   عميد الكلية  أمين                

                                                                       

  

 األستاذ الدكتور / نها عبد الحليم عفيفى                األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية 

 
 

 

 


