
 

 

 

 

 

 أمانة مجلس الكليه
 

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                        

 (957مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )      

 2/4244/ 42 قالموافاالحد  المنعقد يوم  

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

 

 رئيس المجلس :

   
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                  عميد الكلية            

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

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

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

 

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

                         

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

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

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                            عبير الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ            

 األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                              رئيس قسم الفارماكولوجـى           

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساءاحمد فائق امين موسى                                األستاذالدكتور /           

 رئيس قسم االمراض الصدرية               االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                 

    األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                  

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

 االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                     رئيس قسم طب االطفال            

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

 رئيس قسم الجراحة العامة االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                                             

 االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                   رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                      

 ذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                           رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام  األسنا           

 األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد                                    رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                           

 دكتور / عالء عزت عبدالمنعم حسانين                       رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية األستاذ ال           

 األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                                 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية 

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

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

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

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

 رئيس قسم الطب الشرعي والسمومى                              األستاذ الدكتور / رنده حسين عبد الهاد

  ,ئيس قسم التشريح                                ر                                        االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد

 رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق     اذلى                           األستاذ الدكتور / محمد محمود ثابت الش           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                الدين  االستاذ الدكتور / عزة محمود عز            

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

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                      األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                     

 ,            الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                                  رئيس قسم جراحه القلب والصدراألستاذ 

 طب االسره االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                       رئيس قسم 

 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي                             األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن          

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة         ل                          االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العا

 أستاذ البكتريا والمناعه              الفقى                    مد االستاذ الدكتور /  محمد على مح

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                  هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

  أستاذ الفارماكولوجى                              االستاذ الدكتور /  سعيده عبد الرجال           

 أستاذ الجراحة العامة    محمد شلتوت                    االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر 

    أستاذ جراحة التجميل والحروق                                     األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                     ال الدين مهران    األستاذ الدكتور / صفاء على جم 

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                     االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم              

 يذى للمستشفيات الجامعيهالمدير التنف                 األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده                       

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

 أستاذ  الطفيليات                                       االستاذ الدكتور/  رشا عبد المنعم    

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية           لدين جالل محمد محمد           ا/   حسام  االستاذ الدكتور              

 استاذ التخدير                             االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح                 

 لحيويةأستاذ الكيمياء ا                     االستاذ الدكتور/  احمد يس احمد نصار               
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 االستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده                                       المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه 

 االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد                                           أستاذ أمراض القلب 

 عظيم حسن                                    أستاذ االمراض الصدرية االستاذ الدكتور / على عبد ال            

 االستاذ الدكتور/ غيداء احمد شحاته                                         أستاذ االمراض العصبية والنفسية 

 ب االطفــــال االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى                                  أستاذ طــــ

 األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                    مدير وحدة ضمان الجودة

 االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                             أستاذ  الصحة  العامة         

 استاذ جراحه العظام                                 االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق            

 

  

 -األساتذة المساعدون:
 

 أستاذ مساعد طب العيون                    السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى              

 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 
 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب               األستاذ الدكتور / محمد عبد الباسط على محمود              
 أستاذ جراحة العظام                                األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على        
 أستاذ االمراض الباطنة   االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                                 

  أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية              / محمد سمير محمد خليل                        السيد الدكتور  

 
 

 وتغيب  عن الحضور السادة :

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

 رئيس قسم طب وجراحة العين     سعد عبدهللا                              االستاذ الدكتور / محمد سيد 

 رئيس قسم الفسيولوجيا                          األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل                       

 جراحة المخ واالعصاب   استاذ                           شه االستاذ الدكتور /احمد السيد ابو كري

 أستاذ طب وجراحة العين                                 االستاذ الدكتور/  محمد طارق عبد المنعم  

 أستاذ الهستولوجى   الحافظ                        االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                      لطيف          االستاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد ال

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

  أستاذ التشريح                                االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                            دوى األستاذ الدكتور /  حسن بكر الب           

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

   أستاذ التوليد وامراض النساء  بو الحسن مرسى                         االستاذ الدكتور/  احمد محمد ا

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية  األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                                           

 أستاذ جراحة المسالك البولية    االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى                                        

 مدرس الجراحه العامه          الدكتور / احمد محمد على عبد هللا                                   

 مدرس امراض باطنه            الدكتور / محمد رمضان عبدالحميد                                 

 مدير مديرية الشئون الصحية                                      السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ

 عميدة كلية التمريض          السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                              

  نقيب االطباء          ضياء الدين عبد الحميد                   السيد الدكتور / 
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 قة علي محضر الجلسة السابقةاوال : المصاد

*********************************** 
 8088/  3  /88( المنعقد في  578المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

 

  0القرار : تمت المصادقه 
 

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

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

 

* مذذذكرب بشذذلم الموافقذذا علذذا القذذراراه التنصيذبذذا الدارذذا بمجلذذح ثدارة مركذذ  ا بحذذا  

 الطبيا بشلم هيكلة العمل ووضع قواعد تنظيم العمل بالمرك  كما موضح 

  0بالمذكرب 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

* مذكرب بشلم ثنشاء درجة الماجستير الجراحا وجراحة ا ورام مع ثستحدا  كتابة 

التدصص الدقيق عند منح درجة الدكتوراب وكذلك تغيير مسما القسم ثلا ) قسم الجراحا 

  0وجراحة ا ورام  ( 
  0 باالتيوافق المجلس القرار: 

  األورام. جراحة العامة وجراحة في باالدكتوردرجتي الماجستير و  ثنشاء الموافقة علي -1

 مبدئية و بد من العرض علي الجودة . الموافقة -8

   مسمي القسم ثلي قسم الجراحة العامة وجراحة األورام .  تغييرعلي الموافقة  -3
 

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

  *************************************** 
 .8088 أبربل:  محضر ثجتماع لجنة المكتباه  لشهر  577/ 1

  0وافق المجلس  القرار: 
 
 

 .8088 أبربل: محضر ثجتماع لجنة المعامل  لشهر  577/ 8

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 .8088  أبربل: محضر ثجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر  577/ 3

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 وحدة ضمان الجودة :

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

للدطذذة ا سذذتراتيجية عذذن عذذام  ةالتنصيذبذذتقربذذر السذذنوت لمتابعذذة الدطذذة المذذذكرة بشذذلم عذذرض واعتمذذاد  : 577/ 4

 م.8081/ 8080

  0وافق المجلس  القرار: 
 

راساه العليا ) مذكرة بشلم عرض واعتماد تقربر متابعة مدت استيصاء كراسة ا داء وا نشطة لطالب الد : 577/ 7

 م . 8088دكتوراة (  متحاناه الج ء الثاني ) مادة التدصص ( عن دور ابربل  –ماجستير 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 مركز تطوير التعليم الطبي والتدريب :

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

 .بالمذكرة  الموضحةمذكرة للعرض علي مجلح الكلية بشلم التورياه  : 577/ 6

  0وافق المجلس  ار: القر
 

 

 : الـمــســائــل الـتـنـفـيـذيةثالثا

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

 -أوال : شئون االفراد : 

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

الددكتورة/ االء عبدد الخدالق احمدد محمدد    : خطاب قسم  الطب الطبيعي والروماتي م والتاهيل  بشذلم تعيذين  577/ 5

 _ لشغل وظيصة استاذ مساعد بالقسم .

  0وافق المجلس  لقرار: ا
 
 

عبد         الدكتورة/ يسرا عاطف شريف : خطاب قسم  الطب الطبيعي والروماتي م والتاهيل  بشلم تعيين  577/ 8

 _ لشغل وظيصة استاذ مساعد بالقسم .السالم     

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشذذغل وظيصذذة اسذذتاذ مسذذاعد مختددار فتحددي   الدددكتور/ تمديم : خطذاب قسذذم الجراحذذة العامذذة  بشذذلم تعيذذين  577/ 7

 بالقسم .
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

  الددكتورة/ مندي حسدين عبدد السدميع : خطاب قسذم  الطذب الطبيعذي والرومذاتي م والتاهيذل  بشذلم تعيذين  577/ 10

 لشغل وظيصة استاذ مساعد بالقسم . -عبد الحافظ   
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظيصة الدكتورة / لمياء محمود عبد العزيز العطيفي    طاب قسم عالج ا ورام  بشلم تعيين : خ 577/ 11

 استاذ مساعد بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشذغل وظيصذة اسذتاذ الدكتورة/ ايمان محمد نجيدب    : خطاب قسم الباثولوجيا ا كلينيكية   بشلم تعيين  577/ 18

 مساعد بالقسم .
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

_ لشذذغل وظيصذذة الدددكتور / عددالء عمددر احمددد عبددد البددديع بشذذلم تعيذذين  الباطنذذة  اإلمذذراض: خطذذاب قسذذم  577/ 13

 0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشذذغل وظيصذذة الدددكتورة / مددروة محمددد محمددود صددالح  الباطنذذة  بشذذلم تعيذذين اإلمذذراض : خطذذاب قسذذم  577/ 14

 0درس بالقسم م

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشذذغل وظيصذذة الدددكتور / احمددد مصددطفي ندداجي  : خطذذاب قسذذم جراحذذة ا وعيذذة الدموبذذة  بشذذلم تعيذذين  577/ 17

 0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
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  – عاطف علي   الطبيب / عبد الرحمن:خطاب قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية  بشلم تعيين  577/ 16

 0لشغل وظيصة مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

لشغل وظيصة مدرس مساعد   –الطبيب / عمر جمال مختار  صية  بشلم تعيين يالتشد األشعة:خطاب قسم  577/ 15

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

لشغل   – الطبيبة  / االء احمد محمد كمال المنشاوي   ين :خطاب قسم الباثولوجيا ا كلينيكية   بشلم تعي 577/ 18

 0وظيصة مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيصة معيد بقسم  جراحة العظام  . ( 2) مذكرة بشـلم  تكليف عدد   577/ 17

 وافق المجلس  القرار: 
 

 

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

 

 8081_ المقيد بالصرقا الثانية    الطالب/ كريم عبد الحكيم ماجد : مذكرب بشلم العذر المرضا المقدم من  577/ 80

/  8081                 عذذن أمتحذذام التحربذذرم والعملذذا فذذا ) بلذذون الجهذذال التنصسذذي والكلذذوت ( دور مذذابو 8088/ 

 بعذر مرضي مقبول .8088

 مالحظات فترة الغياب اسم البلوك االســـــــــــــــــم م

  ولمدة شهر   1/4 الجهال التنصسي والكلوت   كربم عبد الحكيم ماجد  1

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 الرابعذة _ المقيد بالصرقا    ابراهيم احمد محمد مخلوف الطالب/ : مذكرب بشلم العذر المرضا المقدم من  577/ 81

عذر مرضي مقبول وأعتبار تغيبا  8088بنابر( دور  ا طصال) بلون  فا اعمال السنة عن أمتحام  8088/  8081

. 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

           ا ولذذذذذا   بالصرقذذذذذا  بنالمقيذذذذذد _  الموضدددددحه أسدددددماؤهم بالمدددددذكره الطدددددالب : مذذذذذذكرب بشذذذذذلم حرمذذذذذام  577/ 88

  0هم  نسبة الحضور   المقررب وذلك لعدم ثستيصائ 8088عن بلون العدوم والمناعا دور بنابر  8088/  8081

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

بالصرقذذا الثانيذذة      ب_ المقيذذد   بدده / سددها سدديد عبددد الحددافظ الطال: مذذذكرب بشذذلم العذذذر المرضذذا المقذذدم مذذن  577/ 83

  8088/  8081مذابو   عن أمتحام التحربرم والعملا فذا ) بلذون الجهذال التنصسذي والكلذوت ( دور 8088/  8081

 عذر مرضي مقبول .وأعتبار تغيبها 
 

 مالحظات فترة الغياب اسم البلوك االســـــــــــــــــم م

     8088/  4/  18بوم  الجهال التنصسي والكلوت   سها سيد عبد الحافظ   1

  0وافق المجلس  القرار: 
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_ المقيذد بالصرقذا الثانيذذة     بددر محمددد توفيدق   ب / كدريمالطالد: مذذكرب بشذلم العذذر المرضذا المقذذدم مذن  577/ 84

 8088/  8081مذابو   عن أمتحام التحربرم والعملا فذا ) بلذون الجهذال التنصسذي والكلذوت ( دور 8088/  8081

 عذر مرضي مقبول .وأعتبار تغيبا 
 

 مالحظات فترة الغياب اسم البلوك االســـــــــــــــــم م

      8088/  4/  81 – 15 لجهال التنصسي والكلوت  ا كربم بدر محمد توفيق   1

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

_ بمنذا الجنسذيا  بالصرقذا السادسذا  الطالب / محمد عبد هللا أحمد عبداس: مذكرب بشلم الموافقا علا قيد  577/  87

  0 8088/  8081للعام الجامعا 
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 -قافيه :ثالثا: العالقات الث
***************  

 

 

_ مذدرس   مصطفي كامل عبد النعديم حسدينللسيد الطبيب /  بمرتب ا جالة الدراسية مذكرة بشلم مد :  559/ 22

  للتدربب في وذلك 8088/  8/  16أعتبارا من   جراحة القلب والصدر لمدة عاممساعد بقسم 
 

 

Barts Heart Centre - Barts Health  متحدة بالمملكة ال. 

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذهجججج

 

اسماعيل لطفي الدكتور/ بشأن تعيين  األطفال: خطاب قسم طب  559/ 1

 0لشغل وظيفة استاذ بالقسم  -محمد ابراهيم 

 
  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 بشأن تعيين شريح االدمي وعلم االجنه  الت: خطاب قسم  559/ 2

 0_ لشغل وظيفة استاذ بالقسم  ايمن صالح الدين عامر الدكتور/ 
  0القرار: وافق المجلس  

 

 االمراض الجلدية والتناسليه وامراض الذكورة: خطاب قسم  559/ 3

 ._ لشغل وظيفة استاذ بالقسمهشام دياب جابر بشأن تعيين الدكتور/

  0لمجلس  القرار: وافق ا
 

بشأن تعيين التوليد وامراض النساء : خطاب قسم  559/ 4

 ._ لشغل وظيفة استاذ بالقسممحمد خلف توفيق غانم  الدكتور/

  0القرار: وافق المجلس  

 

 
 عميد الكلية                       أمين المجلس                                                    

                                                                       

  

 

 األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية                        األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب       
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  مجالس األقسام :
        ةاالشعه التشخيصي : قسم 559/ 1

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

 م.14/3/8088م ، 81/8/8088 م ،10/1/8088ضر إجتماع مجلس القسم فى حم

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

       ةفسيولوجيا الطبي : قسم 559/ 2

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

 .م 4/4/8088محضر إجتماع مجلس القسم فى
 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

        ةالباثيولوجيا االكلينيكي : قسم 559/ 3

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

 

 م.81/11/8081م ،17/10/8081، م14/7/8081محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 

      الهستولوجي)علم االنسجه وبيولوجيا الخليه(   : قسم559/ 4

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

 

 م5/4/8088م ،  8/3/2022 محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 جراحة المسالك البولية  : قسم559/ 5

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

 م11/4/8088محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 جراحة التجميل والحروق  : قسم559/ 2

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

 

 م11/4/8088فى محضر إجتماع مجلس القسم

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 االمراض الجلدية والتناسلية والذكوره  : قسم559/ 5

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

 م13/4/8088محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الفارماكولوجي  : قسم559/ 8

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

 م4/4/8088القسم فى محضر إجتماع مجلس

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 طب وجراحه العين : قسم559/ 9

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

 م10/4/8088محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه559/ 10

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

 م10/4/8088حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0أحيط المجلس علما  القرار: 



20 

 التخدير والعناية المركزة  : قسم559/ 11

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

 

 م13/4/8088محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  : قسم559/ 12

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

 

 م13/4/8088تماع مجلس القسم فىمحضر إج

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  : قسم559/ 13

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

 

 م10/4/8088محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 امراض الباطنة   : قسم559/ 14

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

 م 8/3/2022، 20/2/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 االنف واالذن والحنجرة    : قسم559/ 15

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

 

 م 4/2022/ 4محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 طب االطفال     : قسم559/ 12

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

 م 4/2022/ 15محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الصحة العامة وطب المجتمع      : قسم559/ 15

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

 

 م 4/2022/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 جراحة المخ واالعصاب : قسم559/ 18
 

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

 

 م 12/4/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 التشريح االدمي وعلم االجنه : قسم559/ 19
 

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

 

 م 10/4/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الباثولوجيا  : قسم559/ 20
 

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

 م 11/4/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 االمراض الصدرية   : قسم559/ 21
 

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

 م 11/4/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 جراحة االوعية الدموية    : قسم559/ 22
 

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

 

 م 19/4/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه  :    : قسم559/ 23
 

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

 

 م 14/4/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 يويه الطبيه : : قسم الكيمياء الح 559/  24

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

  2022/  4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل : 559/  25

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

  8088 / 4/  20محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0لمجلس علما  أحيط االقرار: 

 عالج االورام والطب النووي: قسم  559/  22

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

  8088 / 4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 طب القلب واالوعية الدموية : قسم  559/  25

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

  8088 / 4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 التوليد وامراض النساء  : قسم  559/  28

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

  8088 / 4/  14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 الجراحة العامة   : قسم  559/  29

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

  8088 / 3/  5م فى محضر إجتماع مجلس القس

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 الطفيليات : قسم  559/  30

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

  8088 / 4/  24محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 عميد الكلية              أمين المجلس                                                 

                                                         

 

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

 


