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     أمانة مجلس الكليه   

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                           
 

 (  766)   مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 25/12/2022الموافق  االحدالمنعقد يوم                                 

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

 رئيس المجلس :

   
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                  عميد الكلية            

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

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

 
 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 : 
 

                         

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

 رئـــــيــــس قسم الطفيليات   ألستاذ الدكتور /  دعاء عبد الحفيظ يونس                          ا

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                      داليا أحمد حامد السرس         الدكتور /األستاذ            

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

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                 األستاذالدكتور / علوانى الدريمى السنوسى                     

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

    تــخــديـر                       رئــيــس قــســم الــ    األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                                    

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

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

 رئيس قسم الجراحة العامة    االستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد مصطفى حمد                                  

 رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                             

 رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام      األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                                     

  رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                   األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد                                              

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية   األستاذ الدكتور / عالء عزت عبدالمنعم حسانين                                  

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

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

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

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

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

           رئيس قسم الفسيولوجيا                 األستاذ الدكتور / نشوى على عبد المطلب  حسين                   

  ,رئيس قسم التشريح                                    االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد                                       

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

 رئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى االرومان    االستاذ الدكتور / عمرو أحمد على يوسف                                          

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                   األستاذ الدكتور / نشوى أحمد محمد مصطفى                           

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

 رئيس قسم طب االسره    االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                      

 

 األساتــــــذة:
 

 سن                                             أستاذ الفسيولوجياألستاذ الدكتور / إبتسام محمد ح

 جراحة المخ واالعصاب   أستاذ                               االستاذ الدكتور / محمد السيد محمود أحمد  

 نأستاذ طب وجراحة العي    االستاذ الدكتور/  أشرف خلف الحسينى  محمد                            

 أستاذ جراحة العظام   األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على                                      

 أستاذ  الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه      االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي                                 

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                                  هاله محمد فتحى           األستاذ الدكتور / 

  أستاذ عالج االورام والطب النووى        االستاذ الدكتور /  طه ذكى محمد زهران                                 

 العامة أستاذ الجراحة       االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغفور حسانين                         

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

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

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل    مهران                           األستاذ الدكتور / صفاء على جمال الدين

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                                        

 المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه            األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده                                

 أستاذ  الطفيليات    االستاذ الدكتور/  هناء يوسف عبد الحكيم                                 

   أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية    /   حسام الدين جالل محمد محمد                       االستاذ الدكتور             

   أستاذ التوليد وامراض النساء      االستاذ الدكتور/  احمد إبراهيم حسانين حسن                          

 أستاذ الكيمياء الحيوية    االستاذ الدكتور/  حسنى على حسن حسين                                

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                    األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                 
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 أستاذ أمراض القلب    االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد                                         

 أستاذ االمراض الصدرية    االستاذ الدكتور / ألفت مصطفى نصر عبد الناصر الشناوى                      

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية     الدكتور/ نهى محمد أبو الفتوح                                   االستاذ

 أستاذ طــــب االطفــــال                 االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن               

 مدير وحدة ضمان الجودة             األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       

 االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                أستاذ  الصحة  العامة         

 الهضمي    لجهازاالستاذ الدكتور /ناهد احمد علي مخلوف                                    أستاذ طب المنــــــاطق الحــــــارة وا         
  

 أعضاء  من الخارج   :
   

 عميدة كلية التمريض                   السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

 والذين تم تفويضهم من قبل اعضاء المجلس:

 رئــيس قــســم الباثولوجيا اكلينيكيه   األستاذ الدكتور / سهيركامل سيد                     تفويض عن                     

            

 عن الحضور السادة: وأعتذر

 
 رئيس قسم الفارماكولوجـى       األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                            

 المراض الصدرية رئيس قسم ا    االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                               

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

 رئيس قسم طب االطفال     االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                    
 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                                األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود      

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

 لوجى   أستاذ الفارماكو            االستاذ الدكتور /  إيهاب سعيد إبراهيم الدسوقى               

 استاذ جراحه العظام          االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                  

  مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                         الدكتور / هايدى رفعت محمد احمد  

 وتغيب عن الحضور السادة :

 

 مد عبد العليم عبد الوهاب                                 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة االستاذ الدكتور/  اح

 االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد                                      أستاذ الهستولوجى           

 أستاذ جراحة القلب والصدر                              االستاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد اللطيف                     

 أستاذ التشريح     االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد                                        

 ية الدموية والشرايينأسـتـاذ جراحة األوع       األستاذ الدكتور /  محمد عالء الدين مبارك  عبد الرحمن                        

 الجلدية والتناسلية  األمراضأستاذ        االستاذ الدكتور /  عماد الدين كمال على إبراهيم                                   

 التخدير  أستاذ                                 االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح                

 أستاذ جراحة المسالك البولية       محمد أحمد شلبى                                         /االستاذ الدكتور 

 أستاذ مساعد طب العيون         السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى                                     

   والتناسلية الجلدية اإلمراضمساعد  أستاذ                             السيد الدكتور / هشام زيان عبد الحافظ ابراهيم              

   األطفالمدرس طب    الدكتور /  خالد هاشم محمود حسنين                                  السيد

 ن الصحيةمدير مديرية الشئو                      السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                    

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

 2022/ 11 / 27  ( المنعقد في 765المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

 ادقه . القرار : تمت المص
 

 

 

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

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

 

مدير مركز _  ذ الدكتور / محمد محمود فهمى فتح هللااألستاتجديد عضويه مذكرة بشأن *  

 . 2022/  12/  24حيث أنه أنتهت عضوية سيادته من مجلس الكلية فى  تطوير التعليم الطبى
 وافق المجلس  .القرار: 

 

مذكرة بشأن إعالن رؤساء األقسام ) وحدة طب الطوارئ التابعة لقسم التخدير والعناية * 

شخيصية ( مراعاه ذلك عند الترشيح لوظيفة معيدين لمن ينطبق عليه وكذلك قسم األشعة الت

) دور تانى (  بالمذكرة ؤهمالشروط مع إدراج أسماء األطباء المذكورين والموضح أسما

( ثالثون  30مع عدم إستالم العمل إال بعد قضاء ) للترشيح للحفاظ على مستقبلهم الوظيفى 

    شهر بالقسم . 
 لس  .وافق المجالقرار: 

 
 

خطاب قسم الطب الطبيعي والرومااتمم والتأهياب بشاأن اعااده المسامى للادرمتي المامساتير  * 

 مم والتأهيب (يمم والتأهيب ( بدالمن) الروماتيوالدكتوراة ) الطب الطبيعى والرومات
 وافق المجلس  .القرار: 

 

 نـفـيـذيةالـمــســائــل الـتـثالثا :                                     

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

 -شئون االفراد : 

********* 

_ لشالب وظيفاة أسااتاذ   محمدد مددثر عبدد المدنعم الدددكتور / بشاأن تعياين   االنا  واالذن والحنجارة: خطااب قسام  766 /1

 مساعد بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشالب وظيفاة أساتاذ  الدكتورة / نرمين على محمود عبد العليم  األمراض الصدرية  بشأن تعيين  : خطاب قسم 766 /2

 مساعد بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشلب وظيفة أستاذ مساعد  الدكتور / عثمان محمود أحمد   : خطاب قسم مراحة األوعية الدموية  بشأن تعيين  766 /3

 بالقسم .

 المجلس  .وافق القرار: 
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_ لشالب وظيفاة أساتاذ مسااعد  الدكتور / عمران خضدري قنداوي  : خطاب قسم األشعة التشخيصية   بشأن تعيين  766 /4

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشالب وظيفاة الددكتور/ أحمدد ممددوح محمدد توفيدق   : خطاب قسم األمراض العصبية والنفساية   بشاأن تعياين  766 /5

 ألمراض العصبية بالقسم .مدرس ا

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشالب وظيفاة مادرس مراحاة الددكتور/ أحمدد جمدال عبدد المالدك   : خطاب قسام الجراحاة العاماة  بشاأن تعياين  766 /6

 األطفال بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشالب   يمن عاصم عبد المغندي ابدراهيمأكتور/ الدبشأن تعيين   مراحة المسالك البولية والتناسلية: خطاب قسم  766 /7

 وظيفة مدرس بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشالب عبدد النعديم   محمدد الدكتورة/ شيماء مصدطفى بشأن تعيين  : خطاب قسم عالج األورام والطب النووى  766 /8

 وظيفة مدرس بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشالب وظيفاة مادرس حفندي     الددكتور/ مصدطفي عبددا هباثولوميا األكلينيكياة  بشاأن تعياين :  خطاب قسم ال 766/  9

 بالقسم.

 وافق المجلس  .القرار:  
 

 

_ لشلب وظيفة مدرس الدكتور/ مصطفي احمد سيد حمادة     :  خطاب قسم األشعة التشخيصية   بشأن تعيين  766/  10

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشلب وظيفة مدرس الدكتورة/ إسراء صالح الدين شاكر     :  خطاب قسم الصحة العامة  بشأن تعيين 766/  11

 مساعد  بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

لشلب _  مالدكتور/ محمد كيالنى على عبد السال:خطاب قسم التخدير والعناية المركمة وعالج األلم بشأن تعيين 766/  12

 . بالقسم وظيفة مدرس
 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ المعيااد بقساام طااب األطفااال لنقلهااا للعمااب  الطبيبددة / فيفددى سددعد أحمددد محمددد: مااذكرة بشااأن الطلااب المقاادم ماان  766 /13

  مومااة ومحااب إقامتهااا  بعااة لمحاف ااة القاااهرة حيااث أنهااا متبمستشاافى الشااروع العااام التابعااة لمدريااة الشاالون الصااحية التا

 بالقاهرة .

 وافق المجلس  .لقرار: ا
 

كلية  -مدرس مساعد  الطبيبة / دينا عالء الدين مباشر  _ : خطاب قسم طب القلب واألوعية الدموية  بشأن نقب 766 /14

 . على نفس الدرجة كمدرس مساعد  -الطب  _ مامعه أسيوط _ إلي كلية الطب مامعة السويس  

 . ة طرفهمعلى النقل على درجة خاليوافق المجلس القرار: 
 

(   neuro ophthalmology)  السدديد األسددتاذ الدددكتور / محمددد أبددو بكددر علددى نصددر: مااذكرة بشااأن تعيااين  766 /15 

 بإنجلترا _ أستاذ زائر بقسم طب ومراحة العين . 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 . على تعينة بفئة العلماء المتميزينوافق المجلس القرار: 
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 ــــاتــذهمـــــــــجـــــلـــس االسـ

 

 

: خطاب قسم األمدراض الجلديدة والتناسدلية وأمدراض الدذكورة بشدأن تعيدين الددكتورة / سداره  766 /16

 محمد إبراهيم عوض _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

حكدديم : خطدداب قسددم الميكروبيولوجيددا والمناعددة الطبيددة  بشددأن تعيددين الدددكتورة / هندداء عبددد ال 766 /17

 نفادى  _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

: خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  بشأن تعيين الددكتورة / مندى سدالم إمبدارك _  766 /18

 لشغل وظيفة أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

عيين الدكتور / أحمد حسن بكر البدوى _ لشدغل : خطاب قسم جراحة األوعية الدموية  بشأن ت 766 /19

 وظيفة أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

فت محمود  _ لشدغل وظيفدة أن تعيين الدكتورة / دعاء محمد رأ: خطاب قسم طب األطفال  بش 766 /20

 أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

الجنه  بشأن تعيين الدكتورة / هالدة زيدن العابددين محمدد   خطاب قسم التشريح األدمي وعلم ا : 766 /21

 _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم . 
 

 

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

ولااى           _ المقياد بالفرقااة األ الطالدب / مددازن أشدرف حامددد عبدد الجليددل: ماذكرة بشااأن العاذر المرضااى المقادم ماان  766/  22

عان تليباه عان أمتحاان التحريارى فاى ) بلاو  مباادئ دراساة الطاب ( عان دور ينااير  2023/  2022) الجامعاة األهلياة ( 

 ولمدة خمسة أيام ( وإحتساب تليبة عذر مرضى مقبول .  2022/  12/  1فى الفترة من  )  2023

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ المقيادة بالفرقاة النانياة ) مان الخاارج ( هاذا العاام    لطالبدة / ليلدى كامدل أحمدد يوسدفا: مذكرة بشأن وقا  قياد  766 /23

 للمرة األولى وذلك كما هو موضح بالمذكرة .  2023/  2022

 وافق المجلس  .القرار: 
 

فرقاة األولاى           _ المقيادة بال الطالبة / ضحى فارس عبدد هللا عبدد الحميدد : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  766 /24

( عان دور ألنساجة االتشاريح وعان تليبهاا عان أمتحاان التحريارى فاى ) بلاو  مباادئ  2023/  2022) الجامعة األهلياة ( 

 عذر مرضى مقبول .  وإحتساب تليبها (  2022/  11 /29فى الفترة من  )   2023/  2022يناير 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 _ المقياد بالفرقاة النانياة ) بااع ( هاذا الطالب / كريم عبد الحكديم ماجدد لعذر المرضى المقدم من : مذكرة بشأن ا 766 /25

عن تليبه عن أمتحان بلو  الجهاز التنفسى والكلوى ) الن رى والعملى وأعمال السانة (  فاى الفتارة  2023/  2022 العام 

 ذر مرضى مقبول . ولمدة ثالث شهور  ( وإحتساب تليبة ع 2022/  11/  28من    ) 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

              بشااااأن العااااذر المرضااااى المقاااادم ماااان الطااااالب األتااااى أسااااماؤهم بعااااد _ المقياااادين بالفرقااااة النالنااااة : مااااذكرة 766/  26

وإحتسااب  2023/  2022عن أمتحان التحريارى والعملاى فاى ) بلاو  الجهااز العصابى ( عان دور ينااير  2023/  2022

  -عذر مرضى مقبول وهم :تليبهم 

 مالحظات فترة الغياب إسم البلوك األسم م

 التحريرى والعملى ولمدة أسبوعين 12/  18 الجهاز العصبى إسراء ماد محمد ماد الكريم 1

 التحريرى والعملى 2022/  12/  22 -18 الجهاز العصبى كريم بدر محمد توفيق 2

 وافق المجلس  .القرار: 
 

ة بشااأن العااذر المرضااى المقاادم ماان الطااالب األتااى أسااماؤهم بعااد _ المقياادين بالفرقااة األولااى ) الجامعااة : مااذكر 766 /27

/  2022عن أمتحان ) بلو  مبادئ المريض والطبيب والمجتماع ( أعماال السانة  عان دور ينااير  2023/  2022األهلية ( 

 -وإحتساب تليبهم عذر مرضى مقبول وهم : 2023

 

 المواد المتغيب فيها  بفترة الغيا األسم م

 بلو  المريض والطبيب والمجتمع ) أعمال السنة (  ( أيام  4ولمدة أربعة )  12/  12 مريم طارع محمد حافظ  1

 بلو  المريض والطبيب والمجتمع ) أعمال السنة ( ( أيام 4ولمدة أربعة )  12/  12 نورهان وائب محمد خيرى  2

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 2023/  2022: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من الطالب األتى أساماؤهم بعاد _ المقيادين بالفرقاة النالناة  766 /28

وإحتساااب  2023/  2022عان أمتحاان أعماال السانة والتحريارى والعملاى فااى ) بلاو  الجهااز العصابى (  عان دور ينااير 

 -تليبهم عذر مرضى مقبول وهم :

 مالحظات الغياب فترة إسم البلوك األسم م

 أعمال السنة ولمدة  ثالثة أيام  12/  7 الجهاز العصبى عمرو محمد تاج الدين ) من الخارج (  1

أعمال السنة والتحريرى   12/  25  - 11/  30 الجهاز العصبى  محمد أحمد محمد إسحق  2

 والعملى 

أعمال السنة والتحريرى   2022/  12/  20 – 5 الجهاز العصبى  هند محمد قناوى  ) من الخارج (  3

 والعملى 

 وافق المجلس  .القرار: 
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 2023: مذكرة بشأن حرمان الطالب األتى أسماؤهم بعد مان دخاول أمتحاان بلاو  الجهااز العصابى دور ينااير  766/  29

  -وهم : لعدم إستيفائهم نسبة الحضور المقررةوذلك 
 

 مالح ات البلو  المحروم فيها األسم م

  بلو  الجهاز العصبى أدهم ممال عبد الهادى شحاتة 1

  بلو  الجهاز العصبى طارع عبد اإلله على أحمد  ) ع ( 2

  بلو  الجهاز العصبى مارى عاط  حلمى عطية 3

  بلو  الجهاز العصبى مصطفى عبد الستار حسن على 4

  بلو  الجهاز العصبى هانى ناشد مال  ناشد 5

  بلو  الجهاز العصبى غانى إبراهيميعقوب عبد الكريم  6

 وافق المجلس  .القرار: 
 

: ماااذكرة بشاااأن األعاااداد المقتاااره قباااول تحويلهاااا مااان كلياااة الصااايدلة إلاااى كلياااة الطاااب فاااى العاااام الجاااامعى             766/  30

 كما هو موضح بالمذكرة .  2024/  2023

تحويدل مدن كليدة الصديدلة الدى كليدة الطدب البرندام  العدام  على اعتذار كلية الطب عن قبول طالب المجلسوافق القرار: 

 .  بكلية الطب من الطالب للعام الدراسى المقبل وذلك لزيادة االعداد 
 

 

: مااذكرة بشااأن العااذر المقاادم ماان الطااالب الوافاادين الموضااحة أسااماؤهم بالمااذكرة _ المقياادين بالفرقااة االولااى      766 /31

 عن أمتحان ) أعمال السنة والتحريرى ( فى بلو  مبادئ دراسة الطب وأمتحانات        ألحتساب تليبهم   2023/  2022

 ) أعمال السنة والتحريرى والعملى ( فى بلو  مبادئ تشريح األنسجة المجهرية والعينية عذرمرضى مقبول . 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ المقيااد بالفرقااة األولااى            د سدديد أحمددد عبدد الددرحمن  الطالددب / محمدد: ماذكرة بشااأن العااذر المرضااى المقاادم مان  766 /32

عن تليبه عن أمتحان )مبادئ تشريح األنسجة المجهرية والعينيه ( تحريري وعملي وإحتساب تليبه  عذر  2023/  2022

 مرضى مقبول . 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ المقيااادة بالفرقاااة االولاااي  رميندددا بهددداء غطددداس   الطالبدددة / كي: ماااذكرة بشاااأن العاااذر المرضاااى المقااادم مااان  766 /33

 وإحتساب تليبها عن امتحان بلو  ) مبادئ دراسة الطب ( اعمال السنة  عذر مرضى مقبول .  2022/2023

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 سادسه تخلفات _ المقيدة بالفرقة ال الطالبه / شرين محمد سيد محمد   : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  766 /34

 عذر مرضى مقبول .2022وإحتساب تليبها عن امتحانات مادة التوليد وامراض النساء دور سبتمبر 2021/2022

 وافق المجلس  .القرار: 

 
 

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

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

  . 2022 ديسمبر اع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيلة لشهر: محضر إمتم 667 /35

 وافق المجلس  .القرار: 
 
 

 
 

 .2022ديسمبر  : محضر إمتماع لجنة المعامب  لشهر667 /36

 وافق المجلس  .القرار: 
 
 

 

  . 2022ديسمبر  :  محضر إمتماع لجنة المكتبات  لشهر676 /37

 وافق المجلس  .القرار: 
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 دة ضمان الجودة :وح

*************  
مااذكرة بشااأن إعتماااد دراسااة لمعااايرة المساااحات والتجهياامات والموالاافات العامااة والمرافااق لكليااة الطااب :  766 /38

 البشري لجامعة اسيوط . 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 سيوط وسيناريو خطة الحريق . ألخالء بكلية الطب مامعة أمذكرة بشأن إعتماد خطة ا:  766 /39

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 : مذكرة بشأن إعتماد المرامعين ) الداخلين والخارمين ( لبرامج الدراسات العليا .  40/766

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

  .برنامج البكالوريوس مرحلة : مذكرة بشأن إعتماد المرامعين ) الداخلين والخارمين ( ل 41/766

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

: مذكرة بشأن إعتماد خطة التطاوير لبرناامج ومقاررات مرحلاة البكاالوريوس والدراساات العلياا  للعاام الجاامعى  766 /42

2022  /2023  . 

 وافق المجلس  .القرار:  

 

لميدانية لمتابعة العملية التعليمية لمرحلة البكاالوريوس : مذكرة بشأن إعتماد التقرير النهائى عن نتائج الميارات ا 766 /43

  والدراسات العليا . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .  2021/  2020: مذكرة بشأن إعتماد الدراسة التدقيقية إلمتحانات مرحلة البكالوريوس عن عام  766 /44

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .  2022/   2021ين للكلية عن عام : مذكرة بشأن إعتماد خطة التحس 766 /45

 وافق المجلس  .القرار: 
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  : األقساممجالس 
 

 الباثولوجيا االكلينيكية : قسم 766 /1

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

 

 م 13/9/2022 – 7/2022 /18 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 باطنة : قسم االمراض ال766 /2

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

 

 م  10/2022 /16محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم عالج االورام  766 /3

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

 

 م 11/2022 /8محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار:  
 

 : قسم الطفيليات  766 /4

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

 

 م 12/2022 /5محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار:  

 

 

 : قسم االمراض الجلدية والتناسلية والذكوره  766 /5

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

 

 م  12/2022 /7محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 حنجرة : قسم االنف واالذن وال766 /6

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

 

 م 12/2022 /5محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم جراحة التجميل  766 /7

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

 

 م  12/2022 /12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الهستولوجى 766 /8

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

 

 م 12/2022 /6محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار:  
 

 : قسم طب القلب واألوعية الدموية766 /9

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

 

 13/12/2022، م  12/2022 /4محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 ة المركزة وعالج االلم: قسم التخدير والعناي766 /10

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

 

 م  12/2022 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم جراحة المخ واألعصاب 766 /11

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

 

 م  12/2022 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 لما أحيط المجلس عالقرار: 

 

 : قسم طب وجراحة العين . 766 /12

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

 

 م  12/2022 /11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الطب الشرعى والسموم األكلينيكية  766 /13

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

 

 م  12/2022 /14محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى 766 /14

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

 

 م  12/2022 /11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم األمراض العصبية والنفسية  766 /15

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

 

 م  12/2022 /11محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 : قسم األمراض الصدرية766 /16

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

 

 م  12/2022 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 766 /17

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

 

 م  12/2022 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الصحة العامة وطب المجتمع  766 /18

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

 

 م  12/2022 /12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الصدر  : قسم جراحة القلب و766 /19

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

 

 م 12/2022 /18محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

  
 : قسم الكيمياء الحيوية الطبية  766 /20

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

 

 م 12/2022 /12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار:  
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 الطب الطبيعى والروماتيزم والتاهيل   : قسم766 /21

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

 

 م  12/2022 /19محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم جراحه االوعيه الدمويه   766 /22

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

 

 م  12/2022 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما : القرار

 

 : قسم التوليد وامراض النساء  766 /23

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

 

 م  12/2022 /12محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب االطفال. 766 /24

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

 

 م  12/2022 /18محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 المجلس علما أحيط القرار: 

 

 : قسم الفارماكولوجى  766 /25

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

 

 م  12/2022 /6محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الفسيولوجى 766 /26

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

 

 م  12/2022 /6محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الباثولوجيا 766 /27

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

 

 م  12/2022 /19محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم المسالك البولية  766 /28

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

 

 م  12/2022 /19محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

   ةتشخيصي: قسم األشعة ال766 /29

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

 

 م  12/2022 /12-م14/11/2022-م 10/10/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 أمين المجلس                                                   عميد الكلية                 

                                                                       

  

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