
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

     أمانة مجلس الكليه    

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                          
 

 (  673)   مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 25/9/2222الموافق   حدالمنعقد يوم اال     

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

 رئيس المجلس :

   
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                  عميد الكلية            

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 ـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالباألستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                        وكيل الــكـلي         

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

 

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

                         

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

 رئـــــيــــس قسم الطفيليات       اء عبد الحفيظ يونس                       األستاذ الدكتور /  دع

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                       داليا أحمد حامد السرس         الدكتور /األستاذ           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                      األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                   

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

 ليد وأمراض النساءرئيس قسم التو     األستاذالدكتور / علوانى الدريمى السنوسى                                

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                           األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                                    

  احة العين رئيس قسم طب وجر   االستاذ الدكتور / محمد سيد سعد عبدهللا                                          

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

 رئيس قسم طب االطفال     االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                               

 رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة              كتور / محمد اليمنى قبيص                                   االستاذ الد           

 رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام     األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                                      

 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                  امانى اوسامه محمد                                     األستاذ الدكتور/           

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية   األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                                 

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

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

 يس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل رئ                              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 / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل                        

  ,االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد                                         رئيس قسم التشريح                                

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

 األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                           رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                 

 الل مهران                                       رئيس قسم طب االسره االستاذه الدكتور / داليا ج
 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي                              األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن          

 خ واالعصاب  استاذ جراحة الم                           االستاذ الدكتور /احمد السيد ابو كريشه 

 أستاذ البكتريا والمناعه                                 االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                    هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الجراحة العامة                        االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغفور حسانين     

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

 ة االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                                  أستاذ االمراض الباطن           

   األستاذ الدكتور / صفاء على جمال الدين مهران                           أستاذ الروماتيزم والتأهيل 

 األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده                                          المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه

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

 أستاذ  الطفيليات  االستاذ الدكتور/  رشا عبد المنعم                                            

  ـة تشخيـــصـية أستاذ  أشـعـــــــ /   حسام الدين جالل محمد محمد                        االستاذ الدكتور             

 أستاذ الكيمياء الحيوية االستاذ الدكتور/  احمد يس احمد نصار                                     

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية   األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                                

 أستاذ أمراض القلب                                      االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد       

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية   االستاذ الدكتور/ غيداء احمد شحاته                                        

 ـــال أستاذ طــــب االطفـ                               االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن 

 األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                    مدير وحدة ضمان الجودة

 أستاذ  الصحة  العامة   االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                      

 استاذ جراحه العظام                        االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                     

    أستاذ طب المنــــــاطق الحــــــارة والجهاز الهضمي                       االستاذ الدكتور /ناهد احمد علي مخلوف                      
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 -األساتذة المساعدون:
                                    

 أستاذ مساعد طب العيون          لدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى               السيد ا            
 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس امراض باطنه      الدكتور / محمد رمضان عبدالحميد                                 

       

  مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                    الدكتور / هايدى رفعت محمد احمد 
 

 أعضاء  من الخارج   :
 

  نقيب االطباء              الحميد          ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 

 اعضاء المجلس:هم من قبل ضيتم تفووالذين 

 رئيس قسم الجراحة العامة   تفويض عن             االستاذ الدكتور/ سمير احمد عمار                              

 الهضمي       زرئيس طب المناطق الحارة والجها   األستاذ الدكتور/ محمد عمر                                تفويض عن                   

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية       األستاذ الدكتور / ياسر محمود عبدالسالم               تفويض عن                

 تفويض عن            رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيه  االستاذ الدكتور / هشام عبدالرحيم عبدالباسط                  

 

 عن الحضور السادة: وأعتذر

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

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية             االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                            

 أستاذ جراحة العظام     ألستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على                                     ا

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

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية              ى إبراهيم                   االستاذ الدكتور /  عماد الدين كمال عل           

 أستاذ االمراض الصدرية          االستاذ الدكتور / على عبد العظيم حسن                                             

 

 وتغيب عن الحضور السادة :

 رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                بت الشاذلى                         األستاذ الدكتور / محمد محمود ثا           

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

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

 أستاذ طب وجراحة العين    االستاذ الدكتور/  محمد طارق عبد المنعم                                     

 لفارماكولوجى   أستاذ ا      االستاذ الدكتور /  سعيده عبد الرجال                                         

 أستاذ الهستولوجى        االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد                                  

 أستاذ جراحة القلب والصدر          االستاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد اللطيف                               

 االدمى وعلم االجنه  أستاذ التشريح        لسيد                               االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد ا

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                                    األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى 

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                       االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                                  

 استاذ التخدير                                      االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح                

   ض النساءأستاذ التوليد وامرا           االستاذ الدكتور/  احمد محمد ابو الحسن مرسى                        

 أستاذ جراحة المسالك البولية              االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى                                      

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

 عميدة كلية التمريض                       سيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                         ال

 مدير مديرية الشئون الصحية                             السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                  
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
************************** 

 2022/  7 / 25  ( المنعقد في 762المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

  القرار : تمت المصادقه .

 

 
 

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

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

 

 الـمــســائــل الـتـنـفـيـذيةثالثا :                            

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

 

 -شئون االفراد : 

********* 

_ لشةل  وييةةة      امدانى رفعدت عبدالحميدد/  ةالددكتوربشةن  ععيةي   جنةةب قسم التشريح االدمى وعلم االخطا :  1/767

  . بالقسم  استاذ مساعد

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة      /  مهدا علدي عصدام الددين محمددةالددكتورخطاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية  بشن  ععيةي   :  2/767

  . استاذ مساعد بالقسم 

  . جلس  وافق المالقرار: 

 
 

_ لشةل  وييةةة اسةتاذ مسةاعد   شريف محمد عبد العال الدكتور/  بشن  ععيي   صية ياالشعة التشخخطاب قسم  :  7/767

  . بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة اسةتاذ   عبد الحفديظ محمدد علدي   الدكتور/  وجيهصية  بشن  ععيي  يخطاب قسم االشعة التشخ :  4/767

  . اعد بالقسم مس

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشل  وييةةة اسةتاذ مسةاعد   الدكتور/  نهي محمد علي عطية   صية  بشن  ععيي  يخطاب قسم االشعة التشخ :  5/767

  . بالقسم

  . وافق المجلس  القرار: 

 

 وييةة أستاذ مساعد بالقسم _ لشل  الدكتور / ياسر فاروق راغب : خطاب قسم جراحة العظام   بشن  ععيي   767/ 6

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة أسةتاذ  / داليا طارق كمال عبدد الحميدد تورةالدكبشن  ععيي   خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكية:  767/  7

  . بالقسم   مناعه  اكلينيكية مساعد

  . وافق المجلس  القرار: 
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_ لشةل  وييةةةة أسةتاذ مسةةاعد      / مدروه محمددد ثابدت  الددكتورةبشةن  ععيةةي   الكلينيكيةةخطةاب قسةم الباثولوجيةةا ا:  767/ 8

  . أمراض الدم بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشل  وييةة أستاذ مساعدرندا أحمد الزهنى حسن /  الدكتورةبشن  ععيي   يكية: خطاب قسم الباثولوجيا االكلين 767/ 9

 .سم بالق  كيمياء إكلينيكية

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة أسةتاذ مسةاعد  / مروى عبدد الدرحيم  أحمدد  الدكتورة: خطاب قسم الةارماكولوجى بشن  ععيي   767/ 10

  . بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

ييةةة أسةتاذ مسةاعد _ لشةل  و / إسراء عبدد الخدالق أحمدد   الدكتورة: خطاب قسم الةارماكولوجى بشن  ععيي   767/ 11

 .بالقسم 

  . وافق المجلس  القرار: 

 

بالقسم    _ لشل  وييةة أستاذ مساعد / صفاء يوسف سالم  الدكتورة : خطاب قسم الةارماكولوجى بشن  ععيي   767/ 12

 . 

 .وافق المجلس القرار: 

 

  . _ لشل  وييةة مدرس  بالقسم   الدكتور / محمد فيصل عدوى بشن  ععيي    : خطاب قسم االمراض الباطنة 71/767 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

  . _ لشل  وييةة مدرس  بالقسم  الدكتورة/ مروة جمال عبدهللا   : خطاب قسم الةارماكولوجي  بشن  ععيي   767/ 41

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة  طفى محمد هاشم سديد   الدكتور / مصبشن  ععيي    : خطاب قسم االمراض العصبية والنةسية 767/ 15

  . مدرس  الطب النةسى بالقسم 

  . وافق المجلس  القرار: 

 

لشةل  _  الددكتور / أحمدد عبدد الهدادى حامدد محمدد    بشةن  ععيةي    : خطاب قسم االمراض العصبية والنةسةية 767/ 16

  . بالقسم   وييةة مدرس  االمراض العصبية

  . وافق المجلس  القرار: 
 

/ مدروه عبدد الدرازق أحمدد سدالمه  الددكتورةوالجهاز الهضمى   بشن  ععيي   : خطاب قسم طب المناطق الحارة 767/ 17

 ._ لشل  وييةة مدرس  بالقسم مخلوف 

  . وافق المجلس  القرار: 
 

جراحةة  مةدرس_ لشةل  وييةةة      الدكتور/  محمدد حمداده تكروندىبشن  ععيي    خطاب قسم الجراحة العامة :  18/767

  . بالقسم  االطةال 

 .وافق المجلس  القرار: 
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 ._ لشل  وييةة مدرس بالقسم     الدكتور/  محمد رأفت عبدالبديعبشن  ععيي    خطاب قسم الجراحة العامة :91/363

  . وافق المجلس  القرار: 

 

 ._ لشل  وييةة مدرس بالقسم   ن رفعت/  رحاب ابراهيم حسةالدكتورخطاب قسم طب االطةال بشن  ععيي   :02/363

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة     الدكتور/  محمد احمدد نجيدب محمدد الجنددىبشن  ععيي   خطاب قسم جراحة المسالك البولية :21/363

 .مدرس بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشل  وييةة مدرس    الدكتور/  احمد جمال شلقامى  بشن  ععيي خطاب قسم جراحة االنف واالذ  والحنجرة :22/363

 .بالقسم 

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة    الدكتور/  احمد الرحمن محمد عزامبشن  ععيي   جراحة االنف واالذ  والحنجرةخطاب قسم  :27/363

 .مدرس بالقسم 

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة    الددكتور/  احمدد مدؤمن احمدد محمدد كامدلاض النسةاء بشةن  ععيةي  مةرخطاب قسم التوليةد وأ :24/363

 .مدرس بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 ._ لشل  وييةة مدرس بالقسم   /  شيماء كمال محمد صالحةالدكتورخطاب قسم طب االطةال بشن  ععيي   :52/363

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةةل  وييةةةة   الدددكتور/  محمددد محمددود أحمددد تمددام المةةو واالعصةةاب  بشةةن  ععيةةي   : خطةةاب قسةةم جراحةةة 776/  26

 .مدرس بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 
 

  _ لشةةل  وييةةةة مةةدرس  /  داليددا محمددد عدداطف شددحاته  الدددكتورةبشةةن  ععيةةي     : خطةةاب قسةةم الصةةحة العامةةة 72/776

 . بالقسم

 . وافق المجلس  القرار: 

 

  _ لشل  وييةة مدرس مساعد بالقسم / محمد عماد كاملالطبيب القلب والصدر بشن  ععيي   قسم جراحة خطاب :82/363

. 

 .وافق المجلس  القرار:  
 

_ لشةل  وييةةة مةدرس مسةاعد  / كدريم احمدد حسدنى الطبيدب  القلةب والصةدر بشةن  ععيةي  :خطاب قسم جراحة 29/767

  .  بالقسم

 .وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشةةل      /  مصدطفى كامددل عبددالرحمن عبدددالعالطبيددب البشةةن  ععيةي   راحةة المسةةالك البوليةةخطةاب قسةةم ج :70/363

 .وييةة مدرس مساعد بالقسم 

  . وافق المجلس  القرار: 
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 . _ لشل  وييةة مدرس  مساعد بالقسم   /  اسراء حسنى ضاحىطبيبةالخطاب قسم طب االطةال بشن  ععيي   :17/363

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة مةدرس       /  مدى اميدل صدابر ةطبيبدالبشةن  ععيةي   ب قسم التشريح االدمى وعلم االجنةخطا :  72/767

 .مساعد بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

وييةةة مةدرس   _ لشةل      الطبيدب /  خالدد حسدان محمدد حسدين خطاب قسةم الجراحةة العامةة  بشةن  ععيةي   :  77/767

 .مساعد بالقسم 

 .وافق المجلس القرار: 

 

     _ لشةل  وييةةة مةدرس  مسةاعد  /  سدارة عليدوة احمدد   الطبيبدةخطاب قسةم الةارمةاكولوجي   بشةن  ععيةي   :  74/767

 لقسم .با

  . وافق المجلس  القرار:  
 

_ لشل  وييةة مدرس  مساعد      ابر السعدي   /  ريهام ج الطبيبةخطاب قسم الةارماكولوجي   بشن  ععيي   :  75/767

 .بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

لشل  وييةة مةدرس   -الطبيب  /  عبد الرحمن ابراهيم سيد خطاب قسم جراحة االوعية الدموية  بشن  ععيي   :  76/767

 .مساعد بالقسم

 .وافق المجلس  القرار: 

 

لشل  وييةة مدرس  مساعد  - احمد محمد راشد الطبيب  /  موية  بشن  ععيي  خطاب قسم جراحة االوعية الد :  77/767

 .بالقسم

  . وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل  وييةةة مةدرس مسةاعد    الطبيدب / محمدد أشدرف محمدد بددربشةن  ععيةي   : خطاب قسم الجراحة العامةة 767/ 87

 .بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشةل   الددكتورة/  ديندا خالدد مصدطفى    المناطق الحاره والجهاز الهضمى   بشن  ععيةي   : خطاب قسم طب 767/ 31

 .وييةة مدرس مساعد   بالقسم 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

_  اعد بقسةم الباثولوجيةا االكلينيكيةة_ مةدرس مسة عبد العال محمد عبد العدال / أمينةالطبيبة : مذكره بشن  نق   767/ 40

حسب اللةواحح  ب _ جامعة أسيوط بدرجتها الوييةية_ كلية الط ر إلى قسم  الباثولوجيا االكلينيةجامعة االقصكلية الطب _ 

 .والقواني  

 .  يؤجل لحين  توفير البديل القرار: 

 

_ كليةة   مدرس مساعد بقسم االمراض الصةدرية _ / أنتصار حسنين محمد حسنين  الطبيبة: مذكره بشن  نق   767/ 41

وذلةك حسةب   _ جامعةة االقصةر بةدرجتها الوييةيةة _ كليةة الطةب  ة اسةيوط  إلةى قسةم االمةراض الصةدريةجامع الطب _

 .اللواحح والقواني  

 .وافق المجلس  القرار: 
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 -الطبيبة / شيماء محمد الغريب  : خطاب قسم الهستولوجي ) علم االنسجة وبيولوجيا الخلية (   بشن  نق  767/ 42

 الوادى الجديد   جامعة_  الطب  كلية –اسيوط  الي  جامعة_  الطب  كلية –مساعد بقسم الهستولوجي المدرس ال

وذلك علي درجة مالية خالية حيث انها من ابناء محافظة الوادي الجديد ومقيمة علي درجة مدرس مساعد هستولوجي 

 .بمدينة الخارجة

 .وافق المجلس  القرار: 

 

م معيد بقس -الطبيبة / اسراء مصطفي احمد عبد العال   لوجيا االكلينيكية بشن  نق  : خطاب قسم الباثو767/ 47

 -جامعه اسيوط  _  الطب  كلية االقصر  الي قسم الباثولوجيا االكلينيكية جامعة_  الطب  كلية -الباثولوجيا االكلينيكية 

 .بدرجتها الوييةية 

 .  يؤجل لحين توفير البديل القرار: 

 

_ المدرس بقسم عالج االورام والطةب  السيد الدكتور / أحمد عالم عبد الحميد محمدمذكرة بشن  إنهاء خدمة :  767/ 44

 . 2022/  7/  1النووى  حيث ا  سيادعه يعتبر منقطعا ً ع  العم  أعتبارا م  

 .وافق المجلس  القرار: 

 

الطبيدب / أحمدد محمدد  علةى ةو الجةزاءا  الموقعة: خطاب قسم التخدير والعناية المركزة وعالج األلم بشن  مح 767/ 45

 .وعالج االلم وذلك حسب اللواحح  رس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة_ المد أحمد السنباطى

 .وافق المجلس  القرار: 

 

  . أطباء _ لشل  وييةة معيد بالقسم  ( 4) : خطاب قسم أمراض الباطنة بشن  عكلييف عدد  767/  64

 .رفض  المجلس   القرار:
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 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه
بو بكر عباس راض النساء بشأن تعيين الدكتور/ أمالتوليد وأ: خطاب قسم  43/363

 . متولى _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم

 .وافق المجلس  القرار: 
 

الدددكتور/ إبددراهيم  عيددينمددراض النسدداء بشددأن تالتوليددد وأ: خطدداب قسددم  48/363

 .براهيم محمد  _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسمإ

 .وافق المجلس  القرار: 

ينداس عبدد الحميدد محمدود / إالطفيليات بشأن تعيين الدكتورة: خطاب قسم  41/363

 ._ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم

  . وافق المجلس  القرار: 
 

بشأن تعيدين  الددكتور/ محمدد  : خطاب قسم عالج االورام والطب النووى  363/ 50

 .حسنى محمد سيد _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم

 .وافق المجلس  القرار: 
 

يهداب منصدور إبشدأن تعيدين  الددكتور/  صية ياالشعة التشخ: خطاب قسم  363/ 59

 ._ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم محمد 

  . وافق المجلس  القرار: 
 

/  عددزه صددالح ةبشددأن تعيددين  الدددكتور يددةالفسدديولوجيا الطب: خطدداب قسددم  363/ 52

 .الدين عبد الحفيظ _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم

 .وافق المجلس  القرار: 
  

عبدد         : خطاب قسم االمراض الباطنة بشأن تعيين  الدكتورة/  صفاء  363/ 53

 الستار احمد خالد  _ لشغل وظيفة أستاذ االمراض الباطنة تخصص 

 . ينيكية وزرع النخاع () امراض الدم االكل
 

  . وافق المجلس  القرار: 

 
 عميد الكلية                              أمين المجلس                                     

                                                                       

  

 عالء محمد أحمد عطية/ األستاذ الدكتور                / نها عبد الحليم عفيفىاألستاذ الدكتور  
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 -: العالقات الثقافية
*************  

_ مدرس مسةاعد للسيد الطبيب / ايهاب محمد رجب بيومي  مذكرة بشن  مد بعثة االشراف المشترك بالداخ  :  363/ 54

قةةرب أيهمةةا أ لحصةةول علةةي درجةةة الةةدكتوراةو اأ 2027/  6/  9 حتةةى 2022/  10/6التجميةة  أعتبةةارا مةة   بقسةةم جراحةةة

 .عاريخا 

 .وافق المجلس  القرار: 

 -شئون الطالب :
*************  

 . كما هو موضح بالمذكرة 2027/  2022: مذكره بشن  عشكي  لجنة شئو  التعليم والطالب للعام الجامعى  767/ 55

 .وافق المجلس  القرار: 
 

  .  كما هو موضح بالمذكرة 2027/  2022د بدء الدراسه للعام الجامعى : مذكره بشن  عحديد مواعي 767/ 65

 .وافق المجلس  القرار: 
 

االولةى ) البرنةاما العةام والخةال وذلةك بةدءا مة  العةام بيق نظةام كةابلي  علةى طةالب الةرقةة : مذكره بشن  عط 767/ 57

  -: 2022/  2021الجامعى 

  -( دوالر  لكل طالب : $  428.53بلين نورث أمريكا بمبلغ ) وبناءا على التعاقد الذى تم مع مؤسسة كا
 

إلدى الرسدوم الدراسدية  مدن كدل طالدب تضداف  بالجنيدة المصدري   دوالر(  $ 200مبلغ ) ما يعادل  أن يتم تحصيل  *    

 بالفرقة االولى والثانية

  . (  2023/  2022) البرنامج العام بالعام الجامعى   
 

كدل طالدب  مدن تضداف إلدى الرسدوم الدراسدية بالجنيدة المصدري  دوالر  ( $ 400مبلدغ ) مدا يعدادل ل أن يتم تحصدي*     

  االولى والثانية بالفرقة

  . (  2023/  2022) البرنامج الخاص بالعام الجامعى  
 

 *  على أن يتم تحصيل المبالغ من خالل كلية الطب وتضاف إلى صندوق البحوث     
 

 .( دوالر من رسوم الطالب الوافدين  $ 400بلغ ) * أن يتم تحصيل م    

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 جا  وسةاعا  االمتحةا  لطةالب الةرقةة الرابعةة ) نظةام حةديث ( فةى مةواد الباطنةةةبشةن  عوزيةا الةدر : مةذكرة 767/  58

 .واالطةال والنساء 

  .وافق المجلس  القرار: 

 

علةةى فتةةرا  متةاوعةةة فةةى  2022/  2021عى سةةودانيي  خةةالل العةةام الجةةام: نظةةرا لولةةول الطةةالب الوافةةدي  ال 767/ 59

مما أدى إلى ولولهم متنخرا ع  حضور بلوكا  التيةرم االول  وبنةاءا عليةه نرجةوا عمة  نظةام أسةتثناحى   عواريو مختلةة

س بلوكةا  التيةرم االول لهؤالء الطالب بناءا على ععليما  الملجس االعلى للجامعا  هذا العام الجامعى فقط وأ  يتم عةدري

 .لدخول االمتحانا   المناها وأستيةاء النقاط المطلوبةبالتوازى ما بلوكا  التيرم الثانى حتى يتمكنوا م  فهم 

  .وافق المجلس  القرار: 

 

: مذكره بشن  نق  الرسوم الدراسية الخالة بالبرناما الخال م  لندوق الخدما  التعليمية الي لندوق  767/ 60

 .الخدمة العامة بكلية الطب ، وذلك بناءأ علي موافقة اللجنة االدارية العليا لالشرف علي البرناما الخال مركز

  .وافق المجلس  القرار: 

 

د لمةةواا عظلةةم فةةى ( 31) بعةةدد  2202  مةةايودور   االولةةي ةمةة  طةةالب الةرقةة ةمةةذكرة بشةةن  التظلمةةا  المقدمةة:  767/ 16

 .  لمذكرةبا الموضحة

 .وافق المجلس  القرار: 
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المةةواد عظلةةم فةةى  ( 996) بعةةدد  2202  مةةايودور  الثانيةةة  ةمةة  طةةالب الةرقةة ةمةةذكرة بشةةن  التظلمةةا  المقدمةة:  767/ 26

 . بالمذكرة ةالموضح

 .وافق المجلس القرار: 

 

المةواد  فةىعظلةم  ( 2) بعةدد  2202 فبرايةر دور   السادسةة  ةمة  طةالب الةرقة ةمذكرة بشن  التظلما  المقدم:  767/ 76

 .. بالمذكرة وضحةالم

 .وافق المجلس  القرار: 
 

 . 2022/  9/  15: محضر إجتماع لجنة شئو  التعليم بتاريو 767/ 46

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 الخامسة   _ المقيدة  بالةرقة / اسراء محمد انور الطالبة : مذكرة بشن  العذر المرضى المقدم م   767/ 65

مقبول    عذر مرضى  2022إلحتساب عليبها ع  أمتحا  مادة ) الباطنة العامة ( دوريونيه  2022/  2021(  ) نظام قديم

. 

 .وافق المجلس  القرار:  

 

 بالةرقه الخامسة   _ المقيدة / اسراء سيد قطب محمود   الطالبة: مذكرة بشن  العذر المرضى المقدم م   767/ 66

 عذر مرضى مقبول. 2022تساب عليبها ع  أمتحا  مادة ) الباطنة العامة ( دوريونيه إلح 2022/  2021) نظام قديم ( 

  .وافق المجلس  القرار:  

 

 بالةرقه الرابعة   _ المقيد  الطالب / يوسف محمد صالح  : مذكرة بشن  العذر المرضى المقدم م   767/ 67

عةذر  2022التحرري والعملي دوريونيه ( بلوك االطةال ) إلحتساب عليبه ع  أمتحا   2022/  2021) الححة حديثة  (  

 .مرضى مقبول 

 .وافق المجلس  القرار: 
 
(    464( بدال م  )471)  النساء والتوليد لتصبح  مادة  رجةالصادر بشن  ععدي  د بشن  حكم المحكمة :مذكرة68/767

 . 2018/2019هذا العام  المقيد بالةرقة السادسة _  للطالب / شادى اشرف عمر

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 2022/  2021  _ المقيد بالةرقة الثانية الطالب / حمدى أيمن حمدىبشن  العذر المرضى المقدم م   : مذكرة 767/ 69

وأعتبار  2022/  2021ع  دور سبتمبر  2022/  9/  17ع  أمتحا  التحريرى فى  ) بلوك الجهاز الهضمى ( يوم 

  .عليبه عذر مرضى مقبول 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 2022/  2021_ المقيد بالةرقه الثانية   الطالب / حمدى أيمن حمدى: مذكره بشن  العذر المرضى المقدم م   767/ 70

 ع  أمتحا  التحريرى والعملي في ) بلوك الجهاز التنةسي والكلوي (  وامتحا  اعمال  السنة والتحريري والعملي في 

م وأعتبار 25/9/2022 -20ع   فترة غياب م   2022/  2021ضلي والهيكلي ( ع  دور سبتمبر ) بلوك الجهاز الع

  .عليبه عذر مرضى مقبول 

 .وافق المجلس  القرار: 

 

م قديم مستجد نظا  _ المقيد بالةرقة السادسة الطالب / محمد علي محمد احمدبشن  االلتماس المقدم م   ة: مذكر 767/ 71

انا  السماح له بدخول امتحبيه  يلتمس  2021/2022نظام قديم  دةباقي االعا بالةرقة السادسة ومقيد 2022/  2021

 .2022/  2021  ما طالب الةرقة السادسة اعمال السنة

  .وافق المجلس  القرار: 
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            ولةةةياال_ المقيةةةد بالةرقةةةة  الطالدددب / محمدددد احمدددد سددديد علدددي: مةةةذكره بشةةةن  العةةةذر المرضةةةى المقةةةدم مةةة   767/ 72

 عة  فتةرة 2022ةتها)النظري والعملي واعمال السنة دور سةبمتبروويي ةع  أمتحا  بلوك بيولوجي الخلي 2022/  2021

 .(  ولمده ثالث  19/9/2022اللياب 
 .وافق المجلس  القرار: 

 

 .د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0كتب أ م

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

  . 2022  سبتمبر  : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتما وعنمية البيئة لشهر 767/ 77

 .وافق المجلس  القرار: 
 

 
 
 

 .2022  سبتمبر : محضر إجتماع لجنة المعام   لشهر 767/ 47
 

 

 .وافق المجلس  القرار: 
 

  . 2022 سبتمبر  :  محضر إجتماع لجنة المكتبا   لشهر 767/ 57

 .وافق المجلس  القرار: 

 
 

 دة ضمان الجودة :وح

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

 .مذكرة بشن  عرض وإعتماد عوليف البرناما لمرحلة البكالوريوس الححة قديمة ومقرراعه بعد مراجعته:  767/ 67

  .وافق المجلس  القرار: 

 

      ة لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسيمذكرة بشن  عرض نتاحا استبيانا  الةرق الدراسية المختلة:  767/ 77

 .م2021-2022

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 .مذكرة بشن  عرض وإعتماد عوليف برناما الدراسا  العليا ومقرراعها بعد مراجعتها :  767/ 87

 .وافق المجلس  القرار: 

 

 .بعد مراجعته ووحداعه التعليمية 2+5مذكرة بشن  عرض وإعتماد عوليف البرناما :  767/ 79

  .وافق المجلس  القرار: 

 

ألمتحانا  الدراسا  العليا ع  دور بشن  عرض وإعتماد عقرير  الدراسة التدقيقية للمراجعة الذاعية : مذكرة  776/ 80

 . 2022أبري  

 .وافق المجلس  القرار: 
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  : األقساممجالس 
 : قسم االنف واالذن والحنجرة 9/767

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

 

 م 8/8/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم عالج االورام والطب النووي  2/767

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

 

 م 19/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الجراحة العامة 3/767

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

 

 م 18/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحة التجميل  4/767

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

 

 م 5/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطفيليات 5/767

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

 

 م 4/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب االطفال  6/767

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

 

 م 6/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحة القلب والصدر  3/767

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

 

 م 6/9/2022 –م 26/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  .المجلس علما  أحيط القرار: 

 : قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية  8/767

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

 

 م 5/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  .أحيط المجلس علما  القرار: 
 

   -: قسم  الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل :1/767

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

 

 م 5/9/2022جلس القسم فىمحضر إجتماع م

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحة المخ واالعصاب   90/767

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

 

 م 6/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم الصحة العامة    99/767

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

 

 م 11/9/2022م فىمحضر إجتماع مجلس القس

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحة االوعية الدموية    92/767

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

 

 م 6/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االمراض الباطنة    93/767

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

 

 م 17/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم التوليد وامراض النساء    94/767

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

 

 م 5/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب القلب واالوعية الدموية     95/767

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

 

 م 11/9/2022جلس القسم فىمحضر إجتماع م

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطب الشرعي والسموم االكلينيكية     96/767

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

 

 م 12/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة 93/767

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

 

 م 9/2022/ 5محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 : قسم طب وجراحة العين  98/767

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

 

 م 9/2022/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الهستولوجي  91/767

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

 

 م 20/9/2022 -  2022/  9/  18مجلس طارْى   م 9/2022/ 7لس القسم فىمحضر إجتماع مج

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

   الفسيولوجيا الطبية : قسم 20/767

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

 

  م 12/9/2022القسم فى االساتذة  مجلس و  محضر إجتماع

 .أحيط المجلس علما  القرار: 
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 ض الجلديه والتناسليه وأمراض الذكوره   : قسم االمرا29/767

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

 

 م 9/2022/ 14محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 : قسم  جراحة العظام    22/767

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

 

  2022/  7/  4،  2022/  6/  14 محضر إجتماع مجلس القسم فى

  .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 : قسم الميكروبيولجيا الطبيه والمناعه    23/767

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

 

 م 9/2022/ 17محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 : قسم االمراض الصدريه  24/767

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

 

 م 17/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم الكيمياء الحيويه  25/363

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

   

 م 17/9/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمى  363/  26

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

  2022/  1/  98تماع مجلس القسم فى محضر إج

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم التشريح االدمي وعلم االجنه  363/  23

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

  2022/  1/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 .أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم الباثولوجيا :  363/  28

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

  2022/  1/ 92محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم عالج االورام والطب النووى   363/  21

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

  2022/  1/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم الفارماكولوجي 363/  30

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

  2022/  1/  92محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 .أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه 363/  39

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

  2022/  1/  98،  2022/  1/  92محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم التخدير والعنايه المركزة  : 363/  32

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

  2022/  1/  92محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  .أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                   عميد الكلية                 

                                                                       

  

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

 
 

 

 

 

 
 


