
  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

 
 

 أمانة مجلس الكليه
 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                         
 

 ( 757 مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                   

 

 27/2/2022المنعقد يوم االحد الموافق      

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

 

 

 رئيس المجلس :

   
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                      عميد الكلية              

      

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 ـــئون التعــلــيــم والــطـــالباألستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                        وكيل الــكـليـة لش         

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

 

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

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

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

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                             عبير الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ             

 رئيس قسم الفارماكولوجـى             األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                              

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساءاحمد فائق امين موسى                                األستاذالدكتور /

 االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                               رئيس قسم االمراض الصدرية             

   األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                   

  كتور / محمد سيد سعد عبدهللا                               رئيس قسم طب وجراحة العين االستاذ الد            

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

 رئيس قسم طب االطفال                           االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                       

 االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                                  رئيس قسم الجراحة العامة             

ــ               راض الباطــنة            االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                   رئيـــس قــــسم االمــ

 األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                           رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام               

 ـــــة                 األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد                                    رئيس قسم الكيمياء الحيويــــــــ            

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

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

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

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

 زيز احمد عطاهلل                       رئيس قسم الفسيولوجيا                        األستاذ الدكتور / مروه عبد الع            

  ,االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد                                        رئيس قسم التشريح                                

 ى                           رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق      األستاذ الدكتور / محمد محمود ثابت الشاذل            

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

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                           األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                  

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

 قسم طب االسره  االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                       رئيس 

 

 األساتــــــذة: 
 

 األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                                            أستاذ الفسيولوجي 

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                                االستاذ الدكتور /احمد السيد ابو كريشه 

 براهيم                                   أستاذ جراحة العظام األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إ

 االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين                                 أستاذ البكتريا والمناعه  

 م أستاذ الطب الشرعى والسمو                    هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 االستاذ الدكتور /  سعيده عبد الرجال                                           أستاذ الفارماكولوجى    

 االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ                            أستاذ الهستولوجى  

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

  االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                                  أستاذ التشريح 

     األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                           أستاذ جراحة التجميل والحروق             

 االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                                  أستاذ االمراض الباطنة             

   األستاذ الدكتور / رانيا محمد جمال الدين                                     أستاذ الروماتيزم والتأهيل  

 سن                                      أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل ح            

 األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده                                          المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه

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

 االستاذ الدكتور/  رشا عبد المنعم                                              أستاذ  الطفيليات 

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

 احمد نصار                                      أستاذ الكيمياء الحيويةاالستاذ الدكتور/  احمد يس 

 االستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده                                        المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه 
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 أستاذ أمراض القلب     االستاذ الدكتور / يحى طه كشك                                           

 االستاذ الدكتور / على عبد العظيم حسن                                    أستاذ االمراض الصدرية             

 االستاذ الدكتور/ غيداء احمد شحاته                                         أستاذ االمراض العصبية والنفسية 

 د محمد عبد العزيز                                    أستاذ جراحة المسالك البولية االستاذ الدكتور / أحم

 االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى                                  أستاذ طــــب االطفــــال 

 وحدة ضمان الجودة األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                    مدير 

 االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                             أستاذ  الصحة  العامة         

 

 

 -األساتذة المساعدون:
 

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

      

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 الدكتور / محمد رمضان عبدالحميد                                             مدرس امراض باطنه  

       

 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 

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

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

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

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

 يس قسم الباثولوجيا إكلينيكيهاالستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين                                        رئ

 االستاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد اللطيف                                أستاذ جراحة القلب والصدر     

 األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                               أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 اسامه احمد فاروق                                             استاذ جراحه العظام     االستاذ الدكتور/

 الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                             مدرس طب االطفال  

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                       األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                 

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

 األنف واألذن والحـنــجـرة االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                                      أستاذ 

 االستاذ الدكتور/  محمد طارق عبد المنعم                                     أستاذ طب وجراحة العين 

 االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت                          أستاذ الجراحة العامة

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

  /  نغم نبيل محمود                                           أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية   ا الستاذ الدكتور             

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

 استاذ التخدير                               االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح     

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية   السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                                                 

 السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                                         مدير مديرية الشئون الصحية

 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                                          عميدة كلية التمريض 

   نقيب االطباءالدين عبد الحميد                              ضياءالسيد الدكتور / 
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
 ************************** 

 2022/  1/ 23( المنعقد في  756المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

   0القرار : تمت المصاددقه 

 
 

 

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

 

 

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

 
 *مذكرة بشأن إبداء الرأي في تنظيم العمل لألطباء المقيمين..

 

 2+5طبيق النظام الجديد يؤجل لحين تالقرار: 

 

_ مددرس مسداعد بقسدم ادق القلدق  الطبيـب / محمـد عامـان عبـد الحميـد عامـان* مذكرة بشأن االلتماس المقدد  مدن  

 0واالوعيه الدمويه  بشأن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصه به ) حيث أنها جاهزة للمناقشه ( لمنحه الدرجه العلميه 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ مدن المدده المتبقيده مدن الدث     قسم جراحـة المسـالك البوليـه( اثنين من االاباء في  2كرة بشأن  أستثناء عدد )* مذ 

  0سنوات  ومنحهم درجة الماجستير فى جراحة المسالك البوليه والتناسليه حيث أنهم أستوفو متطلبات المنح 

  0عدم الموافقة   القرار: 
 

 

 0ون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د / وكيل الكلية لشئ 0مكتب أ 

  *************************************** 
 2022: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر فبراير  757/ 1

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 .2022: محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر فبراير  757/ 2
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 2022:  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر فبراير  757/ 3
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

مذكرة بشأن عرض واعتماد تقرير الدراسة التدقيقية للمراجعة الذاتية المتحانات الدراسات العليا عن دور اكتوبر :    757/  4

2021. 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 : الـمــســائــل الـتـنـفـيـذيةثالاا                                   

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

 -أوال : شئون االفراد : 

************** 
_ لشدلل وييةدة اسدتاذ الدكتورة/ شيماء عبد السـميع محمـد علـي      : خطاب قسم  الصحة العامة    بشأن تعيين   757/  5

 مساعد بالقسم .

  0وافق المجلس  ار: القر
 

_ لشدلل الدكتورة/ ياسمين سعد حسين سعد       : خطاب قسم  الطق الطبيعي والروماتيز  والتأهيل  بشأن تعيين   757/  6

 وييةة استاذ مساعد بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشلل وييةة استاذ مسداعد ح    الدكتور/ محمد جمال احمد صـال: خطاب قسم  اق وجراحة العين   بشأن تعيين  757/  7

 بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 

 لشلل وييةه استاذ مساعد  – الدكتور  / صفوت محمد عبد العزيز على :خطاب قسم اق االاةال  بشأن تعيين   757/ 8

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 لشلل وييةه استاذ مساعد بالقسم  – ره محمد احمد شلبىالدكتوره / امي : خطا ب قسم اق االاةال  بشأن تعيين  757/   9
  0وافق المجلس  القرار: 

 

لشلل وييةه  –  الدكتوره / رشا أحمد محمد على حامد : خطا ب قسم التخدير والعناية المركزة   بشأن تعيين  757/ 10

 استاذ مساعد بالقسم 
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

لشلل وييةه استاذ   – الدكتور / علي هارون علي يوسف  مراض النساء  بشأن تعيين : خطا ب قسم التوليد وا 757/ 11

 مساعد بالقسم 
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

لشلل  – الدكتور / احمد محمد عالء الدين محمود يوسف   : خطا ب قسم التوليد وامراض النساء   بشأن تعيين  757 /12

 وييةه استاذ مساعد بالقسم 
 

 0فق المجلس  واالقرار: 
 

 الدكتور / مجدي ابراهيم الدسوقي محمد الجوهري    : خطا ب قسم اق القلق واالوعية الدموية   بشأن تعيين  757/ 13

 لشلل وييةه استاذ مساعد بالقسم  –
 

 0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشدلل وييةدة مددرس    الـدكتوره / سـارة محمـد هاشـم حمـزة : خطاب قسم االمراض الصدرية  بشدأن تعيدين   757/  14

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشدلل وييةدة  الـدكتور / عبـد الحميـد محمـد عبـد الحميـد علـي : خطاب قسم االمراض الباانة   بشأن تعيين   757/  15

 0مدرس   بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
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_ لشدلل وييةدة مددرس     ر / محمد حسن محمـد عبـد الـاله   الدكتو: خطاب قسم االمراض الباانة   بشأن تعيين    757/  16

 0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشدلل الـدكتور / مصـطفي محمـد المحـرزي عبـد المـنعم  : خطاب قسم جراحة االوعية الدموية   بشأن تعيدين    757/  17

 0وييةة مدرس   بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 0لشلل وييةه مدرس بالقسم   – الدكتور  / محمد ابو بكر محمد حسنةال  بشأن تعيين :خطاب قسم اق االا 757/ 18

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 0لشلل وييةه مدرس بالقسم   الدكتور  / محمد خلف ثابت هريدى _ : خطاب قسم  اق االاةال بشأن تعيين  757/ 19

  0وافق المجلس  القرار: 

 

لشلل وييةه مدرس  –  الدكتوره  / سلمى مختار عامان  حسنلباانه  بشأن تعيين :خطاب قسم االمراض ا 757/ 20

   0بالقسم 
 
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

لشلل وييةة مدرس مساعد   –  الطبيبه / غاده عبد الصبور محمد:خطاب قسم االشعة التشخيصيه بشأن تعيين  757/ 21

 0بالقسم  

  0وافق المجلس  القرار: 
 
 

_ لشلل وييةة مدرس الطبيبة / حسناء محمود عبد العليم   خطاب قسم الةسيولوجيا الطبية   بشأن تعيين   :757/ 22

   0  مساعد بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشلل وييةة مدرس الطبيب/ احمد ثروت احمد    : خطاب قسم االمراض العصبية والنةسية   بشأن تعيين 757/ 23

 ه بالقسم مساعد االمراض النةسي 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشلل وييةة مدرس مساعد الطبيب/ محمد جمال ثابت خضيرى    : خطاب قسم الجراحة العامة  بشأن تعيين 757/ 24

 بوحدة جراحة الوجه والةكين بالقسم . 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشلل وييةة مدرس مساعد الطبيبة/ خلود محمد عمر    : خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة   بشأن تعيين 757/ 25

 بوحدة اق السمع واالتزان  بالقسم . 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 . _ لشلل وييةة مدرس مساعد بالقسمالطبيبة / ماريا ناجد موريس   : خطاب قسم الطةيليات  بشأن تعيين 757/ 26

  0وافق المجلس  القرار: 

 

   0 2018/ 2017شأن إحتياجات االقسا  االكلينيكيه  فى تكليف المعيديين من دفعتى :  مذكرة ب 757/   27

  0وافق المجلس  القرار: 
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 -ثانيا: شئون الطالب : 
***************  

 بالطالب / عبدهللا الكريم فرج ثابت هاشم   : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعديل درجة المواد الخاصة    757/  28

  0 2022/  2021_ المقيد بالةرقة السادسه هذا العا  
 

 

 (  ، 207( بدال من ) 208.5( ، مادة التشريح  لتصبح )  202( بدال من) 207مادة  الةسيولوجي لتصبح )

 . (  32( بدال من )  40مادة السلوكيات لتصبح ) 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

   عن  2022/   2021الط ب الوافدين المذكورين المقيدين بالةرقه االولي   : مذكره بشأن االعذار المقدمه من757/ 29

 -تليبهما عن المواد الموضحه  قرين اسم ك  منهم وأعتبار تليبهم  عذر مقبول وهم : 

 

 تاريخ االلتحاق  اسم البلوك  االســـــــــــــــــم              م

تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   مبادئ االزاكي بابكر عبدهللا محمد ) وافد (  1

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها .  

17 /1 /2022 

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   اسامة النور عبد العزيز محمد ) وافد (   2

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها 

1 /2 /2022 

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   الطيق البشير محمد ابراهيم  ) وافد ( 3

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها 

3 /2 /2022 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

عدن 2021/2022المقيدين بالةرقه االولي  –: مذكره بشأن االعذار المرضيه المقدمه من الط ب االتي اسماهم    757/    30

 0 عملي فى بلوك )بيولوجي الخلية ووييةتها ( وأعتبار تليبهم عذر مرضى مقبولامتحان اعمال السنه والتحريرى وال
 

 فترة الغياب  اسم البلوك  االســـــــــــــــــم              م

 2/2/2022الي  1/ 17 بيولوجي الخلية ووييةتها .  عمرو سعد امين علي   1

 ة خمسة ايا   لمد  1/ 30 بيولوجي الخلية ووييةته .  محمد احمد سيد علي  2

 2022/ 1/ 30 بيولوجي الخلية ووييةته .  وائل محمد حسن سليم   3

 لمدة اسبوعين  1/ 29 بيولوجي الخلية ووييةته .  محمد ص ح احمد بركات  4

 2/ 3لمدة اسبوع وممتدة حتي  1/ 26 بيولوجي الخلية ووييةته .  محمد المجتبي فضل محمد ) وافد (   5

 لمدة اسبوع   1/ 30 بيولوجي الخلية ووييةته .  ) وافد (  اويس عبد المنعم عوض  6

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ــاركمددذكره بشددأن العددذر المرضددى المقددد  مددن :  757/  31 ــاد أ مب ــا ج ــد عط ــب / أحم _ المقيددد بالةرقدده الثالثدده               الطال

أمتحان التحريدرى والعملدى فدى بلدوك الجهدا   ( أيا  عن 10لمدة عشرة )   2022/    1/    19فى فترة غيابه    2022/    2021

  0 2022/  2021العصبى دور يناير 
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ بالطالبه / مرام مصطفى شفيق خلـف    : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعديل درجة المواد الخاصة    757/  32

   2020الحاصله على بكالوريوس الطق والجراحه دفعة سبتمبر 
 

(   فى مواد الةرقده    الخامسده  828( بدال من ) 833( ، مادة الباانه لتصبح ) 410( بدال من) 428مادة  االاةال لتصبح )

0 

  0وافق المجلس  القرار:  
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ــد  مددذكره بشددأن العددذر المرضددى المقددد  مددن :  757/ 33 ــبرى مري ــاريوس ص ــب / مك _ المقيددد بالةرقدده الثانيدده              الطال

لمدة أسبوع  عن أمتحان التحريدرى والعملدى فدى بلدوك الجلدد والجهدا  العضدلى    12/    29فى فترة غيابه    2022/    2021

  0 2022/  2021والهيكلى  دور يناير 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

عدن 2021/2022 المقيدين بالةرقده الثانيده  –: مذكره بشأن االعذار المرضيه المقدمه من الط ب االتي اسماهم     757/  34

 وأعتبار تليبهم عذر مرضى مقبول   2021امتحان اعمال السنه والتحريرى والعملي فى بلوك )الجها  الهضمى ( دور يناير  
0 
 

 مالحظات فترة الغياب  اسم البلوك  االســـــــــــــــــم              م

 عمال سنه ونظرى وعملى أ يو    14ولمدة  1/ 17 الجها  الهضمى  أحمد عبد الناصر أحمد جمعه  1

 أعمال سنه ونظرى وعملى  ولمدة أسبوعين   1/   20 الجها  الهضمى  أحمد عماد الدين كامل  2

 أعمال سنه ونظرى وعملى  يروف مرضيه  الجها  الهضمى  أحمد هاشم محمد أنور  3

 أعمال سنه ونظرى وعملى  يو    14ولمدة   1/   16 الجها  الهضمى  عبد الرحمن خالد شحاته  4

  0وافق المجلس  القرار: 
 

عدن 2021/2022المقيدين بالةرقده الثانيده   –: مذكره بشأن االعذار المرضيه المقدمه من الط ب االتي اسماهم     757/  35

 وأعتبار تليبهم عذر مرضى مقبول   2021امتحان اعمال السنه والتحريرى والعملي فى بلوك )الجها  الهضمى ( دور يناير  
0 
 

 مالحظات فترة الغياب  اسم البلوك  االســـــــــــــــــم              م

 ونظرى وعملى     2022/   2/   1يو   الجها  الهضمى  االسد أيمن فؤاد  1

 ونظرى وعملى  ( أيا   5ولمدة )  2/   1 الجها  الهضمى  حمد أيمن حمدى  2

 أعمال النظرى والعملى  ( أيا   10/ ولمدة )   1/   23 الجها  الهضمى  عبد الرحمن جعةر محمد  3

  0وافق المجلس  القرار: 

 

عدن 2021/2022المقيدين بالةرقده الثانيده   –: مذكره بشأن االعذار المرضيه المقدمه من الط ب االتي اسماهم     757/  36

 مقبول وأعتبار تليبهم عذر مرضى   2021امتحان اعمال السنه والتحريرى والعملي فى بلوك )الجها  الهضمى ( دور يناير  
0 
 

 مالحظات فترة الغياب  اسم البلوك  االســـــــــــــــــم              م

 ونظرى وعملى   ( أيا   4ولمدة )   1/   31 الجها  الهضمى  عمر خالد أحمد عثمان  1

 ونظرى وعملى  ( أيا   10ولمدة )   1/   31 الجها  الهضمى  محمد حسا  الدين لبو يد  2

 ونظرى وعملى  ولمدة أسبوعين   1/   30 جها  الهضمى ال محمد كمال عبد هللا   3

  0وافق المجلس  القرار: 

 

: مددذكره بشددأن حرمددان  الطدد ب  الموضددحه أسددما هم بالمددذكره _ المقيدددين بالةرقدده االولددى فددى هددذا العددا              37/757

إسم ك  منهم بالمدذكره  وذلدك لعدد  الموضحه قرين   2022عن بلوك بيولوجيا الخليه ووييةتها دور يناير   2022/    2021

 0إستيةائهم نسبة الحضور المقرره

  0وافق المجلس  القرار: 
 

: مددذكره بشددأن حرمددان  الطدد ب  الموضددحه أسددما هم بالمددذكره _ المقيدددين بالةرقدده الثانيدده فددى هددذا العددا              38/757

ه قرين إسم ك  منهم بالمذكره وذلدك لعدد  إسدتيةائهم الموضح  2022عن مقدمة رعاية المريض دور يناير   2022/    2021

 0نسبة الحضور المقرره

 0وافق المجلس  القرار: 
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   عن  2022/   2021: مذكره بشأن االعذار المقدمه من  الط ب الوافدين المذكورين المقيدين بالةرقه االولي 757/ 39

 -ليبهم  عذر مقبول وذلك ألتما  إجراءات قيدهم متأخرا وهم :تليبهما عن المواد الموضحه  قرين اسم ك  منهم وأعتبار ت
 

 تاريخ االلتحاق  اسم البلوك  االســـــــــــــــــم              م

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   أبو بكر إبرهيم محمد  ) وافد ( 1

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها .  

14   /2   /2022   

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   عاء اليافر محمد على  ) وافد (  د  2

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها 

14   /2   /2022 

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   مصطةى أحمد إبراهيم عبد المحمود  3

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها 

13 /2 /2022 

  0وافق المجلس  ر: القرا
 

   عن  2022/   2021: مذكره بشأن االعذار المقدمه من  الط ب الوافدين المذكورين المقيدين بالةرقه االولي 757/ 40

 -تليبهما عن المواد الموضحه  قرين اسم ك  منهم وأعتبار تليبهم  عذر مقبول وذلك ألتما  إجراءات قيدهم متأخرا وهم :
 

 تاريخ االلتحاق  اسم البلوك  ســـــــــــــــــم اال             م

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   محمد عبد الحليم  ياده أيدا   ) وافد ( 1

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها .  

16   /2   /2022   

والعينية ومبادي  مبادئ تشريح االنسجة المجهرية  حليمه هيثم محمد عبد الرسول   ) وافد (   2

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها 

16   /2   /2022 

مبادئ تشريح االنسجة المجهرية والعينية ومبادي   محمد عبد الماجد  التو  إبراهيم ) وافد ( 3

 درسة الطق وبيولوجي الخلية ووييةتها 

16 /2 /2022 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

ب  الموضددحه أسددما هم بالمددذكره _ المقيدددين بالةرقدده الثانيدده فددى هددذا العددا             : مددذكره بشددأن حرمددان  الطدد  41/757

الموضحه قرين إسم كد  مدنهم بالمدذكره وذلدك لعدد    2022عن أمتحان بلوك الجها  الهضمى  دور يناير   2022/    2021

 0إستيةائهم نسبة الحضور المقرره

  0وافق المجلس  القرار: 
 

الموافقه على عرض نتيجه امتحدان بكدالوريوس الطدق والجراحده للطد ب النداجحون دور سدبتمبر   : مذكره بشأن42/757

 0)الئحه حديثه وقديمه (  2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

: مذكرة بشأن الموافقة علي عقد امتحان خ ل الةترة االنتقالية بعد نهاية المرحلة االكاديمية وقبدل بدايدة المرحلدة   757/    43

كلينيكية لط ب الةرقة الثالثة والمتخلف عليهم بلوكات من الةرقة االولي والةرقة الثانية )تير  اول او تير    ثداني ( وذلدك اال

   2022/2023اعتبارا من العا  الجامعي 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

( االدق 14مدن عددد ) لـيم والطـالبلالسـتاذ الـدكتور/ وكيـل الكليـة لشـئون التع: مذكرة بشأن االلتماس المقدد   757/   44

مقيدون بالةرقة الثالثة ولم يتمكنوا من دخول امتحان البلوك المتخلف علديهم مدع اد ب الةرقدة الثانيدة وهدو بلدوك ) الجهدا  

العضلي ( نظرا لتزامن هذا االمتحان مع امتحان بلوك ) الجها  العصبي ( فالرجاء التكر  بالموافقة علي عقد امتحان لهؤالء 

 لط ب في بلوك الةرقة الثانية وذلك خ ل الةترة االنتقالية بعد نهاية المرحلة االكاديمية وقبل بداية المرحلة االكلينيكية .ا

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 _ المقيده بالةرقه الخامسة   الطالبة / ريم سيد عمر محمد: مذكره بشأن العذر المرضى المقد  من  757/ 45

 0 2022/  2021ن تليبها عن  أمتحان ) مادة الصحة العامة ( دور فبراير ع 2022/  2021

  0وافق المجلس  القرار: 
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ــي: مددذكره بشددأن العددذر المرضددى المقددد  مددن  757/ 46 ــيد عل ــد س ــد احم ــب / محم _ المقيددد بالةرقدده االولددي                 الطال

 0ريض والمجتمع (.عن تليبه عن  أمتحان ) بلوك الطبيق والم 2022/  2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 وافده ( _ المقيده بالةرقه االولى الطالبه / ماريا معتصم وداعه ): مذكرة بشأن العذر المرضى المقد  من  757/ 47

 0عن تليبها عن أمتحان بلوك ) المريض والطبيق والمجتمع ( وأعتبار تليبها عذر مرضى مقبول   2022/   2021) باق(   

  0وافق المجلس  لقرار: ا
 

 

 20/  2/   22: محضر إجتماع لجنة شئون التعليم بتاريخ  757/ 48
  0وافق المجلس  القرار: 

 
 _ المقيد بالةرقه االولي     الطالب  / علي احمد عوض الكريم يوسف ) وافد (:  مذكرة بشأن أحتساب غياب  757/ 49

 بيق والمجتمع (  وأعتبار تليبه عذرمقبول .عن امتحان ) بلوك المريض والط 2022/  2021 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالةرقه االولى  الطالب / بيتر جرجس عبد التواب : مذكرة بشأن العذر المرضى المقد  من  757/  50

  0بول  عن تليبه عن أمتحان بلوك ) المريض والطبيق والمجتمع ( وأعتبار تليبه عذر مرضى مق  2022/   2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 _ المقيد بالةرقه االولي     الطالب  / ماثيو اشرف ماهر جرج:  مذكرة بشأن أحتساب غياب  757/ 51

 عن امتحان ) بلوك بيولوجي الخلية ووييةتها (  وأعتبار تليبه عذرمقبول . 2022/  2021 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ــــــجـــــلـــس االســـــاتــذهمـــ

 

 : خطاب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي   بشأن تعيين  757/ 1

 0الدكتور/ محمد عبد الصبور محمد مكي   _ لشغل وظيفة استاذ بالقسم 
  0وافق المجلس  القرار: 

 

ال  : خطاب قسم الفسيولوجيا الطبية  بشأن تعيين الدكتورة/ داليا جم 757/ 2

 0الدين مصطفي _ لشغل وظيفة استاذ بالقسم 
  0القرار: وافق المجلس   

   

: خطاب قسم الصحة العامة   بشأن تعيين الدكتور/ احمد محمد خير  757/ 3

 0شبيب ابراهيم  _ لشغل وظيفة استاذ بالقسم 
  0القرار: وافق المجلس   

   
 

 

 

 
 عميد الكلية                                    أمين المجلس                                   

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
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   مجالس األقسام :
 مراض الباطنة  : قسم ا 756/  1

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

 

    2022/ 4/1 –  م7/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم عالج االورام والطب النووي  756/  2

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

 

    1/2022/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم عالج جراحة القلب والصدر   756/  3

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

 

    2022/ 2/2  ،1/2022/ 17محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبيه 756/  4

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

 

    2022/ 2/ 1محضر إجتماع مجلس القسم في 

  0مجلس علما  أحيط الالقرار: 

 : قسم جراحه المخ واالعصاب     756/  5

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

 

    2022/ 1/2محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم امراض الصدريه    756/  6

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

 

   2022/ 1/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0 أحيط المجلس علما القرار:  

 : قسم جراحه المسالك البوليه والتناسلية   756/  7

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

 

    1/2022/ 10محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحه التجميل    756/  8

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

 

    2022/ 7/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 

  0جلس علما  أحيط المالقرار: 

 : قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  756/  9

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

 

   2/2022/ 7مجلس اساتذه فى  محضر إجتماع مجلس القسم  و

  0أحيط المجلس علما  القرار:  

 : قسم الباثولوجيا   756/ 10

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

 

    2022/ 2/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم الهستولوجي  )علم االنسجه وبيلوجيه الخليه( 756/ 11

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

 

   2022/ 2/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحة العظام     756/ 12

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

 

   1/2022/ 11تماع مجلس القسم فى محضر إج

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 : قسم االمراض العصبية والنفسية   756/ 13

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

 

   2022/ 2/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب وجراحة العين  756/ 14

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

 

   2022/ 6/2إجتماع مجلس القسم فى محضر 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة   756/ 15

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

 

   2022/ 7/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الفارماكولوجي    756/ 16

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

 

   2022/ 1/2مجلس القسم فى  محضر إجتماع

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب القلب واالوعية الدموية    756/ 17

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

 

   2/2022/ 15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه وأمراض الذكوره  756/ 18

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

 

   2022/ 2/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي   756/ 19

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

 

   2022/ 7/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطفيليات  756/ 20

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

 

   2/2022/ 20محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم الكيمياء الحيويه الطبيه    756/ 21

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

 

   2/2022/ 20محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه  :  756/ 22

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

 

   2/2022/ 23محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 

 

 : قسم  التخدير والعناية المركزة   756/ 23

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

 

   2/2022/ 22محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم العظام     756/ 24

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

 

   2/2022/ 20محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الصحه العامه    756/ 25

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

 

   2022/ 6/2محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 قسم طب االطفال    :  756/ 26

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

 

   2/2022/ 22محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الطب الشرعي والسموم االكلينيكية      756/ 27

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

 

   2/2022/ 22محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية                
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