
        

 

 

 

 

 أمانة مجلس الكليه

       

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع

 (067مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )      

 5/2722/ 29 قالموافاالحد  المنعقد يوم  

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

 :رئيس المجلس 

   
   عميد الكلية                             مد عطيةعالء محمد أحاألستاذ الدكتـور/          

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

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

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

 

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

                         

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

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

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                                 عبير الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ            

 رئيس قسم الفارماكولوجـى       األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                                       

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

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء        موسى                            األستاذالدكتور / احمد فائق امين            

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

 قسم االمراض الصدرية رئيس       االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                              

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                               األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                                  

 ألمراض العصبية والنفسية رئيس قسم ا        االستاذ الدكتور / عالء الدين محمد درويش                                    

 رئيس قسم طب االطفال       االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                               

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

 رئيس قسم الجراحة العامة         االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                                          

 رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                    االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                           

 م  قسم جراحة العظـا رئيسد / محمد مصطفى الشرقاوى  0أ              دالحميد          بدال من    األسناذ الدكتور /  محمدمحمد عب           

               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                   

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

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

 رئيس قسم الفسيولوجيا                                األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل                    

  ,رئيس قسم التشريح                                      االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد                                       

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

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه     االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين                                            

 ســم الـــهــسـتـولوجى                 رئــــيـــس قـــ     األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                         

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

 رئيس قسم طب االسره     االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                      

 

 ساتــــــذة:األ
 

 أستاذ الفسيولوجي                            األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن             

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة    هاب                          االستاذ الدكتور/  احمد عبد العليم عبد الو

 أستاذ جراحة العظام                                األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على     

 أستاذ البكتريا والمناعه   االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي                                 

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                    هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                                  تور /  سعيده عبد الرجال          االستاذ الدك

 أستاذ الهستولوجى                                 االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد   

 جراحة العامة أستاذ ال   االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغفور حسانين                         

    أستاذ جراحة التجميل والحروق                                   األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                    

 أستاذ االمراض الباطنة        عز                           االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد الم            

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل       مهران                       ور / صفاء على جمال الديناألستاذ الدكت

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                    االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                   

 المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه                                    األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده       

 أستاذ  الطفيليات                                    االستاذ الدكتور/  رشا عبد المنعم           

 دير استاذ التخ                                االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح                

   أستاذ التوليد وامراض النساء            و الحسن مرسى                 االستاذ الدكتور/  احمد محمد اب



 

3 
 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                                      

 المراض الصدرية أستاذ ا         االستاذ الدكتور / على عبد العظيم حسن                                            

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية       االستاذ الدكتور/ غيداء احمد شحاته                                        

 أستاذ طــــب االطفــــال      االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن                               

 مدير وحدة ضمان الجودة    على مخلوف                                     األستاذ الدكتور/ هدى أحمد

 أستاذ  الصحة  العامة       االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                      

 استاذ جراحه العظام          االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                       

 

 -المدرســــــــــــــــــون: 
 

     مدرس امراض باطنه                  محمد رمضان عبدالحميد                                الدكتور / 

  علم االجنهمدرس التشريح االدمى و                                                هايدى رفعت محمد احمد الدكتور / 
 

 -عن الحضور السادة: أعتذر
  رئيس قسم طب وجراحة العين                                           محمد سيد سعد عبدهللااالستاذ الدكتور /            

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

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

 لتناسلية أستاذ االمراض الجلدية وا            االستاذ الدكتور /  عماد الدين كمال على إبراهيم                                

 أستاذ مساعد طب العيون                          السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى                       

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                                     محمود خيرى عبد اللطيف االستاذ الدكتور /  

 

 :السادة  وتغيب  عن الحضور

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                        األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                    

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

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

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                                   احمد السيد ابو كريشه االستاذ الدكتور /

 أستاذ طب وجراحة العين                                         ق عبد المنعممحمد طاراالستاذ الدكتور/  

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

  أستاذ التشريح         االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد                             

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                                   األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى             

  شخيـــصـية أستاذ  أشـعــــــــة ت         /   حسام الدين جالل محمد محمد                      االستاذ الدكتور              

 أستاذ جراحة المسالك البولية           االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى                                       

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

 مدير مديرية الشئون الصحي                                 / محمد زين الدين حافظ             السيد الدكتور 

 عميدة كلية التمريض                           السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                    

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

 

 4044/  2  /42( المنعقد في  579المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 
 

  0القرار : تمت المصادقه 
 

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

 

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

 

 

 

 

السييد األسيتاذ اليدكتور/ عمييد الكليية الطيب ورئييس مجليس اداره المستشيفيات مذكرة * 

يات الجامعيييه واليييذى يييينص عليييى إعتبيييار قيييرار مجليييس إدارة المستشيييفبشيييأن الجامعييه 

أحد المستشفيات الجامعيه التابعه لكلية الطب وكيذلك أحقيية كليية الطيب  2020مستشفى 

فييى المشيياركه بالعمييل االكلينيكييي بهييذه  المستشييفى بجميييع الفييرو  المتخصصييه لمرضييى 

يد واداء االورام واالقسام بكلية الطب للمشاركه فى هذا العمل المميز لخدمة مرضى الصع

 0 خدمه متميزه فى هذا المجال الدقيق
 

 0وافق المجلس  القرار: 
 

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

  *************************************** 
 .4044 مايو :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر  500/ 1

  0وافق المجلس  القرار: 
 
 

 .4044 مايو: محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر  005/ 4
  0وافق المجلس  القرار: 

 

 .4044  مايو: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر  500/ 3

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

 م.4041/ 4040لجودة عن عام عتماد التقرير السنوي لوحدة ضمان اإمذكرة بشأن :  500/ 2

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 م .4041/4044مذكرة بشأن عرض واعتماد تشكيل وحدة ضمان الجودة عن عام :  500/ 7

 0وافق المجلس  القرار: 
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 : الـمــســائــل الـتـنـفـيـذيةثالثا

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

 -أوال : شئون االفراد : 

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

 
 

_ لشغلل وييةغة الدكتورة / كوثر عبد الحليم محمد صالح   صية   بشأن تعيين ي: خطاب قسم االشعة التشخ 500/ 0

 0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشغلل وييةغة مغدرس الدكتورة / هند محمد سييد محميد   : خطاب قسم االمراض الصدريه  بشأن تعيين  500/ 5

 0بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشغغلل  الييدكتورة / نهييا علييي احمييد: خطغاب قسغغم اغغن المنغغااة الحغغارة والجهغغاش الهضغغمي  بشغغأن تعيغغين  500/ 8

 0وييةة مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 
 

 _ لشلل وييةة مغدرسالدكتورة / نرمين محمد ابو القاسم  بشأن تعيين  االمراض الصدريه : خطاب قسم  500/ 9

 بالقسم .
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 

لشلل  – الطبيب/ محمد عبد الناصر عبدالرحيم: خطاب قسم ان القلن واالوعيه الدمويه بشأن تعيين 10/500

 0وييةه مدرس مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ االستاذ المساعد بقسم  ملالسيده الدكتوره / سوزان عرفات محمد كا:  مذكرة بشأن إنهاء خدمة  500/ 11

لعدم إستيةاء االوراق  4041/  9/  1الةسيولوجيا الطبيه بكلية الطن  ألنها تعتبر منقطعه عن العمل من تاريخ 

    0المطلوبه  بالمذكره 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

لمدرس  بقسم االمراض _ ا  السيد الدكتور / مصطفى عبد العظيم على على:  مذكرة بشأن إنهاء خدمة  500/ 14

لعدم إستيةاء االوراق  4041/  11/  17العصبيه والنةسيه بكلية الطن  ألنه يعتبر منقطع عن العمل من تاريخ 

    0المطلوبه  بالمذكره 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

بوليه والتناسليه استاذ جراحه المسالك ال -االستاذ الدكتور/ احمد ابواليسر محمد حسين: خطاب بشأن نقل 13/500

 جامعه اسيوا . –كليه الطن –قسم المسالك البوليه والتناسليه الوادى الى جنوب جامعه  –كليه ان قنا –

  0على النقل على درجه شاغره لدينا وافق المجلس  القرار: 
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 -ثانيا: شئون الطالب : 
***************  

 

_ المقيغغد بالرفرقغغه  الطالييب / عبييد الييرحمن خليفييه أحمييده علمغغا بغغأن : مغغذكره بشغغأن إحااغغة مجلغغ  الكليغغ 500/ 12

فغى كغل الكورسغات التغى درسغها بالخغارا ضغمن المنحغه الداراسغيه التغى  (  grade A) الخامسغه  قغد حصغل علغى 

  -: حصل عليها والتى تمت دراستها بالواليات المتحده االمريكيه والتى تسمى

  ( Global UGEAD Exchange Program )  وهغى منحغه ممولغه بالكامغل مغن جانغن الحكومغه االمريكيغه

وهغى الححغه شغرفيه للطغلب الغذين يحصغلون  ( ean list for spring semester 2022 D) وتم وضعه علغى 

لغذلك نةيغد مجلغ  الكليغه علمغا بأنهغا   0على الدرجات النهاحيغه فغى كغل المغواد التغى يدروسغها النغاء الةصغل الدراسغى 

  0وافادت الطالن إفاده جيده ونود تشجيع الطلب فى التقدم لمثل هذه المنح  تجربه ناجحه

  0 وافق المجلسالقرار: 
 

 

 د/ محميد هاشيم محميد حسيين:مذكرة بشان الن تحويل من ان بنها الي ان اسيوا المقدم من  500/ 17

 ي جامعة هليوبولي  بالقغاهرة التشريح واالجنه بكلية الطن جامعة اسيوا والمعار البقسم مساعد الاالستاذ _ 

_ االبغغغه بالةرقغغغه الثالثغغغه _ اغغغن بنهغغغا              الطالبيييه /  ميييريم محميييد هاشيييم محميييد بشغغغأن نقغغغل إبنتيغغغه وهغغغم )

_ االبه بالةرقه االولى _ ان بنها (  من كليه ان بنها إلغى كليغة اغن  الطالبه / ميسون محمد هاشم محمد

 . 0مذكره اسيوا وذلك نظرا للظروف الموضحه بال
  -على االتى :وافق المجلس القرار: 

بالنسبه للطالبه  / مريم محمد هاشم محمد _ بالفرقه الثالثه تم الموافقه على قيدها بعد عمل مقاصه للمحتوى  – 1

العلمى للتأكد من أنتقالها للفرقه الرابعه وكذلك طبقا لقرار مجلس الكليه السيابق أن يكيون وليى االمير أنتقيل للعميل 

 0بكلية طب _ جامعة أسيوط 

بالنسبه للطالبيه / ميسيون محميد هاشيم محميد_ بالفرقيه االوليى تيم الموافقيه عليى أن تقبيل بعيد عميل مقاصيه  – 2

  للمحتوى العملى للتأكد من أنتقالها للفرقه الثانيه وذلك بالبرنامج الخاص طبقا لقرار مجلس الكليه والجامعه 

 

  0( تظلم   52بعدد )  4044لةرقة االولي  دور يناير مذكرة بشأن تظلمات ا : 500/ 10

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0( تظلم   236بعدد )  4044مذكرة بشأن تظلمات الةرقة الثانية   دور يناير  : 500/ 15

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0لم  ( تظ 89بعدد )  4044مذكرة بشأن تظلمات الةرقة الثالثة   دور يناير  : 500/ 18

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0( تظلم   9بعدد )  4044مذكرة بشأن تظلمات الةرقة الرابعة تخلةات   دور فبراير  : 500/ 19

  0وافق المجلس  القرار: 

 

     بالةرقغغه الثانيغغة    _ المقيغغد    حمييدي ايميين حمييدي الطالييب / مغغذكره بشغغأن العغغذر المرضغغى المقغغدم مغغن  : 500/ 40

  4044/  4041مغايو اش التنةسغي والكلغوي ( دور عن امتحان التحريغرى والعملغى فغى ) بلغوج الجهغ 4044/  4041

 . واعتبار تليبه عذر مرضي مقبول
 

 مالحظات فترة الغياب اسم البلوك االســـــــــــــــــم م

     4044/  2/  18يوم  الجهاش التنةسي والكلوي     حمدي ايمن حمدي    1

  0وافق المجلس  القرار: 
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         بالةرقغغه االولغغي   ه _ المقيغغد / قييبس عبييد الييرحيم احمييد  ) وافييدة (  هالطالبييحتسغغاب ايغغاب : مغغذكرة بشغغأن إ500/ 41

مرضغى  عن امتحان ) بلوج العدوي والمناعغة  ( النظغري والعملغي  واعتبغار تليبهغا عغذر 4044/  4041) وافدة ( 

 مقبول .

  0 وافق المجلس القرار: 

 

 4044/  4041بالةرقغه االولغي    _ الطاليب  / انيور السيادات انيور احميد حتسغاب ايغاب : مذكرة بشأن إ500/ 44

 مقبول .مرضى  العملي  واعتبار تليبه عذر النظرى عن امتحان ) بلوج العدوي والمناعة  (

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 م .4041/4044لعام الجامعي : مذكرة بشأن نتيجة بلوج الجهاش العصبي ا500/ 43

  0وافق المجلس  القرار: 
 

محغغوال بالةرقغغه _يمنغغي الجنسغغيه الطالييب  / محمييد عبييدهللا احمييد عبيياس  حتسغغاب ايغغاب : مغغذكرة بشغغأن إ500/ 42

ايغاب بعغذر قهغري  بالمغذكره واعتبار تليبه عغن المغواد المغذكورهمن جامعه ايةان بجورجيا  4041/4044السادسه 

 مقبول .

  0وافق المجلس  ر: القرا
 

   4041/4044المقيغده بالةرقغه االولغي  ييارا احميد السييد احميد _  /الطالبيهحتسغاب ايغاب : مذكرة بشأن إ500/ 47

 . بعذر مقبول )اعمال السنه(1عن امتحان بلوج مقدمه رعايه المريض 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

عغغن   4040/4041بالةرقغغه السادسغغه    حمييد سيييد _ لطالبييه  / شييرين ملإحتسغغاب ايغغاب : مغغذكرة بشغغأن 500/ 40

 عذر مرضي مقبول. 4044دور فبراير للةرقه السادسه امتحان ماده النساء والتوليد 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

          _ المقيغغد بةرقغغه الثانيغغه ماجييدالطالييب / كييريم عبييد الحكيييم : مغغذكره بشغغأن العغغذر المرضغغى المقغغدم مغغن 500/ 45

عغن دور مغايو والعملغى ) بلغوج الجهغاش الغدموى والليمةغاوى  والتحريغرى عن امتحان اعمال السغنه  4044/  4041

 0( ولمدة شهر واعتبار تليبه عذر مرضى مقبول   4044/  7/  1فى  فترة اللياب )  4044

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيغغده بةرقغغه الثانيغغه           فتحييى أحمييد الطالبييه / شييدوى حيياتم: مغغذكره بشغغأن العغغذر المرضغغى المقغغدم مغغن 500/ 48

عغن دور مغايو (عن امتحان اعمال السنه والتحريرى  والعملى ) بلغوج الجهغاش الغدموى والليمةغاوى  4044/  4041

 0( ولمدة للث اسابيع  واعتبار تليبها عذر مرضى مقبول   4044/  7/  7فى  فترة اللياب )  4044

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 
 

) وافغد ( _ المقيغد بالةرقغه  الطالب / مخلص أبو بكر محمد عمر: مذكره بشان العذر المرضى المقدم من  500/  49

( ) اعمغغال السغغنه ( عغغذر  1واحتسغغاب تليبغغه عغغن امتحغغان بلغغوج مقدمغغة رعايغغة المغغريض )  4044/  4041االولغغى 

 0مرضى مقبول 

  0وافق المجلس  القرار: 
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              مغغغغذكره بشغغغغأن إحتسغغغغاب  درجغغغغات الطغغغغلب االتغغغغى اسغغغغمالهم بعغغغغد _ المقيغغغغدين بالةرقغغغغه السادسغغغغه:  500/  30

  -( من درجة امتحان نهاية العام ) نظام الةاكتور ( كما هو موضح بالمذكره وهم : % 100)  4044/    4041

 

 الماده االســـــــــــــــــم م

 رمد محمد عاصم محمد إسماعيل 1

 رمد مود حسن محمود حسانينمح 2

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

) وافغغده سغغودانيه ( _ مقيغغده بالةرقغغه  الطالبييه / دانييية أسييامه يحيييى حامييد: مغغذكره بشغغأن إلتمغغاس  تحويغغل  500/  31

_ كلية الطن _ جامعة انطا إلغى كليغة الطغن _ جامعغة اسغيوا وذلغك لوجغود  4044/  4041االولى للعام الجامعى 

   0لها بالةرقه االولى ) باق للعاده ( كلية الطن _ جامعة اسيوا شقية 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذهجججج

 

: خطاب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  بشأن  060/ 1

لشغل وظيفة استاذ  - تعيين الدكتور/ احمد فاروق السيد حسانين 

  0بالقسم
  0وافق المجلس  القرار: 

 

: خطاب قسم االمراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره  060/ 2

لشغل وظيفة استاذ  -بشأن تعيين الدكتوره/اميره علي عبدالمطلب 

 0بالقسم
  0القرار: وافق المجلس  

 

ض الذكوره : خطاب قسم االمراض الجلديه والتناسليه وامرا 060/ 3

 0لشغل وظيفة استاذ بالقسم -بشأن تعيين الدكتوره/ حنان احمد مرسي  

  0القرار: وافق المجلس  
 

: خطاب قسم طب القلب واالوعيه الدمويه بشأن تعيين  060/ 4

 0لشغل وظيفة استاذ بالقسم -الدكتور/ ايمن خيري محمد حسن  

  0القرار: وافق المجلس  
 

مراض الباطنة بشأن تعيين الدكتور/ وائل احمد : خطاب قسم األ 060/ 5

لشغل وظيفة أستاذ بالقسم ) تخصص أمراض الكبد  -عباس  حسانين  

 والجهاز الهضمي ( . 
  0القرار: وافق المجلس  
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  مجالس األقسام :
 

 جراحة التجميل  : قسم 060/ 1

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

 م8/5/2022 فيمجلس القسم  اجتما حضر م

 لما  أحيط المجلس عالقرار: 

 

 امراض الباطنة   : قسم 060/ 2

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

 م5/4/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  : قسم 060/ 3

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

 م10/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 علما   أحيط المجلسالقرار: 

 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية : قسم 060/ 4

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

 م 8/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 

 االنف واالذن والحنجرة  : قسم 060/ 5

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

 م 8/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 أحيط المجلس علما  رار: الق

 

 الفسيولوجيا الطيبه  : قسم 060/ 6

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

 م 8/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 طب القلب واالوعية الدموية   : قسم 060/ 0

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

 م 15/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 أحيط المجلس علما  لقرار: ا

 

 الهستولوجي ) علم االنسجة وبيولوجيا الخلية ( : قسم 060/ 9

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

 م 11/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 طب االطفال  : قسم 060/ 8

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

 م 15/5/2022 سم فيحضر اجتما  مجلس القم

 أحيط المجلس علما  القرار: 
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 جراحة القلب والصدر   : قسم 060/ 10

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

 م11/5/2022 حضر اجتما  مجلس القسم فيم
 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 التخدير والعناية المركزة    : قسم 060/ 11

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

 م  10/5/2022 ر اجتما  مجلس القسم فيحضم

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم جراحه المخ واالعصاب 12/060

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

 10/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

  االمراض الصدريه : قسم 13/060

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

 10/5/2022لقسم فى محضر اجتما  مجلس ا

 أحيط المجلس علما  القرار: 

  عالج االورام  : قسم 14/060

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

 10/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 
 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

  التشريح االدمي وعلم االجنه   : قسم 15/060

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

 15/5/2022ى محضر اجتما  مجلس القسم ف

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 الفارماكولوجي: قسم 16/060

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

 10/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 الباثولوجيا: قسم 10/060

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

 10/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 االمراض العصبية والنفسية  : قسم19/060

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

 19/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

 الصحة العامة وطب المجتمع   : قسم18/060

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

 11/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 علما   أحيط المجلسالقرار: 

 

 

 

 



47 
 

 التوليد وامراض النساء   : قسم20/060

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

 16/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 طب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل : قسم21/060

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

 23/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الكيمياء الحيوية  : قسم22/060

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

 19/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 جراحة االوعية الدموية   : قسم23/060

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

 24/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  : القرار
 

 

 طب وجراحة العين    : قسم24/060

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

 15/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه    : قسم25/060

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

 18/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الطفيليات     : قسم26/060

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

 22/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 

    والجهاز الهضميطب المناطق الحاره  : قسم20/060

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

 8/5/2022محضر اجتما  مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
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