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     أمانة مجلس الكليه   

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                           
 

 (  765)   مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 27/11/2022الموافق  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 (                          األستاذ الدكتور/ نها عبد الحليم عفيفى

 ستاذ الدكتور /  دعاء عبد الحفيظ يونس                           رئـــــيــــس قسم الطفيليات األ

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                     داليا أحمد حامد السرس         الدكتور /األستاذ            

 مد فرغلى                              رئيس قسم الفارماكولوجـىاألستاذ الدكتور/ حنان سيد مح           

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

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاباألستاذ الدكتور / محمد عبد الباسط على محمود                                 

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساءعلوانى الدريمى السنوسى                           األستاذالدكتور /           

 الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل                            رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرةاألستاذ

   تاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                       األس           

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

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

 االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                     رئيس قسم طب االطفال            

 رئيس قسم الجراحة العامة         االستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد مصطفى حمد                          

 االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                   رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                      

 ظــــــــــــــــام  األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                           رئيس قسم جراحة الع           

 األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد                                    رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                           

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

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

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

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

 األستاذ الدكتور / نشوى على عبد المطلب  حسين                    رئيس قسم الفسيولوجيا                       

  ,رئيس قسم التشريح                                                                االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد        

 رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق      شاذلى                          األستاذ الدكتور / محمد محمود ثابت ال           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                 االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين            

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

 لوجى                 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـو      األستاذ الدكتور / نشوى أحمد محمد مصطفى                     

 ,            رئيس قسم جراحه القلب والصدر    يم                             الدكتور / أحمد محمد فتحى غناألستاذ 

 رئيس قسم طب االسره                                  االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران     

 

 األساتــــــذة:
 

 تور / إبتسام محمد حسن                                             أستاذ الفسيولوجياألستاذ الدك

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

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                                االستاذ الدكتور / محمد السيد محمود أحمد  

 االستاذ الدكتور/  أشرف خلف الحسينى  محمد                               أستاذ طب وجراحة العين

 أستاذ  الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه     االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي                                 

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                      هاله محمد فتحى                      ور / األستاذ الدكت

 االستاذ الدكتور /  إيهاب سعيد إبراهيم الدسوقى                              أستاذ الفارماكولوجى   

 أستاذ جراحة القلب والصدر                      االستاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد اللطيف                             

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

 أستاذ الجراحة العامة        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                         

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                          االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم              

 المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه    األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده                                         

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

 أستاذ  الطفيليات      االستاذ الدكتور/  هناء يوسف عبد الحكيم                                

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية        /   حسام الدين جالل محمد محمد                     االستاذ الدكتور             
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 االستاذ الدكتور/  حسنى على حسن حسين                                 أستاذ الكيمياء الحيوية

 األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                                 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 أستاذ أمراض القلب                االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد                            

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

 االستاذ الدكتور/ نهى محمد أبو الفتوح                                     أستاذ االمراض العصبية والنفسية 

 حمد أحمد شلبى                                          أستاذ جراحة المسالك البولية االستاذ الدكتور / م

 أستاذ طــــب االطفــــال                                االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن

 ير وحدة ضمان الجودةاألستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                    مد

 االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                أستاذ  الصحة  العامة         

 االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                          استاذ جراحه العظام   

     أستاذ طب المنــــــاطق الحــــــارة والجهاز الهضمي  ي مخلوف                                   االستاذ الدكتور /ناهد احمد عل        
 

 -األساتذة المساعدون:
 

                                    
  يونأستاذ مساعد طب الع                  سماعيل أحمد وصفى               السيد الدكتور / إيهاب إ        

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

  مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                            الدكتور / هايدى رفعت محمد احمد 
 

 أعضاء  من الخارج   :
   

 ير مديرية الشئون الصحيةمد                             السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ           

 عن الحضور السادة: وأعتذر

 
 رئيس قسم االمراض الصدرية         االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                           

 ضميرئيس طب المناطق الحارة والجهاز اله       األستاذ الدكتور/ ماجده شحاته حسن                                  

   أستاذ جراحة العظام         األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على                             

 أستاذ الروماتيزم والتأهيل  األستاذ الدكتور / صفاء على جمال الدين مهران                          

 أستاذ التوليد وامراض النساء            األستاذ الدكتور/  احمد إبراهيم حسانين حسن                    

 مدرس طب االطفال           الدكتور /  خالد هاشم محمود حسنين                                  

      

 وتغيب عن الحضور السادة :

 

 الـتـشـخـيـصية رئــيـس قـسـم االشـعـة   األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                                 

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

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

 أستاذ الهستولوجى                              عبد الحميد    االستاذ الدكتور /  كوثر محمد

 أستاذ التشريح  د                            االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السي

 األستاذ الدكتور /  محمد عالء الدين مبارك  عبد الرحمن               أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية         على إبراهيم                 تاذ الدكتور /  عماد الدين كمال االس

 استاذ التخدير                                    االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح     

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

 عميدة كلية التمريض                 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

 نقيب االطباء                         ضياء الدين عبد الحميد            السيد الدكتور / 
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 جلسة السابقةاوال : المصادقة علي محضر ال
************************** 

 2022/ 10 / 26  ( المنعقد في 764المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

 القرار : تمت المصادقه . 

 
 

 

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

 تاذ الدكتور / عميد الكلية عن سير العمل بالكلية ومشروعاتهامذكرة السيد األس
 أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 

* خطاب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن إضافة األستاذ الدكتور / غادة عمر 

 إلى لجنة شئون التعليم والطالب . محمود الصدفى _ أستاذ بقسم طب األطفال
 وافق المجلس  .رار: الق

 

 *مذكرة بشأن بروتوكول التبادل العلمى بين جامعة أسيوط وحامعة شرق فنلندا كما هو موضح بالمذكره. 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

 الـمــســائــل الـتـنـفـيـذية ثالثا :                               

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

 -شئون االفراد : 

********* 
 

 

_ لشغل وظيفة أستاذ مساعد  حمد يحيي عبد البديع أالدكتور / بشأن تعيين  النساء  مراضوأالتوليد : خطاب قسم  765 /1

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشاغل وظيفااة  مددد رضدوان  إيمدان مجددى مح/  ةالددكتوربشاأن تعيااين  الكيميااء الحيوةااة الط ياة  : خطااب قسام  765 /2

 أستاذ مساعد بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشاغل وظيفاة  أحمدد رضدا محمدد بددوى  الدكتور / بشأن تعيين جراحة المسالك ال ولية والتناسلية  : خطاب قسم 765 /3

 أستاذ مساعد بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 
 

_ لشااغل وظيفااة أسااتاذ مساااعد  الدددكتورة / مددروة محمددد سددامي  بشااأن تعيااين   ة: خطااب قساام اة ااعة التش يصااي 765 /4

 بالقسم. 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشاغل وظيفاة  حمدد عبدد الدرازقنادي محمد أالدكتور /  : خطاب قسم طب القلب واالوعية الدموةة  بشأن تعيين 765 /5

 أستاذ مساعد بالقسم. 

 وافق المجلس  .القرار: 
 
 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم . بهاء عثمان طه   الدكتور / بشأن تعيين اةمراض ال اطنة   : خطاب قسم 765 /6

 وافق المجلس  .القرار: 
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 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم . الشيماء حنفى برعى    /  ةالدكتوربشأن تعيين اةمراض ال اطنة   : خطاب قسم 765 /7

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_  الددكتورة / إيمدان محمدد شدوقى محمدد     : خطااب قسام الطاب الط يعال والرومااتيلت والتأ يال   بشاأن تعياين  765 /8

 لشغل وظيفة مدرس بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشاغل وظيفاة ماادرس   الدددكتورة / مدروة عمدر محمدد علدى    : خطااب قسام طاب وجراحاة العاين  بشاأن تعياين  765 /9

 بالقسم .

 وافق المجلس  .رار: الق
 
 

_ لشاغل وظيفاة الددكتورة / ديندا بركدات صدابر بركدات : خطاب قسم عالج االورات والطب النووي  بشأن تعيين  765 /10

 مدرس  بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_  حسدين     الطبيدب / محمدد أحمدد محمدد : خطاب قسام الت ادةر والعناةاة المر الال وعاالج اةلام  بشاأن تعياين  765 /11

 لشغل وظيفة مدرس مساعد  بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشااغل وظيفااة ماادرس  الطبيبددة / كرسددتينا  سددامح يوسددف غددالى  : خطاااب قساام طااب اةطفااات  بشااأن تعيااين  765 /12

 مساعد  بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشاغل وظيفاة   الطبيدب / أحمدد محمدود عبدد الدرؤف  بشاأن تعياين قسم جراحة المساالك ال ولياة والتناسالية : خطاب  765 /13

 بالقسم . مدرس مساعد 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 _ لشغل وظيفة مدرس مساعد   االء عاطف محمد البدري /  ةالطبيببشأن تعيين  ال اثولوجيا اال لينيكية : خطاب قسم  765 /14

 .بالقسم 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

_ لشااغل وظيفااة ماادرس   محمددد علددي حسددن القوصددي الطبيدب / بشااأن تعيااين  الت اادةر والعناةااة المر االال  : خطااب قساام  765 /15

  .مساعد بالقسم 

 وافق المجلس  .القرار: 

 
  _ لشااغل وظيفااة ماادرس مساااعد  عبددد السددميع   عبددد هللا  الزهددراء/  ة الطبيبددبشااأن تعيااين  الهسااتولوجي : خطاااب قساام  765 /16

  . بالقسم

 وافق المجلس  .القرار: 

 
_ لشاغل وظيفاة مادرس   علياء محمدد يوسدف أحمدد الكدبش   /  ة الطبيببشأن تعيين طب وجراحة العين   : خطاب قسم  765 /17

  .بالقسم  مساعد

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 _ لشاغل وظيفاة مادرس مسااعد  عمدر عبدد الكدريم حسدن    /   الطبيدببشاأن تعياين طب وجراحة العاين   : خطاب قسم  765 /18

  .بالقسم 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_   الطبيب  / محمد يوسف محمد سدويفي     : خطاب قسم االمراض الجلدةة والتناسلية وامراض الذ ورال   بشأن تعيين  765 /19

 بالقسم .  ( لشغل وظيفة مدرس مساعد ) طب وجراحة امراض الذ ورال والتناسل
 

 المجلس  .وافق القرار: 



6 

 

_ لشاغل وظيفاة مادرس  حمدداالء أحمد غريب أ/  ةالطبيب: خطاب قسم الت دةر والعناةة المر لال وعالج االلم بشأن تعيين  765 /20

 مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 
  -وضح بالجدوت اةتل :  ما  و م 2021: مذ رال بشأن تكليف المعيدةن باةقسات اة ادةمية بالكلية من دفعة س تم ر  765 /21 
  

 العدد المطلوب وفقاً ألحتياجات األقسام القسم م

 

 ( أربع معيدين 4)  التشرح األدمى وعلم األجنة 1

 ( أربع معيدين 4)  الهستولوجى 2

 ( أثنان معيدين 2)  الكيمياء الحيوية الطبية 3

 د( واحد معب 1)  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 4

 ( أربع معيدين 4)  الفارماكولوجىا 5

 ( أثنان معيدين 2)  الطفيليات الطبية 6

 ( أثنان معيدين 2)  الطب الشرعى والسموم األكلينيكية 7

( معيد الطب الشرعى والسموم  1) عدد واحد ) 

 األكلينيكية (

 (األكلينيكية السموم( معيد طب  1) عدد واحد ) 

 ع معيدين( أرب 4)  الباثولوجيا 8

 ( أثنان معيدين 2)  الصحة العامة وطب المجتمع 9

 ( معيد الصحة العامة وطب المجتمع  ( 1) عدد واحد ) 

 ( معيد الطب المهنى والبيئى ( 1) عدد واحد ) 

 ( أثنان معيدين 2)  الفسيولوجيا الطبية 10

 

 وافق المجلس القرار: 
 

 

_ مادرس الت ادةر والعناةاة المر الال بكلياة طاب الفام واةسانان _  ى يحيدى محمدد أحمددالدكتورة / نهد: مذ رال بشان نقل  765/  22

جامعة جنوب الوادى من  لية طب الفم واةسانان _ جامعاة جناوب الاوادى  كلال  لياة الطاب ال شارى _ جامعاة أسايوط وذلاك حساب 

 . اللوائح  ما  و موضح بالمذ رال 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

بقسم  همعيد -سراء مصطفي احمد عبد العال   الطبيبة / إال اثولوجيا اال لينيكية بشأن نقل : خطاب قسم 765 /23

 - لية الطب  _ جامعة االقصر  الي قسم ال اثولوجيا اال لينيكية  لية الطب  _ جامعه اسيوط   -ال اثولوجيا اال لينيكية 

 .بدرجتها الوظيفية 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

معيده بالقسم من  لية الطب جامعة   -حمد سليم    الطبيبة / إيمان أسم الفارما ولوجي بشأن نقل : خطاب ق765 /24

 الغاء قيدها للتسجيل لدرجة الماجستير .اسيوط الي  لية الطب جامعة االقصر مع 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_  تددرنيم محمددد محمددد خضدديري  / ةالطبيبدد بشااأن محااو الجاالاءاق الموقعااة علاال طااب االساارال : خطاااب قساام  765 /25

 . ما  و موضح بالمذ رال  وذلك حسب اللوائح  طب االسرال المدرس المساعد بقسم 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ أساتاذ متفار   األستاذ الدكتور / عبدد السدالم عبدد العزيدز عبدد العزيدز عبدد السدالم: مذ رال بشأن كنهاء خدمة  765 /26 

  0 ما  و موضح بالمذ رال  2022/  3/  2ت اراً من اة عة التش يصية أعبقسم 

 وافق المجلس  .القرار: 
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 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

 

: خطاب قسم الهستولوجى بشأن تعيين الدكتورة / منال محمد سيد جمعة _ لشغل  765/  27

   . وظيفة أستاذ بالقسم 

 القرار: وافق المجلس  .
 

 

قسم الطب الطبيعدى والرومداتيزم والتأهيدل بشدأن تعيدين الددكتورة / سدمر  : خطاب 765/  28

   حسنين جمعة حسنين _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم  .

 القرار: وافق المجلس  .

 

  باثولوجيدا األكلينيكيدة  بشدأن تعيدين الددكتورة / أسدماء عمدر أحمدد : خطاب قسدم ال 765/  29

   سم  .عبد الوهاب  _ لشغل وظيفة أستاذ بالق

 القرار: وافق المجلس  .
 

 

: خطاب قسم الفسيولوجيا الطبية بشأن تعيين الدكتورة / أسماء محمدد سديد جمعدة  765 /30

 _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم  .  

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

 

 . اقتظلم ( 10) بعدد  2202 س تم ردور  الثانية  : مذ رال بشأن تظلماق الفرقه657 /31

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 _ المقيد  بالفرقة الثالثة    الطالب / محمد عبد الغفار محمد جاد الكريم  : مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /32

 عن أمتحان  التحرةري والعملي  في مادال حتساب تغي ه إل 2022/  2021 لينيكية الئحة حدةثة  ( بداةة المرحلة اة) 

 .عذر مرضل  مق وت  2022) بلوك الطب الشرعي ( دور ماةو 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 _ المقيد  بالفرقة الثالثة    الطالب / مينا وسيم شوقي ثابت   : مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /33

 حتساب تغي ه عن أمتحان  التحرةري والعملي  في مادال إل 2022/  2021ينيكية الئحة حدةثة  ( بداةة المرحلة اة ل) 

 .عذر مرضل  مق وت  2022) بلوك الطب الشرعي ( دور ماةو 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

  _ المقيدال  بالفرقة الثانية    الطالبة / هند صالح يوسف عبدهللا   : مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /34

عان النظاري والعملاي واعماات السانة ) بلاوك جهااب القلاب واالوعياة الدموةاة إلحتساب تغي ها عن أمتحاان  2023/  2022

 .عذر مرضل  مق وت ولمدال  هر (    19/10/2022فترال الغياب ) 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

    درجة  (467( بدال من )473ص ح  ) لت االطفات :مذ رال بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدةل درجة مادال  35/765

 .  ت2020 تم ر حاصل علي بكالورةوس الطب والجراحة دفعة س_   يمن حسين شعماش كريم أللطالب / 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ مقيد بالفرقة اةولل         الطالب / بيتر صبرى صبحى منصور: مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /36

عن أمتحاناق مادال م ادىء دراسة الطب ) أعمات سنة وتحرةرى ( وم ادىء  تشرةح اةنسجة  المجهرةة   2023 / 2022

 والعينية ) أعمات سنة وتحرةرى وعملل ( وأعت ار تغي ة عذر مرضل مق وت . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ وافد سودانل مقيد بالفرقة  سيد أحمد األسيدالطالب / عبد هللا األ: مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765/  37

ةحتساب تغي ة عن أمتحاناق بلوك م ادىء التشرةح ) أعمات سنة ونظرى وعملل ( عذر مرضل    2023/  2022اةولل 

 مق وت . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

افد سودانل مقيد بالفرقة اةولل _ و  الطالب / عبد هللا حسن الشحاذة: مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /38

ةحتساب تغي ة عن أمتحاناق بلوك م ادىء دراسة الطب ) أعمات سنة وتحرةرى  ( ، بلوك م ادىء  2023/  2022

 التشرةح ) أعمات سنة ونظرى وعملل ( عذر مرضل   مق وت . 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ المقياااد بالفرقاااة اةولااال  اااذا العاااات              بدددد المريدددد الصدددغيرالطالدددب / زيددداد صدددابر ع: ماااذ رال بشاااأن وقاااف قياااد  765 /39

 وذلك للمرال اةولل .  2023/  2022

 وافق المجلس  .القرار: 
 

(  47.5( بادال مان )  49: مذ رال بشأن حكم المحكماة الصاادر بشاأن تعادةل درجاة ماادال السايكولوجل لتصا ح )  765 /40

 .  2022/  2021_ المقيدال بالفرقة السادسة بالعات الجامعل  للطالبة / أمال شريف سيد عبد الرحيم

 وافق المجلس  .القرار: 
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( بادال مان     24: مذ رال بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدةل درجة مادال اةناف واةذن والحنجارال  لتصا ح )  765 /41

 .  2022/  2021السادسة بالعات الجامعل  _ المقيد بالفرقةللطالب / محمود إسماعيل موسى عبد اللطيف  (  21.5) 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ذا العات        بالفرقة ال امسة المقيدال_ الطالبة / ريم سيد عمر محمد: مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /42

 . عذر مرضي مق وت2022ن ال اطنة العامة دور ةونية متحاةحتساب تغي ها عن أ  2022/  2021
 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ( . 5+2: مذ رال بشأن تقييم برنامج  لية الطب ) 765 /43

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 ت . 23/11/2022جتماع لجنة  ئون التعليم بتارةخ : مذ رال بشأن محضر ك 765 /44

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

_ المقيدال بالفرقة اةولي  ذا العات       حمد حسن إيمان محمود أ الطالبة /: مذ رال بشأن العذر المرضل المقدت من  765 /45

عملي ( وبلوك  –نظري  –عمات السنة ناق بلوك م ادئ دراسة التشرةح ) أةحتساب تغي ها عن امتحا  2023/  2022

 ولمدال  هر( بعذر مرضي مق وت . 1/11م ادئ دراسة الطب ) أعمات السنة (  فترال الغياب ) 

 فق المجلس  .واالقرار: 
 

 

ةحتساب تغي هم عن  2023/  2022اةولي  ذا العات  : مذ رال بشأن الطالب الوافدةن المقيدةن بالفرقة 765 /46

 منهم بعذر مق وت  ما  و موضح بالمذ رال .  اةمتحاناق ال لو اق الموضحة أمات كسم  ال
 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ المقيدال بالفرقة الثانية  ذا العات       حمد  يارا أحمد السيد أالطالبة / لمقدت من : مذ رال بشأن العذر المرضل ا 765 /47

 عملي ( فترال الغياب  –متحان بلوك جهاب القلب واالوعية الدموةة )النظري ةحتساب تغي ها عن أ  2023/  2022

 ( بعذر مرضي مق وت .25/11/2022الي  12/11/2022) 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 
 

 

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

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

  . 2022 نوفم ر : محضر كجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية ال يئة لشهر 567 / 48

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 

 .2202 نوفم ر : محضر كجتماع لجنة المعامل  لشهر567 /49
 

 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

  . 2022 نوفم ر :  محضر كجتماع لجنة المكت اق  لشهر657 /50

 وافق المجلس  .القرار: 
 

: مااذ رال بشااأن كمكانيااة كساات دات اةلااوال الشمسااية لتوليااد طاقااة  هربائيااة بالكليااة حتاال ال تنقطااع الكهرباااء عاان  765/  51

 ضراق واةمتحاناق مما ةتس ب فل ضرر   ير لهذه اةنشطه. اةما ن الحيوةة والمعامل  وقاعاق الماح

 .  يؤجل لحين العرض على األدارة الهندسية القرار: 
 

( جنية من ميلانياة المامتمراق التال تعقاد ا الجمعيااق العلمياة بأقساات  10000: مذ رال بشأن ت صيص م لغ )  765/  52

وذلااك لاادعم صااندوم ال دمااة  ) بنااد الماامتمراق  (  حتاال ةتساانل لنااا  الكليااة الم تلفااة تحااف ك ااراا كدارال الكليااة والجامعااة

 الصرا علل ممتمر الكلية واةةات العلمية .  

 وافق المجلس  القرار: 
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 دة ضمان الجودة :وح

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

 عتماد الهيكل التنظيمي للكلية .: مذ رال بشأن ك51/765

 وافق المجلس  .القرار: 
 

نمااااط التعلااايم المسااات دمة لم رجااااق ال رناااامج والمقاااررراق أن كعتمااااد دراساااة مااادى مالئماااة أماااذ رال بشااا : 52/765

2021/2022   . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .  2020/2021عتماد دراسة عن تحليل نموذج االمتحان للعات مذ رال بشأن ك: 53/765
 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .2022ست يان طالب الدراساق العليا دور ا توبر كعتماد نتائج تحليل ا: مذ رال بشأن 54/765

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .   ادةمية ال اصة بأعضاء  يئة التدرةس بكل قسمدراسة عن نسب الدرجاق اةكعتماد  : مذ رال بشأن 55/765

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 :  مذ رال بشأن  كعتماد خطة تطوةر المستشفياق الجامعية  .56/765

 وافق المجلس  .ر: القرا

 

 : مذ رال بشأن كعتماد ال طة التدرة ية لتدرةب العاملين بالجهاب اإلدارى بكلية الطب .  765 /57 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 0: مذ رال بشأن كعتماد ال طة السنوةة ل رنامج خدمة المجتمع  765 /58 

 وافق المجلس  .القرار: 
 
 
 

 

 معاةرال المساحاق والتجهيلاق والمواصفاق العامة والمرافق لكلية الطب ال شري .: مذ رال بشأن دراسة ل 765 /59

 وافق المجلس  .القرار: 

 
 

( الصادرال من (NARS 2017 ادةمية : مذ رال بشأن كعتماد اةجراءاق الالبمة لتعلةل ت ني المعاةير اة 765 /60

( وضرورال تعميمها علي جميع مجالس  2+5ة ال كالورةوس ) عتماد ل رنامج مرحلالقومية لضمان جودال التعليم واة الهيئة

 قسات .اة

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 ادةمية وم رجاق التعلم المستهدفة من ال رامج والمقراراق في دراساق التوافق بين المعاةير اة : مذ رال بشأن 765 /61

 مرحلتي ال كالورةوس والدراساق العليا . 

 . وافق المجلس القرار: 

 

الد توراه ( للدرجاق العلمية  – ادةمية وتوصيف برامج ) الماجستير : مذ رال بشأن كعتماد المعاةير اة 765 /62

المذ ورال بالملف المرفق و راساق االداء واالنشطة ال اصة بها ) ط قا لالئحة الدراساق العليا بنظات النقاط المعتمدال ( بعد 

 . مراجعتها من ق ل وحدال ضمان الجودال 

 وافق المجلس  .القرار: 
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  : األقساممجالس 
 التخدير والعناية المركزة وعالج االلم : قسم 765 /1

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

 

 م2022/ 10 /25محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 
 

 : قسم عالج االورام والطب النووي  765 /2

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

 

 م2022/ 10 /11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 : قسم جراحة التجميل   765 /3

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

 

 م2022/ 11 /7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 لذكورة: قسم االمراض الجلدية والتناسلية وامراض ا765 /4

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

 

 م2022/ 11 /9محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة 765 /5

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

 

 م2022/ 11 /7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 سم الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  : ق765 /6

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

 

 م2022/ 11 /9محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 : قسم التوليد وامراض النساء   765 /7

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

 

 م2022/ 11 /7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 المجلس علما  أحيطالقرار: 

 

 : قسم التخدير والعناية المركزة   765 /8

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

 

 م2022/ 11 /15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 : قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية   765 /9

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

 

 م2022/ 11 /15فى  محضر إجتماع مجلس القسم

 أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم جراحة المخ واالعصاب    765 /10

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

 

  م2022/ 11 /8محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

     القلب والصدر: قسم جراحة 765 /11

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

 
 

 م2022/ 11 /14ر إجتماع مجلس القسم فى محض

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 

 

 : قسم الطفيليات الطبية     765 /12

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

 

 م2022/ 11 /7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم جراحة االوعية الدموية   765 /13

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

 

 

 م2022/ 11 /15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 
 

 ةالعام ة: قسم الصح765 /14

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

 

 

 م2022/ 11 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم الهستولوجى    765 /15

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

 

 م2022/ 11 /8لس القسم فى محضر إجتماع مج

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 

 

 

 : قسم الفارماكولوجي     765 /16

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

 

 م2022/ 11 /7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 

 : قسم االمراض العصبية والنفسية 765 /17

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

 

 م2022/ 11 /13إجتماع مجلس القسم فى محضر 

 أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم الباثولوجيا 765 /18

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

 

 م2022/ 11 /14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم جراحة العظام  765 /19

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

 

 م 7/11/2022 – 4/10/2022 – 12/9/2022لقسم فى محضر إجتماع مجلس ا
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية 765 /20

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

 

 م2022/ 11 /14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 طبية : قسم الكيمياء الحيوية ال765 /21

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

 

 م2022/ 11 /14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  765 /22

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

 

 م2022/ 11 /14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 

 : قسم طب االطفال 765 /23

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

 

 م2022/ 11 /20محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل 765 /24

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

 

 م2022/ 11 /20مجلس اساتذة فى  –محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 
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  طب وجراحة العين : قسم 765 /25

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

 م2022/ 11 /13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 
 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية 765 /26

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

 م2022/ 11 /14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 
 

 : قسم األمراض الباطنة765 /27

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

 

 م2022/ 9 /18محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 
 

 : قسم األمراض الصدرية765 /28

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

 

 م2022/ 11 /15محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 
 

 : قسم طب القلب واالوعية الدموية 765 /29

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

 

 م2022/ 11 /16محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 لية أمين المجلس                                                   عميد الك                

                                                                       

  

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