
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

 

  

    أمانة مجلس الكليه    

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                         
 

 ( 756 ) مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 23/1/2022المنعقد يوم االحد الموافق      

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

 

 :رئيس المجلس  

   
    عميد الكلية                        عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/           

      

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 ـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالبوكيل الــكـلي                    أماني عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /           

 
 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 :
         

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

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

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                            حنان سيد محمد فرغلىألستاذ الدكتور/  ا           

 الذكورة  الجلدية والتناسلية ) طبرئيس قسم االمراض                                     ر / إيمان رياض محمد األستاذ الدكتو

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية   مها احمد سيد الخولي                                االستاذ الدكتور / 

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                           لمربعالدكتور /  هانى أحمد إبراهيم ا األستاذ           

  رئيس قسم طب وجراحة العين                                 محمد سيد سعد عبدهللااالستاذ الدكتور /            

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

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

 رئيس قسم الجراحة العامه                           االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                    

   م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس                          األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى              

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

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

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

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

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

  ,                               رئيس قسم التشريح                                        هدى احمد محمداالستاذ الدكتور / 

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

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                  الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

                   رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى               األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

 االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                       رئيس قسم طب االسره 

 

 ـــــذة: األساتـ
 

 أستاذ الفسيولوجي           األستاذ الدكتور / سلوى محمد سليم                              

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                          احمد السيد ابو كريشه االستاذ الدكتور /

 أستاذ البكتريا والمناعه            االستاذ الدكتور /  أحمد صادق أحمد حسانين                  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                  هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                            محمود خيرى عبد اللطيف االستاذ الدكتور /  

 أستاذ عالج االورام والطب النووى              بد الحكيم مكاوى                   محمد عاالستاذ الدكتور / 

  أستاذ التشريح             االستاذ الدكتور / فاتن يوسف محمود محمد                  

     ة التجميل والحروق أستاذ جراح           األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                        

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                          األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى             

 أستاذ االمراض الباطنة            االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                                

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل           رانيا محمد جمال الدين                         /األستاذ الدكتور 

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                   االستاذ الدكتور / هويدا إسماعيل حسن                             

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

 أستاذ  الطفيليات       رشا عبد المنعم                                     االستاذ الدكتور/  

 استاذ التخدير                                ايمن احمد ممدوح     االستاذ الدكتور /            

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

 أستاذ الكيمياء الحيوية    احمد نصار                                   احمد يساالستاذ الدكتور/  

 مناطق الحارة والجهاز الهضمى  أستاذ طب ال        االستاذ الدكتور  /  إيهاب فوزى عبده                               

         أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية      األستاذ الدكتور / سهير كامل سيد                                      

 أستاذ طــــب االطفــــال   االستاذ الدكتور /  عزه احمد الطيب عيسى                               

 مدير وحدة ضمان الجودة             هدى أحمد على مخلوف                       األستاذ الدكتور/ 

 أستاذ  الصحة  العامة     االستاذ الدكتور / هاله حسن إبراهيم  أبو فدان                               

 جراحه العظام    استاذ         االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                 

 



 

3 

 -األساتذة المساعدون:
                           

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

 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية                     السيد الدكتور / محمد سمير محمد خليل                      

 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 الدكتور / ياسر فاروق عبد الرحيم                                     مدرس طب االطفال  

 

 مدرس امراض باطنه      محمد رمضان عبدالحميد                                  الدكتور / 

      

 أعضاء  من الخارج   :
 

 عميدة كلية التمريض                السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                    

 -عن الحضور السادة: أعتذر
            الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                            عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء   احمد فائق امين موسى                            تاذالدكتور /األس
 رئيس قسم طب االطفال                                    ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال

 م الطب الشرعي والسمومرئيس قس          األستاذ الدكتور / رنده حسين عبد الهادى                  
 أستاذ أمراض القلب                   االستاذ الدكتور / يحى طه كشك                       

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 

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

           رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                                   د اليمنى قبيص محمالستاذ الدكتور / ا
                  رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                                   امانى اوسامه محمد األستاذ الدكتور/ 

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                                 األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود 

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                        مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 
 رئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى االرومان                    االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى                       

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

 ـجـرة أستاذ األنف واألذن والحـنـ         االستاذ الدكتور/  محمد  شاكر عبد العال                        

 أستاذ طب وجراحة العين                                 محمد طارق عبد المنعماالستاذ الدكتور/  

 استاذ جراحه العظام   م                               االستاذ الدكتور/ عمرو السيد على ابراهي

 أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                      /  نغم نبيل محمود                     الستاذ الدكتور  ا           

 اسلية أستاذ االمراض الجلدية والتن      االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                            

 ى    أستاذ الفارماكولوج                                      سعيده عبد الرجال االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الهستولوجى      االستاذ الدكتور /  أمل مرزوق محمد عبد الحافظ                    

 أستاذ الجراحة العامة        االستاذ الدكتور / صالح الدين جابر محمد شلتوت              

 لمستشفيات الجامعيةمدير ا      األستاذ الدكتور/  عالء الدين عبد المنعم السيد                     

 أستاذ جراحة العظام             األستاذ الدكتور/  عمرو السيد على إبراهيم                   

 اسليةأستاذ االمراض الجلدية والتن      االستاذ الدكتور /  على محمد عبد الرحمن مهران                 

 أستاذ االمراض الصدرية                         على عبد العظيم حسن           االستاذ الدكتور / 

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                                        غيداء احمد شحاته االستاذ الدكتور/ 

 أستاذ جراحة المسالك البولية             االستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز                       

 مدير مديرية الشئون الصحي                         يد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             الس

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

 2021/ 12/ 26( المنعقد في  755دقة علي محضر الجلسة رقم ) المصا

   0القرار : تمت المصاددقه 
 

 

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

 

 

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

 

 * مذكرة بشأن توزيع جميع االطباء المقيمين على قسم الباطنة العامه والجراحه العامه فى 

 ( أشهر االولى من فترة النيابه وفقاً لفرع التخصص لقضاء فترة التدريب االساسى  9) 

 –الطاب الطبيعاى    –العصابيه والنفسايه    –ره والجهااز الهضامى  طب المناطق الحا  –أطباء مقيمين أقسم الصدريه    أوال :

  0أمراض القب  –االورام  –طب االسره  –الجلديه 

 ( أشهر وحدات الباطنه العامه  6)  •

 ( أشهر وحدات رعاية حرجه وعنايه مركزة  3)  •

العظام ،  –المسالك  –لدمويه جراحة االوعيه ا –جراحة القلب والصدر  –أطباء مقيمين جراحة المخ واالعصاب  - ثانيا :

  الرمد ، أمراض النساء والتوليد ، االنف واالذن والحنجره  

 ( أشهر وحدات الجراحه العامه  6)  •

 ( أشهر وحدات رعاية حرجه وعنايه مركزة  3)  •
 

  0  يعرض على مجالس االقسام للمناقشه واالفاده القرار: 
 

ألعتمااد تقاارير لجاان الترقياات للسااده االسااتذه المسااعدين   / عميد الكليه  السيد االستاذ الدكتور* مذكره بشأن تفويض  

   0والساده االساتذه 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ أستاذ أمراض النساء والتوليد والمشرف على   االستاذ الدكتور / محمد محمود فهمى فتح هللامذكرة بشأن إضافة *

_ أستاذ أمراض النساء   ستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوفاالس الكليه بدال من مركز تطوير التعليم الطبى  لعضوية مجل

 0والتوليد 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

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

  *************************************** 
 2022يناير  البيئة لشهر: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية  756 /1

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 .2022يناير  : محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر 657 /2

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 2022يناير  :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 756 /3

  0وافق المجلس  القرار: 

ام نظرا لعدم توافر منصات الكترونيه تستحق الشراء خارج بنك : مقترح بشأن شراء كتب ورقيه للمكتبه هذا الع  756/    3

  0المعرفه المصريه 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 دة ضمان الجودة :وح

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

م 2021مذكرة بشأن عرض واعتمااد نتاا ت تحليال المواتافات الشاكلية للورقاة االمتحانياة عان دور أكتاوبر :    756/  4

 للدراسات العليا .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

وحدة ضمان الجاودة وفقاا للهيكال التنظيماي لوحادة ضامان الجاودة المعتماد  ادارة مذكرة بشأن اعتماد مجلس :    756/  5

 . كما موضح بالمذكرة  بمجلس الكلية

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 . 2021دراسات العليا عن عام التقارير السنوية لبرامت ومقررات ال مذكرة بشأن عرض واعتماد :   756/ 6

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                   

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

 -أوال : شئون االفراد : 

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

_ لشالل وييفاة اساتاذ د محمـد     الدكتور/ مصطفي فيصـل محمـ: خطاب قسم  االمراض الباطنة   بشأن تعيين   756  /7

 مساعد ) تخصص دقيق امراض الدم االكلينيكية وزرع النخاع ( .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشالل وييفاة اساتاذ مسااعد      أحمـد محمـد طـه الـدكتور/ بشأن تعيين جراحة القلب والصدر  خطاب قسم   :    756  /8

 . بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشالل وييفاة أساتاذ مسااعد       الدكتور / خالد محمد محمـود مهنـىخطاب قسم الكيمياء الحيويه بشأن تعيين    :  756  /9

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

    العلـيم علـى ندى محمد جمـال عبـدالدكتوره /  : خطاب قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  بشأن تعيين    756  /10

  0ستاذ مساعد بالقسم _ لشلل وييفة أ

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييفة أستاذ      الدكتوره / ريم مصطفي محمد القاضيصية   بشأن تعيين ي: خطاب قسم االشعة التشخ 756 /11

  0 مساعد بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييفاة اساتاذ مسااعد   نادية مهني مصطفي خليفة  /ةالدكتوربشأن تعيين  عالج االورام : خطاب قسم  12/756

 طب نووي

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشالل وييفاة   نهي حسن عبد الغني حسـن  الدكتورة /  بشأن تعيين     التخدير والعناية المركزة  : خطاب قسم  756  /13

   مدرس بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 
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 _ لشلل وييفة مدرس بالقسم .   الدكتور / احمد رجب سيد   االذن والحنجرة  بشأن تعيين : خطاب قسم االنف و756 /14

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشالل وييفاة مادرس   الدكتورة / ريهام سـميح سـيد جـالل     صية  بشأن تعيين  ي: خطاب قسم االشعة التشخ756  /15

 .   صية  بكلية الطب بجامعة اسيوط  يبقسم االشعة التشخ

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0_ لشلل وييفة مدرس بالقسم  الدكتوره / أسماء عالء الدين كمال: خطاب قسم الكيمياء الحيويه بشأن تعيين  756 /16

  0وافق المجلس  القرار: 

 

وييفاة مادرس   _ لشالل     الدكتوره / نشوه عبد الغفار عبد الـرحمن: خطاب قسم الكيمياء الحيويه بشأن تعيين    756  /17

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0_ لشلل وييفة مدرس بالقسم الدكتوره / هبه جعفر على عمر  : خطاب قسم الصحه العامه  بشأن تعيين  756 /18

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0وييفة مدرس بالقسم  _ لشلل  الدكتوره / هبة هللا محمود بكرى: خطاب قسم عالج االورام  بشأن تعيين  756 /19

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييفة مدرس الطبيبه/ شيماء رمضان شاخون عطا  : خطاب قسم الكيمياء الحيوية    بشأن تعيين 756 /20

 0مساعد بالقسم  

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشلل وييفة مدرس مساعد النعيم   الطبيبه/ نسمة جمال عبد : خطاب قسم الكيمياء الحيوية  بشأن تعيين 756 /21

 . بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشلل وييفة     هبه هللا محمد طارق عبد المنعم الطبيبه/ بشأن تعيين   طب وجراحة العين : خطاب قسم : 756/ 22

 . مدرس مساعد بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ لشلل وييفة مدرس مساعد    محمد عماد الدين محمود حماد طبيب/ البشأن تعيين   طب االطفالخطاب قسم 756 /23

 . بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 
 

 

 طب وجراحة العين  _ المدرس بقسم  محمد ابو بكر علي محمد نصر   /  الدكتور  ستقالةإ: مذكرة بشأن 756 /24

 0م  6/8/2021خاتة ابتداء من لظروف 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 .  2028وحتي    2024دفعة  ( معيدين من طب الطوارئ 3ف عدد ) تكلي : مذكرة بشأن 756 /25

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

         _ المقياد بالفرقاه اللاللاه الطالـب / عمـرو محمـد تـاج الـدين محمـود: مذكرة بشأن العذر المرضى المقادم مان 756  /26 

 2022/    2021عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور ينااير    2022/      2021

  0( وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  2022/  1/  13،  4فى الفتره ) أيام 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

بالفرقااه اللاللااه         ه _ المقيااد  محمـود  وهيــديأروى طلعــت  / هالطالبـ: ماذكرة بشااأن العااذر المرضاى المقاادم ماان 756 /27

 2022/    2021عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور ينااير    2022/      2021

  0عذر مرضى مقبول  ما( وإحتساب  تليبهلمدة يومين   2022/  1/  4فى الفتره )

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقياد بالفرقاه اللاللاه          حمـاده حنفـى عبـد الحكـيم عبـده الطالـب / : مذكرة بشأن العذر المرضاى المقادم مان  756  /28

 2022/    2021عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور ينااير    2022/      2021

  0وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  أيام  ( 5لمدة   2022/  1/  9فى الفتره ) 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقه اللالله   محمد كمال بدير عبد هللا الطالب / : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من 756 /29

 عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور يناير 2022/    2021 

  0أيام ( وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  3لمدة  2022/  1/  11فى الفتره )  2022/  2021 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ المقيد بالفرقه اللالله   خالد عباس خضر حسين الطالب / : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من 756 /30

 لعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور ينايرعن أمتحان أعمال السنه والتحريرى وا 2022/    2021 

  0أيام ( وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  5لمدة   2022/   1/   10فى الفتره )  2022/  2021

  0وافق المجلس  القرار: 

 

/    2021المقياد بالفرقاه اللاللاه    أحمـد علـى حامـد علـى  الطالـب / : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  756  /31

 فى الفتره  2022/  2021عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور يناير  2022

  0( وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  2022/  1/  13)

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 _ المقيد بالفرقه اللالله    يد احمد عبد الفتاح أحمد سالطالب / : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من 756 /32

 عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور يناير 2022/    2021 

  0( وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول   2022/  1/  16إلى  2022/  1/  13فى الفتره )  2022/  2021 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 
 

 

 

_ المقياده بالفرقاه اللاللاه          إلهـام علـى بـدرى عبـد العزيـز /   هالطالبـرة بشأن العاذر المرضاى المقادم مان  : مذك756  /33

 2022/    2021عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور ينااير    2022/      2021

  0ا عذر مرضى مقبول لمدة أسبوع ( وإحتساب  تليبه 2022/  1/  11فى الفتره ) 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

/    2021_ المقياد بالفرقاه اللاللاه محمـد أحمـد عبـد التـواب الطالب / : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من 756  /34

 فى الفتره  2022/  2021عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز العصبى عن دور يناير  2022

  0( وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  2022/  1/  5،  4أيام  )

  0وافق المجلس  القرار: 
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_ المقيااد بالفرقاه اللاللااه          عبـد الــرحمن خالـد أحمـد سـيد الطالـب / : ماذكرة بشاأن العااذر المرضاى المقادم ماان 756 /35

  0وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  2022/  2021فى بلوك الجهاز العصبى عن دور يناير  2022/    2021

  0وافق المجلس  القرار: 
 

مان   2022/    2021: مذكرة بشأن حرمان الطالب الموضاحه أسامامهم بالماذكرة _ المقيادين بالفرقاه اللاللاه    756  /  36

 0 2022( دور يناير    NEUدخول أمتحان بلوك الجهاز العصبى ) 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

كره بشأن االعذار المقدمه من الطالب الوافدين الموضحه أسمامهم بالمذكره _ المقيدين بالفرقه االولى فاى : مذ   756  /37

 ألعتبار تليبهم عن البلوكات الفرقه االولى الموضحه قرين إسم كال منهم بالمذكره عذر  2022/  2021هذا العام 

   0مقبول 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 2022/    2021_ المقيد بالفرقه اللانية    الطالب / حمدي ايمن حمديالعذر المرضى المقدم من : مذكرة بشأن 756  /38

عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملاى فاى بلاوك الجهااز الجلاد والجهااز العضالي الهيكلاي وبلاوك مقدماه رعاياه 

 0وإحتساب  تليبه عذر مرضى مقبول  2022/  2021عن دور يناير  2المريض 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

والطالب / يعقـوب عبـد الكـريم  الطالبة  / اسراء جاد محمد جاد الكريم: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  756  /39

عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى فى بلوك الجهاز الجلد  2022/    2021بالفرقه اللانية   ين   المقيد   غاني     

عذر مرضاى  موإحتساب  تليبه  2022/    2021عن دور يناير    2لي الهيكلي وبلوك مقدمه رعايه المريض  والجهاز العض

 0مقبول 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

  2022/  1/  18: محضر إجتماع لجنة شئون التعليم بتاريخ  756/  40

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ المقيد بالفرقه االولي            ايمن عمرو عالم محمد لب / الطا: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من 756/ 41

عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى لبلوك بيولوجيا الخلية وإحتساب  تليبه عذر مرضى   2022/    2021

 مقبول . 
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

ه أسمامهم بالمذكره _ المقيدين بالفرقه االولى فى : مذكره بشأن االعذار المقدمه من الطالب الوافدين الموضح  756/    42

 ألعتبار تليبهم عن البلوكات الفرقه االولى الموضحه قرين إسم كال منهم بالمذكره عذر  2022/  2021هذا العام 

   0 مقبول

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_) سوداني الجنسية ( المقيد    يالطالب / احمد موسي بشير موس: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من 756 /43

عن أمتحان أعمال السنه والتحريرى والعملى لبلوك بيولوجيا الخلية وإحتساب  تليبه   2022/    2021بالفرقه االولي  

 .  عذر مرضى مقبول
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ج

 

 

 2021: مذكرة بشأن إعتماد نتيجة البكالوريوس دور سبتمبر 756 /44
  0وافق المجلس  ار: القر

 

 ( طالب وطالبه تنسيق+ 200عدد )   2023/  2022مذكره بشأن االعداد المقترح قبولها للعام الجامعى :  756/  45

   0( طالب وافد  150( طالب معادله + )  50)  

  0وافق المجلس  القرار: 

 



9 

 
 0( تظلم فى مواد الفرقه اللالله  299د ) بعد  2021: مذكرة بشأن تظلمات الفرقه اللالله دور مايو 756/  46

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 -ثالثا: العالقات الثقافيه :
***************  

 

_ مادرس للسـيد الطبيـب / احمـد عـادل عبـد الحكـيم امـين  مذكرة بشأن مد بعلة االشراف المشترك بالداخل  :    756  /47

) نهاية مدة البعلة كلية الخمس سنوات  2021/    6/    14حتى    2020/    11/    3مساعد بقسم االمراض الباطنه  أعتبارا من  

 من تاريخ التسجيل ( .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ مادرس للسيد الطبيب / محمـد ابـو القاسـم علـي موسـي  مذكرة بشأن مد بعلة االشراف المشترك بالداخل  :    756  /48

تسلمه العمل بالكلية (  أو )تاريخ عودته   2021/   12/   27من  أعتبارا    مساعد بقسم طب القلب واالوعيه الدمويه لمدة عام

 0 الحصول على درجة الدكتوراه أيهما أقرب تاريخا

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ مادرس    للسيد الطبيب / احمد جمال عبـد المالـك مرسـي: مذكرة بشأن مد بعلة االشراف المشترك بالداخل    756  /49

وحتي نهاية العاام الخاامس مان تااريخ التساجيل أو  2021/    12/    13احة العامة  لمدة عام  أعتبارا من  مساعد بقسم الجر

 0الحصول على درجة الدكتوراه أيهما أقرب تاريخا 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ مادرس  احماد جماال عباد المالاك مرساىللسيد الطبيـب / مذكرة بشأن مد بعلة االشراف المشترك بالداخل :    756  /50

نهايه العام الخامس مان تااريخ التساجيل أو الحصاول حتى  و  2021/    12/    13اعتبارا من    الجراحة العامة   مساعد بقسم  

 0على درجه الدكتوراه أيهما اقرب تاريخا 
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

 

 طب القلب واالوعية الدموية  بشأن تعيين : خطاب قسم  756 /1

 0الدكتور/ محمد عبد الغني كريم    لشغل وظيفة استاذ بالقسم 
 

  0القرار: وافق المجلس  
 

  

 

 

 

 

 

 
 أمين المجلس                                                      عميد الكلية                

                                                                         

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
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   : األقساممجالس 
 : قسم جراحة العظام   756/  1

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

 

 م  2021/ 12/ 13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  قرار: ال

 : قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية    756/  2

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

 

 م  2021/ 13/12،  8/11/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم الجراحة العامة     756/  3

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

 

 م 2021/ 12/ 13، م 2021/ 11/10،  8/11/2021القسم فى  محضر إجتماع مجلس

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم  جراحة التجميل      756/  4

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

 

 م 1/2022/ 10محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم  الطب الشرعي والسموم االكلينيكية      756  /5

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

 

 م 2022/ 9/1محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم  التخدير والعناية المركزة      756  /6

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

 

 م 2022/ 5/1محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 ناسليه  والذكوره    : قسم  امراض الجلديه والت 756  /7

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

 

 م 1/2022/ 11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 : قسم  الطفليات 756 /8

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

 

 م 2022/ 5/1محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 ة : قسم  الكيمياء الحيوي 756/ 9

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

 م 9/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 قسم الباثولوجيا  :  10/756

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

 م 3/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 النف واالذن والحنجرة قسم ا :  11/756
 

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

 م 3/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 قسم جراحة المخ واالعصاب  :  12/756
 

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

 م 11/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 قسم االمراض الصدرية  :  13/756
 

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

 م1/2022ا/4محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار:  

 قسم الهستولوجي ) علم االنسجة وبيولوجيا الخلية (  : 14/756
 

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

 م 5/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الحاره للجهاز الهضمي  طب المناطققسم  :  15/756

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

 م 9/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

   قسم الصحه العامه: 16/756
 

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

 م 10/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

   لطبيهقسم الفسيولوجيا ا:  756 /17
 

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

 م 11/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

   قسم الطب الطبيعي والروماتيزم :  18/756
 

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

 م 17/1/2022فىمجلس االساتذة  - محضر إجتماع مجلس القسم 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

   وجراحة العين  قسم طب : 19/756
 

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

 م 9/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

   قسم طب القلب واالوعية الدموية  :  756 /20
 

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

 م 11/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 االمراض العصبية والنفسيه :   قسم:  21/756

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

 م 9/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 التوليد وامراض النساء   قسم :  22/756

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

 م 10/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 التشريحقسم :  23/756

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

 م 19/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية قسم :  24/756

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

 م 18/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 جراحة االوعية الدموية  قسم :  25/756

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

 م 19/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 طب االطفال   قسم :  26/756

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

 م 19/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 الفارماكولوجي    قسم :  27/756

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

 م 10/1/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية                

                                                                         

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
 


