
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

    أمانة مجلس الكليه    

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                         
 

 (  672)   مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 25/6/2222الموافق  ثنين المنعقد يوم اال     
********************************* 

 :رئيس المجلس         

   
   عميد الكلية                   عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ الدكتـور/           

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 

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

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئةد                          األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمو           
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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     

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                           عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا          

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                             حنان سيد محمد فرغلىألستاذ الدكتور/ ا          

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

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء   احمد فائق امين موسى                            األستاذالدكتور /          

 رئيس قسم األنف واإلذن والحنجرة              و الوفا عبد الجليل               الدكتور / أحمد اباألستاذ

 رئيس قسم االمراض الصدرية  مها احمد سيد الخولي                                االستاذ الدكتور / 

 رئيس قسم طب وجراحة العين                                  محمد سيد سعد عبدهللااالستاذ الدكتور /            

  رئيس قسم طب االطفال                                      ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال           

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

 رئيس قسم الجراحة العامة                          االستاذ الدكتور /  مصطفى ثابت أحمد                    

           رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                                    محمد اليمنى قبيص االستاذ الدكتور /            

                 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                                    امانى اوسامه محمد تور/ األستاذ الدك           

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

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية              محمود                     األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم

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

 ـم عالج األورام والطب النوويرئــيـس قــس                              األستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد            

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

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                       مروه عبد العزيز احمد عطاهللالدكتور /  األستاذ

  ,                               رئيس قسم التشريح                                        هدى احمد محمداالستاذ الدكتور / 

      رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                   حمد محمود ثابت الشاذلى       األستاذ الدكتور / م           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                الدكتور / عزة محمود عز الدين  االستاذ           

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

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

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي                               األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن             

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                                االستاذ الدكتور /احمد السيد ابو كريشه 

 األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على                                        أستاذ جراحة العظام

 أستاذ البكتريا والمناعه    الفقي                                   االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                      هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 فارماكولوجى   االستاذ الدكتور /  سعيده عبد الرجال                                           أستاذ ال

 االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد                                     أستاذ الهستولوجى 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                   االستاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد اللطيف                               

 أستاذ الجراحة العامة     ور حسانين                          االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغف

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

 أستاذ االمراض الباطنة  االستاذ الدكتور / فاطمه ابو بكر عبد المعز                                              

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل  األستاذ الدكتور / صفاء على جمال الدين مهران                            

 االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                                           أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا            

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

 أستاذ  الطفيليات االستاذ الدكتور/  رشا عبد المنعم                                              

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                         /   حسام الدين جالل محمد محمد  االستاذ الدكتور              

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

 ةأستاذ الكيمياء الحيوي  االستاذ الدكتور/  احمد يس احمد نصار                                      

 أستاذ أمراض القلب   االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد                                            
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 أستاذ االمراض الصدرية    االستاذ الدكتور / على عبد العظيم حسن                                                

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                                   االستاذ الدكتور/ غيداء احمد شحاته          

 االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن                                 أستاذ طــــب االطفــــال  

 الجودةمدير وحدة ضمان  األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                     

 أستاذ  الصحة  العامة   االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                         

 استاذ جراحه العظام    االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                           

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

 -األساتذة المساعدون:
                                    

 أستاذ مساعد طب العيون      السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى                           
 

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس امراض باطنه                محمد رمضان عبدالحميد                                   الدكتور / 

      

  مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                                هايدى رفعت محمد احمد الدكتور / 
 

 -الحضور السادة:عن  أعتذر

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

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

 رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام            األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                                      

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

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                             األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                       

 رئيس قسم طب االسره        االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                       

 المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه                                   إيهاب فوزى عبده             تور/ األستاذ الدك

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
                        رئــيــس قــســم الــتــخــديـر              األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                                     

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

 أستاذ طب وجراحة العين    االستاذ الدكتور/  محمد طارق عبد المنعم                                      

 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            

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية                      االستاذ الدكتور /  عماد الدين كمال على إبراهيم                        

 استاذ التخدير                                      االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح                

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية          األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                                

 أستاذ جراحة المسالك البولية         االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى                                          

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

 مدير مديرية الشئون الصحية                        السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                       

 عميدة كلية التمريض                         بد هللا                       السيد الدكتور /  سماح محمد ع

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

 2022/ 6/ 22( المنعقد في  761ة رقم ) المصادقة علي محضر الجلس

 

  0القرار : تمت المصاددقه 
 

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

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

 

 2022/  7/  33حتى ميعاد مجلس الجامعه الذى سوف يعقد يوم ممتد  مجلس الكليه  

 

 أغسدطس     دور  يفوض السيد االستاذ الددكتور / عميدد الكليده فدى إعتمداد نتيجدة بكدالوريوس الطدب

2022  /2023   

 يـذيةالـمــســائــل الـتـنـفـ ثالثا :                           

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

 

 -شئون االفراد : 

********* 

_ لشغل   الدكتوره / شيرين محمد محمد عبد العزيدزخطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه بشأن تعيين  : 762/ 1 

  0وظيفة أستاذ مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغغل    الدددكتوره / عليدداء محمددود علددى مندددور خطغغاب قسغغم الميكروبيولوجيغغا والمناعغغه الطبيغغه بشغغأن تعيغغين : 762/ 2

  0وظيفة أستاذ مساعد بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  وظيفغة أسغتاذ مسغاعد    الددكتوره / إنجدى أحمدد عبدد الدرحمنخطاب قسم الفارماكولوجى  بشغأن تعيغين  : 762/ 3

  0 بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  وظيفغة أسغتاذ   الددكتور/ منصدور مبدروو شدوقىخطاب قسم االمراض العصبيه والنفسيه  بشأن تعيين  : 762/ 4

  0بالقسم الطب النفسى مساعد 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

بالقسم     _ لشل  وظيفة مدرس  العليم الدكتوره   / رندا عبد البديع عبدخطاب قسم طب االطفال  بشأن تعيين  : 762/ 5

0  

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  وظيفغة    الددكتور   / عبدد هللا متدولى عبدد الظداهرخطاب قسم االنف واالذن والحنجغر    بشغأن تعيغين  : 762/ 6

  0مدرس بوحدة أمراض التخاطب بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
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  0_ لشل  وظيفة مدرس بالقسم     الدكتور   / مصطفى أحمد ثابتخطاب قسم جراحة العظام بشأن تعيين  : 762/ 7

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

_     الددكتوره/  مدروه خليفده محمدد عبدد الدرحيمخطاب قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكيه   بشأن تعيين  : 762/ 8

  0لشل  وظيفة مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  : القرار

 

 

_ لشغل  وظيفغة مغدرس      الدكتور/  محمد أبو الفتوح محمد إبدراهيمخطاب قسم الجراحه العامه  بشأن تعيين  : 762/ 9

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

شغل  وظيفغة مغدرس _ ل     ريم محمد عبد الخالق /  هالدكتورخطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكيه  بشأن تعيين  : 762/ 10

  0بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  وظيفغة      ساره محمد أحمدد علدم الددين  /  هالدكتورخطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكيه  بشأن تعيين  : 762/ 10

  0مدرس بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  وظيفغة  الطبيبده / إيمدان عبدد هللا حسدب هللا خطاب قسغم طغب القلغب واالوعيغه الدموبغه  بشغأن تعيغين : 762/ 11

  0مدرس مساعد  بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

مساعد  _ مدرس دينا عالء الدين عبدالعال الدكتوره/ بشأن نق    امراض القلب واالوعيه الدموبه: خطاب قسم 32/762

 .امعه حلوان_بكليه الطب_ بج القلب واالوعيه الدموبه قسم _ الي  اسيوط_  بجامعه امراض القلب واالوعيه الدموبهبقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

المدرس  _  الدكتوره / هبة هللا عبد اللطيف أحمد عبد السالم : خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكيه بشأن نق   762/ 13

 0الطب _ جامعة أسيوط كلية  بقسم الباثولوجيا االكلينيكيه _ كلية الطب _ جامعة أسوان إلى 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 
: خطاب قسم الطفيليات بشأن تعيين الدكتوره / هيام محمد محمود فراج _ لشغل  762/ 31

 0وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

تعيين الدكتور/ حسام محمد  عبد المنعم _ لشغل  : خطاب قسم جراحة العظام بشأن 762/ 35

 0وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

: خطاب قسم جراحة العظام بشأن تعيين الدكتور/ وليد رياض صالح _ لشغل  762/ 36

 0وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

ن الدددكتور/حازم  أبددو زيددد يوسددف : خطدداب قسددم االشددعه التشخيصدديه بشددأن تعيددي 762/ 37

 0متولى _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

: خطاب قسم االشعه التشخيصيه بشأن تعيين الدكتور/محمد زيدان محمد  _ لشغل  762/ 38

 0وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

يين الدكتور/محمد كريم محمود _ لشغل : خطاب قسم االشعه التشخيصيه بشأن تع 762/ 39

 0وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

:  خطاب قسم االمراض الباطنه  بشأن تعيدين الدكتور/محمدد رمضدان عبدد الحميدد  762/  20

 0_ لشغل وظيفة أستاذ  ) أمراض الدم االكلينيكيه وزرع النخاح (  بالقسم

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 :  خطاب قسم االشعه عالج االورام  والطب النووى  بشأن تعيين  762/  23

 0الدكتوره / مروه إسماعيل خلف عبد الجواد _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية             

                                                                       

  

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
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 -شئون الطالب :
************* 

 

بخغال  الشغكر والتقغدبر         لشدئون التعلديم والطدالبالسديد االسدتاذ الددكتور / وكيدل الكليده م مذكر  بشأن تقغد:  762/  22 

 -لكال من :

 د / أحمد فائق أمين        رئيس قسم أمراض النساء والتوليد  0أ  

 د / مصطفى ثابت           رئيس قسم الجراحه العامه  0أ 

المثمغغر مغغا قطغغا  لغغلون التعلغغيم  وذلغغن نظغغرا لمجتغغوداتتم خغغلل مغغذا العغغام فغغى إنجغغا  وتطغغوبر العمليغغه التعليميغغه والتعغغاون

  0والطلب 

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 

 (  230( بدال من) 232مادة  الفسيولوجيا لتصبح ): مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدب  درجة  627/ 23

  0 2022/  2021مذا العام الخامسة  _ المقيد بالفرقة  احمد عاطف محمد عبد اللطيف  بالطالب /  ة الخاص
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

الطغغلب  الموهغغغحه أسغغماممم بالمغغغذكر  _ المقيغغدبن بالفرقغغغه االولغغي  فغغغى مغغذا العغغغام              حرمدددان: مغغذكر  بشغغأن  24/762

الموهغحه قغربن إسغم   2022دور مغابو   الفربتكغال (  1رعابة المربض ) من دخول أمتحان بلوك مقدمة  2022/  2021

 0منتم بالمذكر  وذلن لعدم إستيفائتم نسبة الحضور المقرر  كل

  0وافق المجلس  القرار: 

 

الطغغلب  الموهغغغحه أسغغماممم بالمغغغذكر  _ المقيغغدبن بالفرقغغغه االولغغي  فغغغى مغغذا العغغغام             حرمدددان : مغغذكر  بشغغأن  25/762

الموهغحه قغربن إسغم كغل مغنتم   2022  من دخول أمتحغان بلغوك أليغام ومبغادالم االمغراض   دور مغابو 2022/  2021

 0بالمذكر  وذلن لعدم إستيفائتم نسبة الحضور المقرر 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

الطغغلب  الموهغغغحه أسغغماممم بالمغغذكر  _ المقيغغدبن بالفرقغغغه الثانيغغه   فغغى مغغذا العغغغام             حرمددان : مغغذكر  بشغغأن  26/762

الموهحه قربن إسم كل مغنتم   2022صحه والمرض فى المجتما   دور مابو  من دخول أمتحان بلوك ال 2022/  2021

 0بالمذكر  وذلن لعدم إستيفائتم نسبة الحضور المقرر 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

الطغغلب  الموهغغغحه أسغغماممم بالمغغذكر  _ المقيغغدبن بالفرقغغغه الثانيغغه   فغغى مغغذا العغغغام              حرمددان: مغغذكر  بشغغأن  27/762

الموهحه قربن إسم كغل مغنتم   2022(    دور مابو   3من دخول أمتحان بلوك ) مقدمة رعابة المربض  2022/  2021

 0بالمذكر  وذلن لعدم إستيفائتم نسبة الحضور المقرر 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

عن 2021/2022 لفرقه االوليالمقيدبن با –من الطلب االتي اسمامم   هالمقدم عذار المرهيهمذكر  بشأن اال: 762/ 28

 0 عذر مرهى مقبولوأعتبار تليبتم  البلوكام الموهحة قربن اسم ك  منتم امتحان 

 فترة الغياب البلوو المتغيب به الطالب  االســـــــــــــــــم م

 اليام ومبادي االمراض ) نظري وعملي ( عليام عادل عبد  محمد  1

 

 (  نظري وعملي) 1مقدمة رعابة المربض 

لمدة اسبوعين  11/7ومن  11/7الي  4/7

. 

 اليام ومبادي االمراض ) نظري وعملي ( محمد احمد سيد علي  2

 

 ولمدة اسبو  . 17/7/2022

  0وافق المجلس  القرار: 
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عن 2021/2022 المقيدبن بالفرقه الثانية  –من الطلب االتي اسمامم   هالمقدم عذار المرهيهمذكر  بشأن اال: 762/ 29

والتحربري في بلوك ) مقدمة رعابغة (  الصحة والمرض في المجتما امتحان اعمال السنه والتحربرال والعملي فى بلوك )

 0 عذر مرهى مقبولوأعتبار تليبتم  2021 مابو دور (  3المربض 
 

 فترة الغياب اسم البلوو  االســـــــــــــــــم م

مقدمة  -رض في المجتما الصحة والم  احمد حسن احمد سليمان   1

 3رعابة المربض 

 ولمدة لتر  3/7/2022

مقدمة  -الصحة والمرض في المجتما   فاطمة هاحي عبد العليم  2

 3رعابة المربض 

 ولمدة لتر ونصف  27/6/2022

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 بالفرقغغغه الثانيغغغة  المقيغغغد  –   جددددالطالدددب / كدددريم عبدددد الحكددديم مامغغغن  هالمقدمغغغ العغغغذر المرهغغغيمغغغذكر  بشغغغأن : 762/ 30

فغي اعمغال السغنه الصحة والمغرض فغي المجتمغا  ( عن امتحان اعمال السنه والتحربرال والعملي فى بلوك )2021/2022

 0 عذر مرهى مقبول وأعتبار تليبه 2021( دور مابو   3بلوك ) مقدمة رعابة المربض 
 

 بفترة الغيا اسم البلوو  االســـــــــــــــــم م

مقدمة  -الصحة والمرض في المجتما   كربم عبد الحكيم ماجد    1

 3رعابة المربض 

 ولمدة لتربن  1/6/2022

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

_ المقيد  بالفرقه الرابعغه ) نظغام قغدبم (  الطالبه / خديجه يحيى محمد: مذكرة بشأن العذر المرهى المقدم من  762/ 31 

عغذر  2022ب تليبتا عن أمتحان مادتى  ) الطغب الشغرعى ط طغب العغين وجراحتتغا  ( دوربونيغه إلحتسا 2022/  2021

  0مرهى مقبول 

 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 

_  د/ محمدد هاشدم محمدد حسدين:مذكرة بشان طلب تحوبغ  مغن طغب بنتغا الغي طغب اسغيوط المقغدم مغن  762/ 32

طب جامعة اسيوط والمعار الغي جامعغة مليوبغوليا بالقغامرة  بشغأن االستاذ المساعد بقسم التشربح واالجنه بكلية ال

الطالبده / ميسدون محمدد رقه الثالثه _ طغب بنتغا  ط _ طالبه بالفالطالبه /  مريم محمد هاشم محمد نق  إبنتيه ومم )

روف _ طالبه بالفرقه االولى _ طب بنتا (  من كليه طب بنتا إلى كليغة طغب أسغيوط وذلغن نظغرا للظغ هاشم محمد

 الموهحه بالمذكر 

 ا

  0  رفض المجلس االلتماسلقرار: 
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 0د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0كتب أ م

  *************************************** 
  0 2023/  2022: مذكر  بشأن تشكي  لجنة المعام  لعام  762/ 33

  0وافق المجلس  القرار: 

 

  0 2022  بوليو : محضر إجتما  لجنة خدمة المجتما وتنمية البيلة لشتر 762/ 34

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 .2022 بوليو  : محضر إجتما  لجنة المعام   لشتر 267/ 35
 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

  0 2022 بوليو  :  محضر إجتما  لجنة المكتبام  لشتر 762/ 36

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 دة ضمان الجودة :وح

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

تقربر المواصغفام الشغكلية للورقغة االمتحانيغة للدراسغام العليغا عغن دور ابربغ  إعتماد عرض ومذكرة بشأن :  762/ 37

 م . 2022

  0وافق المجلس  القرار: 
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  : األقساممجالس 
 الطفيليات قسم : 762/ 3

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

 

 19/7/2022-م 22/6/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم االمراض الباطنة : 762/ 2

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

 

 م 12/6/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم الباثولوجيا االكلينيكية  : 762/ 3

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

 

-م  22/5/2022-م 17/4/2022 –م 16/3/2022 –م 21/2/2022-م 15/12/2021محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 م21/6/2022

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم جراحة التجميل  : 762/ 1

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

 

 م 4/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0   أحيط المجلس علماالقرار: 

 قسم جراحة العامة  : 762/ 5

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

 

 م 20/6/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية   : 762/ 6

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

 

 م 4/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  علما أحيط المجلس القرار: 

 قسم االنف واالذن والحنجرة : 762/ 7

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

 

 م 4/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم االمراض الجلدية والتناسلية والذكوره  : 762/ 8

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

 

 م 6/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية   762/ 9

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

 

 م 3/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم طب القلب واالوعية الدموية   : 762/ 30

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

 م6/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار:  
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 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي    : 762/ 33

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

 م 4/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم التخدير    : 762/ 32

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

 م 18/7/2022لقسم فىحضر إجتماع مجلس ا

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم طب االطفال     : 762/ 33

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

 م 7/2022/ 19حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم الطب الشرعي والسموم االكلينيكية     : 762/ 31

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

 م 5/7/2022جتماع مجلس القسم فىحضر إم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع      : 762/ 35

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

 م 17/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم جراحة المخ واالعصاب   : 762/ 36

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

 م 7/2022/ 19حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  : 762/ 37

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

 م 18/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 ة والتناسلية   قسم جراحة المسالك البولي: 762/ 38

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

 م 18/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم الفارماكولوجي   : 762/ 39

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

 م 4/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 بية والنفسية    قسم االمراض العص: 762/ 20

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

 م 5/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم التوليد وامراض النساء     : 762/ 23

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

 م 18/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 
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  -: قسم الهستولوجى : 762/  22

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

 م19/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

  -: كيمياء الحيويه: قسم ال 762/  23

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

 م 19/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 الباثولوجيا   قسم: 21/762

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

 

 18/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 قسم االمراض الصدريه   : 25/762

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

 م 19/7/2022حضر إجتماع مجلس القسم فىم

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم طب وجراحه العين      762/ 26

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

 م 17/7/2022محضر إجتماع مجلس القسم فى

  0  أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                      عميد الكلية             
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