
   

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

 

  

    أمانة مجلس الكليه    

 

 مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                         
 

 (  167)   مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 22/6/2222الموافق ربعاء المنعقد يوم اال     

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

 

 عبد هللا  فتتاح المجلس بحضوراألستاذالدكتور/طارقتم إ

 سيوطأ رئيس جامعه الجمال_
 

 :رئيس المجلس 

   
   عميد الكلية                       عالء محمد أحمد عطيةاألستاذ 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      األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                      
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  رؤســــــاء األقســــام :
        

 يليات)امين المجلس (   رئـــــيــــس قسم الطف     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(     األستاذ الدكتور / إيمان رياض محمد                                

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء     األستاذالدكتور / احمد فائق امين موسى                                       

 رئيس قسم االمراض الصدرية      االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                            

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                          األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                                    

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

 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                                            

 رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام       األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                                    

 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                      األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد                                            

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

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية         الدكتور /مصطفى هاشم محمود                            األستاذ 

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

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

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

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

 رئيس قسم الفسيولوجيا                            األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل                      

  ,   رئيس قسم التشريح                                  االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد                                      

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيهين                                    االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الد            

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                      األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                        

 رئيس قسم طب االسره               الدكتور / داليا جالل مهران                           االستاذه

 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي                                األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن           

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

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                     هاله محمد فتحى                      األستاذ الدكتور / 

 االستاذ الدكتور /  سعيده عبد الرجال                                           أستاذ الفارماكولوجى   

  أستاذ جراحة القلب والصدر                   تاذ الدكتور /  محمود خيرى عبد اللطيف                               االس

    أستاذ جراحة التجميل والحروق    األستاذ الدكتور / محمد مقبول أحمد                                                     

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل     على جمال الدين مهران                         األستاذ الدكتور / صفاء 

 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/  رشا عبد المنعم                                            

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية         /   حسام الدين جالل محمد محمد                    االستاذ الدكتور             

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

 أستاذ أمراض القلب      االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد                                          

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                         االستاذ الدكتور/ غيداء احمد شحاته                     

 أستاذ جراحة المسالك البولية       االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى                                        

 طفــــال أستاذ طــــب اال    االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن                               

 مدير وحدة ضمان الجودة    األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                   

 أستاذ  الصحة  العامة     االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                       

 استاذ جراحه العظام                                    االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق            
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 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 

      

  مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                          الدكتور / هايدى رفعت محمد احمد 
 

 أعضاء  من الخارج   :
   

 عميدة كلية التمريض                          اح محمد عبد هللا              السيد الدكتور /  سم

  نقيب االطباء                    الحميد        ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 ئيس قسم األنف واإلذن والحنجرةر       الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل                          األستاذ

 رئيس قسم طب االطفال      االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                     

 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                                       

 أستاذ الجراحة العامة     االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغفور حسانين                         

 كر عبد المعز                                  أستاذ االمراض الباطنة االستاذ الدكتور / فاطمه ابو ب           

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

 أستاذ االمراض الصدرية                 االستاذ الدكتور / على عبد العظيم حسن                                 

 أستاذ مساعد طب العيون                 السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى                           

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 ئيس قسم األمراض العصبية والنفسية ر       االستاذ الدكتور / عالء الدين محمد درويش                                      

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

 ,            ب والصدررئيس قسم جراحه القل     الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                                األستاذ  

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                               االستاذ الدكتور /احمد السيد ابو كريشه  

 أستاذ طب وجراحة العين      االستاذ الدكتور/  محمد طارق عبد المنعم                               

 أستاذ جراحة العظام                                 األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على      

 أستاذ البكتريا والمناعه       االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي                               

 االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد                                     أستاذ الهستولوجى  

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

 االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد                                 أستاذ التشريح 

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                               األستاذ الدكتور /  حسن بكر البدوى             

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                  االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                      

 استاذ التخدير                                 االستاذ الدكتور / ايمن احمد ممدوح                 

 أستاذ الكيمياء الحيوية       االستاذ الدكتور/  احمد يس احمد نصار                                  

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية      األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد الرحمن                               

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

 مدرس امراض باطنه                  الدكتور / محمد رمضان عبدالحميد                              

 مدير مديرية الشئون الصحية                         السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                 
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
************************** 

 9699/ 5/ 92( المنعقد في  706المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 

  0القرار : تمت المصاددقه 

 
 

 التتنسيق والمتابعةثانيا : مسائل التخطيط و                                    
  **************************** 

محضر اجتماع جلسه المجلس التنسيقي للشئون الصحيه لوضع مقترح بروتوكول عمل مذكره بشأن  *

 6لعالج االورام  9696لمستشفي 
  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 

 وافقااة علااي اعتماااد دورا اال ااعافا  االوليااة بشااأن الم االنعتتاا القلبتتي الرئتتويمركتتز االستتتاذ التتدكتور / متتدير   * خطااا 

    كدورا مستحدثة يتم اعطاؤها في مركز االنعاش القلبي الرئوي علاي ان ياتم اعتمااد مادربي  ما  لوي ال بارا  ما  اقساام

قسام الطاا الشارعي –قسام جراحاة التجميال والحارو   –جراحاة العااام  –الجراحة العامة  –) الت دير والعناية المركزا 

( جنيه مصرى لكل مشترك شاامله تنفياذ الادوره ماع ءعطااد شاعاده معتماده  566على أن تكون ر وم الدوره ) ( والسموم 

 ( جنيه للمشتركي  والمدربي  واالداريي  المسئولي  ع  الدوره  . 96م  الكليه وكذلك  ءعطاد وجبه فى حدود ) 
 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

االستاذ الدكتور / إيهاب فوزى عبده _ المدير التنفيذى للمستشفيات تجديد عضويه  شأن  مذكره ب* 

 6 9699/  0/  93وللك نارا ألنه  وف تنتعى  مدا عضوية  يادته فى مجلس الكليه فى تاريخ  الجامعيه
 

  لتنفيتتذى للمستشتتفياتعضتتويه  االستتتاذ التتدكتور / إيهتتاب فتتوزى عبتتده _ المتتدير اعلتتى تجديتتد  القتترار: وافتتق المجلتتس 

  0الجامعيه

 

 الـمــســائــل الـتـنـفـيـذية ثالثا :                                  

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

 -شئون االفراد : 

********* 

 _ لشغل وظيفة ا تال مساعد بالقسم .علي الدكتوره / لبني عبدالظاهر تعيي  : خطا  قسم الفارمكولوجي  بشأن  1/701

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم .الدكتورة / اسماء احمد محمود احمد   : خطا  قسم طا االطفال   بشأن تعيي   701/ 9

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشغل وظيفاة مادرس / مروان سيد محمود     الدكتور: خطا  قسم طا القلا واالوعية الدموية   بشأن تعيي   701/ 3

 بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

_ لشاغل التدكتورة / رشتا مرعتي عمتر    : خطا  قسام طاا المنااطل الحاارا والجعااض العضامي    بشاأن تعياي   701/ 4

 وظيفة مدرس بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 
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_ لشاغل وظيفاة    التدكتور / محمتد عثمتان عبتد الحميتدبشاأن تعياي  ة الدموياة  قسم طا القلا واالوعي: خطا   701/ 5

 مدرس بالقسم .

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

لشغل وظيفة مدرس مساعد   – الطبيبة  / منار صالح احمد بركات   :خطا  قسم االمراض الباطنة   بشأن تعيي  701/ 0

 بالقسم.

  0وافق المجلس  القرار: 

 

لشغل وظيفة مدرس مساعد   – الطبيبة  / اسماء محمد محمد توفيق    بشأن تعيي   طا  قسم طا االطفال خ :701/ 7

 بالقسم.

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  الطبيب / احمد وهبي محمد شمس الدين حسنبشأن تكليف خطا  قسم الت دير والعناية المركزا  :  8/701

 وظيفة معيد بالقسم .

  0ق المجلس  وافالقرار: 

 

 . الكيمياد الحيوية ( _ لشغل وظيفة معيد بقسم   9مذكرا بشـأن  تكليف عدد ) :  701/ 2

  0  على أن يتم عمل إعالن داخلى للنواب الحاليين  وافق المجلسالقرار: 

 

قسم الت دير _ مدرس بالدكتوره/ نشوي فاروق عبدالحافظ: خطا  قسم الت دير والعناية المركزا  بشأن نقل  16/701

والعنايه المركزه _  بجامعه جنو  الوادي _ بطا قنا الي قسم الت دير والعنايه المركزه _بكليه الطا_ بجامعه ا يوط 

 وللك حسا اللوائح .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

الت دير  _ مدرس بقسمنهى يحيى محمد أحمدالدكتوره/ : خطا  قسم الت دير والعناية المركزا  بشأن نقل  11/701

والعنايه المركزه _  بجامعه جنو  الوادي _ بطا قنا الي قسم الت دير والعنايه المركزه _بكليه الطا_ بجامعه ا يوط 

 وللك حسا اللوائح .

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ محمد الدكتوره/ عبير علي عصام الدينمجلس القسم  نقل  رفض: خطا  قسم االنف وااللن والحنجره  بشأن  19/701

كليه الطا_ بجامعه ا يوط وللك بتصويت الى  مدرس طا السمع واالتزان   _  بكلية الطا _  بجامعه جنو  الوادي _ 

 .  أغلبية أعضاد مجلس القسم

  0 على الرفض وافق المجلس القرار: 

 

 -عبد الرازق احمد جاد االستاذ الدكتور/ مصطفي بشأن نقل  قسم جراحة المسالك البوليه والتنا ليه  : خطا 13/701

المسالك البوليه  جراحة  جامعه جنو  الوادى الى قسم –كليه طا قنا –ا تال مساعد جراحه المسالك البوليه والتنا ليه 

 جامعه ا يوط . –كليه الطا –والتنا ليه 
 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 مصطفي كمال جالل ادةة/غالدكتور الستاذابشأن نقل  قسم طا المناطل الحاره والجعاض العضمي  : خطا 14/701

  وهاج الي جامعة ا يوط .كليه طا – ا تال بقسم طا المناطل الحاره والجعاض العضمي 

 

  0وافق المجلس  القرار: 
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 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

: خطاب قسم الصحة العامة  بشأن تعيين الدكتورة/ دعاء مازن  165/ 55

 0لشغل وظيفة استاذ بالقسم -شفيق عبد السالم  محمد

  0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 : خطاب قسم االمراض العصبية والنفسية بشأن تعيين  165/ 56

لشغل وظيفة استاذ االمراض  -الدكتور/ محمد احمد عبد الحميد ابراهيم  

 . بالقسم  العصبية

  0وافق المجلس  القرار: 

 

باثولوجيا اإلكلينيكية  بشأن تعيين الدكتور/ محمد سمير : خطاب قسم ال 165/ 51

 0لشغل وظيفة أستاذ بالقسم -محمد خليل 

  0وافق المجلس  القرار: 
 

: خطاب قسم الباثولوجيا بشأن تعيين الدكتورة/ داليا احمد حامد السرس   165/ 51

 0لشغل وظيفة استاذ بالقسم -

  0وافق المجلس  القرار: 
 

قسم الباثولوجيا بشأن تعيين الدكتورة/ رانيا مقبول احمد مقبول    : خطاب 165/ 51

 0لشغل وظيفة استاذ بالقسم -

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

(                3د )م بعااد9699مااذكرا بشااأن تالمااا  بالفرقااة اللاللااة ت لفااا  بدايااة المرحلااة االكلينيكيااة دور فبراياار  :  701/ 12 

  تالما  .
  0وافق المجلس  القرار: 

 
 6( تالما   2بعدد )  9699: مذكره بشأن تالما  الفرقه اللاثه ت لفا  دور ثانى يناير  701/ 96 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

ب / عمتترو نضتتال للطالتت : مااذكره بشااأن أعتماااد بيااان حالااه درا اايه حسااا الئحااة كليااة الطااا _ جامعااة أ اايوط 701/  91

 المحول م  قبل جامعة القاهره   9699/  9691_ المقيد بالفرقه االولى ) با  لإلعاده  ( للعام  محمود المصرى

  0وافق المجلس  القرار: 

 

    _ المقياااده بالفرقاااه اللانياااه                الطالبتتته / أالء أحمتتتد شتتتريف همتتتام: ماااذكره بشاااأن العاااذر المرضاااى المقااادم مااا   701/ 99 

 9691ع  أمتحان التحريرى والعملى ) بلوك الجعاض التنفسى والكلوى ع  دور مايو      9699/  9691) باقيه لإلعاده ( 

 6( وأعتبار تغيبعا عذر مرضى مقبول  9699/  4/  95  - 18فى فترا غيا  ) م   9699/ 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيااد بالفرقااه االولااى           للطالتتب / أحمتتد يحيتتى إستتماعيل إستتحقولااى ( : مااذكره بشااأن وقااف قيااد ) للمااره اال 701/ 93 

  6وللك لاروف أ ريه ونفسيه   9699/  9691)  ودانى الجنسيه ( 

  0وافق المجلس  القرار: 

 

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

 ***************************************  
 9699 ونيو : محضر ءجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشعر ي 701/ 94

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 .9699 ونيو : محضر ءجتماع لجنة المعامل  لشعر ي 017/ 95

  0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 

 9699 ونيو :  محضر ءجتماع لجنة المكتبا   لشعر ي 701/ 90

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 
 

 وحدة ضمان الجودة :

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

  6 9699: مذكره بشأن عرض وءعتماد أ تبيان طال  الدرا ا  العليا ع  دور أبريل  701/  97 

  0وافق المجلس  القرار: 
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  مجالس األقسام :
 قسم جراحه التجميل والحروق: 165/ 5

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

 

 م6/0/9699قسم فى محضر إجتماع مجلس ال

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم الطب الشرعي والسموم االكلينيكيه: 165/ 2

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

 

 م6/0/9699محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم امراض الباطنه: 165/ 3

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

 

 م50/5/9699لقسم فى محضر إجتماع مجلس ا

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 قسم التخدير والعنايه المركزه: 165/ 4

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

 

 م6/0/9699محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم االنف واالذن والحنجره5/165

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

 م6/6/2022القسم فى محضر اجتماع مجلس 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 الجراحه العامه: قسم 6/165

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

 0م55/4/2022، 56/5/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 فسيولوجىا الطبيه : قسم ال1/165

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

 م1/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 القلب وجراحاته : قسم 1/165

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

 م54/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 طب االطفال  : قسم 1/165



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

 م52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0ا  أحيط المجلس علمالقرار: 

51 

 

 الهستولوجي)علم االنسجه وبيولوجيا الخليه  : قسم 50/165

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

 م52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 االمراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره : قسم 55/165

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

 م55/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 الصحه العامه طب المجتمع: قسم 52/165

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

 م، ومجلس اساتذه.51/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 اب  جراحه المخ واالعص: قسم 53/165

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

 م54/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 التوليد وامراض النساء: قسم 54/165

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

 م54/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 االجنة  التشريح االدمي وعلم: قسم 55/165

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

 م52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 االمراض العصبيه والنفسيه  : قسم 56/165

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

 م52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 حة المسالك البوليه جرا : قسم 51/165

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

 م55/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل   : قسم 51/165

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



 م20/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى
  0لما  أحيط المجلس عالقرار: 
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 الكيمياء الحيويه الطبيه : قسم 51/165

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

 م، 51/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 االشعه التشخيصيه  : قسم 20/165

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

   2022/  6/  53,  2022/  5/  1,  2022/  4/   55 محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 طب المناطق الحاره والجهاز الهضمى  : قسم 25/165

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

 م، 52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 

  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 الميكوبيولوجيا والمناعه الطبيه : قسم 22/165

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

 م،51/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 طب وجراحه العين  : قسم 23/165

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

 م،52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 االمراض الصدريه   : قسم 24/165

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

 م،53/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 : قسم جراحه االوعيه الدمويه    25/165

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

 م،25/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 : قسم طب القلب واالوعيه الدمويه    26/165

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

 م،52/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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 : قسم الباثولوجيا    21/165

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

 م،53/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 : قسم جراحه العظام    21/165

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

 م،1/5/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
 : قسم الفارماكولوجي    21/165

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

 م،1/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

 : قسم عالج االورام وطب النووي     :21/165

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

 م،1/6/2022محضر اجتماع مجلس القسم فى 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 
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