
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

  

    أمانة مجلس الكليه   
 

 مـــــــــحــــضــر إجـــــتـــمــــاع     
 

 ( 768 ) مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 21/2/2023الموافق الثالثاء المنعقد يوم      

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

تم إفتتاح المجلس بحضوراألستاذالدكتور/أحمد المنشاوى _ 

 رئيس جامعه أسيوط

 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

 عبد الحفيظ يونس                           رئـــــيــــس قسم الطفيليات األستاذ الدكتور /  دعاء 

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                     داليا أحمد حامد السرس         الدكتور /األستاذ            

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                         

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

 خ واألعصاباألستاذ الدكتور / محمد عبد الباسط على محمود                      رئــيــس قسم جراحة الم           

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساءعلوانى الدريمى السنوسى                           األستاذالدكتور /           

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

 ي                               رئيس قسم االمراض الصدرية االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخول

   األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                  

 رئيس قسم طب االطفال                       االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                          

 األستاذ الدكتور/ ماجده شحاته حسن                                    رئيس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي                 

 العامة االستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد مصطفى حمد                        رئيس قسم الجراحة           

 االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                   رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة                      

 األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                           رئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــام             

 األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد                                    رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                           

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

 الدكتور /مصطفى أحمد ممدوح الشرقاوى                    رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية األستاذ 

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

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

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

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

 األستاذ الدكتور / نشوى على عبد المطلب  حسين                    رئيس قسم الفسيولوجيا                       

  ,رئيس قسم التشريح                                                                االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد       

 رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق      شاذلى                          الدكتور / محمد محمود ثابت الاألستاذ            

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                 االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين            

 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                                          فى  األستاذ الدكتور / نشوى أحمد محمد مصط

 ,            رئيس قسم جراحه القلب والصدر   م                              الدكتور / أحمد محمد فتحى غنياألستاذ 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي                                األستاذ الدكتور / إبتسام محمد حسن            

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

 االستاذ الدكتور/  أشرف خلف الحسينى  محمد                               أستاذ طب وجراحة العين

 الدكتور/  خالد محمد حسن على                                        أستاذ جراحة العظام األستاذ

 االستاذ الدكتور /  محمد علي محمد الفقي                                     أستاذ  الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه 

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                                األستاذ الدكتور / زغلول ثابت محمد إبراهيم 

 االستاذ الدكتور /  إيهاب سعيد إبراهيم الدسوقى                              أستاذ الفارماكولوجى   

 أستاذ الهستولوجى    االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الحميد                                   

 أستاذ جراحة القلب والصدر                     محمد أحمد خليل سالمة عياد                            االستاذ الدكتور /

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

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

 أستاذ االمراض الباطنة       االستاذ الدكتور /  محمد حسام الدين حسن محمد مغربى                         

   وماتيزم والتأهيل األستاذ الدكتور / صفاء على جمال الدين مهران                              أستاذ الر           

 المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه  األستاذ الدكتور/  إيهاب فوزى عبده                                          

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

 أستاذ  الطفيليات    هناء يوسف عبد الحكيم                                  االستاذ الدكتور/ 

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية      /   حسام الدين جالل محمد محمد                      االستاذ الدكتور             

 استاذ التخدير                     االستاذ الدكتور /  عصام محمد عبد المجيد مناع                

 أستاذ الكيمياء الحيوية     االستاذ الدكتور/  حسنى على حسن حسين                               

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

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية       و الفتوح                                   االستاذ الدكتور/ نهى محمد أب
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 أستاذ جراحة المسالك البولية                                 االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى          

 أستاذ طــــب االطفــــال                                 االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن

 األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                    مدير وحدة ضمان الجودة

 االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                أستاذ  الصحة  العامة         

 ستاذ جراحه العظام   أ                               روق           االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فا

 

 -األساتذة المساعدون:
                    

 والتأهيل  أستاذ مساعد الطب الطبيعى والروماتيزم        السيد الدكتور / جيهان إبراهيم عبد الرازق سالم                              

          -المدرسون :
 

      مدرس الكيمياء الحيوية الطبية               الدكتور /  رندا ثمير حنا مشرف                                  

  مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه                                          الدكتور / هايدى رفعت محمد احمد 
 

 أعضاء  من الخارج   :
 مدير مديرية الشئون الصحية                     السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                              

 

  نقيب االطباء                ضياء الدين عبد الحميد            السيد الدكتور / 

 عن الحضور السادة: وأعتذر
           رئيس قسم طب وجراحة العين                                   االستاذ الدكتور / محمد سيد سعد عبدهللا            

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

 رئيس قسم طب االسره     االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                    

   االستاذ الدكتور/  احمد إبراهيم حسانين حسن                            أستاذ التوليد وامراض النساء

  أستاذ طب المنــــــاطق الحــــــارة والجهاز الهضمي                                 االستاذ الدكتور /ناهد احمد علي مخلوف          
 استاذ مساعد االمراض الجلديه والتناسليه             السيد الدكتور / هشام زيان عبد الحافظ ابراهيم                        

 

 وتغيب عن الحضور السادة :

 

 ن   رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايي          األستاذ الدكتور / ايمن السيد عبد السالم حسب هللا              
 رئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى االرومان     االستاذ الدكتور / عمرو أحمد على يوسف                             

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                              مد  االستاذ الدكتور / محمد السيد محمود أح
 أستاذ التشريح                               االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد 

 أستاذ الجراحة العامة     االستاذ الدكتور / مصطفى عبد الغفور حسانين                        

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

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                               االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                       

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية     لرحمن                               األستاذ الدكتور / محمد زكريا عبد ا

 أستاذ أمراض القلب    االستاذ الدكتور / دعاء أحمد فؤاد                                          

 ميدة كلية التمريضع                   السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                                  
 

 

 

 

 

 



4 

 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
************************** 

 2023/  1 / 22( المنعقد في  767المصادقة علي محضر الجلسة رقم ) 
 

 القرار : تمت المصادقه . 
 

 بعةثانيا : مسائل التخطيط والتتنسيق والمتا                                    
  **************************** 

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

 

اطى كأعضاء فى اللجنة المختصة لترشييح ي( أساسى وأخر إحت 1* مذكره بشأن ترشيح عدد ) 

أ . د / رئييس  السييد  لية الطب بالجامعة وذلك بحضيوراألساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد ك

 وذلك  نظرا لقرب إنتهاء الفترة الحالية لمنصب عميد كلية الطب بالجامعة .   الجامعة
 :.  الترشيح األتى على وافق المجلس القرار: 

 . باألقتراع السرى  ( صوت 38) _ مرشح أساسى وقد حصل على أ . د / محمد عبد المنعم بكر 

 .باألقتراع السرى( صوت  23)  _ ) مرشح إحتياطى وقد حصل على  . د / محمد أحمد شلبى أ

 ( صوت . 22أ . د / محمد عبد اللطيف ) 
 

مدير وحدة ضمان _  األستاذ الدكتور / هدى أحمد على مخلوف تجديد عضويه مذكرة بشأن * 

 . 2023/  2 / 27مجلس الكلية فى  فىحيث أنه أنتهت عضوية سيادتها  الجودة 
 .على التجديد لسيادتها وافق المجلس القرار: 

 

 أستاذ جراحة العظام _  األستاذ الدكتور / أسامة أحمد فاروق  تجديد عضويه مذكرة بشأن * 

 . 2023/  2/  27مجلس الكلية فى فى حيث أنه أنتهت عضوية سيادته 
 .  على التجديد لسيادته  وافق المجلسالقرار: 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                   

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

 -أوال : شئون االفراد : 

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

_ لشغل وظيفية أسيتاذ مسياعد   الدكتور / أحمد أبو الفضل السيدتوليد وأمراض النساء بشأن تعيين لقسم ا : خطاب 768 /1

 بالقسم . 

 س  .وافق المجلالقرار: 
 

   _ لشييغل وظيفيية أسييتاذ مسيياعد  الييدكتورة / عبييير حسييين علييى: خطيياب قسييم األشييعة التشخيصييية  بشييأن تعيييين  768 /2

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

سيتاذ مسياعد _ لشيغل وظيفية أ  الدكتور / حسن عبد اللطييف حسين: خطاب قسم االمراض الصدرية  بشأن تعيين 768 /3

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

: خطاب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضضمى بشيأن تعييين اليدكتور / ولييد عطيية حسين أحميد _ لشيغل  768/  3

 وظيفة أستاذ بالقسم 

 وافق المجلس  .القرار: 
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  تاذ مسيياعدسييأ_ لشييغل وظيفيية   / عبييير احمييد مختييار ةالييدكتور: خطيياب قسييم الباجولوايييا االكلينيكييية بشييأن تعيييين 768 /4

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

بالقسم   ستاذ مساعد _ لشغل وظيفة أ   حمد محمد عبد الدايمأالدكتور / : خطاب قسم الفارماكولواي  بشأن تعيين 768 /5

. 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

سيتاذ مسياعد _ لشيغل وظيفية أ    اليدكتورة / عبيير محميد رشياد حسيين: خطاب قسم الفارماكولواي  بشأن تعييين 768 /6

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم . الدكتور / أحمد عادل عبد الحكيم: خطاب قسم األمراض الباطنة بشأن تعيين  768 /7

 وافق المجلس  .القرار:  

 

_ لشيغل   ور / أحميد رضيوان ريياضاليدكتبشيأن تعييين   الهضيمى  رة والجهيازا: خطاب قسيم طيب المنياطق الحي 768 /8

 وظيفة مدرس بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشغل وظيفية ميدرس   الدكتورة / أسماء دسوقى حسن السيد : خطاب قسم  الباجولوايا األكلينيكية بشأن تعيين  768 /9

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشغل   حمد السنباطيالدكتور / أحمد محمد أبشأن تعيين زة وعالج األلم : خطاب قسم التخدير والعناية المرك 768 /10

 وظيفة مدرس بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس مساعد بالقسم .   الطبيب / أحمد عالء ناجى بشأن تعيين  : خطاب قسم طب األطفال  768 /11

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس مساعد بالقسم .   الطبيب/ على حسين محمدطب األطفال  بشأن تعيين  : خطاب قسم 768 /12

 وافق المجلس  .القرار: 

 

  _ لشييغل وظيفيية مييدرس مسيياعد    الطبيبيية/ سييهيلة عصييام محمييد: خطيياب قسييم عييالج األوراأ   بشييأن تعيييين  768 /13

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشيغل وظيفية    الطبيب/  محمود أحمد محمود عبد المجييدراحة القلب والصدر   بشأن تعيين : خطاب قسم ا 768 /14

 مدرس مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار:  

 

_ لشيغل وظيفية    الطبيبية/ صيفاء سييد نعميان: خطاب قسم التخدير والعناية المركزة وعالج األلم بشيأن تعييين  768 /15

 مدرس مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ لشيغل وظيفية ميدرس   الطبيب / بيشوى عالم ميوريس حكييم: خطاب قسم اراحة القلب والصدر بشأن تعيين 768 /16

 مساعد بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 
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لشييغل وظيفيية  حمييد عبييدالعال  _كلينيكييية  بشييأن تعيييين الطبيبيية / إسييراء مصييطفى أ: خطيياب قسييم الباجولوايييا اال768 /17

 مدرس مساعد بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 

 : خطاب قسم طب األطفال بشأن تعيين الطبيبة / اهاد محمود عبد السالأ  _ لشغل وظيفة مدرس مساعد بالقسم. 768 /18

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 

_ أستاذ زائر بالقسم  عبد الكريم الشاذلى األستاذ الدكتور / طارق: خطاب قسم طب واراحة العين بشأن تعيين  768 /19

 . 
 

 نة بفئة العلماء المتميزين .يوافق المجلس على تعيالقرار: 

 

_  على عدأ  يات عبد الرحمن سيدأن الخطاب المقدأ من الدكتورة / أ: خطاب قسم الكيمياء الحيوية والطبية  بش768 /20

نى ضمن أاازتى وذلك أل 30/8/2020إلى  17/7/2020ة من والفتر 15/7/2020الى  16/5/2020حتساب الفترة من إ

مارس العمل كمنسق بية السعودية نظرا لغلق الطيران أجناء اائحة كورونا . علما بأنني كنت أكنت محتجزة بالمملكة العر

 . Onlineلبلوكي بيولوايا الخلية والجهاز الهضمي 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 

فقة علي عدأ النظر عند تكليف المعيدين فى االقساأ المماجلة بين كلية الطب ومعهد انوب : مذكرة بشان الموا768 /21

 مصر لالوراأ ويقتصر فقط النظر الى االطباء المقيمين داخل كل قسم من االقساأ المماجلة فى كلية الطب فقط .

 وافق المجلس  .القرار: 
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 تـــذهمـــــجـــلــــس األســــا
 

 

: خطاب قسم األنف واألذن والحنجرة بشأن تعيين الدكتور / محمد مصطفى عثمان  768 /22

 _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

: خطياب قسييم التشيريح األدمييى وعلييم األجنية  بشييأن تعيييين اليدكتور / محمييد هاشييم  768 /23

 محمد _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم . 
 وافق المجلس  .رار: الق

 

: خطاب قسم االمراض الباطنة  بشيأن تعييين اليدكتورة / غيادة عبيد اليرحمن محميد  768 /24

 تخصص الدقيق ) الغدد الصماء والسكر (  . المحمد  _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

حميد محميد عليي عبييد هللا  الباطنة  بشأن تعييين اليدكتور / أ : خطاب قسم االمراض 768 /25

 _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم تخصص ) طب الحاالت الحرجة ( . 
 وافق المجلس  .القرار: 

 

حميد يين الدكتورة / سهير مصطفي قاسم أمراض الباطنة  بشأن تع: خطاب قسم األ 768 /26

 _ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم تخصص ) طب الحاالت الحرجة ( .
 س  .وافق المجلالقرار: 
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 -ثانيا: شئون الطالب : 
***************  

 . (  2+ 5: مذكرة بشأن مناقشة اإلطار العاأ األسترشادى للوائح كليات الطب ) مرحلة البكالوريوس  768/  27

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .  2023/  2/  12ريخ ر إاتماع لجنة شئون التعليم  بتا: محض 768 /28

 وافق المجلس  .ر: القرا

 

 .  2024/  2023: مذكرة بشأن األعداد المقترح قبولها فى العاأ الجامعى  768 /29

 وافق المجلس  .القرار: 

 

مقيدة بالفرقة األولى  للطالبة / أسماء محمد محمد حسين _: مذكرة بشأن تعديل دراة مادة الكيمياء الحيوية  768 /30 

( فى حين  141حيث أنها حصلت على ) حيث أن الطالبة باقية لإلعادة  2017ر مايو دو 2017/  2016للعاأ الجامعى 

% مقبول ( بدال  64.8بنسية  518( وبالتالى تم تصحيح الخطاءوأصبح المجموع الكلى )  97المفروض تنزل لمقبول ) 

 % ايد ( .  70.3بنسبة   562من ) 

 . ر القانونى للجامعة على العرض على السيد المستشاوافق المجلس القرار: 

 

بشأن إضافة نشر بحث  ية لشئون التعليم والطالبالكلأ . د / وكيل  السيد : مذكرة بشأن المقترح المقدأ من  768/  31

علمى فى أى مجلة علمية مفهرسة للطالب كبديل لمقرر أختيارى قبل التخرج فى أى فصل دراسى بمعدل بحث واحد لكل 

 .   األستاذ الدكتور / هالل فؤاد حتةجنة الطالب المسئولة عن األبحاث والمنسق لها طالب وذلك بالتواصل مع ل

 وافق المجلس  .القرار: 

 

قد تم قبول  2022/2023هذا العاأ الجامعى ه فى إن: مذكرة بشأن عدأ زيادة عدد الطالب بكلية الطب حيث 32/768

طالب معادلة +  50طالب تنسيق +  200 )  لهذا العاأ كانتاألعداد المقترحة  إنعلى الرغم كبيرة من الطالب  أعداد

ؤجر سلبا على العملية التعليمية  فالرااء تقليل األعداد المقبولة العاأ الجامعى ت األعداد  زيادةوحيث ان  ( طالب وافد  150

 .  2024/  2023القادأ 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ المقييد بالفرقية االوليى             مصطفى عبد العليم مصطفى بيومىالطالب / أ من : مذكرة بشأن العذر المرضى المقد 768 /33

 ة تحريرى وعملى عذر مرضى مقبول .ألحتساب تغيبة عن أمتحانات  بلوك بيولوايا الخلي  2023/  2022

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 2023 /2022المقيد بالفرقة االولى هيذا العياأ _  كربراهيم بابالطالب / منير بدرالدين إ: مذكرة بشأن وقف قيد  768 /34

 وذلك للمرة االولى .

 وافق المجلس  .القرار: 
 

           (  هليية)األ _ المقييد بالفرقية االوليى  محمود نوراليدين محميدالطالب / : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدأ من  768 /35

)النظيرى  2023للفرقة االولى دور ينياير  مريض والطبيب والمجتمع ألحتساب تغيبة عن أمتحان بلوك ال  2023/  2022

 عذر مرضى مقبول .+ العملى ( 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

_ المقيد بالفرقية الاانيية   الطالب / عمر أسامه ابراهيم حسانين حسن  مذكرة بشأن العذر المرضى المقدأ من  :  768 /36

 -:التىاك ان البلوك )النظرى والعملى(عذر مرضى مقبولألحتساب تغيبه عن امتح 2023/  2022

 

 المواد المتغيب فيها  فترة غياب البلوك االسم م

 2مقدمة رعاية المريض  16/2/2023و 15/2 و 14/2  عمر أسامه ابراهيم حسانين حسن 1

 وافق المجلس  .القرار: 
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        _ المقيييدة بالفرقيية الاانييية سييماء فيياروق فييؤاد بييدوى  الطالبيية / أمييذكرة بشييأن العييذر المرضييى المقييدأ ميين  : 768 /37

عمال السنة والنظرى والعملى (عذر مرضيى مقبيول عن امتحان بلوك الجهاز الهضمى )أ ألحتساب تغيبها 2023/  2022

 -التى:اك

 

 فترة الغياب  فترة غياب البلوك االسم م

ل عمابلوك الجهاز الهضمى ) أ سماء فاروق فؤاد بدوى أ 1

 عملى ( –نظرى  –سنة 

الى  29/1/2023من 

11/3/2023 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ المقيييد بالفرقيية االولييى             بييراهيماحمييد إسييحق مييازن إالطالييب / مييذكرة بشييأن العييذر المرضييى المقييدأ ميين  : 768 /38

 لى عذر مرضى مقبول .ة تحريرى وعمألحتساب تغيبة عن أمتحانات  بلوك بيولوايا الخلي  2023/  2022

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 2023/  2022ميين الطييالب األتييى أسييما_هم بعييد _ المقيييدين بالفرقيية االولييى  ةالمقدميي األعييذار مييذكرة بشييأن : 768 /39

عميال السينة التحرييرى والعمليى (وكيذلك بليوك الميريض والطبييب عين أمتحانيات بليوك مبيادى تشيريح) أ ألحتساب تغييبهم

 .  كما هو موضح بالمذكرةمقبول  رى والعملى ( عذر عمال السنة التحري) أ     والمجتمع

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 وذليك إلحتسياب  2023/  2022العذر المقيدأ مين الطيالب الوافيدون _ المقييدين بالفرقية األوليى   : مذكرة بشأن768 /40

ة والتحريييرى ( ب بليوك مبيادىء التشييريح ) أعميال السيينة تغييبهم عين أمتحانييات بليوك مبييادىء دراسية الطيب ) أعمييال السين

والتحريييرى والعملييى ( بوكييذلك بلييوك المييريض والطبيييب والمجتمييع ) أعمييال السيينة والتحريييرى والعملييى ( كمييا هييو مبييين 

 الغياب بعذر مقبول . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

             ولييييىن بالفرقيييية األالمقيييييد_ هم بعييييد سييييماؤعييييذر القهييييرى المقييييدم ميييين الطييييالب  األتييييى أ:  مييييذكرة بشييييأن ال768 /41

عمال السنة والتحرييرى والعمليى ( بعيذر مقبيول عن أمتحانات  بلوك مبادى تشريح )أألحتساب تغيبهم    2023/  2022

 .-وهم :

 مالحظات  اسم  البلوك االسم أ

 بلوك مبادى تشريح االنسجة  عبد الرحمن الطيب الصديق الخليفة   1

 عملى ( –تحريرى –ال سنة ) أعم
29/12/2022 

 بلوك مبادى تشريح االنسجة  محمد يونس محمد احمد محمود  2

 عملى ( –تحريرى –) أعمال سنة 
13/12/2022 

 بلوك مبادى تشريح االنسجة  ابرار ابراهيم محمد حفظ هللا 3

 عملى ( –تحريرى –) أعمال سنة 
14/12/2022 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

  . ) بعد التظلمات ( 2022حصائية الفرقة السادسة دور سبتمبر :  مذكرة بشأن إ768 /42
 وافق المجلس  .القرار: 

 

 -: العالقات الثقافية: ثالثا 
*************** *** 

مدرس مساعد  – سارة على حسن صديق /بالسيدة الطبيبةالمشترك الخاصة  اإلشراف: مذكره بشأن مد بعاه 768 /43

 0 15/1/2023بالداخل لمدة عاأ اعتبارا من المناطق الحارة والجهاز الهضمى  بقسم طب

 وافق المجلس  .القرار: 
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 0د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0مكتب أ 

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

 
 2023فبراير ة لشهر : محضر إاتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئ 768 /44

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 .2023فبراير : محضر إاتماع لجنة المعامل  لشهر  768 /45

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 

 

 .  2023 فبراير  :  محضر إاتماع لجنة المكتبات  لشهر 768 /46

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 
 

 وحدة ضمان الجودة 

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

 

 أ .2022 -2021عتماد التقرير السنوي للكلية لعاأ كرة بشأن إمذ:   768 /47

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 داء للعملية التعليمية للبرنامج الدراسي للطالب . مذكرة بشأن إعتماد دليل تقييم األ:   768 /48

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 أ . 2025- 2023اء هيئة التدريس عضطة التدريبية والخطة التنفيذية ألمذكرة بشأن الخ:   768 /49

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 عضاء هيئة التدريس ) القيادات ( .  رأي أ ستطالعمذكرة بشأن دراسة تحليل أ:   768 / 50

 وافق المجلس  .القرار: 

 

  أ .  2022-2021الواحدات التعليمية والمقررات عاأ  عتماد تقرير البرنامج وتقاريرمذكرة بشأن إ:   768 /51

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 : مذكرة بشأن تحسين مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية . 768 /52

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 .  2022/  2021: مذكرة بشأن إعتماد الدراسة التدقيقية إلمتحانات مرحلة البكالوريوس عن عاأ  768 /53

 وافق المجلس  .القرار: 
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  مجالس األقسام :
 

 عالج االورام والطب النووي: قسم 1/768

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

 م1/2023/ 10محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 قسم التشريح االدمي وعلم االجنه  :2/768

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

  2022/  2/  14،  م 19/1/2023  -م 22/12/2022 – م11/2022/ 20محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 قسم االشعة التشخصية  :3/768

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

 م 12/12/2022 –م 14/11/2022 –م 10/10/2022محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة التجميل والحروق : قسم 4/768

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

 م2/2023/ 13محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة العظام : قسم 5/768

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

 م1/2023/  15 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة المخ واألعصاب: قسم 6/768

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

 م24/1/2023جتماع مجلس القسم محضر إ

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الجراحة العامة : قسم 7/768

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

  م12/2022/ 12محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 التخدير والعناية المركزة وعالج األلم : قسم 8/768

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

 م1/2023/ 22إجتماع مجلس القسم محضر 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 طب األطفال: قسم 9/768

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

  2023/  2/  12 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 األمراض العصبية والنفسية : قسم 10/768

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

  2023/  2/  12 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 
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 الطفيليات : قسم 11/768

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

  2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الصدرية : قسم 12/768

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

 2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية : قسم 13/768

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

 2023/  2/  14 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الهستولوجى  : قسم 14/768

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

 2023/  2/  8 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الصحة العامة قسم  :  768/  15

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

 2023/  2/  15 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الكيمياء الحيوية الطبيةقسم  :  768/  16

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

 2023/  2/  15 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة القلب والصدر : قسم 17/768

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

 2023/  2/  8 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 طب القلب واألوعية الدموية  : قسم 18/768

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

 2023/  2/  14 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة االوعية األوعية الدموية  : قسم 19/768

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

 2023/  2/  14 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  : قسم 20/768

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

 2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 
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 الفسيولوجى: قسم 21/768

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

  2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى: قسم 22/768

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

  2023/  2/  12 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 االمراض الجلدية والتناسلية وامراض الذكورة : قسم 23/768

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

  2023/  2/  15 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 التوليد وأمراض النساء: قسم 24/768

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

  2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 االنف واالذن والحنجرة : قسم 25/768

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

  2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الطب الشرعي والسموم االكلينكية : قسم 26/768

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

  2023/  2/  20 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الباثولوجيا : قسم 27/768

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

  2023/  2/  13 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 
 

 التخدير والعناية المركزة  : قسم 28/768

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

  2023/  2/  15 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل   : قسم 29/768

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

  2023/  2/  20 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 
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 خ واالعصاب    جراحة م: قسم 30/768

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

  2023/  2/  20 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 التشريح االدمي وعلم االجنة    : قسم 31/768

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

  2023/  2/  14 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 طب وجراحة العين  : قسم 32/768

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

 2023/  2/  12 محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 الفارماكولوجى: قسم 33/768

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

  2023/  2/  14 محضر إجتماع مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلس                                                   عميد الكلية أمين الم               

                                                                       

  

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