
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

 

  

    أمانة مجلس الكليه   

      مــــــــحــضــــر إجــــتــــــماع                                           

 (767 ) مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم                                   

 

 22/1/2023حد الموافق المنعقد يوم األ     

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

 

 رئيس المجلس :

   
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطية                  عميد الكلية            

     

 وكــــــــــالء الكليـــة :      

 
 ـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالباألستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                        وكيل الــكـلي         

 

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

 

 مجتمع وتنمية البيئةاألستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                               وكيل الكلية لشئون خدمه ال         
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 رؤســــــاء األقســــام : 
 

                         

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعــة   )امين المجلس (                        األستاذ الدكتور/ نها عبد الحليم عفيفى

 يظ يونس                           رئـــــيــــس قسم الطفيليات األستاذ الدكتور /  دعاء عبد الحف

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                     داليا أحمد حامد السرس         الدكتور /األستاذ           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى        األستاذ الدكتور/ حنان سيد محمد فرغلى                               

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

 نساءرئيس قسم التوليد وأمراض ال  السنوسى                        علوانى الدريمى  األستاذالدكتور /          

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                        األستاذ الدكتور /  هانى أحمد إبراهيم المربع                                     

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

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

 رئيس قسم طب االطفال  االستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالى                                                

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

 رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة            االستاذ الدكتور / محمد اليمنى قبيص                                              

 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                                                    األستاذ الدكتور/ امانى اوسامه محمد           

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

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                 األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                 

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

 لنووياألستاذ الدكتور / سمير شحاته محمد عيد                               رئــيـس قــسـم عالج األورام والطب ا           

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

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

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

 رئيس قسم الفسيولوجيا                        األستاذ الدكتور / نشوى على عبد المطلب  حسين                    

  ,رئيس قسم التشريح                                                               االستاذ الدكتور / هدى احمد محمد         

 رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق     اذلى                           األستاذ الدكتور / محمد محمود ثابت الش           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه                                االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدين             

 رئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى االرومان  ف                              االستاذ الدكتور / عمرو أحمد على يوس           

 ولوجى                 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـ  مصطفى                          األستاذ الدكتور / نشوى أحمد محمد

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

 رئيس قسم طب االسره                                   االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران    

 

 األساتــــــذة:
 

 أستاذ الفسيولوجي                             كتور / إبتسام محمد حسن           األستاذ الد

 أستاذ طب وجراحة العين        ى  محمد                    االستاذ الدكتور/  أشرف خلف الحسين

 يولوجيا الطبيه والمناعه أستاذ  الميكروب              د الفقي                    االستاذ الدكتور /  محمد علي محم

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                             األستاذ الدكتور / زغلول ثابت محمد إبراهيم 

 أستاذ الفارماكولوجى                براهيم الدسوقى             االستاذ الدكتور /  إيهاب سعيد إ

  أستاذ الهستولوجى                                  ميد االستاذ الدكتور /  كوثر محمد عبد الح

 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      ين حسن محمد مغربى            االستاذ الدكتور /  محمد حسام الد           

       أستاذ الروماتيزم والتأهيل             الدين مهران              األستاذ الدكتور / صفاء على جمال 

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

 أستاذ  الطفيليات                 الحكيم                  االستاذ الدكتور/  هناء يوسف عبد 

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية       مد                  /   حسام الدين جالل محمد مح االستاذ الدكتور             

 استاذ التخدير                    االستاذ الدكتور /  عصام محمد عبد المجيد مناع                

 أستاذ الكيمياء الحيوية                  حسن حسين                 االستاذ الدكتور/  حسنى على

 وجيا اإلكلينيكيةالباثول أستاذ                   عبد الرحمن               األستاذ الدكتور / محمد زكريا 
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 أستاذ االمراض العصبية والنفسية     االستاذ الدكتور/ نهى محمد أبو الفتوح                                   

 االستاذ الدكتور /  خالد ابراهيم عبد الرحمن                                 أستاذ طــــب االطفــــال 

 دى أحمد على مخلوف                                     مدير وحدة ضمان الجودةاألستاذ الدكتور/ ه

 أستاذ  الصحة  العامة  االستاذ الدكتور / فاتن محمد ربيع اسماعيل                                        

 تاذ جراحه العظام   االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق                                          اس

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

 أعضاء  من الخارج   :
 

 نقيب االطباء                       ضياء الدين عبد الحميد       السيد الدكتور / 

 عن الحضور السادة: وأعتذر

 
 رئيس قسم االمراض الصدرية          االستاذ الدكتور /  مها احمد سيد الخولي                           

 ــــــــــــام  رئيس قسم جراحة العظــــ   األسناذ الدكتور /  محمد مصطفى الشرقاوى                              
 أحمد محمد كمال المنشاوى                               أستاذ جراحة القلب والصدر                  / االستاذ الدكتور

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

 يهاب فوزى عبده                                          المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيهاألستاذ الدكتور/  إ
 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية       االستاذ الدكتور /  عماد الدين كمال على إبراهيم                                 

  أستاذ التوليد وامراض النساء                           االستاذ الدكتور/  احمد إبراهيم حسانين حسن    

 االستاذ الدكتور / ألفت مصطفى نصر عبد الناصر الشناوى               أستاذ االمراض الصدرية
 أستاذ مساعد طب العيون           السيد الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمد وصفى                                  

 مدرس التشريح االدمى وعلم االجنه           الدكتور / هايدى رفعت محمد احمد                                              

 

 وتغيب عن الحضور السادة :

 

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

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

 رئيس قسم الجراحة العامة       االستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد مصطفى حمد                                  

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة  ب                              م عبد الوهااالستاذ الدكتور/  احمد عبد العلي

 استاذ جراحة المخ واالعصاب                               مد  االستاذ الدكتور / محمد السيد محمود أح
 احة العظامأستاذ جر                                   األستاذ الدكتور/  خالد محمد حسن على    

 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين     األستاذ الدكتور /  محمد عالء الدين مبارك  عبد الرحمن             
 االستاذ الدكتور /  نرمين عبد المنعم                                           أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا

 أستاذ أمراض القلب    ء أحمد فؤاد                                          االستاذ الدكتور / دعا

 أستاذ جراحة المسالك البولية   االستاذ الدكتور / محمد أحمد شلبى                                          
 استاذ مساعد االمراض الجلديه والتناسليه            السيد الدكتور / هشام زيان عبد الحافظ ابراهيم                              

 مدرس طب االطفال        الدكتور /  خالد هاشم محمود                                             

 مدير مديرية الشئون الصحية          السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                              

 عميدة كلية التمريض        ور /  سماح محمد عبد هللا                                  السيد الدكت

 أستاذ التشريح                            االستاذ الدكتور /  رفعت شحاته محمد السيد     
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 اوال : المصادقة علي محضر الجلسة السابقة
************************** 

 2022/ 12/ 25( المنعقد في  766ي محضر الجلسة رقم ) المصادقة عل
 

 القرار : تمت المصادقه .  

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

 

 

 0مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية عن سير العمل بالكلية ومشروعاتها 
 

 أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                   

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

 

 -أوال : شئون االفراد :

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

_  شدلتوتالددكتورة / إيمدان صدالح الددين جدابر : خطاب قسم الطب الشررع  والسرموا األكلينيكيرة بشرعي تعيرين  767/  1

 لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

لشرغل وظيفرة اسرتاذ مسراعد  – سدراء السديد محمدد عشدرىالددكتورة / إاكولوج  بشرعي تعيرين : خطاب قسم الفارمر 2/767

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

  لشرغل وظيفرة اسرتاذ مسراعد –  عبددالمنعم عبدد اإلمدام الددكتورة / رانيدا: خطاب قسم الفارماكولوج  بشرعي تعيرين  3/767

 بالقسم .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل الدكتور / محمد فداروق  محمدد عبدد الحدافظ : خطاب قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بشعي تعيين  767 /4

 وظيفة أستاذ مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشررغل  الدددكتور / نصددر الدددين عبددد العددال محمدددسررم جراحررة المسررالك البوليررة والتناسررلية بشررعي تعيررين : خطرراب ق 767 /5

 وظيفة أستاذ مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشغل  الدكتورة / أسماء صالح الدين جابر شلتوت: خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  بشعي تعيين  767 /6

 ستاذ مساعد بالقسم . وظيفة أ

 وافق المجلس  .القرار: 

 

أالء محمدد محمدود حمددى الددكتورة / : خطاب قسم األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الرذكورة  بشرعي تعيرين  767 /7

 _ لشغل وظيفة مدرس  بالقسم .  محمد 

 وافق المجلس  .القرار: 
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_ لشررغل وظيفررة  أالء صددالح عبددد الغنددى خلددف هللا الدددكتورة / : خطرراب قسررم األمررراض الصرردرية  بشررعي تعيررين  767 /8

 مدرس    بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة مدرس بالقسم .  أمير خليفة محفوظ خليفة /دكتورال: خطاب قسم طب القلب واالوعية الدموية بشعي تعيين 767 /9

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 بالقسم .    لشغل وظيفة مدرس_  الدكتورة / شيماء إبراهيم محمدنف واألذي والحنجرة بشعي تعيين خطاب قسم األ: 767/  10

 وافق المجلس  .القرار: 

 

الددددكتورة / نسدددرين إسدددماعيل إبدددراهيم : خطررراب قسرررم الطرررب الطبيعررري والرومررراتينا والتع يرررل بشرررعي تعيرررين  767/  11

 _ لشغل وظيفة  مدرس بالقسم . اسماعيل

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشررغل  الدددكتورة / دينددا محمددد مددراد صددالح: خطرراب قسررم الطررب الشرررع  والسررموا األكلينيكيررة بشرراي تعيررين  767/  12

 وظيفة مدرس بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

ظيفرة _ لشرغل والددكتورة / رضدوى عدوض عبدد الحفديظ إبدراهيم : خطاب قسم األمراض الباطنة بشرعي تعيرين  767/  13

 مدرس  ) امراض الكل  ( بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة مردرس  الددكتور / محمدد سديد عبدد العدال: خطاب قسم التخدير والعناية المركنة بشرعي تعيرين   767/  14

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة مردرس  لدكتور / محمدد عدادل عبدد الكدريما: خطاب قسم التخدير والعناية المركنة بشعي تعيين  767/  15

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

   _ لشرغل وظيفرة مردرس مسراعد الطبيدب / بيتدر باسدم حلديم: خطاب قسم التخدير والعناية المركنة بشعي تعيرين  767/  16

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 الطبيبة / ياسمين صالح عبدد الدرحيم  والتناسلية وأمراض الذكورة  بشعي تعيين  : خطاب قسم األمراض الجلدية 767 /17

 _ لشغل وظيفة مدرس مساعد  بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل  الطبيبدة / أسدماء نبيدل بددر سديد   : خطاب قسرم الطرب الطبيعر  والرومراتينا والتع يرل   بشرعي تعيرين  767 /18

 بالقسم . وظيفة مدرس مساعد  

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة مردرس      أميدرة عمداد الددين عبدد هللا   /الطبيبدة : خطاب قسم األمراض الصدرية  بشرعي تعيرين  767 /19

 مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 
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_ لشرغل وظيفرة مردرس  مسراعد    محمدد رجدب عثمدان    /الطبيدب : خطاب قسم األمرراض الباطنرة بشرعي تعيرين  767 /20

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشررغل وظيفررة مرردرس  مسرراعد  إسددراء ندداجح أدم     / ةالطبيبدد: خطرراب قسررم األمررراض الباطنررة بشررعي تعيررين  767 /21

 امراض الدا األكلينيكية   بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_  الطبيبدة / فاطمدة عداطف أبدو غزيدل: خطاب قسم الهستولوج  ) علم األنسجة وبيولوجيا الخليرة ( بشرعي نقرل  767 / 22

 جامعة الوادى الجديد وذلك عل  درجة شاغرة لديهم .  –المعيدة بالقسم إل  قسم الهستولوج  _ كلية الطب 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشغل وظيفرة  الطبيبة / لبني عامر عربي أحمدالروماتينا والتع يل بشعي تعيين : خطاب قسم الطب الطبيعي و 767 /23

 مدرس مساعد بالقسم . 

 القرار: وافق المجلس  .

 

_ لشرغل  الطبيبة  / الزهدراء عدوني فتحدي أحمدد: خطاب قسم الطب الطبيعي والروماتينا والتع يل بشعي تعيين  767 /24

 وظيفة  مدرس مساعد بالقسم . 

 ار: وافق المجلس  .القر

 

. لشررغل وظيفررة  مرردرس مسرراعد    الطبيبددة  / شدديماء صددابر تددوني: خطرراب قسررم األمررراض الباطنررة بشررعي تعيررين  767 /25

 أمراض الدا االكلينيكية بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة  سدين عيسدىالطبيبدة / جهداد ح: خطاب قسم الطب الشرع  والسرموا األكلينيكيرة بشرعي تعيرين  767/  26

 مدرس مساعد . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة مردرس  الطبيبدة  / نجدالء مصدطفى عبدد الحدافظ: خطاب قسم طب وجراحة العين بشعي تعيين  767/  27

 مساعد بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

بالقسم    _ لشغل وظيفة مدرس مساعد مد رمضان أحمدالطبيب / مح: خطاب قسم الجراحة العامة بشعي تعيين  767/  28

. 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

: مذكرة بشعي إنشاء قسم جراحة األطفال بكلية الطب علما بعنه يمنح درجة الدكتوراة ف  جراحرة األطفرال طبقرا  767/  29

 .  2016/  1/  13( لسنة  128للقرار الوزارى رقم ) 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

كعسرتاذ زاررر بالقسرم حيره أنره  – الدكتور / حمددان عبدد الدرحيم أحمدد: خطاب قسم جراحة العظاا بشعي تعيين  767/  30

 يعمل نارب رريس قسم العمود الفقرى بمستشف  أيرفورت بدولة ألمانيا . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 2019/  2018من دفعت    2023/  2022عن عاا  تكليف المعيدين باألقساا األكلينيكية بالكليةمذكرة بشعي : 31/767

 وافق المجلس  .القرار: 
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 مـــــــــجـــــلـــس االســـــاتــذه

 

 

 

: خطاب قسم طب وجراحة العين بشأن تعيين الدكتور / إيهاب إسماعيل أحمدد وصدفى ل لشدغل وظيفدة أسدتاذ    767/  32

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

طاب قسم التخدير والعناية المركزة  بشأن تعيين الدكتورة / إيمان أحمد إسماعيل  ل لشدغل وظيفدة أسدتاذ   : خ 767/  33

 بالقسم . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

: خطدداب قسددم التوليددد وامددراض النسدداء  بشددأن تعيددين الدددكتورة / احمددد نبيددل حسددن  ل لشددغل وظيفددة أسددتاذ    767 /34

 بالقسم . 

 مجلس  .وافق الالقرار: 
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 -ثانيا: شئون الطالب :
***************  

_ المقيرررد بالفرقرررة ال انيرررة             الطالدددب / عبدددد الدددرحمن يحيدددى عمدددر: مرررذكرة بشرررعي العرررذر المر ررر  المقررردا مرررن  767 /32 

 ذر مر   مقبول . ألحتساب تغيبة عن أمتحاي بلوك الجهاز التنفس  والكلوى ع  2023/  2022

 وافق المجلس  .القرار: 

 

             _ المقيررردة  بالفرقرررة ال ال رررة الطالبدددة / هددداجر عمددداد محمدددد علدددى: مرررذكرة بشرررعي العرررذر المر ررر  المقررردا مرررن  767 /33 

) بلررروك البحررره واألكتشررراا ( وإحتسررراب تغيبهرررا عرررن أمتحررراي   2022/  8/  9،  8عرررن تغيبهرررا فررر  أيررراا  2022/  2021

 عذر مر   مقبول .  2022/  2021ريرى  وأعمال السنة دور مايو التح

 وافق المجلس  .القرار: 

 

        : مررذكرة بشررعي العررذر المر رر  المقرردا مررن الطررمب األترر  أسررما  م بعررد _ المقيرردين بالفرقررة ال انيررة  ررذا العرراا 767/  34

كلوى ) النظرى والعمل  ( عذر مر   مقبول و رم ألحتساب تغيبهم عن أمتحاي بلوك الجهاز التنفس  وال 2023/  2022

:-  

 

البلوك المتغيب به  الفرقة األسم م

 الطالب

 فترة الغياب

الجهاز التنفسى بلوك  الثانية بيشوى سامح وليم  غبريال 1

والكلوى ) نظرى 

 وعملى (

ولمدة  2023/  1/  7

 ( أيام 10) 

ى بلوك الجهاز التنفس الثانية محمد أحمد سيد على 2

والكلوى ) نظرى 

 وعملى (

10  /1  /2023 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

         ( بردال مرن 399.5ي حكرم المحكمرة الصرادر بشرعي تعرديل درجرة مرادة التوليرد وأمرراض  لتصربح ) : مذكرة بشع 767 /35 

 .  2021/  2020 _ المقيدة بالفرقة السادسة للعاا الجامع   للطالبة / هدير محمود صابر يوسف(  392.55) 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

للتطرروير الفكرررى والرردعم النفسرر    برايددت ميندددز (  Bright minds ) وحرردة : مررذكرة بشررعي إعتمرراد تشرركيل  767 /36

 لطمب الكلية وأطباء التدريب واألطباء المقيميين . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

              مررررن الطررررمب األترررر  أسررررما  م بعررررد _ المقيرررردين بالفرقررررة ال ال ررررة: مررررذكرة بشررررعي العررررذر المر رررر  المقرررردا  767/  37

/  2022ألحتساب تغيربهم عرن أمتحراي التحريررى والعملر  فر  ) بلروك الجهراز العصرب  ( عرن دور ينراير  2023/  2022

  -عذر مر   مقبول و م : 2023

 مالحظات فترة الغياب إسم البلوك األسم م

 التحريرى والعملى ( أيام 4ولمدة )  12/  18 الجهاز العصبى ظيمفاطمة أحمد عبد الع 1

 التحريرى والعملى ( أيام 4ولمدة )  12/  17 الجهاز العصبى محمد رشيد عبد الرسول 2

 التحريرى والعملى 2022/   12/   22 – 17 الجهاز العصبى مصطفى محمد سعد الدين 3

 وافق المجلس  .القرار: 
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مذكرة بشعي العذر القهرى المقدا من الطمب المو حة أسرما  م بالمرذكرة ) الوافردوي ( _ المقيردوي بالفرقرة :  767/  38

ألحتساب تغيبهم عن أمتحاي بلوك مبرادىء دراسرة الطرب ) أعمرال السرنة والتحريررى ( وفر  بلروك  2023/  2022األول  



المرري  والطبيرب والمجتمر  ) أعمرال السرنة والتحريررى  مبادىء التشريح ) أعمال السنة والتحريرى والعمل  ( فر  بلروك

    والعملرر  ( بلرروك بيولوجيررا الخليررة ) أعمررال السررنة والتحريرررى والعملرر  ( كمررا  ررو مبررين قرررين إسررم كررم مررنهم عررذر قهرررى

 مقبول . 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 : مذكره بشعي تعديل تشكيل وحدة متابعة الخريجين . 767 /39

 ق المجلس  .وافالقرار: 
 

( بردال مرن            435.5:  مذكرة بشعي حكم المحكمة الصرادر بشرعي تعرديل درجرة مرادة التوليرد وأمرراض  لتصربح )  767/  40

 .  2021/  2020_ المقيد بالفرقة السادسة للعاا الجامع     للطالب / محمد سمير شحاتة محمد(  392.55) 

 وافق المجلس  .القرار: 
 

( بردال مرن              460:  مذكرة بشعي حكم المحكمة الصرادر بشرعي تعرديل درجرة مرادة التوليرد وأمرراض  لتصربح )  767/   41 

_ المقيرد  للطالب / وليد عداطف عبدد المدنعم عبدد الحدافظ(  791( بدال من )  794( وكذلك مادة الجراحة لتصبح )  453) 

 .  2021/  2020بالفرقة السادسة للعاا الجامع   

 وافق المجلس  .القرار: 
 

( برردال مررن               445:  مررذكرة بشررعي حكررم المحكمررة الصررادر بشررعي تعررديل درجررة مررادة التوليررد وأمررراض  لتصرربح )  767/  42

 .  2021/  2020_ المقيد بالفرقة السادسة للعاا الجامع      للطالب / عبد الرحمن محمد فريد عبد الرحمن(  440) 

 افق المجلس  .والقرار: 

 

: مذكرة بشعي العذر القهرى المقدا من الطمب المو حة أسما  م بالمذكرة الوافدين _ المقيدين بالفرقة  767/  43

ألحتساب تغيبهم عن أمتحاي بلوك مبادْى دراسة الطب ) أعمال السنة والتحريرى ( وف  البلوك  2023/  2022األول  

ريرى والعمل  ( ف  بلوك المري  والطبيب والمجتم  ) أعمال السنة والتحريرى مبادْى تشريح ) أعمال السنة والتح

   0والعمل  ( بلوك بيولوجيا الخلية ) أعمال السنة والتحريرى والعمل  ( كما  و مبين قرين إسم كم منهم عذر مقبول 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

_ المقيدة بالفرقة األول               / أالء حمدى الربيعى الطالبة: مذكرة بشعي العذر المر   المقدا من  767/  44

ألحتساب تغيبها عن أمتحانات بلوك مبادىء تشريح األنسجة المجهرية والعينية وتحريرى وعمل  عذر  2023/  2022

 مر   مقبول . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

للتطروير الفكررى والردعم النفسر    ايدت مينددز () بر  Bright minds: مرذكرة بشرعي إعتمراد و تشركيل وحردة  767 /45

 لطمب الكلية وأطباء التدريب واألطباء المقيميين . 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

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

  *************************************** 
 2023  وتنمية البيئة لشهر يناير : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتم 767 /46

 وافق المجلس  .القرار: 
 
 

 .2023: محضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر يناير 47/767

 وافق المجلس  .القرار: 
9 

 
 

 2023:  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر يناير  767 /48

 وافق المجلس  .القرار: 
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 وحدة ضمان الجودة :



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

 ا . 2025ا حتي عاا 2023ال مثية من عاا  األكاديميةلتدريب القيادات  ةالتنفيذيمذكرة بشعي الخطة :  767 /49

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 ا . 2023عن عاا  اإلستراتيجيةلمتابعة الخطة  ةالتنفيذيمذكرة بشعي الخطة :  767 /50

 وافق المجلس  .القرار: 
 

 شعي إعتماد كتب الواحدات ذات طاب  خاص . : مذكرة ب 767/  51

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ( .  2022 -2021مذكرة بشعي إعتماد تقرير البرنامج لمرحلة البكالوريوس ومقرراته عن عاا ):  767 /52

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ( . 2023-2022مذكرة بشعي إعتماد خطة التحسين للكلية عن عاا ):  767 /53

 وافق المجلس  .ار: القر

 

 مذكرة بشعي إعتماد دليل  ماي الجودة للمتابعة والتقييم . :  767 /54

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ا . 2023المرحة الداخلية لوحدة  ماي الجودة  مذكرة بشعي إعتماد تحديه:  767 /55

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ا .  2025 – 2022 يئة التدريس ومعاونيهم لعاا  ألعضاء دريبية مذكرة بشعي الخطة الت:  767 /56

 وافق المجلس  .القرار:  

 

: مذكرة بشعي إعتماد دليل الممارسة الجيدة لضماي جودة التعليم الطب  وتطبير  المعرايير األكاديميرة فر  مرحلرة  767 /57

 البكالوريوس ) تقييم الطمب ( .

 وافق المجلس  .القرار: 

 

إعتماد دليل الممارسة الجيدة لضماي جودة التعليم الطب  وتطبير  المعرايير األكاديميرة فر  مرحلرة  : مذكرة بشعي 767 /58

 لم الطب  الفعال (.إرشادات التعليم والتعالبكالوريوس ) 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 ت العليا .: مذكرة بشعي إعتماد دليل الممارسة الجيدة ف  أسلوب التعليم والتعلم لطمب الدراسا 767 /59 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

 : مذكرة بشعي إعتماد دليل  الممارسة الجيدة ف  توصيف ومراجعة برامج ومقررات الدراسات العليا .  767 /60 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

  : مذكرة بشعي إعتماد دليل الممارسة الجيدة ف  سياسات وأساليب تقييم طمب الدراسات العليا . 767 /61 

 وافق المجلس  .القرار: 

 

: مذكرة بشعي إعتماد تقارير البرامج والمقررات الخاصة بالدراسات العليا ) ماجستير _ دكتروراه ( . عرن العراا  767 /62 

 .  2022/  2021الجامع  

 وافق المجلس  .القرار: 
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  : األقساممجالس 
 

 :االنف واالذن والحنجرة : قسم  767 /1

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

 

 م 2/1/2023 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

  :عالج االورام والطب النووي : قسم  767 /2

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

 م 6/12/2022 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 ناسلية :  جراحة المسالك البولية والت: قسم  767 /3

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

 

 م 9/1/2023 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جراحة التجميل  :  : قسم  767 /4

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

 

 .م 9/1/2023 محضر إجتماع مجلس القسم فى
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 صدر :القلب وال ة: قسم جراح5/767

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

 . م10/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 العامة :  ة: قسم جراح6/767

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

 م . 7/11/2022 – م10/10/2022محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 العظام :  ة: قسم جراح7/767

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

 م .  13/12/2022محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الباثولوجيا :  : قسم 8/767

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

 م . 9/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الباثولوجيا  االكلينيكية:  : قسم 9/767

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

 م .  2022 /15/11 -م  18/10/2022محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

24 

 



 طب االطفال :  : قسم 10/767

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

  ،                                                                                        م15/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

  

 الفارماكولوجي :   : قسم11/767

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

 ، م3/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم :التولبد وامراض النساء  767 /12

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

 م 9/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم فى 
 أحيط المجلس علما  القرار:

 

 : قسم جراحه المخ واالعصاب : 13/767

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

 م .  10/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

  

 : قسم الطفيليات الطبيه:  14/767

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

 م .  12/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 علما  أحيط المجلسالقرار: 

 

 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه والذكوره  15/767

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

 م . 11/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :قسم الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه :  16/767

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

 م15/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم امراض الباطنه17/767

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

 م . 13/12/2022، م 13/11/2022محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم: االمراض الصدريه 18/767

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

 م10/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 جلس علماأحيط المالقرار: 
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 : قسم  الصحة العامة 19/767

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

 م1/2023/ 9محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم: طب القلب واألوعية الدموية20/767

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

 م10/1/2023محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم التخدير والعنايه المركزه21/767

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

 م1/2023/ 4محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم  الكيمياء الحيويه 22/767

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

 م1/2023/ 18محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الروماتيزم والتأهيل : قسم  الطبيعى و23/767

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

 م1/2023/ 16محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم  جراحة األوعية  الدموية  24/767

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

 م1/2023/ 17محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 المناطق الحارة والجهاز الهضمى  : قسم  طب25/767

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

 م1/2023/ 15محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الطب الشرعى والسموم األكلينيكة : قسم  26/767

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

 م1/2023/ 11محضر إجتماع مجلس القسم 
 يط المجلس علما أحالقرار: 

 

 الفسيولوجيا الطبية  : قسم  27/767

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

 م1/2023/ 10محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 
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 الهستولوجى   : قسم  28/767

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

 م1/2023/ 11محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 ب وجراحه العين : قسم  ط29/767

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

 م1/2023/ 15محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 األمراض العصبيه والنفسية  : قسم  30/767

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

 م1/2023/ 15محضر إجتماع مجلس القسم 
 أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                   عميد الكلية                 

                                                                       

  

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