
  

  

  

  أمانة مجلس الكلیة  

  جـــــــــــــــدول أعـــــــــــــمـــــــال

  )٧٢٥مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
  ٢٠١٩ /٣/  ١٨ الموافق االثنینالمنعقد یوم    

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

              
  أوًال : المصادقة على محضر الجلسة السابقة                                                    
                                                 **********************************  

   ٢٠١٩/  ٢/   ١٩) المنعقد في    ٧٢٤المصادقة على محضر الجلسة رقم (  
  

    مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة   :ثانیأ                                                   
                                                 **************************   

  ٠مذكرة السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة عن سیر العمل بالكلیة ومشروعاتھا 
  

  ٠شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة د / وكیل الكلیة ل ٠تب أ مك
***************************************    

  

  ٠  ٢٠١٩  مارس: محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٢٥ /١
  
  ٠ ٢٠١٩مارسمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٥ /٢
  
   ٠ ٢٠١٩  مارس  تبات  لشھر:  محضر إجتماع لجنة المك ٧٢٥ /٣
  

 وحدة ضمان الجودة : 
*************  

بش�أن تع�ویض الط�الب المت�أخرین ف�ى       االستاذ ال�دكتور / م�دیر مرك�ز تط�ویر التعل�یم الطب�ى والت�دریب       : خطاب ٧٢٥ /٤ 
من الفص�ل الدراس�ى االول   االلتحاق بالكلیة بأعذار مقبولة والذین لم یتمكنوا من االنتظام الطبیعى فى البلوك االول والثانى 

  ٠ ٢٠١٨/  ١١/  ١٩الصادر بتاریخ بالبرنامج الجدید ووفقا لقرار مجلس الكلیة 
  
بشأن إضافة البنود الموضحة بالمذكرة  االستاذ الدكتور / مدیر مركز تطویر التعلیم الطبى والتدریب: خطاب  ٧٢٥ /٥

   ٠س سنوات ) من الالئحة الداخلیة لكلیة الطب نظام الخم ٢٧للمادة ( 
  
بشأن قواعد توزیع درج�ات أعم�ال الس�نة     االستاذ الدكتور / مدیر مركز تطویر التعلیم الطبى والتدریب: خطاب  ٧٢٥/  ٦

  -: ) من الالئحة الداخلیة لكلیة الطب نظام الخمس سنوات كاالتى  ٢٤وفقا للمادة ( للمقرر أو الوحدة التعلیمیة 
   ٠والحضور الفعلى للطالب والتنبیھ على الطالب بھذه االلیات  والغیاب الحضورالتأكد من ألیات جداول  – ١
   ٠تحدید الموقف من االعذار المرضیة التى یقدمھا الطالب   -٢

  * حیث أن نظام النقاط المعتمدة یعتمد الحضور الفعلى للطالب ویحتسب درجات الطالب المخصصة وفقا لذلك 
  



  
٢  
  

   ٠تقریر السنوى للخطة االستراتیجیة : مذكرة بشأن إعتماد ال ٧٢٥/  ٧
  
) مدرس من كل قسم لمتابعة أستیفاء الملفات الخاصة بقسمھم وبوحدة  ٢: مذكرة بشأن إعتماد ترشیح عدد (  ٧٢٥ /٨ 

  ٠دیمى الخاص بھم وذلك للضرورة القصوى) نقاط الجودة فى الملف االكا ١٠حصولھم على (  مضمان الجودة على أن یت
  

  : الـمــســائــل الـتـنـفـیـذیـةثالثا                                                    
                                          ******************  

 أوال : شئون االفراد : 
**************   

لش�غل وظیف�ة اس�تاذ    _  ی�دي ال�دكتورة/ ع�ال محم�ود وھب�ھ جن    :خطاب قس�م التخ�دیر والعنای�ھ المرك�زة بش�أن تعی�ین       ٩/٧٢٥
  ٠مساعد بالقسم 

  
_  ال�دكتور / أحم�د محم�د أحم�د عب�د ال�رحمن الش�نوانى       : خطاب قس�م جراح�ة الم�خ واالعص�اب بش�أن تعی�ین        ٧٢٥/  ١٠

   ٠لشغل وظیفة أستاذ مساعد بالقسم 
  

ظیف��ة م��درس  _ لش��غل والطبی��ب / س��ید حس��ن أحم��د حس��انین : خط��اب قس��م االش��عة التشخیص��یة بش��أن تعی��ین  ٧٢٥/  ١١
   ٠بالقسم 

  
   ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم  الطبیب / محمود عبد العال محمد: خطاب قسم جراحة التجمیل بشأن تعیین  ٧٢٥/  ١٢

  
_ لش�غل وظیف�ة   الطبی�ب / محم�د كام�ل عب�د الناص�ر س�لیمان       : خطاب قس�م ط�ب وجراح�ة الع�ین بش�أن تعی�ین        ٧٢٥/  ١٣

   ٠مدرس بالقسم 
  

لشغل وظیفة مدرس _  الطبیب/ مصطفي عبد العظیم علياالمراض العصبیة والنفسیة بشأن تعیین خطاب قسم : ١٤/٧٢٥
  ٠الطب النفسي بالقسم 

  
   لش�غل وظیف�ة م�درس    _الطبی�ب/ عم�رو محم�د أحم�د ثاب�ت     : خطاب قس�م التخ�دیر والعنای�ة المرك�زة بش�أن تعی�ین       ١٥/٧٢٥

   ٠بالقسم 
  

_ لشغل وظیفة مدرس  الطبیبة / نھلة مصطفى محمودلنووى بشأن تعین : خطاب قسم عالج االورام والطب ا ٧٢٥/  ١٥
   ٠بالقسم 

  
لشغل وظیفة مدرس مساعد _  الطبیبة /إسراء نصر عبد الحكیمخطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة  بشأن تعیین  :١٦/٧٢٥

   ٠بالقسم
  

_ لشغل  بیبة / نورھان محمود عباسالط: خطاب قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى بشأن تعیین  ٧٢٥/  ١٧
   ٠وظیفة مدرس مساعد بالقسم

  
_ لشغل وظیفة مدرس  الطبیب / مصطفى حسنى عبد المجید: خطاب قسم االمراض الصدریة بشأن تعیین  ٧٢٥/  ١٨

 ٠مساعد 
  

م�درس مس�اعد    _ لش�غل وظیف�ة   الطبیبة / أالء قدرى مع�وض : خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة بشأن تعیین  ٧٢٥/  ١٩
   ٠بالقسم 

  



٣  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس مس�اعد      الطبیب�ة / أم�ل عب�د اهللا عب�د ال�رحمن     : خطاب قسم االمراض الصدریة بش�أن   ٧٢٥/  ٢٠

   ٠بالقسم 
  

_ لش��غل وظیف��ة م��درس مس��اعد      الطبیب��ة / الش��یماء محم��د الغری��ب : خط��اب قس��م الھس��تولوجى بش��أن تعی��ین    ٧٢٥/  ٢٠
  ٠بالقسم 

  
لالبحاث الخاصة بالساده اعضاء ھیئھ التدریس المتقدمین للترقی�ات  بشأن الموافقة على جعل نسخة الكلیة  :مذكرة٢١/٧٢٥

  ٠بدال من نسخة االبحاث الورقیة وذلك لحسن سیر العمل  cdاستاذ مساعد ) على قرص  –(استاذ 
  

_  فرید حسن  مھا محمد العزب السیدة الدكتورة/: خطاب قسم الطب الشرعي والسموم االكلینیكیة بشأن نقل ٢٢/٧٢٥
جامعھ حلوان علما بأن النقل على وظیفة شاغرة بالكلیة  _جامعھ اسیوط  الي كلیھ الطب _المدرس بالقسم من كلیة الطب

   ٠وبدون نقل للدرجة المالیة
  
_ الم���درس المتف���رغ بقس���م  كام���ل مع���وض الس���یدة ال���دكتورة / س���ھیر محم���د  : م���ذكرة بش���أن إنھ���اء خدم���ة   ٧٢٥ /٢٣ 

والت�ى   ١٩٩٢) لس�نة   ٤٩ ) من ق�انون تنظ�یم الجامع�ات رق�م (     ١١٧الفارماكولوجى بعد أنتھاء المھلة المحددة من المادة ( 
   ٠ ٢٠١٩/  ٢/  ٢٨فى  ستنتھى  

  
_  للس�ید ال�دكتور / محم�د محم�د أحم�د أدم     خطاب قسم طب القلب واالوعیة الدمویة بشأن طلب معاش مبكر :  ٧٢٥/  ٢٤

   ٠ ٢٠١٩/  ٢/  ١بدایة من نھایة أجازتھ أعتبارا المدرس بالقسم  
  

  ثانیا :شئون الطالب : 
*************  

الث�انى والعم�ل بھ�ذا    : مذكرة بشأن إحتفاظ الطالب ب�درجات أعم�ال الس�نة وترص�د كم�ا ھ�ى ف�ى درج�ات ال�دور           ٧٢٥ /٢٥
   ٠م  ٢٠١٩ – ٢٠١٨القرار بكافة الكلیات  أعتبارا من العام الجامعى 

  
   ٠ ٢٠١٩/  ٣/  ١٤ن التعلیم بتاریخ : محضر إجتماع لجنة شئو ٧٢٥/  ٢٦

  
_ المقی�د بالفرق�ة الثانی�ة ھ�ذا الع�ام       الطالب / محمد عبد القادر أبو بكر: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  ٧٢٥/  ٢٧

عتب��ار تغیب��ھ ع��ذر مرض��ى     ف��ى م��ادة الھس��تولوجى للفرق��ة الثانی��ة وأ  ٢٠١٩ع��ن أمتحان��ات أعم��ال الس��نة   ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠مقبول 

  
_ المقی�ده بالفرق�ة الثالث�ة ھ�ذا       الطالبھ / أالء عثمان خلیفة عب�د الع�ال  : مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  ٧٢٥/  ٢٨

ف�ى م�ادتى الفارم�اكولوجى ، الطفیلی�ات للفرق�ة الثالث�ة وأعتب�ار         ٢٠١٩ع�ن أمتحان�ات أعم�ال الس�نة      ٢٠١٩/  ٢٠١٨العام 
   ٠ھا عذر مرضى مقبول تغیب

  
_ حاص�ل   للطال�ب / أحم�د محم�د راش�د    : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة م�ادة الجراح�ة    ٧٢٥/  ٢٩

) درجة بزیادة أثنان وثالثون درجة  ٧٥١) لتصبح (  ٧١٨من (٢٠١٧على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر 
   ٠ونصف 

  
للطالب / إسالم عب�د الفت�اح محم�ود    حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الھستولوجى : مذكرة بشأن  ٧٢٥/  ٣٠

   ٠) درجة  ١٤٢) لتصبح ( ١٤٠من  ( ٢٠١٩/  ٢٠١٨_ المقید بالفرقة الرابعة ھذا العام أحمد 
  

)  ١٧٦ال م�ن (  ) ب�د  ١٧٨: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة م�ادة الفس�یولوجى لتص�بح (    ٧٢٥/  ٣١
  )  ١٠٨() بدال من  ١١٠) ومادة الكیمیاء الحیویة لتصبح (  ١٠٦) بدال من (  ١٠٩ومادة الھستولوجى لتصبح ( 

   ٠ ٢٠١٩/  ٢٠١٨_ المقید بالفرقة الرابعة ھذا العام   زیاد شعبان رضوان ھاللللطالب /  
  



٤  
  

  ثالثا :العالقات الثقافیة 
************* *  

_ الم�درس   للسید الطبیب / محمود مجدى محمود محمد خلیلكرة بشأن مد المھمة العلمیة بمرتب بألمانیا : مذ ٧٢٥ /٣٢ 
وذل�ك للت�دریب ف�ى زراع�ة         ٢٠٢٠/  ٢/  ٢٨حتى  ٢٠١٩/  ٣/  ١بقسم جراحة المسالك البولیة لمدة عام ثانى أعتبارا من 

   ٠الكلى 
  
_ الم�درس بقس�م جراح�ة     للسید الدكتور / نصر ال�دین محم�د رمض�ان    مد المھمة العلمیة بمرتب: مذكرة بشأن  ٧٢٥ /٣٣ 

  ٠وذلك ألستكمال التدریب وبنفس شروط االیفاد السابقة ٢٠١٨/  ١٢/  ١٢المسالك البولیة لمدة عام ثان أعتبارا من 
  

لتخ�دیر والعنای�ة   _ االس�تاذ بقس�م ا   الس�ید االس�تاذ ال�دكتور / عب�د الراض�ى ش�حاتھ إب�راھیم       : مذكرة بشأن إعارة  ٧٢٥ /٣٤
    ٠المركزة للعمل بوزارة الصحة بدولة الكویت لمدة عام قابل للتجدید أعتبارا من تاریخ السفر

  
_ الم�درس المس�اعد    للسید الطبیب / أحمد ع�الم عب�د الحمی�د محم�د    : مذكرة بشأن مد االجازة الدراسیة بمرتب  ٧٢٥ /٣٥

( نھای�ة الع�ام    ٢٠١٩/  ١٠/  ١٨حت�ى   ٢٠١٩/  ٤/  ١ام أعتب�ارا م�ن   بقسم عالج االورام والط�ب الن�ووى بألمانی�ا لم�دة ع�     
  ٠الخامس والبعثة ككل ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    مجالس األقسام :

  : قسم التشریح االدمى وعلم االجنة : ٧٢٥/  ١
 ******************************  

   ٢٠١٩/  ٢/  ١٨،  ٢٠١٩/  ١/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  
  : قسم الفسیولوجیا الطبیھ٢/٧٢٥

**********************  
  ١٨/٢/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم فى 

  
  : قسم الجراحھ العامھ ٣/٧٢٥

*******************  
  ١١/٢/٢٠١٩، ٨/١/٢٠١٩، ١١/١٢/٢٠١٨محضر اجتماع مجلس قسم فى 

  
  : قسم جراحة التجمیل٤/٧٢٥

******************  
  ٢٠١٩/ ٢/  ١١،  ٤/٣/٢٠١٩سم في محضر اجتماع ق

  
  : قسم جراحة القلب والصدر٥/٧٢٥

 ***********************  
  ١١/٢/٢٠١٩، ٢/٣/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  : قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي ٦/٧٢٥

 **********************************  
   ٤/٣/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  المركزة  ةم التخدیر والعنای: قس٧/٧٢٥

 *************************  
   ٤/٣/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  : قسم الباثولوجیا ٨/٧٢٥

 *****************  
   ٤/٣/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  سیولوجیا الطبیة : قسم الف٩/٧٢٥

 **********************  
    ٤/٣/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  : قسم جراحة المسالك البولیة والتناسلیة ١٠/٧٢٥

 ********************************  
   ١٢/٢/٢٠١٩، ١٢/١/٢٠١٩محضر اجتماع قسم في 

  
  : قسم االشعة التشخیصیة ١١/٧٢٥

 **********************  
  ١٤/١/٢٠١٩، ١١/٢/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  یكیة : قسم الباثولوجیا االكلین١٢/٧٢٥

 ************************  
   ٨/١/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  
  : قسم الطفیلیات ١٣/٧٢٥

 *****************  
   ١٠/٢/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 

  



  
  
  

  التولید وامراض النساء : قسم١٤/٧٢٥
 *************************  

   ١٢/٢/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 
  

  عالج االورام والطب النووي  : قسم١٥/٧٢٥
*****************************   

   ١٢/٢/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس قسم في 
  

  : قسم جراحة العظام ١٦/٧٢٥
 *******************  
   ١٠/٢/٢٠١٩محضر اجماع مجلس قسم في 

  
  : قسم الجراحة العامة : ٧٢٥/  ١٧

 ***********************  
  ٢٠١٩/  ١/  ٨،   ٢٠١٨/  ١٢/  ١١،   ١١/٢/٢٠١٩ي محضر اجتماع مجلس قسم ف

  
  : قسم الھستولوجى : ٧٢٥/  ١٨

 **********************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

   
  : قسم طب االطفال : ٧٢٥/  ١٩

 **********************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  االوعیة الدمویة  :: قسم جراحة  ٧٢٥/  ٢٠

 *****************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم االمراض الصدریة  : ٧٢٥/  ٢١

 *****************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الصحة العامة:٢٢/٧٢٥

**********************  
  ١١/٣/٢٠١٩ماع مجلس القسم في محضر أجت

  
  : قسم  الطب الشرعى والسموم االكلینیكیة : ٧٢٥/ ٢٣

 **********************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب وجراحة العین :  ٧٢٥/  ٢٤

 ****************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الصحة العامة :  ٧٢٥/  ٢٥

 ***********************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب القلب واالوعیة الدمویة : ٧٢٥/  ٢٦

 *******************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  



  
  تناسلیة وأمراض الذكورة :: قسم االمراض الجلدیة وال ٧٢٥/  ٢٧

 ******************************************  
  ٢٠١٩/ ٣/  ١٣محضر إجتماع مجلس القسم 

  
  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل : ٧٢٥/  ٢٨

 ************************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 


