
   
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       
 

  محــــضــــــــر إجتمــــــــــــاع

  )٧٣٦مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                        
    ٢٠٢٠/  ٣/   ١٧المنعقد یوم الثالثاء الموافق  

  والممتد حتى میعاد مجلس الجامعة   
**************************************  

  
  مكان االجتماع : مكتب السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة            
 موعد االجتماع : الــســاعــة الــــعـــــاشـرة صـــباحــــــــا 

  

      -رئـــیس المجلس:

  على الكلیة  األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال                 رئیس الجامعة والمشرف العام         
  - وكــــــــــالء الكلیـــة:     
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                      األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي                    
  تمع وتنمیة البیئةاألستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                  وكیل الكلیة لشئون خدمھ المج        
  األستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                    وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالب         

   -رؤســــــاء األقســــام :
                            

  رئـــــیــــس قسم الطفیلیات (أمین المجلس )                 األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دیاب                                 
    األستاذ الدكتور/ نھى عبد الحلیم محمد السید عفیفي                      رئیس قسم البكتریا والمناعــة         

  الـــبــاثــولـوجـیـا       ئیـس قـسم ر                                 عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ            
 رئیس قسم الفارماكولوجـى   األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدي                   

  )األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق                            رئیس قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة           
  األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                        رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب       
  رئیس قسم التولید وأمراض النساءأحمد محمد مخلوف                                         األستاذ الدكتور /           
  اء الدین محمد عبد العال                               مدیر مستشفي صحة المرأة                    األستاذ الدكتور /ضی           

  الدكتور / أحمد أبو الوفا عبد الجلیل                                    رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرةاألستاذ 
  رئیس قسم األمراض الصدریة                              األستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع                 

         األستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكیم                                       رئــیــس قــســم الــتــخــدیـر                             
    رئیس قسم طب وجراحة العین                             األستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                     
  األستاذ الدكتور / عالء الدین محمد درویش                                    رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة            
  رئیس قسم طب األطفال          األستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                                               
  األستاذ الدكتور / محمد الطاھر عبد الرحمن                                    رئیس قسم طب المناطق الحارة           
  االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                                              رئیس قسم الجراحة العامة            



٢  
  

  األستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید                     رئیـــس قــــسم األمراض الباطــنة                      
  األستاذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت                     رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام             
  ألستاذ الدكتور/ رجاء حمدي محمد سالمة                         رئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــــــة                ا           
  األستاذ الدكتور / احمد محمد عبد المنعم                            رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة            

  شم محمود                             رئــیـس قـسـم األشعة الـتـشـخـیـصیة األستاذ الدكتور /مصطفى ھا
  األستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدین                          رئیس قسم الصحة العامة 

  األورام والطب النووياألستاذ الدكتور / سمیر شحاتة محمد عید                           رئــیـس قــسـم عالج            
  األستاذ الدكتور / إیمان عباس محمود على                         رئیس قسم الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل           
  األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                          رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین              

  األستاذ الدكتور / رندة حسین عبد الھادي                          رئیس قسم الطب الشرعي والسموم
  األستاذ الدكتور / مروه عبد العزیز احمد عطا هللا                  رئیس قسم الفسیولوجیا                       

   ,رئیس قسم التشریح                                              األستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                   
  األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                                 رئــیــس قــســم جراحة التجمیل والحروق                
  رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیھ        األستاذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدین                                   
  رئیس قسم أمراض القلب ومدیر مستشفى األورمان                           األستاذ الدكتور / حسام حسن على العربي           
  ـــھــسـتـولوجى                 األستاذ الدكتور /سھیر عبد الباقي محمد أحمد                       رئــــیـــس قـــســم ال           

  ,            الدكتور / أحمد محمد فتحي غنیم                             رئیس قسم جراحھ القلب والصدراألستاذ 
  

  - األساتــــــذة:
  

  
  األستاذ الدكتور / منرفا كامل فھمي                                     أستاذ الفسیولوجي

  لدكتور/ جمال حسین حسین                                   أستاذ طب وجراحة العیناألستاذ ا
  األستاذ الدكتور/  محمد مصطفي قطب                                 أستاذ جراحة العظام

     األستاذ الدكتور / وفاء محمد عبد المنعم                              أستاذ الطب الشرعي والسموم
  األستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاھر                           أستاذ الفارماكولوجى   

  األستاذ الدكتور /  محمود خیري عبد اللطیف                        أستاذ جراحة القلب والصدر                 
  أستاذ عالج األورام والطب النووي           األستاذ الدكتور / أمینة محمد مصطفى                      

    األستاذ الدكتور / ھدى أحمد محمد                                     أستاذ التشریح
  األستاذ الدكتور / مصطفى عبد الحافظ أحمد مكي                   أستاذ جراحة التجمیل والحروق           
  محمد عالء الدین مبارك                            أستاذ جراحة األوعیة الدمویة والشراییناألستاذ الدكتور /           

   األستاذ الدكتور / الزھراء إبراھیم أبو العیون                        أستاذ الروماتیزم والتأھیل 
  المستشفى الجامعي الرئیسياألستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                      مدیر 

  األستاذ الدكتور/  لمیاء أحمد عبد العزیز                              أستاذ  الطفیلیات
  أستاذ االشعة التشخیصیة األستاذ الدكتور / ھانى محمد عبد الحكیم                            

  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة               د                األستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أحم
    األستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال                          أستاذ جراحة المسالك البولیة ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة           
  أستاذ التخدیر          محمد حسن بكري                           األستاذ الدكتور /            

  األستاذ الدكتور/  أحمد محمد نصر                                      أستاذ التولید وأمراض النساء
  األستاذ الدكتور / ھبھ أحمد عبد الحفیظ                               أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

  أستاذ أمراض القلب                                األستاذ الدكتور / سلوى رشدي         
  األستاذ الدكتور / خالد حسین أحمد حسین                            أستاذ األمراض الصدریة

  األستاذ الدكتور/ محمد عبد الرحمن احمد                             أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة 
  اب أسامة إبراھیم                                أستاذ جراحة المسالك البولیة األستاذ الدكتور / إیھ

  األستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفي                        أستاذ طــــب األطفال 
  األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلوف                              مدیر وحدة ضمان الجودة

  األستاذ الدكتور / دالیا جالل مھران                                    أستاذ  الصحة  العامة         
  االستاذ الدكتور / أسامة أحمد فاروق                                  أستاذ جراحة العظام 

  
  

  
  
  



٣  
  
  
  
  
  

  -المدرســــــــــــــــــون:          
  

  طیة                                                   مدرس جراحة القلب والصدرالدكتور / أنور أمین ع
    

  

  - أعضاء  من الخارج:
  السید الدكتور / محمد زین الدین حافظ                                     مدیر مدیریة الشئون الصحیة  

   نقیب األطباء         ضیاء الدین عبد الحمید                  السید الدكتور / 
  

  -عن الحضور السادة: أعتذر
  
 أستاذ جراحة المخ واألعصاب   األستاذ الدكتور / رضوان نوبي محمود              -١
 أستاذ الجراحة العامة األستاذ الدكتور / سامى محمد عثمان مسعود -٢
 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا            األستاذ الدكتور / إعتماد حلمي یاسین                        -٣
  
  

  -تغیب عن الحضور السادة:
  
 أستاذ االنف واالذن والحنجرة  االستاذ الدكتور / أحمد عبد الحى الحسینى  -١
 أستاذ األمراض الباطنة األستاذ الدكتور / عصام عبد المنعم صادق البیھ                      - ٢
 أستاذ البكتریا والمناعھ دكتور /  أماني جمال ثابت                                    األستاذ ال -٣
 أستاذ الھستولوجى  األستاذ الدكتور / صفاء أحمد عبد المقصود                          -٤
 میاء الحیویةأستاذ الكی األستاذ الدكتور/  سحر الدیك محمد                                      -٥
 أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  األستاذ الدكتور  /  لیلى عبد الباقي التونى                             -٦
 أستاذ مساعد طب وجراحة العین االستاذ الدكتور / عبد السالم عبد اهللا محمد – ٧
 اذ مساعد طب وجراحة العینأست األستاذ الدكتور / جمال الدین راشد عثمان ربیع -٨
 مدرس الفارماكولوجيالدكتور / عبیر محمد رشاد حسین                                          -٩

 عمیدة كلیة التمریض األستاذ الدكتور / سماح محمد عبد اهللا  -١٠
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  



  
٤  

  

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

                                                                                                                        
   ٢٠٢٠ /٢  /٢٤) المنعقد في    ٥٧٣المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

    ٠مت المصادقةتالقرار:    

  
  

  

    مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة : ثانیًا                                   
                                     **************************   

  

  ٠مذكرة السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة عن سیر العمل بالكلیة ومشروعاتھا 
   ٠لس علما  أحیط المجالقرار: 

  
  
بشأن الموافقة على تعدیل البرامج التدریبیة  االستاذ الدكتور / مدیر مركز االنعاش القلبى الرئوى: خطاب  ٧٣٦/  ١

  -لألقسام االكادیمییة واالكلینیكیة لیكون كالتالى :
  شرط دخول امتحان الجزء االول من درجة الماجستیر لطالب الدراسات العلیا  -الماجستیر :

  شرط منح درجة الدكتوراه لطالب الدراسات العلیا  -كتوراه :الد
على أن یتم تقدیم ھذه الدورات التدریبیة لألقسام االكلینیكیة واالكادیمییة  طبقا للقرار السابق دون تغییر نوعیة الدورات  

  ٠كما ھو موضح بالمذكرة 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  ٠مة المجتمع وتنمیة البیئة شئون خدد / وكیل الكلیة ل ٠مكتب أ 

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

  ٠  ٢٠٢٠  مارس  : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٣٦ /٢
     ٠وافق المجلس  القرار:  
  
  
  

  

   ٠ ٢٠٢٠ مارسمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٣٦ /٣
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

 
  

   ٢٠٢٠مارس :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٣٦ /٤
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
 وحدة ضمان الجودة :
*************   

   ٠ ٢٠٢٥/  ٢٠٢٠مذكرة بشأن  عرض وأعتماد الخطة االستراتیجیة   :٥/٧٣٦
  

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  

  
٥  



  یة: الـمــســائــل الـتـنـفـیـذثالثا                                                   
******************  

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

_ لشغل وظیفة أستاذ  الدكتور / أحمد إبراھیم محمد إسماعیل :  خطاب قسم جراحھ القلب والصدر بشأن تعیین  ٧٣٦/  ٦
  ٠بالقسم  مساعد 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـحافظ بشأن تعیین :  خطاب قسم جراحھ القلب والصدر  ٧٣٦ /٧ ـبد ال ـفاروق ع ـمد  ـلدكتور / أح ـستاذ  ا ـفة أ ـشغل وظی _ ل

  ٠مساعد  بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ســم  ٧٣٦ /٨ طــاب ق فــال  :  خ شــأن طــب االط یــةب نــة العلم یــر اللج جــاء بتقر مــا  طــة ب مــة  االحا یــھ الدائ عــدم ترق شــأن            ب

  ٠بالقسم  _ لشغل وظیفة أستاذ مساعد   یاسر فاروق عبد الرحیم الدكتور / 
     ٠ على ما جاء بقرار اللجنة العلمیة الدائمة  وافق المجلسالقرار: 

  
شــأن  :  ٧٣٦ /٩ فــال  ب طــب االط ســم  طــاب ق یــة  خ نــة العلم یــر اللج جــاء بتقر مــا  طــة ب مــة االحا یــھالدائ عــدم ترق شــأن             ب

  ٠بالقسم _ لشغل وظیفة أستاذ مساعد   اهللا جاد   ن فتح / إیما هالدكتور
     ٠وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة العلمیة الدائمة  القرار: 

  
ـساعد  الدكتور / محمد على رجائى: خطاب قسم جراحة المخ واالعصاب بشأن تعیین  ٧٣٦/  ١٠ _ لشغل وظیفة أستاذ م

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـنى: خطاب قسم جراحة المخ واالعصاب بشأن تعیین  ٧٣٦ /١١ ـفة   الدكتور / أحمد عبد اهللا إسماعیل كیال ـشغل وظی _ ل

   ٠أستاذ مساعد بالقسم 
    ٠وافق المجلس  القرار: 

   

ـسن:  خطاب قسم الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل بشأن تعیین  ٧٣٦/  ١٢ ـبدالرازق ح ـمد رؤوف ع ـلدكتور / مح _ ا
  ٠یفة أستاذ مساعد  بالقسم لشغل وظ
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـستاذ  الدكتور / محمد خیرى على أحمد _ :  خطاب قسم التولید وأمراض النساء  بشأن تعیین  ٧٣٦/  ١٣ ـفة أ ـشغل وظی ل

  ٠مساعد  بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـبدران :  خطاب قسم التولید وأمراض النساء  بشأن تعیین  ٧٣٦/  ١٤ ـمد  ـسف مح ـسراء یو ـفة الدكتوره / إ ـشغل وظی _ ل

  ٠أستاذ مساعد  بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـساعد  الدكتورة / غاده محمدعزت :  خطاب قسم الكیمیاء الحیویھ الطبیھ  بشأن تعیین  ٧٣٦/  ١٥ ـستاذ م _ لشغل وظیفة أ

  ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  

٦  



ـیین : خطاب  ٧٣٦ /١٦ ـشأن تع ـطھقسم جراحة المخ واالعصاب ب ـمد  ـسماعیل مح ـلدكتور / إ ـمدرس    ا ـفة  ـشغل وظی    _ ل
   ٠بالقسم 

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـبدالعلیم   الدكتور: خطاب قسم جراحھ المخ واالعصاب بشأن تعیین  ٧٣٦ /١٧ ـمود ع ـمد مح ـفة  / علي اح ـشغل وظی _ ل

  ٠مدرس   بالقسم 
     ٠  وافق المجلسالقرار: 

  

  
ـساعد    الطبیھ / ھناء محمد محمد سید: خطاب قسم الفسیولوجیا الطبیة  بشأن تعیین  ٧٣٦ /١٨ ـمدرس م _ لشغل وظیفة 

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـفة   صادق سید الطبیب / عمر عرفات : خطاب قسم جراحھ القلب والصدر بشأن تعیین  ٧٣٦/  ١٩ ـشغل وظی ـمدرس _ ل

  ٠بالقسم مساعد  
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـسكر  : خطاب قسم التولید وامراض النساء بشأن تعیین  ٧٣٦ /٢٠ ـبدالرؤوف ع ـمد ع ـفة  الطبیب / ایمن اح ـشغل وظی _ ل

  ٠مدرس مساعد  بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـمد   الطبیبھ / دعاء: خطاب قسم االمراض العصبیھ والنفسیھ بشأن تعیین  ٧٣٦ /٢١ ـبدالعظیم مح ـلدین ع ـشغل  نور ا _ ل

  ٠بالقسم  الطب النفسى  وظیفة مدرس مساعد
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـساعد  الطبیبة / منى على عبد الرحمن: خطاب قسم الفسیولوجیا الطبیة بشأن تعیین  ٧٣٦/  ٢٢ ـمدرس م _ لشغل وظیفة 

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـلس  االستاذ الدكتور / أحمد مخلوفب قسم : خطا ٧٣٦ /٢٣  ـقرار مج ـحص  ـشأن ف _ مدیر مركز تطویر التعلیم الطبى ب

ـضل قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة بالموافقة على نقل ـبو الف ـعاطف أ ـمد  ـیب / مح ـطب _  الطب ـیة ال ـساعد بكل ـمدرس الم _ ال
ـلى  جامعة أسوان  _ إلى قسم الكیمیاء الحیویة _ كلیة الطب _ جامعة أسیوط ـیة ع وأنطباق المعاییر التى أقرھا مجلس الكل

   ٠حالتھ
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
  ٠: بالنسبة للتكلیفات الخاصة باالقسام االكلینیكیة  ٧٣٦ /٢٤ 

ما بالنسبة لألقسام التى تتعارض مع الخطھ یؤجل وافق المجلس   على طلبات االقسام التى تتوافق مع الخطھ أالقرار: 
     ٠القادمة ویتم إعادة االتصال مع االقسام المعنیة  إلى الجلسة

  
لشغل وظیفة _  ٢٠١٦/  ٢٠١٥من دفعة سبتمبر )  ٣: خطاب قسم جراحة القلب والصدر بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٢٥ 

   ٠معید بالقسم 
     ٠  یؤجل للمجلس القادم القرار: 

  

  
  

٧  



ـشأن تك:  ٧٣٦/  ٢٦ ـیة ب ـعدد ( خطاب قسم جراحة المسالك البول ـیف  ـسبتمبر ) _   ٢ل ـعة  ـشغل  ٢٠١٦/  ٢٠١٥ـمن دف ل
   ٠وظیفة معید بالقسم 

     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 
  

  
ـسبتمبر )  ١: خطاب قسم جراحة العظام بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦/  ٢٧ ـعة  ـید_ ٢٠١٦/  ٢٠١٥من دف ـفة مع ـشغل وظی   ل

   ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـعدد ( : خطا ٧٣٦ /٢٨ ـیف  ـشأن تكل ـجرة  ب ـنف واالذن والحن ـسبتمبر )  ١ب قسم اال ـعة  ـشغل _ ٢٠١٦/  ٢٠١٥ـمن دف ل

   ٠بالقسم بوحدة السمعیات وظیفة معید 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
لشغل  _ ٢٠١٦/  ٢٠١٥من دفعة سبتمبر  ) ١: خطاب قسم عالج االورام والطب النووى  بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٢٩

   ٠ید بالقسم وظیفة مع
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـسبتمبر  ) ٣: خطاب قسم طب االطفال  بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٣٠ ـعة  ـید _ ٢٠١٦/  ٢٠١٥ـمن دف ـفة مع ـشغل وظی    ل

  ٠بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
   ٠ید  بالقسم _ لشغل وظیفة مع ) ٢: خطاب قسم التولید وأمراض النساء   بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٣١

     ٠وافق المجلس  القرار:  
  

  
   ٠_ لشغل وظیفة معید  بالقسم  ) ١: خطاب قسم االمراض الباطنة بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٣٢

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  

  
   ٠_ لشغل وظیفة معید  بالقسم  ) ٢: خطاب قسم طب وحراحة العین بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٣٣

     ٠مجلس  وافق الالقرار: 
  

  
ـعدد (  ٧٣٦ /٣٤ ـیف  ـشأن تكل ـسم ) _   --: خطاب قسم طب القلب واالوعیة الدمویة ب ـید بالق ـفة مع ـشغل وظی ـعة ل ـمن دف

  ٠ ٢٠١٦/  ٢٠١٥سبتمبر 
     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 

  

  
  دفعة سبتمبرمن  _ لشغل وظیفة معید بالقسم  ) --: خطاب قسم الجراحة العامة  بشأن تكلیف عدد ( ٧٣٦ /٣٥

 ٠ ٢٠١٦/  ٢٠١٥  
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـعدد (  ٧٣٦ /٣٦ ـیف  ـسبتمبر ) ٦: خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة  بشأن تكل ـعة  ـشغل  ٢٠١٦/  ٢٠١٥ ـمن دف _ ل

  ٠) ٢٠٢٠/  ٢٠١٩بالقسم ( باالقسام االكلینیكیة للعام الجامعى  وظیفة معید 
     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 

  
  

٨  



_ لشغل وظیفة  ٢٠١٦/  ٢٠١٥من دفعة سبتمبر  )٢: خطاب قسم الباثولوجیا االكلینییكة   بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٣٧
  ٠معید  بالقسم 

     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 
  

  
ـعدد ( : خطاب قسم االشعة التشخیصیة   ٧٣٦ /٣٨ ـسبتمبر  )٢بشأن تكلیف  ـعة  ـشغل و ٢٠١٦/  ٢٠١٥ـمن دف ـفة _ ل ظی

  ٠معید  بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
ـید ٢: خطاب قسم االمراض العصبیة والنفسیة  بشأن تكلیف عدد (  ٧٣٦ /٣٩ ـحد مع ـصبیة ، وا ) ( واحد معید أمراض ع

  ٠_ لشغل وظیفة معید  بالقسم  ٢٠١٦/  ٢٠١٥من دفعة سبتمبر  أمراض نفسیة ) 
     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 

  

  
ـعدد (  ٧٣٦ /٤٠ ـیف  ـسم  ) --: خطاب قسم االمراض الصدریة بشأن تكل ـید بالق ـفة مع ـشغل وظی ـسبتمبر٠_ ل ـعة        ـمن دف

٠ ٢٠١٦/  ٢٠١٥  
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
عـــدد (  ٧٣٦ /٤١ یـــف  شـــأن تكل لـــذكورة  ب مـــراض ا ســـلیة وأ یـــة والتنا مـــراض الجلد ســـم اال طـــاب ق عـــة                    )١: خ مـــن دف

  ٠_ لشغل وظیفة معید  بالقسم  ٢٠١٦/  ٢٠١٥ر سبتمب
     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 

  

  
ـیة  ) _ لشغل وظیفة معید بالقسم  --تكلیف عدد ( : خطاب قسم جراحة االوعیة الدمویة بشأن  ٧٣٦ /٤٢ ـجى الكل من خری

  ٠ ٢٠١٦/  ٢٠١٥دفعتى سبتمبر 
     ٠یؤجل للمجلس القادم   القرار: 

  

  
) _ لشغل وظیفة معید بالقسم  من خریجى الكلیة  --خطاب قسم جراحة المخ واالعصاب  بشأن تكلیف عدد ( :  ٧٣٦ /٤٣

  ٠ ٢٠١٦/  ٢٠١٥دفعتى سبتمبر 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

_  الطبیبة / نعیمھ عید محمد عمران: خطاب قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل بشأن رفض تكلیف  ٧٣٦ /٤٤ 
   ٠قیم بقسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل _ لشغل وظیفة معید بالقسم طبیب م
     ٠ على رفض التكلیف وافق المجلس القرار: 

  
  

 :ثانیا:شئون الطالب 
************  

یم ) _ المقیدة بالفرقة الثانیة ( نظام قد الطالبة / ریھام حسن عبد اهللا: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من  ٧٣٦ /٤٥
وأعتبار تغیبھا  ٢٠٢٠/  ١/  ١٩فى مادة التشریح فى الفتره   ٢٠٢٠عن تغیبھا عن أمتحان أعمال السنة  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩

   ٠ عذر مرضى مقبول 
  وافق المجلس  القرار: 

  
   ٢٠٢٠/  ٣/  ١٥: محضر إجتماع لجنة شئون التعلیم بتاریخ  ٧٣٦/  ٤٦

  وافق المجلس  القرار: 
  
  

٩  



  ٠نسبة ألمتحانات الطلبة بال:  ٧٣٦ /٤٧  
االمتحانات إلى نھایة البلوك االخیر من وافق المجلس  بالنسبة للنظام الجدید ( الفرقة االولى والثانیة ) یؤجل القرار: 
  مع االمتحان النھائى  المید ترم وأمتحان  السنة 

  نھایة الراوند إلى إشعار اخر حان والخامسة یؤجل أمتالثالثة والثانیة قدیم ، الفرقة الرابعة بالنسبة للفرق ( 
درجات ) إلى مجموع البریودیك االول وأعمال السنھ  ٥( الفرق الثانیة والثالثة قدیم تم إضافة أمتحان البریودك الثانى ( 

ویتم عمل فاكتوربیزشن وتم تأجیل أمتحانات الدور الثانى للفرقة الخامسة وجمیع االمتحانات حتى منتصف شھر مایو 
   ٠عار اخر إلى إش

  
  وافق المجلس  القرار: 

  
ـصة ٧٣٦/  ٤٨ ـباثولوجى الخا ـمادة ال ـجة  ـعدیل در ـشأن ت ـصادر ب ـشعبان  : مذكرة بشأن حكم المحكمة ال ـیاد  ـلب / ز بالطا

  ) ٢٢٤) بدال من (  ٢٣٢لتصبح (  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩_ المقید بالفرقة الخامسة ھذا العام رضوان ھالل 
  وافق المجلس  القرار: 

  
للطالبة / ریم حسام عبد الرحمن جاد : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الجراحة  ٧٣٦/  ٤٩
) وكذلك ٨٠٦) بدال من ة(  ٨٠٧لتصبح (  ٢٠١٨_ حاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر  الرب

  ) ٤٤٣) بدال من ( ٤٤٥تعدیل درجة مادة التولید وأمراض النساء لتصبح ( 
  وافق المجلس  القرار: 

  
  

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

  

ـسیھ٥٠/٧٣٦ ـجازه الدرا ـمد اال ـمل ـسة للدار : مذكره بشأن  ـمد كا ـمد مح ـمؤمن أح ـبھ  ـمن / ھ ـبارا  ـثان أعت ـعام  ـمدة                _ ل
  ٠بمرتب  ٢٠٢٠/  ٩/  ٧حتى  ٢٠١٩/  ٩/  ٨

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  

  
ـلى: مذكرة بشأن تجمید بعثة االشراف المشترك  ٧٣٦ / ٥١ ـسن ع ـساعد  للسیدة الطبیبة / منھ اهللا سید ح ـمدرس الم _ ال

وذلك لحصولھا على أجازة خاصة لرعایة  ٢٠٢٠/  ٣/  ٢٤حتى  ٢٠١٩/  ٣/  ٢٥بقسم االشعة التشخیصیة فى الفترة من 
   ٠الطفل خالل ھذه الفتره

     ٠وافق المجلس  القرار: 

  
ـمد: مذكرة بشان تجمید بعثة االشراف المشترك  ٧٣٦/  ٥٢ ـمد أح ـسید مح ـعاء  ـبة / د ـساعد  للسیده الطبی ـمدرس الم _ ال

یــة  یــا االكلینیك ســم الباثولوج مــن  بق تــره  تــى  ٢٠١٩/  ١/  ١٦فــى الف بــارا م ٢٠١٩/  ١١/  ٧ح ثــة أعت یــد البع                 نمــ ثــم تجم
  ٠ھذه الفترة  لحصولھا على أجازة خاصة لمرافقة الزوج خالوذلك ل ٢٠٢٠/  ١١/  ٨وحتى  ٢٠١٩/  ١١/  ٧

     ٠وافق المجلس  القرار: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  

  - :األساتذةمــــــجـــــلـــس 
  
: خطاب قسم الصحة العامة  وطب المجتمع بشأن تعیین الدكتور / مدحت عربى  ٧٣٦/  ١

    ٠خلیل صالح __ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
     ٠مجلس  وافق الالقرار: 

  

  
__  محمد أمیر فتحى ریاض  بشأن تعیین الدكتور /  طب االطفال : خطاب قسم  ٧٣٦/  ٢

    ٠لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
 محمد السید محمود  بشأن تعیین الدكتور /  جراحھ المخ واالعصاب: خطاب قسم  ٧٣٦/  ٣

    ٠__ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
     ٠وافق المجلس  القرار: 

  

  
  
  
  

 أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

  األستاذ الدكتور/ طارق عبد اهللا الجمال                    األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دیاب     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢  
   : األقساممجالس 

  :جراحھ المخ واالعصاب : قسم ٧٣٦ /١
*************** ***********  

  مجلس االساتذه ١٠/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :ذن : قسم االنف واال ٧٣٦ /٢

************* *********  
   ٢/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :: قسم التخدیر والعنایھ المركزه ٧٣٦ /٣

*************** ***********  
  ٩/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :اره والجھاز الھضمي: قسم طب المناطق الح ٧٣٦ /٤

********************************   
  ٩/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :: قسم عالج االورام والطب النووي ٧٣٦ /٥

*************** ***********  
  ١٤/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :: قسم جراحھ العظام ٧٣٦ /٦

************ *********  
  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :: قسم طب االطفال ٧٣٦ /٧

******** **********  
  ٢/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :لنساء: قسم التولید وامراض ا ٧٣٦ /٨

*************** ***********  
  ١٠/٢/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  
  :: قسم الباثولوجیا ٧٣٦ /٩

******** **********  
  ٢/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

   : قسم جراحھ التجمیل ٧٣٦ /١٠
*********************  

  ٢/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  
  

٢٣  



  :: قسم جراحھ االوعیھ الدمویھ  ٧٣٦ /١١
*************** ***********  

   ٢/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :: قسم طب القلب واالوعیھ الدمویھ ٧٣٦ /١٢
*************** ***********  

   ٤/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :: قسم  طب جراحھ العین ٧٣٦ /١٣

**************** ******  
  ٨/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  :: قسم جراحھ القلب والصدر ٧٣٦ /١٤
*************** ***********  

  مجلس االساتذه ٣/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :: قسم الفارماكولوجي ٧٣٦ /١٥

*************** ***********  
   ٩/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  :فسیھ: قسم امراض العصبیھ والن ٧٣٦ /١٦
*************** ***********  

   ٨/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :: قسم الھستولوجي  ٧٣٦ /١٧

*************** ***********  
   ٨/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  :: قسم الفسیولوجیا  ٧٣٦ /١٨
*************** ***********  

   ١١/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :: قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ  ٧٣٦ /١٩

*************** ***********  
   ١١/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  :: قسم الطب الشرعي  ٧٣٦ /٢٠
*************** ***********  

   ٩/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  
  
  

٢٤  
  



  :: قسم الكیمیاء الحیویھ ٧٣٦ /٢١
*************** ***********  

  ١/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :عصاب : قسم جراحھ المخ واال ٧٣٦ /٢٢

*************** ***********  
   ١٠/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  :: قسم الطب الطبیعي والروماتیزم ٧٣٦ /٢٣
*************** ***********  

  ١٥/٣/٢٠٢٠,ومجلس االساتذه١٥/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما القرار: 

  
  :: قسم االمراض الصدریھ ٧٣٦ /٢٤

*************** ***********  
  ١٠/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
  

  :: قسم التشریح االدمي  ٧٣٦ /٢٥
*************** ***********  

  ١٣/١/٢٠٢٠, ١٠/٢/٢٠٢٠, ٩/٣/٢٠٢٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠حیط المجلس علما أالقرار: 

  
  :: قسم الصحھ العامھ ٧٣٦ /٢٦

************** *********  
  ومجلس االساتذه  ٢٠٢٠/ ٩/٣محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما القرار: 
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