
  

  

  

  أمانة مجلس الكلیة     

  ــدول أعـــــــــــــــمـــــــالــجــــــــ 

  )٧٢٦مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
  ٢٠١٩ /٤/  ٢١ الموافق حدالمنعقد یوم اال   

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

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

   ٢٠١٩/  ٣/   ١٨) المنعقد في    ٧٢٥المصادقة على محضر الجلسة رقم (  
  

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

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

شأن الطلب الرئیسى لحص�ول الخ�رجین   ب السید االستاذ الدكتور / المدیر التنفیذى لمركز االنعاش الرئوىخطاب  ·
           م��ن كلی��ة الط��ب عل��ى ش��ھادة االمتی��از ھ��و الحص��ول عل��ى دورة تدریبی��ة ف��ى االنع��ا ش القلب��ى الرئ��وى االساس��ى      

 )PLS      معتمدة من الجمعیة االمریكیة للقلب / معتمدة من مركز االنعاش القلبى الرئوى وذل�ك أعتب�ارا م�ن دفع�ة (
 ٠ ٢٠١٨خریجى سبتمبر

  
                    بش�����أن الموافق�����ة عل�����ى ترش�����یح     االس�����تاذ ال�����دكتور / رئ�����یس قس�����م التولی�����د وأم�����راض النس�����اء    خط�����اب  ·

_ االستاذ بالكلیة الملكیة البریطانیة ورئیس وح�دة االخص�اب المس�اعد     االستاذ الدكتور / عقوب اهللا عبد اهللا خلف
   ٠بالقسم  ائر سانت توماس بلندن _ أستاذ زوالحقن المجھرى بمستشفى 

  

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

  

  ٠  ٢٠١٩ أبریل : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٢٦ /١
  
  ٠ ٢٠١٩أبریل محضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٦ /٢
  
   ٠ ٢٠١٩أبریل  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر:   ٧٢٦ /٣
  

 وحدة ضمان الجودة : 
*************  

مذكرة بشأن عرض وأعتماد  تقریر متابعة م�دى أس�تیفاء كراس�ة االداء واالنش�طة الخاص�ة بط�الب الدراس�ات        :  ٧٢٦/  ٤
  ٠ ٢٠١٩العلیا عن دور أبریل 

  
  



٢  
  : الـمــســائــل الـتـنـفـیـذیـةثالثا                                                    

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

**************   
_ لشغل وظیفة  الدكتور / محمد عالء الدین حسن محمد: خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن تعیین  ٧٢٦ /٥

   ٠ذ مساعد بالقسم أستا
  
 مس�اعد  _ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ   مع�ین   سھام محم�د / هالدكتوربشأن تعیین  المركزه التخدیر والعنایھ : خطاب قسم  ٧٢٦ /٦

  .بالقسم
   
مس�اعد   _ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ   احم�د عب�د الت�واب عب�ده     ال�دكتور / بش�أن تعی�ین   طب وجراحھ الع�ین  : خطاب قسم  ٧٢٦ /٧

  بالقسم.
  
_ لش��غل وظیف��ة م��درس  الطبی��ب /  عم��ر مك��رم محم��ود قس��م  التخ��دیر والعنای��ھ المرك��زه بش��أن تعی��ین   : خط��اب ٧٢٦ /٨

  بالقسم.
  
_ لش�غل وظیف�ة   الطبیب�ة /  اس�راء احم�د طلع�ت     بشأن تعی�ین  والتأھیل : خطاب قسم  الطب الطبیعي والروماتیزم  ٧٢٦ /٩

  ٠مدرس بالقسم
  

  _ لشغل وظیفة مدرس بالقسم. الطبیب /  مؤمن احمد محمد  عیین : خطاب قسم  طب وجراحة العیون بشأن ت ٧٢٦ /١٠
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس    الطبیب / عبد ال�رحمن محم�د راج�ح    : خطاب قسم التولید وأمراض النساء بشأن تعیین  ٧٢٦ /١١
  ٠مساعد بالقسم 

  
_ لش�غل   ى عب�د الس�الم   الطبی�ب / أحم�د عب�د الراض�    بش�أن تعی�ین     طب القلب واالوعی�ة الدموی�ة   : خطاب قسم  ٧٢٦ /١٢

  ٠وظیفة مدرس مساعد بالقسم 
  

  ٠_ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم  ھ / أمل إبراھیم جاد اهللا الطبیب: خطاب قسم الفسیولوجى  بشأن تعیین  ٧٢٦ /١٣
  

ش�غل  _ ل الطبی�ب / محم�د رج�ب عب�د اهللا ط�ایع      : خطاب قسم جراحة المس�الك البولی�ة والتناس�لیة  بش�أن تعی�ین       ٧٢٦ /١٤
  ٠وظیفة مدرس مساعد بالقسم 

  
_ لشغل وظیفة م�درس مس�اعد    منھ اهللا رفعت على /  ھالطبیب: خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة  بشأن تعیین  ٧٢٦ /١٥

  ٠بالقسم 
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس     نھ�ي رفع�ت عب�د الحمی�د      /  ھالطبیب� : خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة  بشأن تعی�ین   ٧٢٦ /١٦
  اعد بالقسم.مس
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس     علیاء عب�د الرس�ول س�ید     /  ھالطبیب: خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیة  بشأن تعیین  ٧٢٦ /١٧
  مساعد بالقسم. 

  
_ م��درس مس��اعد بقس��م االش��عة   الطبیب��ة / من��ى ج��وده مغرب��ى : خط��اب قس��م االش��عة التشخیص��یة بش��أن نق��ل    ٧٢٦/  ١٨

أسیوط للعمل بكلیة طب االقصر _ بقسم االش�عة التشخیص�یة نظ�را ألنھ�ا م�ن أبن�اء محافظ�ة        التشخیصیة بمستشفى  جامعة 
     ٠االقصر 

  



  
٣  

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

بشأن تشكیل وحدة من أعضاء ھیئة التدریس   االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب: خطاب  ٧٢٦ /١٩
  ٠لمتابعة الخریجین 

  
بزیاده )  ٤٣٩( درجھ بدال من )  ٤٤٢(بتعدیل درجھ ماده االطفال لتصبح  الصادر :مذكره بشأن حكم المحكمھ٢٠/٧٢٦

 الحاصل علي بكالوریوس الطب والجراحھ في دفعھ سبتمبر- للطالب /محمد ھشام عبدالرحیم حسیندرجات ثالث 
٢٠١٨.  

  
بزی�اده  )  ٢٣٧(درجھ ب�دال م�ن   ) ٢٣٩(اده التشریح  لتصبح  بتعدیل درجھ م الصادر :مذكره بشأن حكم المحكمھ٢١/٧٢٦

المقی��ده بالفرق��ھ الرابع��ھ ھ��ذا الع��ام    - /ھانی��ا ع��اطف محم��د عب��د اللطی��ف    ھللطالب��درج��ھ ون��ص الدرج��ھ م��ع جب��ر الكس��ر     
٢٠١٨/٢٠١٩.  

  
)  ٧٧٥م�ن (  ) درج�ة ب�دال    ٧٨٨: مذكرة بشأن حكم المحكم�ة الص�ادر بتع�دیل درج�ة م�ادتى الباطن�ة لتص�بح (         ٧٢٦ /٢٢

) ٤٢٨) درج�ة ب�دال م�ن (     ٤٣٦ال لتص�بح (  ج�ة م�ع جب�ر الكس�ر وك�ذلك م�ادة االطف�       درجة بزیادة أثنى عشر ونصف الدر
_ الحاص�ل عل�ى    محم�د س�ید محم�د عب�د ال�رحمن       للطال�ب /    مع جب�ر الكس�ر   درجة بزیادة سبع درجات ونصف الدرجة 

   ٠ ٢٠١٨بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر   
  

)  ٧٩٨) درج�ة ب�دال م�ن (     ٨٠٠: مذكرة بشأن حكم المحكم�ة الص�ادر بتع�دیل درج�ة م�ادتى الباطن�ة لتص�بح (         ٧٢٦ /٢٣
) درج�ة   ٤٦٠) درج�ة ب�دال م�ن (     ٤٦٢ال لتص�بح (  جة مع جبر الكسر وكذلك مادة االطفدرجة بزیادة درجة ونصف الدر

الحاص��ل عل��ى بك��الوریوس الط��ب والجراح��ة ف��ى دفع��ة   _ یوس��ف ص��الح ال��دین عم��رى أحم��د للطال��ب / بزی��ادة درجت��ان  
   ٠ ٢٠١٨سبتمبر 

  
  ٠ ٢٠١٩/  ٤/  ١٧: محضر إجتماع لجنة شئون التعلیم بتاریخ ٧٢٦/  ٢٤

  
عل�ى تقری�ر اللجن�ة     ٢٠١٩/  ٣/  ٣٠بتاریخ  ٦٩٦: مذكرة بشأن االحاطة بموافقة مجلس الجامعة بجلستھ رقم  ٧٢٦/  ٢٥

المشكلة لدراسة مقترح وضع المقررات الدراسیة النظریة وتدریباتھا العملیة لكلیات الجامع�ة ل�ذا نرج�و التفض�ل باالحاط�ة      
ضاء ھیئة التدریس بموافاة السید / مدیر عام التعل�یم بأس�طوانة تحت�وى عل�ى     والتنبیھ على السادة رؤساء االقسام والسادة أع

المادة العلمیة للمقررات الدراسیة وتدریباتھا مرفق بھا إحصائیة بعدد ساعات كل مق�رر وف�ق الالئح�ة الداخلی�ة للكلی�ة علم�ا       
   ٠م  ٢٠١٩ونیھ یر بأن الساعة العلمیة بنصف قیمة الساعة النظریة وذلك فى موعد أقصاه االول من شھ

  
  ثالثا :العالقات الثقافیة 

************* *  
 _ المدرس محمد كمال احمد محمد الجعفري للسید الطبیب / بمرتب  االجازه الدراسیھ  : مذكرة بشأن مد ٧٢٦ /٢٦

جمع الماده ل ٢٠٢٠/  ٢/  ٢٨حتى  ٢٠١٩/  ٣/  ١لمدة عام ثانى أعتبارا من لمانیا  العظام بأ بقسم جراحة المساعد 
   .العلمیھ

  
للعمل بالمملكھ  عامھجراحة الالبقسم استاذ مساعد _ طارق احمد مصطفي /  الدكتورلسید ااعاره : مذكرة بشأن  ٧٢٦ /٢٧

  العربیھ السعودیھ لمده عام قابل للتجدید اعتبارا من تاریخ السفر.
  

 _ المدرس رضوة علي محمد عبد الوھاب/  ةطبیبالة للسیدبعثھ االشراف المشترك بالداخل : مذكرة بشأن مد  ٧٢٦ /٢٨
او الحصول علي درجھ الدكتوراه  ٢٠٢٠ /٣ /٢حتى  ٢٠١٩/  ٣ /٣لمدة عام أعتبارا من  المیكروبیولوجیابقسم المساعد 

  .تاریخا  ایھما اقرب
  



  
٤  

  
سالك البولیة للعمل بدولة استاذ مساعد بقسم الم_ محمد محمود جاد المولي /الدكتور للسیداعاره : مذكرة بشأن  ٢٩/٧٢٦

  العربیة المتحدة لمدة عام قابل للتجدید اعتبارا من تاریخ السفر. االمارات 
  
  

بقسم المساعد  _ المدرس محمد صالح عبد الكریم شحاتھ  / الطبیب للسیدھ  یالبعثھ الداخل: مذكرة بشأن مد  ٧٢٦ /٣٠
او الحصول علي درجھ الدكتوراه  ٢٠٢٠ /٣ /٣٠حتى  ٢٠١٩/  ٣ /٣١لمدة عام أعتبارا من جراحھ االوعیھ الدمویھ 

  ایھما اقرب تاریخا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مــــــجــــلـــــس االســـــــاتـــــذة

  
  : خطاب قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ وامراض الذكوره  بشأن تعیین  ٧٢٦ /١

  ٠ن _ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم الدكتور / علي محمد عبد الرحمن  مھرا
  
  

         محم���ود خی���ري  بش���أن تعی���ین ال���دكتور /   جراح���ھ القل���ب والص���در   : خط���اب قس���م   ٧٢٦ /٢
  ٠_ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم  عبد اللطیف الھایش 

  
  
محم�د احم�د خلی�ل س�المھ     /بشأن تعیین الدكتور جراحھ القلب والصدر : خطاب قسم  ٧٢٦ /٣

  ٠أستاذ بالقسم _ لشغل وظیفة  عیاد 
  
ایمن السید عب�د الس�الم   /بشأن تعیین الدكتور جراحھ االوعیھ الدمویھ : خطاب قسم  ٧٢٦ /٤

  ٠_ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم  حسب اهللا 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   مجالس األقسام :

  قسم التخدیر والعنایة المركزة ::  ٧٢٦/  ١
 ***************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ٨إجتماع مجلس القسم فى  محضر
  
  : قسم جراحة العظام : ٧٢٦/  ٢

 *********************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم جراحة القلب والصدر : ٧٢٦/  ٣

 **************************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة :: قسم االمراض  ٧٢٦/  ٤

 ******************************************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ٣محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم التولید وأمراض النساء : ٧٢٦/  ٥

 ***************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  ك البولیة :: قسم جراحة المسال ٧٢٦/  ٦

 ***************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ٤محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم عالج االورام والطب النووى : ٧٢٦/  ٧

 ******************************  
  ٢/٤/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٣/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم طب االطفال : ٧٢٦/  ٨

 ********************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ١حضر إجتماع مجلس القسم فى م
  
  : قسم االمراض الباطنة : ٧٢٦/  ٩

 ************************  
   ٢٠١٩/  ٣/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة : ٧٢٦/  ١٠

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

  
  : قسم الفارماكولوجى : ٧٢٦/  ١١

 *************************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ٨،  ٢٠١٩/  ٣/  ١٣ فى  محضر أجتماع مجلس

   
  



  
  قسم جراحھ المخ واالعصاب: :٧٢٦/  ١٢

*****************************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  والروماتیزم:قسم الطب الطبیعي  :٧٢٦/  ١٣

*****************************  
   ٢٠١٩/  ٤/  ٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم الطفیلیات : ٧٢٦/  ١٤

 *******************  
  ٢٠١٩/  ٣ / ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  
  : قسم االنف واالذن : ٧٢٦/  ١٥

*********************  
  ٢٠١٩ / ٤/  ١محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم جراحة التجمیل : ٧٢٦/  ١٦

*********************  
  ٤/٣/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٤/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم الطب الشرعي والسموم االكلینیكیة: ٧٢٦ /١٧

***********************************  
  ٢٠١٩/  ٤/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  الوعیة الدمویة:: قسم طب القلب وا ٧٢٦ /١٨

*******************************  
   ٢٠١٩/ ٤ /٧محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم الباثولوجیا : ٧٢٦ /١٩

*********************  
   ٢٠١٩/ ٤ /٨محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم جراحة االوعیة الدمویة : ٧٢٦ /١٩

******************************  
   ٢٠١٩/ ٤ /٨جلس القسم فىمحضر إجتماع م

  
  : قسم طب وجراحھ العین : ٧٢٦ /١٩

******************************  
   ٢٠١٩/ ٤ /١٤محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم الصحھ العامھ : ٧٢٦ /١٩

**************************  
   ٢٠١٩/ ٤ /٨محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  
  



  
  والنفسیة :: قسم االمراض العصبیة  ٧٢٦/  ٢٠ 

 *********************************  
   ٢٠١٩/ ٤ /٩محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  : قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  : ٧٢٦/  ٢١

*** *********************************  
   ٢٠١٩/ ٤ /٨محضر إجتماع مجلس القسم فى

  
  :  قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة :  ٧٢٦/  ٢٢
** *****************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  

  :  قسم االمراض الصدریة  :  ٧٢٦/  ٢٣
 **************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  
  
  


