
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 محــــضــــــــر إجتمــــــــــــاع

 (737مــجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                        

   2020/  4/  14المنعقد يوم الثالثاء الموافق  
************************************** 

 

 video confranceماع : مكان االجت            

 

 موعد االجتماع : الــســاعــة الــــعـــــاشـرة صـــباحــــــــا 
 

 -رئـــيس المجلس:

   
 رئيس الجامعة والمشرف العام على الكلية         األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهلل الجمال                         

 

 وكــــــــــالء الكليـــة :
 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                     األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي             

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة            أحمد الخولى          األستاذ الدكتور/ مها محمد سيد           

  

 وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالب                      أماني عمر محمد عمر     تور / األستاذ الدك           
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  رؤســــــاء األقســــام :
 ليات)امين المجلس (   رئـــــيــــس قسم الطفي                                  األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب    

            رئيس قسم البكتريا والمناعــة        األستاذ الدكتور/ نهى عبد الحليم محمد السيد عفيفى     

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                         عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                 ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ا           

 رئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية ) طب الذكورة(               األستاذ الدكتور / حاتم زيدان محمد عبد الرازق               

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب                             األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                 

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء               أحمد محمد مخلوف                 األستاذالدكتور /           

                     المرأه مدير مستشفي صحه                       لاألستاذالدكتور /ضياء الدين محمد عبدالعا           

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

 رئيس قسم االمراض الصدرية                االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر          عزت عبد الحكيم                    األستاذ الدكتور / عصام           

  رئيس قسم طب وجراحة العين             االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                           

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

 رئيس قسم طب االطفال         االستاذ الدكتور / ماهر مختار أحمد                                       

       الهضمي زرة والجهارئيس طب المناطق الحا              األستاذ الدكتور/ محمد الطاهر عبد الرحمن                        

 رئيس قسم الجراحة العامة         االستاذ الدكتور / هشام على رياض                                      

           رئيـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة           االستاذ الدكتور / عالء الدين عبد المنعم السيد                        

  م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس           األسناذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت                       

                 رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة            األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                          

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية         األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                  

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية            األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                    

 رئيس قسم الصحة العامة                   االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين         

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

 والروماتيزم والتأهيل  رئيس قسم الطب الطبيعى                ايمان عباس محمود على            األستاذ الدكتور /           

    رئيس قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين         األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خليل أحمد                              

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                     مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

  ,                               رئيس قسم التشريح            االستاذ الدكتور / درية عبد اهلل محمد                        

      رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                                   األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن           

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه              االستاذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدين                              

 رئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى االرومان                  االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى                       

                  رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى            األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

 ,            حه القلب والصدررئيس قسم جرا              الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                األستاذ 

 رئيس قسم طب االسره           االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                         

 األساتــــــذة 
 أستاذ الفسيولوجي                     منرفا كامل فهمى                 األستاذ الدكتور / 

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة                                    حسين فريد وشاحى  /االستاذ الدكتور

 استاذ جراحة المخ واالعصاب            االستاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             

 أستاذ طب وجراحة العين     االستاذ الدكتور/ جمال حسين حسين                               

 أستاذ جراحة العظام                                  محمد مصطفي قطب  /األستاذ الدكتور

 أستاذ البكتريا والمناعه                    أمانى جمال ثابت                  االستاذ الدكتور /  

 وم أستاذ الطب الشرعى والسم                         وفاء محمد عبد المنعم    األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى               ن عبد الظاهر                االستاذ الدكتور /  أحمد عثما

 أستاذ الهستولوجى                            منال محمد شحاته مهراناالستاذ الدكتور / 

 القلب والصدر                 أستاذ جراحة                  محمود خيري عبد اللطيف        االستاذ الدكتور /  

 أستاذ عالج االورام والطب النووى              صطفى                    االستاذ الدكتور / أمينة محمد م

  أستاذ التشريح                                     االستاذ الدكتور / هدى أحمد محمد 

 أستاذ الجراحة العامة                               صالح ابراهيم محمد   االستاذ الدكتور / 

    أستاذ جراحة التجميل والحروق              األستاذ الدكتور / مصطفى عبد الحافظ أحمد مكى                   
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 الشرايينأسـتـاذ جراحة األوعية الدموية و                األستاذ الدكتور /  محمد عالء الدين مبارك           

 أستاذ االمراض الباطنة             محمود على محمود عشرى                  االستاذ الدكتور /            

   أستاذ الروماتيزم والتأهيل                               الزهراء إبراهيم أبو العيوناألستاذ الدكتور /            

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                تماد حلمى ياسين       االستاذ الدكتور / إع           

 مدير المستشفى الجامعى الرئيسى      األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                     

 أستاذ  الطفيليات            االستاذ الدكتور/  لمياء أحمد عبد العزيز                        

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                                  هانى محمد عبد الحكيم/  الستاذ الدكتور  ا           

 سلية أستاذ االمراض الجلدية والتنا                         سحر عبد المعز احمد اسماعيلاالستاذ الدكتور /            

 استاذ جراحة المسالك البوليه ونائب رئيس المستشفيات الجامعية           االستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطيف أبو العال                                 

 استاذ التخدير              محمد حسن بكري              االستاذ الدكتور /            

   أستاذ التوليد وامراض النساء          كتور/  أحمد محمد نصر                                 االستاذ الد           

 أستاذ الكيمياء الحيوية           االستاذ الدكتور/  سحر الديك محمد                                          

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى                                  ليلى عبد الباقى التونى االستاذ الدكتور  /             

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                           هبه أحمد عبد الحفيظ           األستاذ الدكتور /            

 أستاذ أمراض القلب                                 سلوى رشدى              االستاذ الدكتور /            

 أستاذ االمراض الصدرية              الستاذ الدكتور / خالد حسين أحمد حسين                     ا           

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                االستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن احمد                                

 أستاذ جراحة المسالك البولية                                       إيهاب أسامة إبراهيماالستاذ الدكتور /            

 أستاذ طــــب االطفــــال                                          عزه احمد الطيب االستاذ الدكتور /             

 مدير وحدة ضمان الجودة            ى أحمد على مخلوف                       األستاذ الدكتور/ هد           

 أستاذ  الصحة  العامة                  صبره محمد احمد عبد اهلل             االستاذ الدكتور /         

 لعظام    استاذ جراحه ا                            االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق        

 

                                 -المساعدون: األساتذة

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                              السيد الدكتور / عبد السالم عبد اهلل محمد                    

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                           ل الدين راشد عثمان ربيع  السيد الدكتور / جما            

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 مدرس جراحة القلب والصدر                       الدكتور / أنور أمين عطية                              

 

 الفارماكولوجيمدرس                       الدكتور / عبير محمد رشاد حسين                     

   

 أعضاء  من الخارج   :
   

 مدير مديرية الشئون الصحية                        السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 عميدة كلية التمريض                السيد الدكتور /  سماح محمد عبد اهلل                      

  نقيب االطباء               الحميد           ن عبد ضياء الديالسيد الدكتور / 
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 أواًل : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

  2020 / 3  /17( المنعقد في    673المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

       0تمت المصادقةالقرار: 
 

   مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيًا                                               

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

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

 

 0شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د / وكيل الكلية ل 0مكتب أ 

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

 0  2020  أبريل دمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر: محضر إجتماع لجنة خ 737 /1

    0وافق المجلس  القرار: 

  
 

  0 2020 أبريلمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 737 /2

    0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  2020أبريل :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر 737 /3

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

 0  2019/  2018 : مذكرة بشأن عرض وأعتماد تقرير البرنامج لمرحلة البكالوريوس 737/  4
 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

_ لشيلل وييةية أسيتاذ مسياعد         الددكتوره / نسدرين عدادل عبداس      : خطاب قسم االشعة التشخيصية  بشأن تعييين   737 /5

 0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييةة  غزاليمحمد  حمدي/ مروه محمد محمود  الدكتورةبشأن تعيين  األطةال: خطاب قسم طب 737/  6

 0لقسم مدرس با

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل  / رضوى على محمد عبد الوهاب الدكتورة: خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تعيين  737 /7

  0وييةة مدرس بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 
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 _ لشلل وييةة مدرس  حمد عبد اهلل/ غادة السيد م الدكتورةالباطنة بشأن تعيين  األمراض: خطاب قسم  737/  8

  0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشييلل وييةيية مييدرس مسيياعد     الطبيبددة / شدديماء عرفددة إبددراهيم: خطيياب قسييم االمييراض الباطنيية بشييأن تعيييين  737 /9

  0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشيلل وييةية ميدرس مسياعد         بسدمة فدوزى محمدد    لطبيبدة /  ا: خطاب قسم االشعة التشخيصية  بشأن تعييين   737 /10

 0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشيلل وييةية ميدرس     الطبيبدة / ريهدام محمدود عبدد الدرحمن     : خطاب قسم طب وجراحة العيين بشيأن تعييين     737 /11

  0مساعد بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييةة مدرس مساعد  أحمد محمد نجيب الطبيب/ الدموية  بشأن تعيين  وعيةاأل: خطاب قسم جراحة  737/  12

  0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييةة  محمود عبده محمد  الدردير الطبيب/  : خطاب قسم جراحة المسالك البولية  بشأن تعيين  737 /13

  0مدرس مساعد بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل  / إسراء حسن محمد عبد الغنى الطبيبة: خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تعيين  737 /14 

  0وييةة مدرس مساعد  بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 مساعد  مدرس_ لشلل وييةة   محمد جمال محمد /الطبيببشأن تعيين   اإلكلينيكيةالباثولوجيا : خطاب قسم  737 /15

  0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشييلل وييةية معيييد بالقسيم ميين دفعيية   (   --الدموييية بشيأن تكلييي  عيدد )    األوعيية : خطياب قسييم طيب القلييب و   737 /16

 0 2016/  2015سبتمبر 

معة والمشرف العام على تكوين لجنة من السيد االستاذ الدكتور / طارق الجمال _ رئيس الجاوافق المجلس القرار: 

    0 على كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مع السادة رؤساء االقسام المعنية ألتخاذ القرار الالزم 

 

 دفعتيي معييد مين   (  1بشيأن تكليي  عيدد )     الهضيمي والجهيا   : مذكرة بشأن موافقة قسم طيب المنياطا الحيارة     737/  17

 0 2016 / 2015سبتمبر 

وافق المجلس على تكوين لجنة من السيد االستاذ الدكتور / طارق الجمال _ رئيس الجامعة والمشرف العام ر: القرا

    0على كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مع السادة رؤساء االقسام المعنية ألتخاذ القرار الالزم  

 

 0( _ لشلل وييةة معيد بالقسم --د ) : خطاب قسم جراحة التجميل بشأن تكلي  عد 737/  18

وافق المجلس على تكوين لجنة من السيد االستاذ الدكتور / طارق الجمال _ رئيس الجامعة والمشرف العام القرار: 

    0على كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مع السادة رؤساء االقسام المعنية ألتخاذ القرار الالزم  

 

_ طبييب   الطبيبدة / هداجر محمدد حامدد     المذكرة المقدمية مين شيئون أعضيائ  يئية التيدرين  بشيأن مو يوع         :   737/  19

 0بقسم طب المناطا الحارة والجها  الهضمى 

وافق المجلس على تكوين لجنة من السيد االستاذ الدكتور / طارق الجمال _ رئيس الجامعة والمشرف العام القرار: 

    0مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مع السادة رؤساء االقسام المعنية ألتخاذ القرار الالزم  على كلية الطب ورئيس 
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 -: خطاب قسم االمراض الباطنة بشأن إ افة تعيين كال من : 737 /20

 الطبيبة / منار صالح أحمد بركات 

 الطبيبة / سلمى حمدى محمود 

  0لتكليةهم كمعيد وذلك نظرا لحاجة القسم 

    0وافق المجلس  رار: الق

 

 :ثانيا:شئون الطالب 

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

  0 األولىمواد الةرقة  في( تظلم  109بعدد )  2020دور يناير  األولىمذكرة بشأن تظلمات الةرقة :  737 /21 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

  0مواد الةرقة الثانية في( تظلم 172بعدد )  2020: مذكرة بشأن تظلمات الةرقة الثانية  دور يناير  737 /22

    0وافق المجلس  القرار: 

 

حتيى    E-learning إلالخيا  بيالطالب    االلكترونيي : تقرير مجمع عن كل ما تم تحميلي  عليى موقيع التعلييم      737/  23

  0ومرفا مع  تةاصيل المحا رات لجميع الةرق   2020/  4/  12 األحديوم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 0ووسائل عقد االمتحانات  الدراسيالعام  الستكمال: االقتراحات المو وعة  737/  24

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 الما يي عن الشيهر     You Tubeموقع  ليللقناة الرسمية لكلية الطب _ جامعة أسيوط  : التقرير اإلحصائي 737/  25

  0تم رفعها  التيمحا رات لجميع ال تةصيليومرفا تقرير   4/ 11حتى  3/  15من 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 ثالثا :العالقات الثقافية :

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

والسموم  الشرعي_ المعيدة بقسم الطب  السيدة الطبيبة / والء يوسف بسيونى: مذكرة بشأن الطلب المقدم من  737 /26

التشخيصية بكلية  األشعة( المدرس المساعد بقسم  حمادةد / مصطفى أحمد سيد بمد أجا ة مرافقة الزوج )  اإلكلينيكية

وذلك طبقا للوائح  2021/  3/  31حتى  2020/  4/  1الطب _ جامعة أسيوط والمبعوث لدولة اليابان إبتدائ من 

  0والقوانين 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المدرس  د الطبيب / هيثم حسين كامل محمدللسيالمشترك بمرتب بإنجلترا  اإلشراف: مذكرة بشأن مد بعثة  737/  27

للرسالة  الخارجيألستكمال الجزئ  2020/  8/  12من إعتبارا المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة لمدة عام كامل 

  0نةقات  أيوعلى أال تتحمل الجامعة 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

      أجيييا ة خاصييية بيييدون مرتيييب  2020/  3/  22حتيييى  2019/ 11/  10: ميييذكرة بشيييأن إحتسييياب الةتيييرة مييين  737 /28

 0_ مدرس بقسم أمراض النسائ والتوليد  للسيد الدكتور / على حسن حامد

    0وافق المجلس  القرار: 

 

بعثييية االشيييراف المشيييترك فيييى المملكييية المتحيييدة                    2020/  6/  2: ميييذكرة بشيييأن ميييد عيييام ثيييانى إبتيييدائ مييين     737 /29

  0_ المدرس المساعد بقسم االمراض الصدرية  سيد الطبيب  /أحمد عاطف فاروق محمدلل

    0وافق المجلس  القرار: 
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  : األقساممجالس 
 والتناسلية وأمراض الذكورة :  : قسم األمراض الجلدية 737/ 1 

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

  2020/  4 / 8  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 العصبية والنفسية   األمراض: قسم  737/ 2

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

  2020/  4/  7  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 التخدير والعناية المركزة   األمراض: قسم  737/ 3

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

  2020/  4/  6 فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  737/ 4

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

  2020/  3/  10  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 أمراض النساء  : قسم التوليد و 737/ 5

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

  2020 /3/  9  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

   اإلكلينيكية: قسم الباثولوجيا  737/ 6

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

  2020/  3/  4،   2020/  10/2،  2020/ 1/  6  فيمجلس القسم محضر إجتماع 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 الدموية  واألوعية: قسم طب القلب  737/ 7

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

  2020/  4/  5،   2020/  3/  4 فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

   النوويوالطب  األورام: قسم عالج  737/ 8

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

  2020/  3/  3  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : : قسم اإلمراض الصدرية 737/ 9

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

  2020/  4/  7،  2020/  3/  10  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

   : قسم طب القلب والصدر 737/ 10

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

  2020/  4/  6،  2020/  3 /3  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة المسالك البولية   737/ 11

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

   2020/  3/  2،  2020/  2/  10،  2020/  1/  13  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم  طب وجراحة العين   12/737

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

  2020/  4/  12  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

    األطفالطب  : قسم  737/ 13

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

   2020/  4/  6  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم الصحة العامة   737/ 14

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

  2020/  4/  8  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الطفيليات   737/ 15

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

  2020/  4/  8  فيمحضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة  :  737/ 16

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

  2020/  4/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفسيولجى : 737/  17

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

  2020/  4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية : 737/  18

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

  2020/  4/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الكيمياء الحيوية الطبية : 737 /19

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

  2020/  4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى  : 737 /20

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

  2020/  4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الهستولوجى   : 737 /21

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

  2020/  4/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم االمراض العصبية والنفسية     : 737 /22

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

  2020/  4/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 ل :: قسم جراحة التجمي23/737

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

  2020/  4/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 

 أمين المجلس                                                   رئيس الجامعة              

 لمشرف العام على كلية الطبوا                                                                      

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ طارق عبد اهلل الجمال
 

 

 


