
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  مــــــــــحــــضر أجـــــتـــمـــــــاع 

  )٧٢٧مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
  ٢٠١٩ /٥/  ٢٠ الموافقالمنعقد یوم االثنین    

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

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

                  رئـــیس المجلس:

  رئیس الجامعة والمشرف العام على الكلیة             األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال               

  وكــــــــــالء الكلیـــة :      
  األستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                         وكیل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئة           
  وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالب                   أمانى عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /         

  
  

   رؤســــــاء األقســــام :
  (امین المجلس )رئـــــیــــس قسم الطفیلیات                              أحمد كمال دیاب األستاذ الدكتور /    
  رئیس قسم البكتریا والمناعــة       د أحمد سیف                   األستاذ الدكتور/ سلوى سی 
  الـــبــاثــولـوجـیـارئیـس قـسم                      عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا             
  رئیس قسم الفارماكولوجـى ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                       ا             
  كتور / محمد تغیان أحمد                              رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاباألستاذ الد           
  رئیس قسم التولید وأمراض النساء       األستاذالدكتور / عالء الدین عبد الحمید یوسف                       
  س قسم االمراض الصدریة رئی                  االستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع                
  رئــیــس قــســم الــتــخــدیـرعزت عبد الحكیم                        األستاذ الدكتور / عصام            
    رئیس قسم طب وجراحة العین             عبد الناصرعوض محمد           االستاذ الدكتور /            
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة     ء الدین محمد درویش                 االستاذ الدكتور / عال           
  الھضمي زاألستاذ الدكتور/ اشرف محمود عثمان                            رئیس طب المناطق الحارة والجھا           

  قــــسم االمــــراض الباطــنة االستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید                  رئیـــس  
           األسناذ الدكتور/ فیصل فھمى آدم                                   رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                        
  ـــــــــــةاألستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                       رئیس قسم الكیمیاء الحیویــ 
  رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة                    ور / ھشام مختار حمودة          األستاذ الدكت 
  رئــیـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـیـصیة          فى ھاشم محمود                  األستاذ الدكتور /مصط 
  رئیس قسم الصحة العامة                        االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدین  
  رئــیـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                 حنان جمال الدین مصطفى األستاذ الدكتور /            
  أھیل رئیس قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والت    ایمان عباس محمود على             األستاذ الدكتور /          

  رئیس قسم الطب الشرعي والسموم                        رنده حسین عبد الھادى األستاذ الدكتور / 
  األستاذ الدكتور / أمیمة جالل أحمد معطى                        رئیس قسم الفسیولوجیا 



٢  
  ــیــس قــســم جراحة التجمیل والحروق األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                            رئ           
  االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدین                         رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیة  
  رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجى                               األستاذ الدكتور /أمل مرزوق محمد 

  

  األساتــــــذة
  

  ود رأفت عبد الفضیل                        أستاذ الفسیولوجى ماذ الدكتور / محاألست
  األستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                               أستاذ التولید وأمراض النساء

  األستاذ الدكتور/  أسامھ أحمد فاروق                                أستاذ جراحة العظام
  ستاذ الدكتور /  أسماعیل صدیق محمد سلیمان                 أستاذ البكتریا والمناعھ اال

    أستاذ الطب الشرعى والسموم   األستاذ الدكتور / ناھد عبدالمقصود عبدالمجید                  
  أستاذ الجراحة العامة مان مسعود                     االستاذ الدكتور / سامى محمد عث

     أستاذ جراحة التجمیل والحروق          مصطفى عبد الحافظ أحمد مكى        األستاذ الدكتور /          
  أسـتـاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین          األستاذ الدكتور /  بھجت عبد الحمید                          
  أستاذ االمراض الباطنة البیھ                     ادقاالستاذ الدكتور / عصام عبدالمنعم ص          

    أستاذ الروماتیزم والتأھیل محمود                         األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد
  أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا  االستاذ الدكتور / صباح أحمد محمد فاضل                                  

  الدكتور/ سعد زكى محمود                                     مدیر المستشفى الجامعى الرئیسى األستاذ
  أستاذ  الطفیلیات                                 االستاذ الدكتور/  عبیر السید محمود 

  تاذ االمراض الجلدیة والتناسلیة أس  مد                            االستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أح          
    استاذ جراحة المسالك البولیھ ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة          االستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال                          
  ر ـتخدیـــاذ الــــــــــاست                    االستاذ الدكتور / عالء محمد احمد                          

  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  االستاذ الدكتور  /  حنان محمد عدوى نافع                         
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة     األستاذ الدكتور / حنان عمر محمد عمر                          

  أستاذ أمراض القلب حلمى                            االستاذ الدكتور / حاتم عبد الرحمن
  أستاذ جراحة العظامأحمد                           األستاذ الدكتور/  وائل یوسف العادلى

  أستاذ االمراض الصدریة     االستاذ الدكتور / علیاء عبد ربھ محمد                                      
  أستاذ جراحة المسالك البولیة      حمد شحاتھ العزب                             االستاذ الدكتور / أ

  أستاذ طــــب االطفــــال       االستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفى                  
  مدیر وحدة ضمان الجوده      األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلوف                       

  الصحة  العامة  أستاذ             / أكرام محمد عبد الخالق          االستاذ الدكتور       
  

  األساتذة المساعدون :
  

  أستاذ مساعد طب القلب واالوعیة المویة والشرایین        حمدى شمس الدین محمد                   السید الدكتور /          

  ــــــون  :المدرســــــــــــ          
   الفارماكولوجى مدرس              محمد عبد الرحمن            الدكتور / محمد مصطفى 

  الفارماكولوجيمدرس                   عبیر محمد رشاد حسین                   الدكتور / 
       

  أعضاء  من الخارج   :
  عمیدة كلیة التمریض                               السید الدكتور /  سماح محمد عبد اهللا  

  
  



  
٣  

  عن الحضور السادة: وأعتذر
  رئیس قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة)  األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق              

  واإلذن والحنجرةرئیس قسم األنف         الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجلیل              األستاذ
  رئیس قسم طب االطفال  االستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                                        

  رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین لیل أحمد                      األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خ
  رئیس قسم التشریح                       االستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد        

  رئیس قسم امراض القلب ومدیر مستشفى االرومان    االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى                     
  الدكتور / أحمد محمد فتحى غنیم                          رئیس قسم جــراحــة القلب والصدراألستاذ 

  أستاذ األنف وألذن والحنجرة                     على رجائى عبد الحكیم       األستاذ الدكتور/

  ه :وتغیب  عن الحضور الساد
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوى             

  رئیس قسم الجراحة العامة                           االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض      
  استاذ جراحة المخ واالعصاب                   االستاذ الدكتور / أحمد ابراھیم الغریانى    

  أستاذ طب وجراحة العین                                 االستاذ الدكتور/  صالح أحمد محمد
  أستاذ الفارماكولوجى            دیع                         االستاذ الدكتور /  رأفت عبد الب
  أستاذ الھستولوجى    بد المقصود                     االستاذ الدكتور / صفاء أحمد ع

  أستاذ جراحة القلب والصدر                   االستاذ الدكتور /  على محمدعبد الوھاب                         
  أستاذ عالج االورام والطب النووى     لدكتور / ھدى حسن محمد                               االستاذ ا

  أستاذ التشریح   االستاذ الدكتور / فاتن یوسف محمود                             
    شخیـــصـیة أشـعــــــــة ت  أستاذ  / حسن أبراھیم مجلى محمد              االستاذ الدكتور            

    أستاذ التولید وامراض النساء االستاذ الدكتور/  على محمود محمد مصطفى                     
  أستاذ الكیمیاء الحیویة  حسن                            االستاذ الدكتور/ منى عبد الحمید 

  أستاذ االمراض العصبیة والنفسیة           االستاذ الدكتور/ خالد أحمد محمد                           
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین              السید الدكتور / ھانى عمر محمود الصدفى               

  مدیر مدیریة الشئون الصحیة  محمد زین الدین حافظ                            السید الدكتور / 
  نقیب االطباء                              زیزالسید الدكتور / محمد جمال عبد الع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٤  

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

  
   ٢٠١٩ / ٤/   ٢١) المنعقد في    ٧٢٦المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

     ٠تمت المصادقةالقرار: 
  

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

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

     ٠علما   أحیط المجلسالقرار: 

  
حسن عبداللطیف ابوالعال _نائب رئیس مجلس اداره المستش�فیات   األستاذ الدكتور /مذكرة بشان تجدید عضویة  ·

من عضویھ مجلس الكلیة وبناءُا على ذلك یوافق مجل�س الكلی�ة    ٢٦/٣/٢٠١٩حیث أنھ  أنتھت المدة فى   الجامعیھ
 ٠اخل للمجلس  على التجدید لتكملة الخمسة أعضاء المنضمین من الد

  ٠س على التجدید لالستاذ الدكتور / حسن عبد اللطیف أبو العال وافق المجلالقرار: 
م��ذكرة بش��أن تع��دیل مس��مى قس��م ط��ب المن��اطق الح��ارة والجھ��از الھض��مى إل��ى قس��م االم��راض المعدی��ة والجھ��از      ·

ل��دكتوراه إل��ى االم��راض الھض��مى وك��ذلك طل��ب لتغیی��ر إس��م الدرج��ة الممنوح��ة م��ن القس��م لش��ھادتى الماجس��تیر وا  
 المعدیة والجھاز الھضمى  بدال من طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى وبالتالى یكون مسمى القسم:

  باللغة االنجلیزیة :  
Tropical medicine and Gastroenterology     بدال منInfectious Diseases and 

Gastroenterology   
  م فى شھادتى الماجستیر والدكتوراه         وتكون الدرجة الممنوحة للقس      

Tropical medicine and Gastroenterology     بدال منInfectious Diseases and 
Gastroenterology   

  علما بأن ھذا المسمى موجود بأقسام ( بنھا ، كفر الشیخ ، جنوب الوادى ، االزھر ) علما بأن ھذا التغییر فى          
  ٠مى والدرجة ال یحتاج إلى تغییر فى توصیف المقررات المس         

  
  وافق المجلسالقرار: 

  

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

  

  ٠  ٢٠١٩ مایو  : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٢٧ /١
  افق المجلسوالقرار: 

  
  ٠ ٢٠١٩ مایومحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٧ /٢

  وافق المجلسالقرار: 
  
   ٠ ٢٠١٩ مایو :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٢٧ /٣

  وافق المجلسالقرار: 
  
  



٥  
  

 ٠تقریر عن الكامیرات للكلیة  ·
 لطلبة تقریر عن اماكن ل ·
  د / أحمد یس نصار  ٠أقتراح مقدم من أ ·
مختص�ر منھ�ا ونش�ره ف�ى مجل�س الكلی�ة م�ع         Revieus بالمكتبات وعمل أرشیف بھا والتوجیھ بعمل  Revieusوضع 

  ٠السماح بنشره مجانًا من قبل المشرفین 
  

 وحدة ضمان الجودة : 
*************  

یان م ع��ن تحلی��ل أس��تب ٢٠١٩/  ٢٠١٨:م��ذكرة بش��أن ع��رض وإعتم��اد التقری��ر النص��ف س��نوى للع��ام الج��امعى    ٧٢٧ /٤ 
   ٠ ٢٠١٩مقیاس الرضا لطالب الدراسات العلیا المتقدمین ألمتحانات دور أبریل 

  وافق المجلسالقرار: 
  

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

 ئون االفراد :أوال : ش 
**************   

_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ مس�اعد      الدكتور / خالد عبد العظیم محمدخطاب قسم  طب وجراحة العین بشأن تعیین  :  ٧٢٧/  ٥
   ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  
أس�تاذ مس�اعد    _ لش�غل وظیف�ة    الدكتور / ولید سعد الدین محمدخطاب قسم  طب وجراحة العین بشأن تعیین  :  ٧٢٧/  ٦

  ٠بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لشغل وظیفة أستاذ    الدكتور / محمد شرف الدین عبد الرحیمخطاب قسم  طب وجراحة العین بشأن تعیین  :  ٧٢٧/  ٧

  ٠مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لشغل وظیفة أستاذ  لنعیم جابر حسوبةالدكتوره / مروة عبد ا: خطاب قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة بشأن تعیین  ٧٢٧ /٨

   ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار:  
  
لشغل وظیفھ  –مصطفى سامى عباس عبد الحلیم  /الدكتورخطاب قسم التخدیر والعنایھ المركزه بشأن تعیین  :  ٧٢٧/  ٩

  ٠استاذ مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة    الس�الم  الراض�ي عب�د   عب�د محم�د   /الطبی�ب  الس�ید بش�أن تعی�ین   خطاب قس�م جراح�ھ العظ�ام      :  ٧٢٧/  ١٠

  .مدرس بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس     س�اره محم�ود احم�د حس�نین    /  الطبیب�ة : خطاب قسم االشعھ التشخیصیھ  بش�أن تعی�ین    ٧٢٧ /١١

  .بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 



٦  
  

  ._ لشغل وظیفة مدرس بالقسم مرفت مصطفي خلیفھ/  الطبیبةالطبیھ بشأن تعیین  : خطاب قسم الطفیلیات ٧٢٧ /١٢
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

  ._ لشغل وظیفة مدرس بالقسم یارا حمدي عباس/  ةالطبیب: خطاب قسم التخدیر والعنایھ المركزه بشأن تعیین  ٧٢٧ /١٣
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

_ لش��غل وظیف��ة م��درس   الطبی��ب / محم��د ف��اروق رمض��انالنس��اء بش��أن تعی��ین : خط��اب قس��م التولی��د وأم��راض  ٧٢٧ /١٤
  ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

_ لش�غل وظیف�ة     الطبیب / عم�رو إب�راھیم عب�د الع�ال عثم�ان     : خطاب قسم جراحة القلب والصدر  بشأن تعیین  ٧٢٧ /١٥
  ٠مدرس  بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

_ لش�غل وظیف�ة    من�ار نص�ر عب�د الحك�یم نص�ر     /  الطبی�ة صبیھ والنفسیھ بشأن تعی�ین  عراض ال: خطاب قسم االم ٧٢٧ /١٦
  .بالقسماالمراض العصبیة مدرس مساعد 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

  ._ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم ایھ احمد خلیفھ/  الطبیبة: خطاب قسم طب االطفال بشأن تعیین  ٧٢٧ /١٧
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

  ._ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم ایناس محمد سید/  الطبیبة: خطاب قسم طب االطفال بشأن تعیین  ٧٢٧ /١٨
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ مدرس مساعد بالقس�م ال�ي كلی�ھ     سالي احمد كامل/  الطبیبھ: خطاب قسم التخدیر والعنایھ المركزة بشأن نقل  ٧٢٧ /١٩

  .ارغھ لدیھم حسب اللوائحطب االقصر وذلك علي درجھ مالیھ ف
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

دنق�ل _ م�درس مس�اعد     الطبیبة / رضوى أنس أب�و القاس�م مح�ارب   : خطاب قسم االشعة التشخیصیة بشأن نقل  ٧٢٧ /٢٠
   ٠بالقسم بمستشفى جامعة أسیوط للعمل بقسم االشعة التشخیصیة بكلیة طب االقصر _ على درجة شاغرة طرفھم 

  لمجلسوافق االقرار: 
  
  
م�راض الص�دریة   _ م�درس بقس�م اال   نجیب محم�د عب�د اهللا   السیده الدكتوره / رانیھ: مذكرة بشأن إنھاء خدمة  ٧٢٧ /٢١ 

  ٠ ٢٠١٩/  ٥/  ٧) بقانون تنظیم الجامعات والتى تنتھى فى  ١١٧القانونیة المحددة لھا فى المادة ( بعد إنتھاء المدة 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  



٧  
  الطالب :  ثانیا :شئون

*************  
            : م���ذكرة بش����أن الع����ذر المرض���ى المق����دم م����ن الط���الب االت����ى أس����ماؤھم بع���د _ المقی����دین بالفرق����ة الثانی����ة     ٧٢٧/  ٢٢

  -عن تغیبھم عن االمتحان فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠١٩/  ٢٠١٨
  المواد المتغیب فیھا  غیابفترة ال  االسم  م
  الفسیولوجى  فقط ٥/  ١٢یوم   أحمد جاد الكریم فراج  ١
  الفسیولوجى  فقط ٥/  ١٢یوم   رومانى نجیب سعید  ٢
  الفسیولوجى  فقط ٥/  ١٢یوم   عائشة أبو بكر عباس  ٣
  الفسیولوجى  : أسبوعین ٥/ ٩  فؤاد فندى أشر  ٤
  جمیع المواد  ٢٠١٩دور مایو   خدیجة یحیى محمد  ٥

  وافق المجلسالقرار:  
  
  

 ٢٠١٩/  ٢٠١٨: مذكرة بشأن العذر المرضى المقدم من الطالب االتى أسماؤھم بعد _ المقیدین بالفرق�ة الثالث�ة   ٧٢٧ /٢٣
  عن تغیبھم عن االمتحان فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : 

  متغیب فیھاالمواد ال  فترة الغیاب  االسم  م
  جمیع المواد  ٢٠١٩دور مایو   أحمد صالح عبد المجید أحمد  ١
  الباثولوجى  فقط  ٥/  ١٤  أسماء جمال أحمد سید  ٢
  جمیع المواد  ٢٠١٩دور مایو   أیة حسنى ھمام حسانین  ٣

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

)  ٧٤٤) درجة ب�دال م�ن (   ٧٤٨تصبح ( : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعدیل درجة مادة الباطنة ل ٧٢٧/  ٢٤
_ الحاص�لة عل�ى بك�الوریوس الط�ب والجراح�ة ف�ى دفع�ة         للطالب�ة / ن�دى محم�د ش�وقى محم�د     درجة بزیادة أرب�ع درج�ات   

    ٠ ٢٠١٨سبتمبر 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

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

للس�ید الطبی�ب / خال�د عثم�ان     ت�ب لم�دة ع�ام خ�امس بالمملك�ة المتح�دة       : مذكرة بشأن م�د االج�ازة الدراس�یة بمر    ٧٢٧/  ٢٥
 ٢٠١٩/  ٤/  ٢٩حت��ى  ٢٠١٨/  ٤/  ٣٠_ الم��درس المس��اعد بقس��م التخ��دیر والعنای��ة المرك��زة أعتب��ارا م��ن محم��د الن��ادى 

    ٠للتدریب وتعلم مھارات جدیدة 
  وافق المجلسالقرار: 

  
للسید الطبیب / خال�د عثم�ان   مرتب لمدة عام سادس  بالمملكة المتحدة دون : مذكرة بشأن مد االجازة الدراسیة ب ٧٢٧ /٢٦

 ٢٠٢٠/  ٤/  ٢٩حت��ى  ٢٠١٩/  ٤/  ٣٠_ الم��درس المس��اعد بقس��م التخ��دیر والعنای��ة المرك��زة أعتب��ارا م��ن محم��د الن��ادى 
    ٠للتدریب وتعلم مھارات جدیدة 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_  محم�د طلع�ت محم�د محم�د     للس�ید الطبی�ب /   راسیة بمرتب لم�دة ع�ام ث�ان بكن�دا     : مذكرة بشأن مد االجازة الد ٧٢٧ /٢٧
للت��دریب وب��نفس   ٢٠٢٠/  ٩/  ٣حت��ى   ٢٠١٩/  ٩/  ٤الم��درس المس��اعد بقس��م التخ��دیر والعنای��ة المرك��زة أعتب��ارا م��ن    

    ٠شروط االیفاد السابقة  
  وافق المجلسالقرار: 

  
  



٨  
  
  

_ االس��تاذ المس��اعد بقس��م  الط��ب الطبیع��ي   س��حر احم��د محم��د س��عد  /  ال��دكتورة لس��یدةا إع��ارة: م��ذكرة بش��أن  ٧٢٧ /٢٨
  والروماتیزم والتأھیل للعمل بدولھ البحرین لمده عام قابل للتجدید أعتبارا من تاریخ السفر.

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
_ االس�تاذ المس�اعد بقس�م     ملبالدكتوره / سوزان عرفات محمد كا: مذكرة بشأن تجدید أجازة االعارة الخاصة  ٧٢٧ /٢٩ 

 ٢٠٢٠/  ٩/  ١حت���ى  ٢٠١٩/  ٨/  ٣١الفس���یولوجیا  الطبی���ة _ كلی���ة الط���ب _  جامع���ة أس���یوط لم���دة ع���ام أعتب���ارا م���ن   
    ٠ألستمرارھا بالعمل بوظیفة أستاذ مساعد بقسم العلوم الطبیة الحیویة بجامعة أوكالند بالوالیات المتحدة االمریكیة 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

_ المدرس  للسید الطبیب / اسماعیل محمد طھ اسماعیل: مذكرة بشأن مد بعثھ االشراف المشترك بالداخل ٣٠/٧٢٧
(نھایھ البعثھ كلیا خمس ٢٠٢٠ /٣ /٢حتى  ٢٠١٩/  ٢٢/٤المساعد بقسم جراحھ المخ واالعصاب لمدة عام أعتبارا من

 ھما اقرب تاریخا .او الحصول علي درجھ الدكتوراه ای سنوات من تاریخ التسجیل)
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  
  

  مــــــجـــــلـــس االســـــاتــــذة 
  
  : خطاب قسم الصحة العامة بشأن تعیین السیدة  ٧٢٧/  ١ 

    ٠الدكتورة / فاتن محمد ربیع _ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  

  لسالقرار: وافق المج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مین المجلس                                                   رئیس الجامعة أ             
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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



٢٥  
   مجالس األقسام :

  
  : قسم طب القلب واالوعیة الدمویة : ٧٢٧/  ١

 ******************************  
  ١٣/٥/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الطب الشرعى والسموم االكلینیكیة: ٧٢٧/  ٢
** ********************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة : ٧٢٧/  ٣
 *******************************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االمراض الصدریة : ٧٢٧/  ٤
 *************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الھستولوجى : ٧٢٧/  ٥
 **********************  

   ٢٠١٩ /٤/  ٩،  ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم االمراض الباطنة : ٧٢٧/  ٦
 ************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم طب االطفال : ٧٢٧/  ٧
 *********************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  ار: القر

  : قسم الصحة العامة : ٧٢٧/  ٨
 *********************  

  ٢٠١٩/  ٥/  ٥، ٢٠١٩/  ٤/  ٢٢،   ٢٠١٩/  ٤/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الفسیولوجیا الطبیة : ٧٢٧/  ٩
 ***************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥،  ٢٠١٩/  ٤/  ١مجلس القسم فى محضر إجتماع 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة : ٧٢٧/  ١٠
 **********************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ١محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  جى :: قسم الفارماكولو ٧٢٧/  ١١
 ************************  

  ٦/٥/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٤/ ٢١محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 



٢٦  
  

  : قسم الطفیلیات : ٧٢٧/  ١٢
 *******************  

  ٨/٥/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٤/  ٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  سم التولید وامراض النساء:: ق ٧٢٧/  ١٣
***************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ٩محضر إجتماع مجلس القسم فى
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  : قسم التخدیر والعنایھ المركزه : ٧٢٧/  ١٤
 ******************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠لس علما  أحیط المجالقرار: 

  
  : قسم الكیمیاء الحیویھ الطبیھ : ٧٢٧/  ١٥

 ******************************  
   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤،  ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  : قسم الباثولوجیا : ٧٢٧/  ١٦

********************  
   ٢٠١٩/  ٥/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 

   ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
    

  : قسم المناطق الحاره والجھاز الھضمي : ٧٢٧/  ١٧
***********************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  : قسم االشعھ التشخیصیھ : ٧٢٧/  ١٨

*************************  
  ١١/٤/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٣/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  
  : قسم االنف واالذن والحنجرة : ٧٢٧/  ١٩

 ****************************  
   ٢٠١٩/  ٥/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  
  در :قسم جراحة القلب والص:  ٧٢٧/  ٢٠

 ***************************  
   ٢٠١٩/  ٥/  ٤جتماع مجلس القسم فى محضر إ
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
  



٢٧  
  
  
  

  : قسم طب وجراحة العین : ٧٢٧/  ٢١
 **************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
   ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
   

  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل : ٧٢٧/  ٢٢
 ***********************************  

   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤محضر  إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
  

  : قسم مخ واعصاب : ٧٢٧/  ٢٣
 **********************  

  ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠یط المجلس علما  أحالقرار: 

  
  

  : قسم التشریح  : ٧٢٧/  ٢٤
 **********************  

  ٢٠١٩/  ٥/  ٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
  
  
  

  أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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


