
 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 محــــضــــــــر إجتمــــــــــــاع 

 (738مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         

   2020/  5/  19المنعقد يوم الثالثاء الموافق  
************************************** 

 

 ) القاعة الثمانية بالمبنى االدارى (  video confranceاع :  مكان االجتم            

 

 موعد االجتماع : الــســاعــة الــــــحــاديــــــة عـــــــشـــــــر صـــباحــــــــا  
 

 -رئـــيس المجلس:

   
 ف العام على الكلية   رئيس الجامعة والمشر       األستاذ الدكتـور/ طارق عبد هللا الجمال                          

 

 وكــــــــــالء الكليـــة :
 

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

 

 ة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئةاألستاذ الدكتور/ مها محمد سيد أحمد الخولى                     وكيل الكلي         

  

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

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـايـس قـسم رئ                        عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم الفارماكولوجـى                 ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ا           

 ذكورة(رئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية ) طب ال               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 /           

                     مدير مستشفي صحه المرأه                       لدين محمد عبدالعااألستاذالدكتور /ضياء ال           

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

 قسم االمراض الصدرية  رئيس               االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر          األستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكيم                              

  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 زرئيس طب المناطق الحارة والجها              د الرحمن             األستاذ الدكتور/ محمد الطاهر عب           

 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                       

                  كيمياء الحيويـــــــــــــةرئيس قسم ال            األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                          

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية          األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                  

 ـيـصية رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخ           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            

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                  مود على           ايمان عباس مح 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 هللا 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           

 ,            رئيس قسم جراحه القلب والصدر              حمد فتحى غنيم                الدكتور / أحمد ماألستاذ 

 االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                                   رئيس قسم طب االسره  

 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 /  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                          نعم    وفاء محمد عبد الماألستاذ الدكتور / 

 أستاذ الفارماكولوجى                ن عبد الظاهر                االستاذ الدكتور /  أحمد عثما

 أستاذ الهستولوجى                             منال محمد شحاته مهراناالستاذ الدكتور / 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                 ود خيري عبد اللطيف                         محماالستاذ الدكتور /  

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

  تاذ التشريح أس                                     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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 أسـتـاذ جراحة األوعية الدموية والشرايين                الدين مبارك  األستاذ الدكتور /  محمد عالء           

 أستاذ االمراض الباطنة محمود على محمود عشرى                              االستاذ الدكتور /            

    ستاذ الروماتيزم والتأهيل أ                              الزهراء إبراهيم أبو العيوناألستاذ الدكتور /            

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                 االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                  

 مدير المستشفى الجامعى الرئيسى      األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                     

 أستاذ  الطفيليات          تاذ الدكتور/  لمياء أحمد عبد العزيز                           االس

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                                  هانى محمد عبد الحكيم/  الستاذ الدكتور  ا           

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية                           سماعيلسحر عبد المعز احمد ااالستاذ 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          االستاذ الدكتور/  أحمد محمد نصر                                            

 ويةأستاذ الكيمياء الحي            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             األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                  

 أستاذ  الصحة  العامة                  صبره محمد احمد عبد هللا             االستاذ الدكتور /         

 اسامه احمد فاروق                            استاذ جراحه العظام      /االستاذ الدكتور        

 

                                 -المساعدون: األساتذة

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

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                        يد الدكتور / جمال الدين راشد عثمان ربيع      الس            

 -المدرســــــــــــــــــون:          
 

 الدكتور / أنور أمين عطية                                                     مدرس جراحة القلب والصدر

 

 مدرس الفارماكولوجي                       د رشاد حسين                     الدكتور / عبير محم

   

 أعضاء  من الخارج   :
   

 مدير مديرية الشئون الصحية                         السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ             

 عميدة كلية التمريض                 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

   نقيب االطباءالحميد                          ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 أواًل : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

  2020 / 4  /14( المنعقد في    773المصادقة على محضر الجلسة رقم )  
 

   مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيًا                                     

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

 0مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية عن سير العمل بالكلية ومشروعاتها 

 
 0( البكالوريوس وأمتحانات الدراسات العليا  الرابعة والخامسة والسادسة* بالنسبة ألمتحانات الفرق ) 

 بالنسبة للطلبة كاالتى :متحانات وافق المجلس على أن تبداء االالقرار: 

،   2020،  تبداء أمتحانات الفرقة الخامسة فى أول أغسطس   2020تبداء أمتحانات الفرقة الرابعة فى أول يوليو  

 .    2020تبداء امتحانات الفرقة السادسة فى أو سبتمبر  

المتحانات لطلبة الدراسات العليا فى أول       * بالنسبة ألمتحانات  طلبة الدراسات العليا فقد قرر المجلس أن تبداء ا

 (  )وبالنسبة لألقسام التى ال تعقد امتحانات فى شهر مايو عليها أن تبلغ إدارة الدراسات العليا بالكلية 2020يوليو  

 شـراف علـى أمتحانـات الطـالب وكـذلك أمتحانـاتبتشـكيلها الحـالى لال* مع التأكيد على أستمرار عمل اللجـان الثالثيـة  

 ) رئيس القسم أو من ينوب عنه (  بغض النظر عن أنتهاء فترة رئاسة اللجنة الدراسات العليا  

 

مذكرة بشأن أختيار أحد االساتذة لضمه لعضوية مجلس الكلية ضمن الخمسة أعضاء المنضمين للمجلسسس  *  

مسسن مجلسسس   _ مسسدير وحسسدة ضسسمان الجسسودة  االستاذه الدكتوره / هدى أحمد مخلـوفنظرا ألنتهاء عضوية  

 0الكلية 
عضوية االستاذه الـدكتوره / هـدى أحمـد مخلـوف ي مـدير وحـدة ضـمان الجـودة فـى القرار: وافق المجلس على تجديد  

 0مجلس الكلية 
   

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

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

 0  2020مايو ع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر: محضر إجتما 738 /1

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2020 مايومحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 738 /2

     0وافق المجلس  القرار: 
 

 

 0 2020مايو   محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر:  738 /3

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 : وحدة ضمان الجودة

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

  0 2019/  2018عتماد التقرير السنوى للكلية عن عام عرض وإ: مذكرة بشأن  738/  4

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 0: مذكرة بشأن عرض وإعتماد إجراء إنشاء بنوك االسئلة  738/  5

     0وافق المجلس  القرار: 
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 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

 _ لشغل وظيفة أستاذ مساعد  الدكتور / عصام محمد عبد العزيز: خطاب قسم االمراض الباطنة بشأن تعيين  738/  6

  0) تخصص دقيق أمراض الكلى ( بالقسم  

     0لمجلس  وافق االقرار: 

 

_ لشسغل وظيفسة  الدكتوره / أيـات محمـد مرسـى محمـد: خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن تعيين   738/    7

  0أستاذ مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل  امالدكتورة / نيفين همام عثمان هم: خطاب قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بشأن تعيين  738/   8

  0مساعد بالقسم   ذ وظيفة أستا

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشغل وظيفة أستاذ مساعد  احمد فرغلي عبدالحميدالدكتور / : خطاب قسم طب وجراحه العين بشأن تعيين  738 /9

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة أسستاذ  طارق عبدالحميد نجيبالدكتور / يين : خطاب قسم طب القلب واالوعيه الدمويه بشأن تع  738  /10

 0مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشسغل وظيفسة الـدكتور / أحمـد محمـد عبـد الحكـم عبـد البـاقى : خطاب قسم االشعة التشخيصية بشأن تعيين  738/    11

  0مدرس بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

  0_ لشغل وظيفة مدرس بالقسم  مصطفى أحمد مصطفىالدكتور / االشعة التشخيصية بشأن تعيين : خطاب قسم 738 /12

     0وافق المجلس  القرار: 

 

ة _ لشسغل وظيفس  علـى مها عبد الجـابر عبـدالاله/  الدكتوره: خطاب قسم االنف واالذن والحنجره بشأن تعيين   738  /13

   0مدرس بوحده السمعيات واالتزان بالقسم

     0وافق المجلس  قرار: ال

 

  0_ لشغل وظيفة مدرس بالقسم  الدكتوره / نهى محمد جمال الدين: خطاب قسم طب االطفال بشأن تعيين  738/  14

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشسغل وظيفسة مسدرس  ياسر عبدالمنعم محمـد احمـدالدكتور / : خطاب قسم االشعه التشخيصيه  بشأن تعيين   738/  15

 لقسم با

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشسغل وظيفسة مسدرس  شـيماء علـي محمـد السـيد  /طبيبـة ال: خطاب قسم االمراض الصدريه  بشأن تعيسين   738/  16

 0مساعد بالقسم

     0وافق المجلس  القرار: 
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_ لشسغل وظيفسة مسدرس  رىالطبيبه / منـه هللا محمـود بكـ: خطاب قسم التخدير والعناية المركزة بشأن تعيين   738/    17

  0مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشسغل وظيفسة  الطبيب / محمد على أبو الهيجان: خطاب قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بشأن تعيين   738  /18 

  0مدرس مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفسة مسدرس مسساعد   الطبيبه / هبه مجدى محمدلطبية  بشأن تعيين : خطاب قسم الكيمياء الحيوية ا  738  /19

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفسة مسدرس مسساعد    احمد محمد محمد محمود/    الطبيب: خطاب قسم الفارماكولوجي بشأن تعيين    738  /20

 بالقسم.

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 : ثانيا:شئون الطالب 

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

_   للطالبـة / جهـاد أحمـد عبـد الـرازق: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشأن تعديل درجة مسادة الجراحسة    738  /21 

 0( درجة  726( درجة بدال من )  730لتصبح )  2018حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 0 2020/  5/ 12إجتماع لجنة شئون التعليم بتاريخ  : محضر22/738

     0وافق المجلس  القرار: 
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 مـــــــــجــــــلـــــس االســـــــاتـــــذة
 

: خطاب قسم االشعة التشخيصية بشأن تعيين الـدكتور / عبـد المـنعم محمـد 738/  1

  0لقسم مراد ي لشغل وظيفة أستاذ با
 

     0وافق المجلس  القرار: 
 

: خطاب قسم االشعة التشخيصية بشأن تعيين الدكتور / حسـام الـدين جـالل 738/  2

  0محمد محمد ي لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 
 

    0وافق المجلس  القرار: 

  

: خطاب قسم جراحة التجميـل  بشـأن تعيـين الـدكتور / أسـامه يـس طـه  ي 738/  3

  0اذ بالقسم لشغل وظيفة أست
 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 
 أمين المجلس                                                   رئيس الجامعة               

 والمشرف العام على كلية الطب                                                                      

 

 

 ال دياب                         األستاذ الدكتور/ طارق عبد هللا الجمالاألستاذ الدكتور/ أحمد كم
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   : األقساممجالس 
 : قسم االمراض الجلديه والتناسليه:   1/738

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

 2020/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 قسم الكيمياء الحيويه:  : 2/738

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

 2020/  5/  5محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الباطنه :  3/738

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

 10/3/2020, 11/2/2020, 2020/  4/  11محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 جراحاته: : قسم القلب  و 4/738

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

 2020/  5/  4محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الفسيولوجيا:   5/738

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

 2020/  5/  4محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الجراحه العامه:   6/738

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

 13/1/2020, 9/3/2020, 2020/  2/  10محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الهستولوجي:   7/738

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

 2020/  5/  3محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الفاراماكولوجي:   8/738

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

 2020/  4/  21محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم التوليد وامراض النساء:   9/738

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

 2020/  4/  9،  2020/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم عالج االورام والطب والنووي:   10/738

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

 2020/  5/  14محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم االمراض العصبيه والنفسيه :  11/738

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

  2020/  5/  13،   2020/  5/  12،  2020/  4/  13محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الباثولوجيا:   12/738

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

 2020/  5/  12،  2020/ 4/  12محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم جراحة التجميل والحروق :   13/738

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

 2020/ 5/ 9محضر إجتماع مجلس القسم في

 أحيط المجلس علماالقرار: 
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 : قسم طب وجراحة االعين  :   14/738

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

 2020/ 5/ 10محضر إجتماع مجلس القسم في 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :   : قسم  التخدير والعناية المركزة  15/738

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

 2020/ 5/ 11محضر إجتماع مجلس القسم في 

 لماأحيط المجلس ع القرار: 

 :   : قسم  االنف واالذن والحنجرة  16/738

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

 2020/ 5/ 4محضر إجتماع مجلس القسم في 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 :  االوعية الدموية   : قسم  جراحة 17/738

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

 2020/ 5/ 11محضر إجتماع مجلس القسم في 

 مجلس علماأحيط الالقرار: 

 : قسم االمراض الصدرية : 738/  18

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

  2020/  5/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى  : قسم  738/  19

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

  2020/  5/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : طب القلب واالوعية الدموية  : قسم  738/  20

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

  2020/  5/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى  

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم  الصحة العامة    :  21/738

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

 2020/ 5/ 11في  محضر إجتماع مجلس القسم

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 : قسم الطفيليات الطبية : 738/   22

 ************************ 
 2020/ 5/ 17محضر إجتماع مجلس القسم في 

 أحيط المجلس علماالقرار: 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                   رئيس الجامعة               

 والمشرف العام على كلية الطب                                                                      

 

 

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


