
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  محضر اجتماع

  )٧٢٨مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
    ٢٠١٩/  ٦/  ١٨المنعقد یوم الثالثاء الموافق  

                                          ٢٠١٩/  ٦/  ٢٤والممتد حتى یوم االثنین الموافق 
                                                   *************************************  

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

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

  ـــــــالء الكلیـــة :وكـــ      
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                   األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوى             
  ةاألستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                         وكیل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئ           
  وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالب                   أمانى عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /         

   ـام :ساء األقرؤسـ
  (امین المجلس )رئـــــیــــس قسم الطفیلیات                                 أحمد كمال دیاب األستاذ الدكتور /   
  رئیس قسم البكتریا والمناعــة      د أحمد سیف                     ستاذ الدكتور/ سلوى سیاأل 
  الـــبــاثــولـوجـیـارئیـس قـسم                       عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا             
  رئیس قسم الفارماكولوجـى        ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                  ا             

  رئیس قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة)   األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق                
  رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب    األستاذ الدكتور / محمد تغیان أحمد                                        
  رئیس قسم التولید وأمراض النساء      األستاذالدكتور / عالء الدین عبد الحمید یوسف                         
    رئــیــس قــســم الــتــخــدیـرعزت عبد الحكیم                         األستاذ الدكتور / عصام            
  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة    ویش                    االستاذ الدكتور / عالء الدین محمد در           
  رئیس قسم طب االطفال     االستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                                        
  الھضمي زالجھارئیس طب المناطق الحارة و األستاذ الدكتور/ اشرف محمود عثمان                                       

  رئیـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة   االستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید                  
رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                                   األسناذ الدكتور/ فیصل فھمى آدم                                    
  رئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــــــة  األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                       
  رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة   األستاذ الدكتور / ھشام مختار حمودة                              
  رئــیـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـیـصیة             األستاذ الدكتور /مصطفى ھاشم محمود                 
  رئیس قسم الصحة العامة                         االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدین  
  عالج األورام والطب النوورئــیـس قــسـم                  حنان جمال الدین مصطفى األستاذ الدكتور /            



٢  

  رئیس قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل     ایمان عباس محمود على             األستاذ الدكتور /           
  رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین  األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                       
  رئیس قسم الطب الشرعي والسموم                        رنده حسین عبد الھادى األستاذ الدكتور /  
  رئیس قسم الفسیولوجیا   األستاذ الدكتور / أمیمة جالل أحمد معطى                        
  رئیس قسم التشریح  االستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                               
  رئــیــس قــســم جراحة التجمیل والحروق                               األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن          
  رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیة      االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدین                       
  ستشفى االرومان رئیس قسم امراض القلب ومدیر م    االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى                     
  رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجى   األستاذ الدكتور /أمل مرزوق محمد                               
  رئیس قسم جــراحــة القلب والصدر   الدكتور / أحمد محمد فتحى غنیم                        األستاذ  

  

  األساتــــــذة 
  

  ود رأفت عبد الفضیل                        أستاذ الفسیولوجى ماألستاذ الدكتور / مح
  أستاذ األنف وألذن والحنجرة                     على رجائى عبد الحكیم      األستاذ الدكتور/ 

  أستاذ طب وجراحة العین  االستاذ الدكتور/  صالح أحمد محمد                               
  أحمد محمد مخلوف                               أستاذ التولید وأمراض النساءاألستاذ الدكتور / 

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

    أستاذ الھستولوجى           تور / صفاء أحمد عبد المقصود              االستاذ الدك
  االستاذ الدكتور / سامى محمد عثمان مسعود                      أستاذ الجراحة العامة 

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

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

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

    أشـعــــــــة تشخیـــصـیة   أستاذ / حسن أبراھیم مجلى محمد              االستاذ الدكتور            
  راض الجلدیة والتناسلیة أستاذ االم                   االستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أحمد                   
    استاذ جراحة المسالك البولیھ ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة        االستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال                          
  استاذ التخدیر                   االستاذ الدكتور / عالء محمد احمد                          

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

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

  االستاذ الدكتور / علیاء عبد ربھ محمد                             أستاذ االمراض الصدریة           
  أستاذ االمراض العصبیة والنفسیة          االستاذ الدكتور/ خالد أحمد محمد                           

  أستاذ جراحة المسالك البولیة  االستاذ الدكتور / أحمد شحاتھ العزب                              
  أستاذ طــــب االطفــــال  االستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفى                    

  مدیر وحدة ضمان الجوده  ف                        األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلو
         

  
  



  
٣  

  

  المدرســــــــــــــــــون  :          
  

  الفارماكولوجيمدرس             عبیر محمد رشاد حسین                   الدكتور / 
       

  أعضاء  من الخارج   :
    

  مدیر مدیریة الشئون الصحیة                  محمد زین الدین حافظ        السید الدكتور / 
  
  

  عن الحضور السادة: وأعتذر
  رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرة        الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجلیل              األستاذ

  رئیس قسم االمراض الصدریة                  االستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع               
  رئیس قسم طب وجراحة العین            عبد الناصرعوض محمد           االستاذ الدكتور / 

  أستاذ مساعد طب القلب واالوعیة المویة والشرایین     السید الدكتور / حمدى شمس الدین محمد                     
   فارماكولوجى المدرس    محمد عبد الرحمن                  الدكتور / محمد مصطفى 

  

  ه :وتغیب  عن الحضور الساد
  

  رئیس قسم الجراحة العامة االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                               
  استاذ جراحة المخ واالعصاب                  االستاذ الدكتور / أحمد ابراھیم الغریانى    
  جید                  أستاذ الطب الشرعى والسموم األستاذ الدكتور / ناھد عبدالمقصود عبدالم

  أستاذ الفارماكولوجى                     االستاذ الدكتور /  رأفت عبد البدیع               
  أستاذ جراحة القلب والصدر                  االستاذ الدكتور /  على محمدعبد الوھاب                        

  ر / ھدى حسن محمد                                 أستاذ عالج االورام والطب النووى االستاذ الدكتو
  أستاذ التشریح                    االستاذ الدكتور / فاتن یوسف محمود          

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

  أستاذ  الصحة  العامة   االستاذ الدكتور / أكرام محمد عبد الخالق                      
   أستاذ مساعد طب وجراحة العین                 / ھانى عمر محمود الصدفى  السید الدكتور         

  السید الدكتور /  سماح محمد عبد اهللا                             عمیدة كلیة التمریض
  السید الدكتور / محمد جمال عبد العزیز                           نــــقـــیــــب االطــبـاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  

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

                                                                                                                        
   ٢٠١٩ / ٥/   ٢٠) المنعقد في    ٧٢٧المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

     ٠تمت المصادقةالقرار: 
  

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

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

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
حی�ث أن�ھ    أحم�د محم�د مخل�وف _ أس�تاذ التولی�د وأم�راض النس�اء        األس�تاذ ال�دكتور /  ان تجدی�د عض�ویة   مذكرة بش ·

من عضویھ مجلس الكلیة وبناءُا على ذلك یوافق مجلس الكلی�ة عل�ى التجدی�د لتكمل�ة      ٢٧/٥/٢٠١٩أنتھت المدة فى 
 ٠الخمسة أعضاء المنضمین من الداخل للمجلس  

  النساء  أحمد محمد مخلوف _ أستاذ التولید وأمراض /دید لالستاذ الدكتورس على التجالقرار: وافق المجل
 

حیث أن�ھ  أنتھ�ت الم�دة    أسامة أحمد فاروق  _ أستاذ جراحة العظام  األستاذ الدكتور /مذكرة بشان تجدید عضویة  ·
الخمس�ة   من عض�ویھ مجل�س الكلی�ة وبن�اءُا عل�ى ذل�ك یواف�ق مجل�س الكلی�ة عل�ى التجدی�د لتكمل�ة             ٢٧/٥/٢٠١٩فى 

 ٠أعضاء المنضمین من الداخل للمجلس  
األس�تاذ ال�دكتور /أس�امة أحم�د ف�اروق  _ أس�تاذ جراح��ة        /س عل�ى التجدی�د لالس�تاذ ال��دكتور   الق�رار: واف�ق المجل�    ·

 العظام   
_  الس�ید االس�تاذ ال�دكتور / ع�اطف عل�ى ع�وض      خطاب قسم جراحة المسالك البولیة والكلى بش�أن ع�ودة ك�ال م�ن      ·

التاریخ التالى إلنتھاء أجازتھ الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة  ٢٠١٠/  ٩/  ١دمتھ أعتبارا من الذى أنھیت خ
_ ال�ذى أنھی�ت خدمت�ھ أعتب�ارا      والسید االستاذ الدكتور / محمود عادل عطوه إب�راھیم وعدم عودتھ الستالم العمل 

س�نتین  ئ�ة العلم�اء المتمی�زین لم�دة     لخاصة بدون مرتب ) من ف( التاریخ التالى ألنتھاء أجازتھ ا ٢٠٠١/  ٧/  ١من 
 قابلھ للتجدید.

  وافق المجلسالقرار: 
  

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

  

  ٠  ٢٠١٩   یونیو : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٢٨ /١
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠ ٢٠١٩ یونیومحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٨ /٢

  وافق المجلسالقرار: 
  
   ٠ ٢٠١٩ یونیو :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٢٨ /٣

  وافق المجلسالقرار: 
 وحدة ضمان الجودة : 

*************  
  یة بأستخدام التحلیل الرباعى لت أستطالع رأى بشأن الوضع الراھن للك: مذكرة بشأن عرض وإعتماد أستمارا ٧٢٨ /٤ 
 ) SWOT ANALYSIS   (٠  

  وافق المجلسالقرار: 



٥  
   

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

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

 لش�غل وظیف�ھ اس�تاذ   _   رج�ائى ص�بحى اب�راھیم ص�بحى حن�ا     ال�دكتور/  : خطاب قس�م الجراح�ھ العام�ھ بش�أن تعی�ین      ٥/٧٢٨
  ٠تخصص دقیق جراحة جھاز ھضمى بالقسم _ جراحة   مساعد 
  وافق المجلسالقرار: 

  
لشغل وظیفة مدرس بوحدة الطب النووى  _ الطبیبة / نسرین رجب علىخطاب قسم عالج األورام بشأن تعیین :  ٦/٧٢٨

  بالقسم.
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ نھى حسین محمد سالمة الكاشف الطبیبة / خطاب قسم الطب الشرعى والسموم األكلینیكیة بشأن تعیین :  ٧/٧٢٨

  لشغل وظیفة مدرس بالقسم.
  وافق المجلسالقرار: 

  
لشغل  _حسن صالح الدین العسیلى/  الطبیبلطبیعى والروماتیوم والتأھیل بشأن تعیین : خطاب قسم الطب ا ٨/٧٢٨

  وظیفة مدرس مساعد بالقسم.
  وافق المجلسالقرار: 

  
  لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم. ھیام یحیى حامد خلیلالطبیبة / : خطاب قسم األشعة التشخیصیة بشأن تعیین  ٩/٧٢٨

  وافق المجلسالقرار: 
  

  

  _ لشغل وظیفھ مدرس مساعد بالقسم  الطبیبھ / نھى جمال عبدالمالك: خطاب قسم االمراض الباطنھ بشأن تعیین ١٠/٧٢٨
  وافق المجلسالقرار: 

  
 السید الدكتور / أحمد عب�د الخ�الق ح�افظ إب�راھیم    : خطاب قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل بشأن نقل  ٧٢٨ /١١

جامعة أسوان للعمل بقسم الط�ب الطبیع�ى والروم�اتیزم والتأھی�ل _ بكلی�ة الط�ب _جامع�ة        _ مدرس الروماتیزم والتأھیل _ 
  ٠أسیوط 
  وافق المجلسی لمالقرار:

  
  : مذكرة بشأن التصویت على النقل إلى الكلیة من الكلیات المناظرة بالجامعات االخرى  ٧٢٨/  ١٢

   ٠على رفض النقل إلى الكلیة تماماس وافق المجلالقرار:
  

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

      س��ارة ع��الء ع��زت /  ةللطالب��: م��ذكرة بش��أن حك��م المحكم��ة الص��ادر بش��أن تع��دیل درج��ة م��ادة الفارم��اكولوجى    ٧٢٨ /١٣
  ٠) درجة  ٢٨٧( من ) بدًال  ٢٩١( إلى ٢٠١٩/  ٢٠١٨بالفرقة الخامسة ھذا العام  المقیدة عبد المنعم

  وافق المجلسالقرار: 
  

      ش�ذى ع�الء ع�زت    /  ةللطالب� : مذكرة بشأن حك�م المحكم�ة الص�ادر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادة الكیمی�اء الحیوی�ة           ٧٢٨ / ١٤
  ٠) درجة  ١٤٢ً ( من  ) بدال ١٤٣( إلى  ٢٠١٩/  ٢٠١٨الفرقة الثالثة ھذا العام ب المقیدة عبد المنعم

  وافق المجلسالقرار: 
  



٦  
  

 زین�ب عب�د الغن�ى عب�د الحمی�د     /  ةللطالب� بشأن تعدیل درجة مادة الجراح�ة   مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر:  ٧٢٨ /١٥
م�ادة  ) وتع�دیل درج�ة    ٧٠٤(  م�ن   ) ب�دالً  ٧١٥( إلى  ٢٠١٥الحاصلة على بكالوریوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر 

  ٠)٣٩٢) بدًال من ( ٣٩٩التولید وأمراض النساء لتصبح ( 
  وافق المجلسالقرار: 

  
 ٢٠١٩/  ٢٠١٨ة  بشأن العذر المرضى المقدم من الطالب االتى أسمائھم بعد _المقیدین بالفرقة الثانیة مذكر:  ٧٢٨ /١٦

  ألحتساب تغیبھم عن األمتحان فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم عذر مرضى مقبول.
  

  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  مسلسل
  الحیویة الكیمیاء  ٢٠١٩دور مایو   محمد طھ حسین  ١
  الھستولوجى  ٢٠١٩دور مایو   مریم محمد عبد العال  ٢

  وافق المجلسالقرار: 
  

م�ن دخ�ول    ٢٠١٩/  ٢٠١٨_ المقید بالفرقة الرابع�ة   الطالب  / محمد على محمد أحمدمذكرة بشأن حرمان :  ٧٢٨/  ١٧
  ٠ضور المقررة فى مادة الصحة العامة لعدم إستیفائھ نسبة الح ٢٠١٩أمتحان أخر العام دور یونیة 

  وافق المجلسالقرار: 
  

 ٢٠١٩/  ٢٠١٨_ المقید بالفرقة الرابع�ة   عبد الرحمن أبو بكر عباس متولى الطالب  / : مذكرة بشأن حرمان  ١٨/٧٢٨
ف�ى م�ادتى الص�حة العام�ة والط�ب الش�رعى لع�دم إس�تیفائھ نس�بة الحض�ور            ٢٠١٩من دخول أمتحان أخر العام دور یونی�ة  

) بشرط إستیفاء نسبة الحضور وإحتفاظة بالتقدیر الذى یحصل علی�ة  ٢٠٢٠متحان الدور الثانى ( فبرایر المقررة ودخولھ إ
  ٠ویعتبر غیابة فى الدور األول عذرًا مقبول 

  وافق المجلسالقرار: 
  

ن م ٢٠١٩ – ٢٠١٨المقیدین بالفرقة الرابعة _ : مذكرة بشأن حرمان الطالب المذكورین اآلتى أسمائھم بعد  ١٩/٧٢٨
  فى مادة الصحة العامة وذلك لعدم إستیفائھم نسبة الحضور المقررة.   ٢٠١٩دخول األمتحان أخر العام دور یونیة 

  المالحظات  المادة  االسم  مسلسل
    الصحة العامة  محمد أحمد بدرى محمود  ١
    الصحة العامة  محمد على زین العابدین  ٢

  وافق المجلسالقرار: 
  

 ٢٠١٩/  ٢٠١٨عذر المرضى المقدم من الطالب االتى أسمائھم بعد _المقیدین بالفرقة الثالثة مذكرة  بشأن ال:  ٢٠/٧٢٨
  -: ألحتساب تغیبھم عن األمتحان فى المواد المبینة أمام إسم كال منھم عذر مرضى مقبول

  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  مسلسل
  لوجىالفارماكو  فقط١٦/٦  أحمد عبد العزیز عیسى ( ق )  ١
  الفارماكولوجى  فقط١٦/٦  سلوى أحمد محمد على  ٢
  الفارماكولوجى  فقط١٦/٦  عبد الرحمن فتحى أحمد مھنى  ٣
  الفارماكولوجى  فقط١٦/٦  خلود یوسف سید عبد اهللا  ٤

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧  
  ثالثا :العالقات الثقافیة 

************* *  
_ المدرس  للسید الطبیب / ھیثم حسین كامل محمدالشراف المشترك بمرتب بإنجلترا : مذكرة بشأن مد بعثة ا ٧٢٨ /٢١ 

ألس�تكمال الج�زء    ٢٠٢٠/  ٨/  ١١حت�ى   ٢٠١٩/  ٨/  ١٢سم التخدیر والعنایة المرك�زة لم�دة ع�ام أعتب�ارا م�ن      قالمساعد ب
   ٠الخارجى لرسالة الدكتوراه وعلى نفقة البعثات 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

_ أس�تاذ بقس�م االن�ف     الس�ید االس�تاذ ال�دكتور / عص�ام ال�دین محم�د أحم�د ع�ارف        : مذكرة بش�أن قب�ول أعت�ذار     ٧٢٨ /٢٢ 
  ٠أجازة خاصة بدون مرتب  ٢٠١٩/  ٥/  ٢٢وحتى  ٢٠١٩/  ١/  ١واالذن والحنجرة وأحتساب الفترة من 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ الم��درس  مھ��ا عم��ر محم��ود س��ید   / ةالطبیب�� ةللس��یدل م��ذكرة بش��أن م��د بعث��ة األش��راف المش��ترك بال��داخ    :  ٧٢٨ /٢٣
( ت��اریخ عودتھ��ا وتس��لمھا العم��ل بالكلی��ة ) أو   ٢٠١٩/  ٥/  ٦المس��اعد بقس��م ط��ب وجراح��ة الع��ین لم��دة ع��ام أعتب��ارًا م��ن   

إس��تعدادًا  ٥/٥/٢٠١٩وحت��ى  ٢٤/٤/٢٠١٩الحص��ول عل��ى درج��ة ال��دكتوراه أیھم��ا أق��رب تاریخ��ًا م��ع إحتس��اب الفت��رة م��ن  
  ةللعود

  وافق المجلسالقرار: 
  

لم�دة ع�ام ثال�ث إعتب�ارًا م�ن       – طبیب�ة / آی�ة أحم�د محم�د أب�و الع�ال      لل: مذكرة بشأن مد األجازة الدراس�یة بمرت�ب    ٢٤/٧٢٨
  ٠لجمع المادة العلمیة لرسالھ الدكتوراه بمستشفى مونستر التعلیمى بألمانیا ٣١/٨/٢٠٢٠وحتى  ١/٩/٢٠١٩

  وافق المجلسالقرار: 
  

          ٢٠١٩/  ٥/  ٢٧( التاریخ التالى ألخر تجدید ) وحتى  ٢٠١٨/  ١٢/  ٢٣: مذكرة بشأن أحتساب الفترة من  ٧٢٨/  ٢٥
للس�یده االس�تاذه ال�دكتوره / ع�ال أحم�د      ( التاریخ السابق ألستالمھا العم�ل ) أج�ازة خاص�ة ب�دون مرت�ب لظ�روف خاص�ة         

   ٠سیة _ االستاذ بقسم االمراض العصبیة والنفشوقى فرغلى  
  وافق المجلسالقرار: 

  
  تابع الدراسات العلیا :

  
   ٠ ٢٠١٩: مذكرة بشأن أعتماد نتیجة الماجستیر ( الجزء الثانى ) دور أبریل ٧٢٨/  ٢٦

  ٠أعتمد المجلس النتیجة القرار: 
  

   ٠ ٢٠١٩: مذكرة بشأن أعتماد نتیجة الدكتوراه  ( الجزء الثانى ) دور أبریل ٧٢٨/  ٢٧
  ٠المجلس النتیجة  أعتمدالقرار: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٤  

    مــــــجـــــلـــس االســـــاتــــذة   
            

        مد حلم�ى  لعامھ بشأن تعیین السید الدكتور/ اشرف اح:خطاب قسم الجراحھ ا١/٧٢٨
تخص��ص دقی��ق جراح��ة جھ��از ھض��مى _ جراح��ة ف��ھ اس��تاذ لش��غل وظی عب��د الموج��ود

   ٠بالقسم 
  

  القرار: وافق المجلس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  س                                                   رئیس الجامعة أمین المجل             
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

  الماذ الدكتور/ طارق عبد اهللا الجاألستاذ الدكتور/ أحمد كمال دیاب                         األست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٢١  
  

   مجالس األقسام :
  : قسم جراحة العظام : ٧٢٨/  ١

 ********************  
   ٢٠١٩/  ٥/  ٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
     

  : قسم الباثولوجیا االكلینیكیة : ٧٢٨/  ٢
***************************  

   ٢٠١٩/  ٤/  ٢،  ٢٠١٩/  ٣/  ٣،  ٢٠١٩/  ٢/  ١١محضر أجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  : قسم جراحة المخ واالعصاب : ٧٢٨/  ٣
 ******************************  

  ١٦/٦/٢٠١٩،  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤محضر إجتماع مجلس القسم فى 
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

   

  ى وعلم االجنة :: قسم التشریح االدم ٧٢٨/  ٤
 *********************************  

   ٢٠١٩ /٣/  ١١،  ٢٠١٩/  ٤/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  عالج االورام والطب النووى :: قسم  ٧٢٨/  ٥
 *********************************  

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

  : قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة : ٧٢٨/  ٦
 ********************************  

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

  

  : قسم االمراض الصدریة : ٧٢٨/  ٧
 ***************************  

  ١١/٦/٢٠١٩، ٢٠١٩/ ٥/  ٢٣مجلس القسم فى  ر إجتماعمحض
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  : قسم التولید وأمراض النساء : ٧٢٨/  ٨
 *******************************  

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

  

  : قسم جراحة التجمیل : ٧٢٨/  ٩
*********** *************  

  ١٧/٦/٢٠١٩،  ٢٠١٩/  ٥/  ٢٠ماع مجلس القسم فى محضر إجت
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
   



  : قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ : ٧٢٨ /١ ٠
 ************************  

   ٢٠١٩/  ٦/  ١٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

   

  سم طب وجراحة العیون:: ق ٧٢٨/  ١١
 ************************  

   ٢٠١٩/  ٦/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  : قسم طب االطفال :١٢/٧٢٨
********************  

  ١٠/٦/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس القسم 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  :  : قسم  الصحة العامة١٣/٧٢٨
********************  

  ١٠/٦/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس القسم 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  : قسم االمراض العصبیة والنفسیة  :١٤/٧٢٨
******************************  

  ١١/٦/٢٠١٩محضر اجتماع مجلس القسم 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  

  لحنجرة :: قسم االنف واالذن وا ٧٢٨/  ١٥
 ****************************  

   ٢٠١٩/  ٦/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

   

  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل : ٧٢٨/  ١٦
 ****************************  

   ٢٠١٩/  ٦/  ١٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 
    ٠ما  أحیط المجلس علالقرار: 

   

  : األمراض الباطنة: قسم  ٧٢٨/  ١٧
 ****************************  

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

  

  : قسم الباثولوجیا : ٧٢٨/  ١٨
 ****************************  

   ٢٠١٩/  ٦/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠ط المجلس علما  أحیالقرار: 

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



  أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

  كتور/ أحمد كمال دیاب                         األستاذ الدكتور/ طارق عبد اهللا الجمالاألستاذ الد
  


