
 

 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 

 محضر اجتماع 

 (739مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         
 

    2020/  6/ 21المنعقد يوم االحد الموافق   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   رئيس المجلس
 عالء محمد أحمد عطيه                  عميد الكليه     /األستاذ الدكتـور        

 وبحضور          
 األستاذ الدكتـور/ طارق عبد هللا الجمال                     رئيس الجامعة         

 وكــــــــــالء الكليـــة :      
 

 ل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث           وكي              األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي                    

 

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

  

 ـئون التعــلــيــم والــطـــالباألستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                        وكيل الــكـليـة لشــ         
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 رؤســــــاء األقســــام : 

         
 األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب                                          رئيس قسم الطفيليات     

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

 األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                        رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب              

 راحة المسالك البولية ) بالتفويض( األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                    رئــيس قــســم ج           

 األستاذالدكتور /ضياء الدين محمد عبدالعال                            مدير مستشفي صحه المرأه                               

 نجرة الدكتور / أحمد ابو الوفا عبد الجليل                                رئيس قسم األنف واإلذن والحاألستاذ

   األستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكيم                                  رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                  

  االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                                 رئيس قسم طب وجراحة العين            

 االستاذ الدكتور / ماهر مختار أحمد                                          رئيس قسم طب االطفال             

 األستاذ الدكتور/ محمد الطاهر عبد الرحمن                                رئيس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي                  

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

 األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                                رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                            

 رندة محمد  شمس الدين                                رئيس قسم الصحة العامة  /االستاذ الدكتور 

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

  ,رئيس قسم التشريح                                                                االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد       

 األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن                                       رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                 

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

 ,            الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                                   رئيس قسم جراحه القلب والصدراألستاذ 

 رئيس قسم طب االسره           االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                               

 

 األساتــــــذة 
  

 االستاذ الدكتور/ جمال حسين حسين                                        أستاذ طب وجراحة العين 

 األستاذ الدكتور/  محمد مصطفي قطب                                      أستاذ جراحة العظام 

  ال ثابت                                         أستاذ البكتريا والمناعه  االستاذ الدكتور /  أمانى جم

     األستاذ الدكتور / عاصم حسين كامل                                        أستاذ جراحة التجميل والحروق            

 أستاذ االمراض الباطنة            االستاذ الدكتور / محمود على محمود عشرى                             

 األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                           مدير المستشفى الجامعى الرئيسى

 االستاذ الدكتور/  سحر الديك محمد                                          أستاذ الكيمياء الحيوية

 ب أسامة إبراهيم                                     أستاذ جراحة المسالك البولية االستاذ الدكتور / إيها

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

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

 السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ                                      مدير مديرية الشئون الصحية

 السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                                        عميدة كلية التمريض 

 خيري عبد اللطيف                             أستاذ جراحة القلب والصدر                  االستاذ الدكتور /  محمود

  / هانى محمد عبد الحكيم                                 أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية  االستاذ الدكتور             

 ماعيل                         أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية  االستاذ الدكتور / سحر عبد المعز احمد اس           

 االستاذ الدكتور / محمد حسن بكري                                         استاذ التخدير             

 الصدرية  االستاذ الدكتور / خالد حسين أحمد حسين                                 أستاذ االمراض           

 االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد العزيز                         أستاذ طــــب االطفــــال            

 األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                                   مدير وحدة ضمان الجودة            
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 -ـــــون:المدرســـــــــــــ          
 

 الدكتور / عبير محمد رشاد حسين                                          مدرس الفارماكولوجي 

      

 أعضاء  من الخارج   :
   

  نقيب االطباءضياء الدين عبد الحميد                           السيد الدكتور / 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                   عبير الرفاعى محمد       كتور /الداألستاذ            

 األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                     رئيس قسم الفارماكولوجـى           

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

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساءأحمد محمد مخلوف                             األستاذالدكتور /            

 االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                               رئيس قسم االمراض الصدرية

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

 االستاذ الدكتور / هشام على رياض                              رئيس قسم الجراحة العامة

ــ   األسناذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت                رئيس قسم جراحة العظـــــــــــــ

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

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

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

 االستاذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدين                          رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه

 األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                 رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى  

 /مصطفى هاشم محمود                      رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية      األستاذ الدكتور

 األستاذ الدكتور / مروه عبد العزيز احمد عطاهلل               رئيس قسم الفسيولوجيا   

 األستاذ الدكتور / منرفا كامل فهمى                               أستاذ الفسيولوجي 

 دكتور/ حسين فريد وشاحى                             أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة االستاذ ال

 استاذ جراحة المخ واالعصاب      االستاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             

 االستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاهر                      أستاذ الفارماكولوجى    

 لدكتور / منال محمد شحاته مهران                     أستاذ الهستولوجى  االستاذ ا

 االستاذ الدكتور / أمينة محمد مصطفى                           أستاذ عالج االورام والطب النووى  

 االستاذ الدكتور / صالح ابراهيم محمد                           أستاذ الجراحة العامة 

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

    األستاذ الدكتور / الزهراء إبراهيم أبو العيون                   أستاذ الروماتيزم والتأهيل 

 ســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                             أ           

 االستاذ الدكتور/  لمياء أحمد عبد العزيز                          أستاذ  الطفيليات 

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

    اذ الدكتور/  أحمد محمد نصر                                 أستاذ التوليد وامراض النساءاالست

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية     األستاذ الدكتور / هبه أحمد عبد الحفيظ                        

 االستاذ الدكتور / سلوى رشدى                                     أستاذ أمراض القلب 

 االستاذ الدكتور / صبره محمد احمد عبد هللا                       أستاذ  الصحة  العامة        

 استاذ جراحه العظام                              االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق              

 االستاذ الدكتور / هدى أحمد محمد                                 أستاذ التشريح         

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                     وفاء محمد عبد المنعم    األستاذ الدكتور /         

 االستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن احمد                          أستاذ االمراض العصبية والنفسية 

 الدكتور / أنور أمين عطية                                           مدرس جراحة القلب والصدر 
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 أواًل : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

  2020 /5  /91( المنعقد في    873المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0ادقةتمت المصالقرار:    

   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  2020يونيو : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 739 /1

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2020 يونيومحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 739 /2

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2020يونيو محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر:  739 /3

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

: مذكرة بشأن عرض تقرير متابعة مدى أستيفاء كراسة االداء واالنشطة الخاصة بطالب الدراسات العليا عن   739  /4 

 0  2020بريل دور أ

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 0  2025  – 2020: مذكرة بشأن عرض وأعتماد الخطة البحثية الخمسية للكلية   739  /5 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 شئون االفراد :أوال :  

************* * 
_ لشغلل وييفغة أسغتاذ مسغاعد  الدكتور / حازم عبد المتعال حازم: خطاب قسم طب وجراحة العين بشأن تعيين    739  /6 

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

  0ة مدرس بالقسم _ لشلل وييف الدكتور / عمرو أبو الفضل السيد: خطاب قسم جراحة العظام بشأن تعيين  739/  7

     0وافق المجلس  القرار: 

 



5 

 

 0_ لشلل وييفة مدرس بالقسم  الدكتوره / أمل عادل ريان: خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكية بشأن تعيين  739/  8

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشلل وييفة مغدرس  د ثابت دعاء بهجت عبد الحميالدكتوره / : خطاب قسم االمراض الصدرية  بشأن تعيين    739  /9

 0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار:  

 

_ لشغغلل وييفغغة مغغدرس       حمــدى محمــد إبــراهيم /  الــدكتور: خطغغاب قسغغم االاغغعة التشخيصغغية بشغغأن تعيغغين  739 /10 

 0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 _ لشلل وييفة مدرس    اء الدين صابر أحمد ضي/  الدكتور: خطاب قسم الجراحة العامة  بشأن تعيين  739 /11

 0) بوحدة جراحة الوجه والفكين (بالقسم     

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغلل  ساره فراج أحمـد محمـد  /  الدكتوره: خطاب قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  بشأن تعيين   739/  12

 0وييفة مدرس بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

بالقسم   _ لشلل وييفة مدرس مساعد  الطبيبة / أالء محمد عالء: خطاب قسم االاعة التشخيصية بشأن تعيين   739/    13

0 

    0وافق المجلس  القرار:  

 

_ لشلل وييفة مدرس مسغاعد   دعاء محمود أحمد تمامالطبيبة /  : خطاب قسم االاعة التشخيصية بشأن تعيين    739  /14

 0بالقسم 

     0وافق المجلس  رار: الق

 

حسغب  2016 – 2015التجميل إلى إعالن وييفة معيد بالقسغم مغن دفعتغين جراحة : مذكرة بشأن إحتياج قسم   739  /15 

  0القواعد المنظمة لذلك 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 : ثانيا:شئون الطالب 

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

أن تتم االمتحانات بنظام   2020/   4/   23جامعة أسيوط بتاريخ   : مذكرة بشأن أنه بناء على قرار مجلس 739/   16

االسئلة متعددة االختيارات ، ماعدا بعض المقررات بالكليات العملية التى تتنافى طبيعتها مع نظام التصحيح االلكترونى  

موافقة على مقترح  وعلى ذلك الرجاء ال 2020/   3/   15% فى الجزء الذى تم دراسته حتى  75وأن تكون االسئلة بنسبة  

   0كلية الطب لطالب الفرقة الخامسة 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 : ثالثا:العالقات الثقافية 

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

_ المغدرس المسغاعد   للسيد الطبيب / أحمد جمال عبد المالك: مذكرة بشأن مد بعثة االاراف المشترك بألمانيا    739  /17 

 0وذلك ألستكمال المادة العلمية  2021/  6/  17وحتى  2020/  6/  18ثالث أعتبارا من  بقسم الجراحة العامة لمدة عام
 

     0وافق المجلس  القرار: 
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 مـــــــــجــــــلـــــس االســـــــاتـــــذة 

 

 

: خطاب قسم الفسيولوجيا الطبية بشأن االحاطة بما جاء   739/  1

م ترقية الدكتوره / غادة سعد بتقريراللجنة العلمية الدائمة بشأن عد

  0زغلول أحمد _ االستاذ المساعد بالقسم إلى درجة أستاذ بالقسم  

 

    0 اللجنة العلمية الدائمة على ما جاء بقرار وافق المجلس القرار: 
 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية
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   : األقساممجالس 
 : قسم عالج االورام والطب النووى :   739/  1

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

 2020/  6/  2،  2020/  5/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار:   

 : قسم الطفيليات :   739/  2

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

  2020/  5/  17،  2020/  6/  10محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 ب المناطق الحارة والجهاز الهضمى :  : قسم ط 739/  3

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

  2020/  6/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة :  739/  4

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

  2020/  6/  10اع مجلس القسم فى محضر إجتم

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الباثولوجيا :   739/  5

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

  2020/  6/  3محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم طب وجراحة العين :   739/  6

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

  2020/  6/  10مجلس القسم فى جتماع محضر إ

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم جراحة المخ واالعصاب  739/  7

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

 2020/  6/  9جتماع مجلس القسم فى محضر ا

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الصحة العامة :  739/  8

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

  2020/  6/  8اع مجلس القسم فى محضر إجتم

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االمراض الصدرية :  739/  9

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

  2020/  6/  7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية : 739/  10

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

  2020/  5/  16محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم االنف واالذن والحنجرة :  739/  11

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

  2020/  6/  1محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 والعناية المركزة : : قسم التخدير 739/  12

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

  2020/  6/  8جتماع مجلس القسم فى محضر إ

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية : 739/  13

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

  2020/  6/  3محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم التوليد وأمراض النساء :  739/  14

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

  2020/  5/  16محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم الكيمياء الحيوية الطبية : 739/  15

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

  2020/  6/  7جتماع مجلس القسم فى محضر إ

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم االمراض العصبية والنفسية :  739/  16

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

  2020/  6/  3محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم جراحة العظام : 739/  17

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

  2020/  5/  12قسم فى محضر إجتماع مجلس ال

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم طب االطفال :  739/  18

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

  2020/  6/ 8محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم جراحة القلب والصدر :  739/  19

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

  2020/  6/  2لس القسم فى محضر إجتماع مج

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

  

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة :  739/  20

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

  2020/  4/  7،  2020/  5/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

 0أحيط المجلس علما القرار: 

 

    

 التشخيصية ::  قسم االشعة  739/  21

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

  2020/  5/  11،  2020/  4/  12،  2020/  3/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى 

   0أحيط المجلس علما القرار: 

 

  

 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل :  739/  22

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

 17/6/2020، 2020/  5/ 31فى   جتماع مجلس القسممحضر إ

  0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم الهستولوجى :  739/  23

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

  2020/  6/  3محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : جراحة التجميل : قسم  739/  24

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

  2020/  6/  14جلس القسم فى محضر إجتماع م

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم جراحة االوعية الدموية : 739/  25

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

  2020/  6/  15محضر إجتماع مجلس الكلية فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة :  739/  26

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

 2020/  6/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 :قسم طب القلب واالوعيه الدمويه:739/ 27

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

 14/6/2020محضر اجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

  

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                
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