
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  محضر اجتماع

  )٧٢٩مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
  ٢٠١٩/  ٧ / ١٦الموافق  الثالثاء المنعقد یوم  

      ٢٠١٩/  ٧/  ٢٨والممتد حتى یوم االحد الموافق 
                                                   *************************************  

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

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

  وكــــــــــالء الكلیـــة :     
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                     األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوى             
  وكیل الكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئة               األستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                     
  ــئون التعــلــیــم والــطـــالبوكیل الــكـلیـة لشـ                   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            
  األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق               رئیس قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة)

  رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب            األستاذ الدكتور / محمد تغیان أحمد                            
  رئیس قسم التولید وأمراض النساء      األستاذالدكتور / عالء الدین عبد الحمید یوسف                       

  رئیس قسم االمراض الصدریة                  االستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع               
    رئیس قسم طب وجراحة العین             عبد الناصرعوض محمد           دكتور / االستاذ ال          
  رئیس قسم طب االطفال          االستاذ الدكتور / ماھر مختار أحمد                                
  الھضمي زق الحارة والجھااألستاذ الدكتور/ اشرف محمود عثمان                            رئیس طب المناط          
  االستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                               رئیس قسم الجراحة العامة         

  االستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید                  رئیـــس قــــسم االمــــراض الباطــنة 
رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                                                                 األسناذ الدكتور/ فیصل فھمى آدم    

  األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                       رئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــــــة
  رئــیس قــســم جراحة المسالك البولیة                             احمد محمد عبدالمنعم األستاذ الدكتور / 

  األستاذ الدكتور /مصطفى ھاشم محمود                            رئــیـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـیـصیة 
   رئیس قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل    ایمان عباس محمود على             األستاذ الدكتور /          

  األستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                         رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین



٢  
  

  رئیس قسم الفسیولوجیا حمد معطى                       األستاذ الدكتور / أمیمة جالل أ
  رئــیــس قــســم جراحة التجمیل والحروق     األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                                 

  االستاذ الدكتور / عزة محمود عز الدین                         رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیة 
  رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجى                               األستاذ الدكتور /أمل مرزوق محمد

  رئیس قسم جــراحــة القلب والصدرنیم                         أحمد محمد فتحى غالدكتور / األستاذ 
  

  األساتــــــذة 
  

  أستاذ الفسیولوجى د الفضیل                       ود رأفت عبماألستاذ الدكتور / مح
  الحنجرةأستاذ األنف وألذن و   على رجائى عبد الحكیم                       األستاذ الدكتور/ 

  األستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                               أستاذ التولید وأمراض النساء
  أستاذ البكتریا والمناعھ  صدیق محمد سلیمان               االستاذ الدكتور /  أسماعیل 

  ذ الفارماكولوجى   االستاذ الدكتور /  رأفت عبد البدیع                                  أستا
  االستاذ الدكتور / ھدى حسن محمد                                  أستاذ عالج االورام والطب النووى 

    االستاذ الدكتور / فاتن یوسف محمود                               أستاذ التشریح
  أستاذ االمراض الباطنة            نعم صادق البیھ        االستاذ الدكتور / عصام عبدالم          

    أستاذ الروماتیزم والتأھیل    محمد محمود                    األستاذ الدكتور / عصام أحمد 
  مدیر المستشفى الجامعى الرئیسى                                  األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود  

  أستاذ  الطفیلیات                              االستاذ الدكتور/  عبیر السید محمود  
    أشـعــــــــة تشخیـــصـیة   / حسن أبراھیم مجلى محمد              أستاذ االستاذ الدكتور            
   أستاذ االمراض الجلدیة والتناسلیة   حمد                         االستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أ          
    استاذ جراحة المسالك البولیھ ونائب رئیس المستشفیات الجامعیة        االستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال                          
  استاذ التخدیر                   االستاذ الدكتور / عالء محمد احمد                          

  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى وى نافع                        حمد عداالستاذ الدكتور  /  حنان م
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة     األستاذ الدكتور / حنان عمر محمد عمر                        

  أستاذ أمراض القلبحلمى                          االستاذ الدكتور / حاتم عبد الرحمن
  االستاذ الدكتور / علیاء عبد ربھ محمد                             أستاذ االمراض الصدریة       

  أستاذ جراحة المسالك البولیة  االستاذ الدكتور / أحمد شحاتھ العزب                              
  ــــب االطفــــال أستاذ ط االستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفى                    
  مدیر وحدة ضمان الجوده  األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخلوف                        

  الصحة  العامة  أستاذ  عبد الخالق                 / أكرام محمد  االستاذ الدكتور       
  

  األساتذة المساعدون :
  

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

  المدرســــــــــــــــــون  :          
  الفارماكولوجى  مدرس   محمد عبد الرحمن           الدكتور / محمد مصطفى      
  الفارماكولوجيدرس م               عبیر محمد رشاد حسین                   الدكتور /         

       

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

  



٣  
  

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

  رئیس قسم األمراض العصبیة والنفسیة    االستاذ الدكتور / عالء الدین محمد درویش                        
  رئیس قسم الصحة العامة                       االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدین 

  قسم التشریح رئیس               االستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                
  رئیس قسم امراض القلب ومدیر مستشفى االرومان      االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى                   

  أستاذ طب وجراحة العین                               جمال حسین حسیناالستاذ الدكتور/ 
  أستاذ جراحة العظام           ق                    األستاذ الدكتور/  أسامھ أحمد فارو

     أستاذ جراحة التجمیل والحروق         مصطفى عبد الحافظ أحمد مكى        األستاذ الدكتور /           
  أستاذ جراحة العظام    ادلى أحمد                   األستاذ الدكتور/  وائل یوسف الع

  

  ه :وتغیب  عن الحضور الساد
  رئــیــس قــســم الــتــخــدیـرعزت عبد الحكیم                        ذ الدكتور / عصام األستا          
  رئــیـس قــسـم عالج األورام والطب النووي               حنان جمال الدین مصطفى األستاذ الدكتور /           

  ئیس قسم الطب الشرعي والسمومر                       رنده حسین عبد الھادى األستاذ الدكتور / 
  استاذ جراحة المخ واالعصاب                   االستاذ الدكتور / أحمد ابراھیم الغریانى    

  أستاذ الطب الشرعى والسموم   مقصود عبدالمجید                األستاذ الدكتور / ناھد عبدال
  أستاذ الھستولوجى          د عبد المقصود             االستاذ الدكتور / صفاء أحم

  االستاذ الدكتور /  على محمدعبد الوھاب                         أستاذ جراحة القلب والصدر                 
  أستاذ الجراحة العامة    عثمان مسعود                  االستاذ الدكتور / سامى محمد

  أسـتـاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین                        بد الحمیداألستاذ الدكتور /  بھجت ع          
  أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیامد فاضل                       االستاذ الدكتور / صباح أحمد مح          

    ساءأستاذ التولید وامراض الن أحمد محمد نصر                                االستاذ الدكتور/  
  أستاذ الكیمیاء الحیویة                                سحر الدیك محمد  االستاذ الدكتور/ 

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

  مدیر مدیریة الشئون الصحیة        ن حافظ                     محمد زین الدیالسید الدكتور / 
  نقیب االطباء         العزیز                    السید الدكتور / محمد جمال عبد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٤  

  سابقةأوًال : المصادقة على محضر الجلسة ال
                                                 **********************************                                                                

   ٢٠١٩ / ٦  /١٨) المنعقد في    ٧٢٨المصادقة 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: 

  

  ٠شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة یل الكلیة لد / وك ٠مكتب أ 
***************************************    

  

  ٠  ٢٠١٩  یو یول : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٢٩ /١
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠ ٢٠١٩ یویولمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشھر : ٧٢٩ /٢

  وافق المجلسالقرار: 
  
   ٠ ٢٠١٩ یویول :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٢٩ /٣

  وافق المجلسالقرار: 
  
  -د / وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن : ٠: مذكرة مقدمة من أ  ٧٢٩/  ٤
  الصدر _ االطفال ) لسداد حصة الكلیة من المؤتمرات  –تقدیم الشكر ألقسام ( االورام  – ١
  ر عن العمل فى تأمین الكلیة تقری – ٢
  تقریر ندوة السالمة والصحة المھنیة  -٣
٤ – Animal Handling Work Shop    ٠أول شھر سبتمبر القادم   

  وافق المجلسالقرار: 
  

مذكرة بشأن موافقة قسم الباثولوجیا على تجدی�د الموافق�ة عل�ى ت�أجیر عل�ب الش�رائح الخاص�ة بطلب�ة الفرق�ة الثالث�ة            ·
      د / نعم��ت اهللا ٠الس��یدة أ أثن��اء ت��ولى  ٢٠٠٧م��دة ع��ام حی��ث أن��ھ س��بق الحص��ول عل��ى موافق��ة ف��ى ع��ام  ط��ب ق��دیم ل

   ٠رئاسة القسم وذلك حسب اللوائح والقوانیین  عبد الفتاح محمد
  ٠س على أن یقوم القسم بتحدید المقابل المادى وافق المجلالقرار: 

  
 وحدة ضمان الجودة : 

*************  
  واعتماد تحلیل المواصفات الشكلیھ للورقھ االمتحانیھ للدراسات العلیا عن دور ابریل مذكرة بشأن عرض : ٧٢٩ /٥ 

   .٢٠١٩لعام 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  
  
  



  
  

٥  
  : الـمــســائــل الـتـنـفـیـذیـةثالثا                                                   

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

**************   
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     ال�دكتوره / رینی�ھ رفع�ت بش�رى    : خطاب قسم التشریح االدمى وعل�م االجن�ة بش�أن تعی�ین      ٧٢٩ /٦

   ٠مساعد التشریح بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
   _ لش��غل وظیف��ة أس��تاذ مس��اعد   ال��دكتوره / فاطم��ة یس��ن عب��د المتجل��ى ن : خط��اب قس��م الھس��تولوجى بش��أن تعی��ی  ٧٢٩ /٧

   ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة    ال�دكتور / حس�ین خی�رى عب�د العزی�ز الخی�اط      : خطاب قسم جراحة القل�ب والص�در بش�أن تعی�ین      ٧٢٩ /٨

   ٠أستاذ مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     منص�ور احم�د محم�د خلیف�ھ     ال�دكتور /  تولید وامراض النساء بشأن تعیین : خطاب قسم ال ٧٢٩ /٩

   ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     ھشام احمد السید ابو طالبالدكتور / : خطاب قسم التولید وامراض النساء بشأن تعیین  ٧٢٩ /١٠

   ٠مساعد بالقسم 
  لمجلسوافق االقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     احم�د محم�د عب�اس ص�بح    ال�دكتور /  : خطاب قسم التولید وامراض النساء بش�أن تعی�ین    ٧٢٩ /١١

   ٠مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة    روم�اني حس�ني جب�ره حن�ین    /  ال�دكتور : خطاب قسم االمراض العصبیھ والنفسیھ بشأن تعیین  ٧٢٩ /١٢

   ٠الطب النفسى بالقسم  أستاذ مساعد 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة    محمد فوزي محم�د عب�دالعال  /  الدكتور: خطاب قسم االمراض العصبیھ والنفسیھ بشأن تعیین  ٧٢٩ /١٣

   ٠أستاذ مساعد الطب النفسى بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش��غل وظیف��ة أس��تاذ مس��اعد              محم��د اب��و زی��د عل��ي  / ال��دكتور: خط��اب قس��م االم��راض الباطن��ھ بش��أن تعی��ین    ٧٢٩ /١٤

   ٠( تخصص دقیق باطنة جھاز ھضمى وكبد )  بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     احم�د محم�د مص�طفي عش�ماوي    /  ال�دكتور : خطاب قسم االمراض الباطنھ بشأن تعی�ین   ٧٢٩ /١٥

  ٠د )   بالقسممساعد ( تخصص دقیق باطنة جھاز ھضمى وكب
  وافق المجلسالقرار: 

  



٦  
  ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم  الدكتوره / ھبة محمود عراقى: خطاب قسم الفسیولوجیا بشأن تعیین  ٧٢٩ /١٦ 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة     الدكتوره / ھالھ محمد حسانین محم�د : خطاب قسم التشریح االدمى وعلم االجنة بشأن تعیین  ٧٢٩ /١٧
  ٠مدرس التشریح  بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_   اس�ماعیل اب�راھیم اس�ماعیل    نھ�ا ال�دكتوره /  : خطاب قسم الطب الشرعي والسموم االكلینیكی�ھ بش�أن تعی�ین     ٧٢٩ /١٨
  ٠لشغل وظیفة مدرس بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لشغل رفیده رفعت شحاتھالدكتوره /امراض الذكوره بشأن تعیین : خطاب قسم االمراض الجلدیھ والتناسلیھ و ٧٢٩ /١٩
  وظیفة مدرس بالقسم.

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش��غل وظیف��ة م��درس ف��ى   ال��دكتور / مص��طفي جعف��ر عثم��ان : خط��اب قس��م االم��راض الباطن��ھ بش��أن تعی��ین   ٧٢٩ /٢٠
  ٠أمراض الكلى  بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  ٠_ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم  الطبیب / أحمد زھرى یسنب االطفال بشأن تعیین : خطاب قسم ط ٧٢٩ /٢١ 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_  مص�طفي محم�د ع�اطف عب�د العزی�ز     الطبی�ب /  : خطاب قسم جراحھ المسالك البولی�ھ والتناس�لیھ بش�أن تعی�ین      ٧٢٩ /٢٢
  ٠لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لشغل وظیف�ة م�درس مس�اعد     مینا یوسف عشمالطبیب / : خطاب قسم االنف واالذن والحنجره  بشأن تعیین  ٧٢٩ /٢٣
  ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لشغل وظیفة مدرس مساعد  الشیماء فھیم سلیمان/  ةالطبیب: خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیھ بشأن تعیین  ٧٢٩ /٢٤
  ٠بالقسم 

  لمجلسوافق االقرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة    حم�د محم�د مح�ب ال�دین    الطبی�ب / أ بش�أن تعی�ین     طب القل�ب واالوعی�ة الدموی�ة    : خطاب قسم  ٧٢٩ /٢٥
  ٠مدرس مساعد بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس     ممحم�د عب�د الحك�   عم�ر  الطبی�ب /  : خطاب قسم جراحھ االوعیھ الدموی�ھ  بش�أن تعی�ین     ٧٢٩ /٢٦
  ٠قسم مساعد بال

  وافق المجلسالقرار: 
  
) معی�د س�نویا م�ن خریج�ى كلی�ة الط�ب وذل�ك         ١٢ : خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن تكلی�ف ع�دد (   ٧٢٩ /٢٧ 

   ٠طبقا لشروط التكلیف 
واف��ق المجل��س عل��ى أن تش��كل لجن��ة م��ن قس��م التخ��دیر وإدارة المستش��فیات لوض��ع خط��ھ لألحتیاج��ات وتع��رض   الق��رار: 

   ٠قادم المجلس ال



٧  
الطبیب�ة / م�ریم م�وریس    : خطاب قس�م التش�ریح االدم�ى وعل�م االجن�ة بش�أن الموافق�ة عل�ى الطل�ب المق�دم م�ن             ٧٢٩/  ٢٨

   ٠_ المدرس المساعد بالقسم لخروجھا معاش مبكر  زخارى
   طبقا للقواعد المنظمھ لذلك وافق المجلسالقرار: 

  
_ أس��تاذ  تاذه ال��دكتوره / إیم��ان محم��د ص��الح ال��دین محم��د ش��لبى   االس��: خط��اب قس��م الباثولوجی��ا بش��أن نق��ل    ٧٢٩ /٢٩ 

   ٠بدرجتھا المالیة وذلك حسب اللوائح والقوانین الباثولوجیا _ طب سوھاج إلى قسم الباثولوجیا _ طب أسیوط 
  عدم الموافقھالقرار: 

  
عام�ة وط�ب المجتم�ع والق�ائم عل�ى      _ أستاذ الص�حة ال  د / دالیا جالل مھران ٠أ : مذكرة بشأن الطلب المقدم من ٧٢٩ /٣٠ 

إنشاء قسم طب االسرة بشأن عمل إعالن لتعیین مدرس وأربعة مدرس�ین مس�اعدین م�ن تخص�ص ط�ب االس�رة بحی�ث ی�تم         
الباطن�ة  االقسام التى تشارك بنصیب كبیر ف�ى ال�دور التعلیم�ى والت�دریبى ألطب�اء ط�ب االس�رة مث�ل أقس�ام          إلحاقھم إلى أحد 

بھ�م إل�ى قس�م ط�ب االس�رة وال�ذى ی�تم األن عم�ل         وم�ن ث�م االنتق�ال     دة _ االطفال _ الجراحة العام�ة العامة _ النساء والوال
  ٠التجھیزات االخرى إلنشائھ

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش��غل وظیف�ة م��درس   اس�ماء احم��د عل�ي یوس�ف   /  ةالطبیب��: خط�اب قس�م ط��ب وجراح�ھ الع��ین بش�أن تعی�ین       ٧٢٩ /٣١
  ٠مساعد بالقسم 

  المجلسوافق القرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس     كرس�تین رائ�ف خل�ف س�یدھم    /  ةالطبیب� : خطاب قسم طب وجراحھ العین بشأن تعیین  ٧٢٩ /٣٢
  ٠مساعد بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس مس�اعد      الطبیب / محمد مصطفى عبد الغفور: خطاب قسم جراحة العظام بشأن تعیین  ٧٢٩/  ٣٣
   ٠بالقسم 
  وافق المجلس القرار:

  
 الطبیب�ة / س�الى أحم�د   : خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن االعالن عن وظیف�ة معی�د ب�دال م�ن درج�ة       ٧٢٩/  ٣٤

كامل _ المدرس المساعد بقسم التخدیر والعنایة المركزة وذلك لنقل سیادتھا إلى كلیة طب االقصر وذلك عل�ى درج�ة مالی�ة    
  ٠فارغة لدیھم 

  لمجلسوافق االقرار: 
  

_ م�درس بقس�م المیكروبیولوجی�ا الطبی�ھ      السید الدكتور/ابراھیم محمود سید ابراھیم: مذكرة بشأن انھاء خدمھ  ٧٢٩ /٣٥
  .١/٧/٢٠١٩)بقانون تنظیم الجامعات والتي تنتھي في ١١٧والمناعھ بعد انھاء المده القانونیھ المحدده في الماده (

  وافق المجلسالقرار: 
  

  ب :ثانیا :شئون الطال
************* *  

ع�ن   ٢٠١٩/  ٢٠١٨_ المقی�د بالفرق�ة الخامس�ة    الطالب / محمد عبد الاله ف�راج  : مذكرة العذر المرضى المقدم ٧٢٩/  ٣٦
رمد _ االنف واالذن _ الشرعى ) من مواد الفرقة الرابعة ومادة الباطنة م�ن م�واد   فى ( ال ٢٠١٩ل أمتحان دور یونیة دخو

   ٠ر تغیبھ عذر مرضى مقبول الفرقة الخامسة وأعتبا
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ المقی���ده بالفرق���ة الرابع���ة         الطالب���ة / م��ى محم���د عب���د الوھ���اب : م��ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن   ٧٢٩/  ٣٧

وأعتب�ار تغیبھ�ا ع�ذر مرض�ى      ٢٠١٩عن أمتحان مادة ط�ب الع�ین وجراحتھ�ا للفرق�ة الرابع�ة دور یونی�ة        ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠ول مقب

  وافق المجلسالقرار: 



٨  
بالطال�ب / اس�الم عب�د الفت�اح     : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بش�أن تع�دیل درج�ة م�ادة التش�ریح الخاص�ة        ٧٢٩/  ٣٨

   ٠) بزیادة درجة واحدة  ٢٣٦) بدال من (  ٢٣٧لتصبح (  ٢٠١٩/  ٢٠١٨ھذا العام  ة_ المقید بالفرقة الرابع محمود أحمد
  مجلسوافق الالقرار: 

         _ المقی���دین بالفرق���ة الثالث���ة م���ن الط���الب االت���ى أس���ماؤھم بع���د  : م���ذكرة بش���أن االع���ذار المرض���یة المقدم���ة    ٧٢٩/  ٣٩
فى المواد المبینة قرین إسم كال منھم وأعتب�ار تغی�بھم ع�ذر مرض�ى مقب�ول       ٢٠١٩عن أمتحان دور مایو  ٢٠١٩/  ٢٠١٨
  -وھم :
  ب فیھاالمواد المتغی  فترة الغیاب  االسم  م
  الفارماكولوجى  ٦/  ١٧: ١٣  أسماء حامد عبد الواحد محمد  ١
  الفارماكولوجى  ٦/  ١٦  أحمد عبد الحمیدأحمد عبد الحق  ٢
  الفارماكولجى  ٦/  ٢٦:  ٦/  ١٦  دالیا جمال  عبد الناصر سلیمان  ٣

  وافق المجلسالقرار: 
         الت���ى أس���ماؤھم بع���د_ المقی���دین بالفرق���ة الثانی���ة       م���ن الط���الب ا االع���ذار المرض���یة المقدم���ة  : م���ذكرة بش���أن  ٧٢٩/  ٤٠

  -وأعتبار تغیبھم عذر مرضى مقبول وھم : ٢٠١٩دور مایو  التشریح عن أمتحان  ٢٠١٩/  ٢٠١٨
  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  التشریح  ٢٠/٦: ١٨/٦  جھاد ناجح على  ١
  حالتشری  ٢٠/٦: ١٨/٦  حسام الدین محمود محمد  ٢
  التشریح  ١٩/٦/٢٠١٩  ریھام حسن عبد اهللا  ٣

  وافق المجلسالقرار: 
: م���ذكرة بش���أن االع���ذار المرض���یة المقدم���ة م���ن الط���الب االت���ى أس���ماؤھم بع���د _ المقی���دین بالفرق���ة االول���ى           ٧٢٩/  ٤١

وأعتب�ار تغی�بھم ع�ذر     فى ( بلوك العدوى والمناعة ( بكتریا وطفیلی�ات )  ٢٠١٩عن أمتحان الترم الثانى   ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   -مرضى مقبول وھم :

  المواد المتغیب فیھا  فترة الغیاب  االسم  م
  بلوك العدوى والمناعة ( بكتریا وطفیلیات )  لمدة ثالث أیام ٧/ ٩  أحمد یاسین محمد  ١
  بلوك العدوى والمناعة ( بكتریا وطفیلیات )  لمدة أربع أیام ٧/ ٩  أكرم فؤاد رزیق  ٢

  لسوافق المجالقرار: 
_ المقی��ده بالفرق��ة الرابع��ة          االء احم��د عل��ي عب��د الجلی��ل الطالب��ة / : م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن    ٧٢٩/  ٤٢

  .وأعتبار تغیبھا عذر مرضى مقبول ٢٠١٩عن أمتحان مادة طب المجتمع  للفرقة الرابعة دور یونیة  ٢٠١٩/  ٢٠١٨
  وافق المجلسالقرار: 

  .١٥/٧/٢٠١٩ع لجنھ شئون التعلیم بتاریخ :محضر اجتما ٧٢٩/  ٤٣
  وافق المجلسالقرار: 

_ المقیدة بالفرقة االولى ( باق لألعادة ) ھذا  الطالبة  / دعاء عبد الاله محمد عبد الاله: مذكرة بشأن وقف قید  ٧٣٩/  ٤٤
  ٠للمرة االولى  ٢٠١٩/  ٢٠١٨العام 

  وافق المجلسالقرار: 
  

  :العالقات الثقافیة ثالثا 
************* *  
_ الم��درس  ش��ادي عب��د ال��رحیم حس��ان للس��ید الطبی��ب / : م��ذكرة بش��أن م��د بعث��ة االش��راف المش��ترك بال��داخل   ٧٢٩ /٤٥

او الحص�ول عل�ي  درج�ھ ال�دكتوراه ایھم�ا       ٢٠١٩/  ٧/  ١المساعد بقسم جراحھ المخ واالعص�اب  لم�دة ع�ام أعتب�ارا م�ن      
  ٠اقرب

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  



٤ 

    مــــــجـــــلـــس االســـــاتــــذة   
  
خطاب قس�م جراح�ة القل�ب والص�در بش�أن تعی�ین ال�دكتور / س�امح عب�د ال�رحمن محم�د س�ید _ لش�غل وظیف�ة               :  ٧٢٦ /١

   ٠أستاذ بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
بش��أن تعی��ین ال��دكتور / محم��ود حس��ن رج��ب  _ لش��غل وظیف��ة أس��تاذ    الم��خ واالعص��اب: خط��اب قس��م جراح��ة  ٧٢٩ /٢

   ٠بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     الباس�ط خ�الف   محم�د عب�د  بشأن تعیین الدكتور /  المخ واالعصاب: خطاب قسم جراحة  ٧٢٩ /٣

   ٠بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
   ٠بالقسم_ لشغل وظیفة أستاذ  حنان سید محمد /  الفارماكولوجي بشأن تعیین الدكتورة: خطاب قسم  ٧٢٩ /٤

  وافق المجلسالقرار: 
  
_ لش�غل  حم�د عل�ي مخل�وف   ناھ�د أ /  ةبشأن تعیین ال�دكتور  طب المناطق الحاره والجھاز الھضميقسم  : خطاب ٧٢٩ /٥

   ٠بالقسموظیفة أستاذ 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل  غ�اده عل�ي فرغل�ي عم�ران    /  ةبش�أن تعی�ین ال�دكتور    الطب الشرعي والسموم االكلینیكی�ھ : خطاب قسم  ٧٢٩ /٦

   ٠بالقسموظیفة أستاذ 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  
  
  
  

  أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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

                         
  
  
  
  
  



٢٥  
   مجالس األقسام :

  :المناطق الحاره والجھاز الھضمي: قسم  ٧٢٩ /١
*******************************  

  ١٢/٦/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/  ٧ /٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :جراحھ التجمیلسم : ق ٧٢٩ /٢
********************  
   ٢٠١٩/  ٧ /٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  جراحھ العظام:: قسم  ٧٢٩ /٣

*******************  
   ٢٠١٩/  ٦ /١١محضر إجتماع مجلس القسم فى

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :قسم طب االطفال: ٧٢٩ /٤

****************  
   ٢٠١٩/  ٧ /١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

   ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :جراحھ المسالك البولیھ والتناسلیھ : قسم ٧٢٩ /٥

*******************************  
  ١٥/٦/٢٠١٩،٦/٤/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٥ /٤محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :الطبیعي والروماتیزم والتأھیلالطب  : قسم ٧٢٩ /٦

*******************************  
  ٢/٧/٢٠١٩،مجلس االساتذه ٢٠١٩/  ٧ /٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :التولید والنساء : قسم ٧٢٩ /٧

*******************  
   ٢٠١٩/  ٦ /١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠المجلس علما  أحیط القرار: 
  :المیكروبیولوجیا والمناعھ الطبیھ  : قسم ٧٢٩ /٨

*******************************  
   ٢٠١٩/  ٦ /١٠محضر إجتماع مجلس القسم في

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :االمراض الباطنھ: قسم  ٧٢٩ /٩

********************  
   ٢٠١٩/  ١٦/٦محضر إجتماع مجلس القسم في

  ٠أحیط المجلس علما  : القرار
  :االنف واالذن : قسم ٧٢٩ /١٠

******************  
   ٢٠١٩/  ٧ /١محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  

  :الجراحھ العامھ : قسم ٧٢٩ /١١
********************  
  ٨/٤/٢٠١٩،١١/٣/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٥ /٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠یط المجلس علما  أحالقرار: 
  



٢٦  
  :الفارماكولوجي: قسم  ٧٢٩ /١٢

*******************  
، مجل�������س ط�������ارئ  ٨/٧/٢٠١٩، مجل�������س أس�������اتذة  ٢٠١٩/  ٦ /١٠محض�������ر إجتم�������اع مجل�������س القس�������م ف�������ى  

٢٥/٦/٢٠١٩٨،٨/٧/٢٠١٩  
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :الھستولوجي : قسم ٧٢٩ /١٣
******************  

  ٢/٧/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٦ /١١لقسم فى محضر إجتماع مجلس ا
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :الطفیلیات : قسم ٧٢٩ /١٤
****************  

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

  :التخدیر والعنایھ المركزه  : قسم ٧٢٩ /١٥
**************************  

  ٤/٧/٢٠١٩،  ٢٠١٩/  ٦ /١٣سم فى محضر إجتماع مجلس الق
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :طب القلب واالوعیھ الدمویھ : قسم ٧٢٩ /١٦
***************************  

  ١٠/٧/٢٠١٩،  ٢٠١٩/  ٦ /١٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :الفسیولوجیا  : قسم ٧٢٩ /١٧
******************  

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

  :: قسم جراحھ العظام  ٧٢٩ /١٨
******************  

   ٢٠١٩/  ٣ /٥محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :الباثولوجیا االكلینیكیھ : قسم ٧٢٩ /١٩
***********************  

  ١٥/٧/٢٠١٩،مجلس الطارئ ٢٠١٩/  ٥ /١٤مجلس القسم فى محضر إجتماع 
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :جراحھ المخ واالعصاب: قسم  ٧٢٩ /٢٠
*************************  

  ٢٠١٩/  ٧ /٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

 : قسم امراض الصدر: ٧٢٩ /٢١
*******************  

  ١٥/٧/٢٠١٩، ٢٠١٩/  ٧ /٢إجتماع مجلس القسم فى محضر 
  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :الطب الشرعي: قسم  ٧٢٩ /٢٢
*********************  
  ١١/٧/٢٠١٩، مجلس أساتذة  ٢٠١٩/  ٧ /٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
     

  
  



  

٢٧  
  :سیةاألمراض العصبیة والنف: قسم  ٧٢٩ /٢٣

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

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :جراحة األوعیة الدمویة: قسم  ٧٢٩ /٢٤

*****************************  
   ١/٧/٢٠١٩محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :ام والطب النوويعالج االور: قسم  ٧٢٩ /٢٥

******************************  
   ١١/٦/٢٠١٩قسم فى ر إجتماع مجلس المحض

   ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :الكیمیاء الحیویھ الطبیھ : قسم  ٧٢٩ /٢٦

***************************  
   ٢٠١٩/ ٧/٧محضر إجتماع مجلس القسم في 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :طب وجراحھ العین قسم  : ٧٢٩ /٢٦

************************  
   ٢٠١٩/ ١٤/٧محضر إجتماع مجلس القسم في 

   ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :الصحھ العامھ : قسم  ٧٢٩ /٢٦

*********************  
  ٨/٧/٢٠١٩،مجلس االساتذه٢٠١٩/ ٨/٧محضر إجتماع مجلس القسم في 

    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
  :القلب والصدر : قسم  ٧٢٩ /٢٧

*******************  
   ٢٠١٩/ ١/٧محضر إجتماع مجلس القسم في 

  ٠أحیط المجلس علما  القرار: 
     

  
  
  
  
  

  أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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



  
  

  مــا یـستجــد مـــن أعـــمـــال
  

  شئون االفراد :
  
   ٠_ لشغل وظیفة أستاذ مساعد بالقسم  / میرت وسلى عزیز الدكتورة: خطاب قسم الصحة العامة بشأن تعیین  ٧٢٩/  ١
   

  وافق المجلسالقرار: 
  
_ لشغل وظیفة الدكتور / عبد الحكیم عبد الستار عبد الحكیم : خطاي قسم جراحة المخ واالعصاب بشأن تعیین  ٧٢٩/  ٢

  ٠أستاذ مساعد بالقسم 
  

  وافق المجلسالقرار: 
  

  : الطالب  شئون
  
_ المقیدة بالفرق�ة االول�ى ( ب�اق لإلع�ادة ) ھ�ذا       الطالبة  / دعاء عبد الاله محمد عبد الالهبشأن وقف قید : مذكرة  ٧٢٩ /٣

   ٠للمرة االولى  ٢٠١٩/  ٢٠١٨العام 
  

  وافق المجلسالقرار: 
  


