
 

 

 

 

 

  أمانة مجلس الكلية       
 

 

 

 محضر اجتماع 

 (740مـجــلـس الـــكــلية الجلسة رقم )                                         
 

   2020/  7/ 20الموافق  االثنين  المنعقد يوم  

 

  2020/  7/  21والممتد حتى يوم الثالثاء الموافق 

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

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس المجلس

  
 األستاذ الدكتـور/ عالء محمد أحمد عطيه                  عميد الكليه            

           

 وكــــــــــالء الكليـــة :      
 

 وث           وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبح              األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي                    

 

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

  

 األستاذ الدكتور / أماني عمر محمد عمر                        وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالب         
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  رؤســــــاء األقســــام :
 

                          

 رئـــــيــــس قسم الطفيليات)امين المجلس (                      األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دياب                      

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

  ,الـــبــاثــولـوجـيـا           رئيـس قـسم                           عبير الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ            

 رئيس قسم الفارماكولوجـى          األستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى                              

 رئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية ) طب الذكورة( القائم بأعمال                                   ايمان رياض محمداألستاذ الدكتور /           

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب            األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                    

 مدير مستشفي صحه المرأه                             األستاذالدكتور /ضياء الدين محمد عبدالعال                            

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

   رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                                   عصام عزت عبد الحكيم                    /األستاذ الدكتور            

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

 رئيس قسم طب االطفال               مختار أحمد                           االستاذ الدكتور / ماهر           

 الهضمي  زرئيس طب المناطق الحارة والجها              األستاذ الدكتور/ محمد الطاهر عبد الرحمن                            

 رئيس قسم الجراحة العامة نيابه عن    ابراهيم على ابراهيم فرج                      االستاذ الدكتور / 

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

 مياء الحيويـــــــــــــة                 رئيس قسم الكي                األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                         

 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية             األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                  

 ـشـخـيـصية رئــيـس قـسـم االشـعـة الـت             األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم محمود                     

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

 رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل                     ايمان عباس محمود على            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 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                               

 ئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                  ر          األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد                 

              رئيس قسم جراحه القلب والصدر             الدكتور / أحمد محمد فتحى غنيم                    األستاذ 

 ه  رئيس قسم طب االسر            االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                           

 

 : األساتــــــذة 
 

 أستاذ جراحة العظام         األستاذ الدكتور/  محمد مصطفي قطب                               

 أستاذ البكتريا والمناعه          االستاذ الدكتور /  أمانى جمال ثابت                                  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                               وفاء محمد عبد المنعم    األستاذ الدكتور / 

 أستاذ الهستولوجى         االستاذ الدكتور / منال محمد شحاته مهران                         

  أستاذ التشريح        االستاذ الدكتور / هدى أحمد محمد                                    

 أستاذ الجراحة العامة             ابراهيم محمد                           االستاذ الدكتور / صالح

    أستاذ الروماتيزم والتأهيل        األستاذ الدكتور / الزهراء إبراهيم أبو العيون                       

 لمستشفى الجامعى الرئيسى مدير ا       األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                     

 أستاذ  الطفيليات                                االستاذ الدكتور/  لمياء أحمد عبد العزيز     

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية            االستاذ الدكتور / سحر عبد المعز احمد اسماعيل                          

 استاذ التخدير                محمد حسن بكري              ر / االستاذ الدكتو           

    أستاذ التوليد وامراض النساء      االستاذ الدكتور/  محمد محمود فهمى فتح هللا                                    

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية  األستاذ الدكتور / هبه أحمد عبد الحفيظ                                     

 أستاذ االمراض الصدرية      االستاذ الدكتور / خالد حسين أحمد حسين                                         

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية     دكتور/ محمد عبدالرحمن احمد                                 االستاذ ال

 أستاذ طــــب االطفــــال   زيز                        االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد الع 
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 مدير وحدة ضمان الجودة              األستاذ الدكتور/ هدى أحمد على مخلوف                       

 أستاذ  الصحة  العامة                    صبره محمد احمد عبد هللا             االستاذ الدكتور /         

 استاذ جراحه العظام                              االستاذ الدكتور/ اسامه احمد فاروق   

               

 -ـــــــــــون:المدرســـــــ          
 

 

 مدرس جراحة القلب والصدر                    الدكتور / أنور أمين عطية                                     

 

 مدرس الفارماكولوجي                           الدكتور / عبير محمد رشاد حسين                     

      

  

 -عن الحضور السادة: أعتذر

 
 استاذ جراحة المخ واالعصاب                    تاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             االس

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

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                    االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                  

 أستاذ الكيمياء الحيوية                                              وفاء أحمد حماد  االستاذ الدكتور/ 

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                              مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 وتغيب  عن الحضور السادة :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                        أحمد محمد مخلوف                 األستاذالدكتور /           
 

 

 

 

 

 رئيس قسم االمراض الصدرية                         االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع                      

  طب وجراحة العين  رئيس قسم                      االستاذ الدكتور / عبد الناصرعوض محمد                            

 م جراحة العظــــــــــــــــامرئيس قس                   األسناذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت                         

 رئيس قسم الصحة العامة                   االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                   

 أستاذ الفسيولوجي                              منرفا كامل فهمى                  /األستاذ الدكتور 

 أستاذ جراحة القلب والصدر                                 محمود خيري عبد اللطيف                   االستاذ الدكتور /  

 أستاذ طب وجراحة العين                                               عمر محمد على  االستاذ الدكتور/ 

 أستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة            حسين فريد وشاحى                                   /االستاذ الدكتور

 أستاذ الفارماكولوجى          االستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاهر                               

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

     أستاذ جراحة التجميل والحروق                               عاصم حسين كامل                األستاذ الدكتور /            

  أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                                        ى محمد عبد الحكيمهان /  الستاذ الدكتور  ا           

 أستاذ االمراض الباطنة                    محمود على محمود عشرى                االستاذ الدكتور /            

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

 أستاذ أمراض القلب                                       سلوى رشدى              االستاذ الدكتور /            

 أستاذ جراحة المسالك البولية                                            إيهاب أسامة إبراهيماالستاذ الدكتور / 

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

 ئون الصحيةمدير مديرية الش                                السيد الدكتور / محمد زين الدين حافظ            

   نقيب االطباء                        الحميد        ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 عميدة كلية التمريض                        السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      
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 أواًل : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

 

  2020 /6  /21( المنعقد في    973المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةار: القر   

 

   مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيًا                                     

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

 

 0مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية عن سير العمل بالكلية ومشروعاتها 
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 
مذكرة بشأن أختيار أحد االساتذة لضمه لعضوية مجلسسا الكليسسة اسسمن العمسسسة أعضسسا  المنضسسمين  •

_ أستاذ جراحة العظسسا   مسسن    االستاذ الدكتور / أسامة أحمد فاروقللمجلا  نظرا ألنتها  عضوية  

 0مجلا الكلية 

 تور / أسامة أحمد فاروق  _ أستاذ جراحة العظام االستاذ الدك 0على تجديد عضوية القرار: وافق المجلس  

     
   

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

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

 0  2020يويول : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 740 /1

     0وافق المجلس  القرار: 
 

  0 2020 يويولمحضر إجتماع لجنة المعامل  لشهر : 740 /2

     0وافق المجلس  القرار: 
 

 0 2020يويول محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر:  740 /3

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

 

  0 2019جودة عن العا  : مذكرة بشأن عرض وأعتماد التقرير السنوى لوحدة امان ال 740/  4

     0وافق المجلس  القرار: 
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 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

************** 
_ لشسلل وييةسة أسستاذ مسساعد  ره  / نهى عبد الـرحيم أبـو الحجـاجالدكتو: خطاب قسم الباثولوجيا بشأن تعيين    740/    5

  0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 
 

  0_ لشلل وييةة أستاذ مساعد بالقسم  د محمد سليمانماحالدكتور / : خطاب قسم الجراحه العامه  بشأن تعيين  740/  6

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشسلل وييةسة مسدرس مسساعد   الطبيب / كيرلس متواضـع نجيـبالباطنة بشان تعيين  : خطاب قسم االمراض    740/    7

 0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار:  
 
_ لشسلل وييةسة مسدرس مسساعد احمد خالـد فتحـيالطبيب /  : خطاب قسم التعدير والعنايه المركزه بشان تعيين    740/    8

 0بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار:  
 
_ لشسلل وييةسة   الطبيبة / تسـنيم خالـد طلبـهخطاب قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بشأن تكليف  :    740  /9 

  0 2016/  2015معيد بالقسم من دفعة 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

ة _ المدرس المساعد بالقسم من كلي الطبيبة / كرستين رائف خلف: خطاب قسم طب وجراحة العين بشأن  نقل   740/    10

  0الطب _ جامعة أسيوط إلى كلية الطب _ جامعة السويا وعلى درجة شاغرة لديهم حسب اللوائح والقوانين 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 : ثانيا:شئون الطالب 

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

 0: مذكرة بشأن قواعد أمتحانات السنوات االكلينيكية النهائية  740/  11

    0   وافق المجلس القرار: 

 

 0: تةويض السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية بأعتماد االعذار المراية العاصة بالطالب  740/  12

    0وافق المجلس    القرار: 

 

)          ( بدال من  253: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشان تعديل درجة مادة الةارماكولوجى لتصبح )   740/    13

_  للطالب/ محمد عالء عـزت عبـد المـنعم(  250( بدال من )  254مادة الباثولوجى لتصبح ) ( وكذلك تعديل درجة    247

  0 2019حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

( وكسذلك 240 ( بدال مسن )  241: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشان تعديل درجة مادة الرمد  لتصبح )    740/    14

(  290( وكذلك مادة الصحة العامة لتصسبح )   191( بدال من )    193تعديل درجة مادة االنف واالذن والحنجرة لتصبح )  

 0 2020/  2019_ المقيده بالةرقة السادسة هذا العا   للطالبه / ساره عالء عزت عبد المنعم(  289بدال من ) 

    0وافق المجلس  القرار: 
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(   643( بسدال مسن )    647: مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشان تعسديل درجسة مسادة الجراحسة  لتصسبح )    740/    14

_   للطالب/ ناجى طه ناجى عبد السند( 323( بدال من )  327وكذلك تعديل درجة مادة التوليد وأمراض النسا   لتصبح ) 

  0 2018حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

)        ( بدال من705لتصبح )  االمراض الباطنة : مذكرة بشأن حكم المحكمة الصادر بشان تعديل درجة مادة  740/  15

_   عبد الرحمن حامـد أحمـد محمـد للطالب/  (  445( بدال من )  450لتصبح )     طب االطةال  ( وكذلك تعديل درجة    703

  0 2019الطب والجراحة فى دفعة سبتمبر  حاصل على بكالوريوس

    0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المقيسسد بالةرقسسة الةانيسسة ) بسسا  ل عسسادة  (        الطالــب / محمــد أحمــد شــحاته العــزب: مسسذكرة بشسسان وقسسف قيسسد  740/  16

 0للمرة االولى  2020/  2019

   0وافق المجلس  القرار: 

   

للمسرة  2020/  2019 ه بالةرقسة الرابعسة _ المقيسد   امال عماد خيرى محمودالطالبه / د : مذكرة بشان وقف قي 740/   17

 0االولى 

   0وافق المجلس  القرار: 

  

_ المقيسسد بالةرقسسة الرابعسسة          الطالــب / أحمــد محمــد حســين ســيد: مسسذكرة بشسسان العسسذر المراسسى المقسسد  مسسن  740/  18

وأعتبسار  2020العامة والطب الشسرعى بأمتحانسات نهايسة العسا  دور يونيسو   عن تليبه عن مادتى الصحة  2020/    2019

  0تليبه عذر مراى مقبول 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

بالةرقسسة الرابعسسة          ه _ المقيسسد  الطالبــه / ورد عضــيد حميــد مجيــدالعسسذر المراسسى المقسسد  مسسن : مسسذكرة بشسسان  740/  19

 2020دور يونيسو  بجميع المواد بالةرقسة الرابعسة  متحانات نهاية العا   عن أ  اعن تليبه    (  وافدة عراقية)       2020/    2019

  0عذر مراى مقبول ا وأعتبار تليبه

    0وافق المجلس  القرار: 

 

ــراب: مسسذكرة بشسسان العسسذر المقسسد  مسسن  740/  20 ــو ت ــدى اب ــين مه ــه حس ــه / أي              _ المقيسسده  بالةرقسسة الرابعسسة  الطالب

 2020يونيسو  عن تليبها عن أمتحانات نهاية العا  بجميسع المسواد بالةرقسة الرابعسة دور (  وافدة عراقية  )   2020  /  2019

 0مقبول قهرى عذر وأعتبار تليبها 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

المقيد بالةرقسة _  الطالب / عبد الرحمن محمد عبد الرازق البويضانى: مذكرة بشأن العذر المراى المقد  من    740/    21

) وافد سورى ( عن تليبه عسن أمتحانسات نهايسة العسا  بجميسع المسواد بالةرقسة الرابعسة دور يونيسو   2020/    2019الرابعة  

 وأعتبار تليبع عذر مراى مقبول  2020

    0وافق المجلس  القرار: 

 

 : ثالثا:العالقات الثقافية 

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

 

_ المسدرس  للسيد الطبيب / أحمـد عـادل عبـد الحكـيم أمـيناالشراف المشترك بالداخل  : مذكرة بشان مد بعةة    740  /22 

  0أو الحصول على الدكتوراه أيهما  أقرب تاريعا  2019/  11/  4المساعد بقسم االمراض الباطنة لمدة عا  أعتبارا من 

      0وافق المجلس  القرار: 
 

 



 

 

 

 

ــ   ـــذة مـــــــــجــــــلـــــس االســـــــات

 
: خطاب قسم االشعة التشخيصية بشأن تعيين الدكتوره / جيهان ســيد أحمــد _ لشــغل   1/740

  0وظيفة أستاذ بالقسم 

    0وافق المجلس  القرار: 

 

: خطاب قسم التخدير والعناية المركزة  بشأن تعيين الدكتور / سيد قاعود          عبد   2/740

  0سم الشافى محمد _ لشغل وظيفة أستاذ بالق

  0القرار: وافق المجلس  

   

: خطاب قسم جراحة المخ واالعصاب  بشأن تعيين الدكتور / أحمد السيد أبو كريشــه   3/740

  0_ لشغل وظيفة أستاذ بالقسم 

    0القرار: وافق المجلس  

 

 

 

 
 كلية  أمين المجلس                                                     عميد ال              

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب                         األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

   : األقساممجالس 
 : قسم االمراض الصدرية : 740/  1

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

  2020/  7/  7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى  :  740/  2

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

  2020/  7/  7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الفسيولوجيا الطبية :  740/  3

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

  2020/  7/  11محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الكيمياء الحيوية الطبية  : 740/  4

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

  2020/  7/  7محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0جلس علما أحيط المالقرار: 

 

 : قسم الهستولوجى  :  740/  5

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

  2020/ 7/  8،   2020/  6/  24محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب االطفال :  740/  6

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

  2020/  7/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0ط المجلس علما أحي القرار: 

 

 : قسم جراحة العظام  : 740/  7

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

  2020/  6/  9محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الفارماكولوجى  : 740/  8

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

  2020/  6/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0مجلس علما أحيط الالقرار: 

 

 : قسم الجراحة العامة  : 740/  9

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

  2020/  5/  12,  2020/  4/  13،  2020/  6/ 16محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية : 740/  10

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

  2020/  6/ 20محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم التوليد وأمراض النساء :  740/  11

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

  2020/  6/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب وجراحة العين :  740/  12

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

  2020/  7/  12محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الصحة العامة : 740/  13

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

  2020/  7/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 جرة : : قسم االنف واالذن والحن 740/  14

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

  2020/  7/  6محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الطفيليات :  740/  15

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

   2020/  7/  13محضر إجتماع مجلس الكلية فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 الدموية : : قسم جراحة االوعية 740/  16

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

  2020/  7/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى  

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم التخدير والعناية المركزة : 740/  17

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

  2020/  7/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

   0أحيط المجلس علما القرار: 

  

 : قسم جراحة التجميل : 740/  18

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

  2020/  7/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم االمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة : 740/  19

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

  2020/  7/  15م فىة محضر إجتماع مجلس القس

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والناعة :  740/  20

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

  2020/  7/  11محضر إجتماع مجلس القسم 

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 : قسم االمراض العصبية النفسية : 740/  21

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

 ،    2020/  7/  15، مجلسي االساتذة  بتاريخ   2020/  7/   14محضر إجتماع مجلس القسم

   0أحيط المجلس علما القرار: 

  

 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  :  740/  22

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

  2020/  7/  15 محضر إجتماع مجلس القسم فىة

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم جراحة القلب والصدر :  740/  23

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

 16/7/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم جراحة القلب واالوعيه الدمويه:  740/  23

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

 14/7/2020ر إجتماع مجلس القسم فى محض

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الباثولوجي :  740/  23

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

 13/7/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 : قسم الطب الشرعي : 740/  24

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

 15/7/2020مجلس القسم فى  محضر إجتماع

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 

 

 

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

 األستاذ الدكتور/ عالء محمد أحمد عطية                        األستاذ الدكتور/ أحمد كمال دياب 
 

 

 


