
  
  
  
  

   أمانة مجلس الكلیة       

  مـــــــحضر إجـــــتمـــــاع

  )٧٣٠مــجــلـس الـــكــلیة الجلسة رقم (                                         
    ٢٠١٩ / ٩/  ١٧الموافق  الثالثاء المنعقد یوم  

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

  مكتب السید األستاذ الدكتور / عمید الكلیة -االجتماع :مكان 
  الساعة العاشرة صباحًا  -موعد االجتماع :

  

   عمیــــــــــــــد الكلیة:* 
  

                     الجامعة والمشرف العام على كلیة الطبرئیس األستاذ الدكتـور/ طارق عبد اهللا الجمال                 

                   وكــــــــــالء الكلیـــة :*         

  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                          األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي           -١
 لكلیة لشئون خدمھ المجتمع وتنمیة البیئةوكیل ااألستاذ الدكتور/ مھا محمد سید الخولى                          -٢
 وكیل الــكـلیـة لشـــئون التعــلــیــم والــطـــالبأماني عمر محمد عمر                         /األستاذ الدكتور  -٣

   رؤســــــاء األقســــام :* 
  
  رئـــــیــــس قسم الطفیلیات ( أمین المجلس )األستاذ الدكتور /  أحمد كمال دیاب                                      -١
  رئیس قسم البكتریا والمناعــة  األستاذ الدكتور/ نھى عبد الحلیم محمد السید عفیفي                                -٢
  الـــبــاثــولـوجـیـایـس قـسم رئ                                           عبیر الرفاعى محمد       الدكتور /األستاذ  -٣
 رئیس قسم الفارماكولوجـىاألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدي                                              -٤
 رئیس قسم اإلمراض الجلدیة والتناسلیة ( طب الذكورة)األستاذ الدكتور / حاتم زیدان محمد عبد الرازق                 - ٥
 رئــیــس قسم جراحة المخ واألعصاب ألستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                           ا -٦
  القائم بأعمال رئیس قسم التولید وأمراض النساء  / عالء الدین عبد الحمید یوسف                         راألستاذ الدكتو -٧
  رئیس قسم األنف واإلذن والحنجرةفا عبد الجلیل                                          / أحمد أبو الو رالدكتو األستاذ -٨
  رئیس قسم اإلمراض الصدریةاألستاذ الدكتور / جمال محمد ربیع                                                    -٩

  رئــیــس قــســم الــتــخــدیـراألستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكیم                           -١٠
  رئیس قسم طب وجراحة العینمحمد                                           ضاألستاذ الدكتور / عبد الناصر عو -١١
  لعصبیة والنفسیة رئیس قسم األمراض ا األستاذ الدكتور / عالء الدین محمد درویش                                         -١٢
  الھضمي زرئیس طب المناطق الحارة والجھااألستاذ الدكتور/ محمد الطاھر عبد الرحمن                                          -١٣
  رئیس قسم الجراحة العامةاألستاذ الدكتور / ھشام على ریاض                                                                -١٤
  رئیـــس قــــسم اإلمراض الباطــنةاألستاذ الدكتور / عالء الدین عبد المنعم السید                                          -١٥
                     رئیس قسم جراحة العظــــــــــــــــام                    األستاذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت                                       -١٦
 رئیس قسم الكیمیاء الحیویـــــــــــــةاألستاذ الدكتور/ رجاء حمدي محمد سالمة                                         -١٧
 لیة  رئــیس قــســم جراحة المسالك البو                                            ماألستاذ الدكتور / احمد محمد عبد المنع -١٨



  رئــیـس قـسـم األشعة الـتـشـخـیـصیةاألستاذ الدكتور /مصطفى ھاشم محمود                                           -١٩
  رئیس قسم الصحة العامةاألستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدین                                                -٢٠
 رئــیـس قــسـم عالج األورام والطب النووي                                   شحاتة محمد عید  سمیراألستاذ الدكتور /  -٢١

 رئیس قسم الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیلعباس محمود على                  إیمان األستاذ الدكتور / -٢٢
 رئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة والشراییناألستاذ الدكتور / مصطفى سعد خلیل أحمد                   -٢٣
 رئیس قسم الطب الشرعي والسموماألستاذ الدكتور / رندة حسین عبد الھادي                                                  -٢٤
 رئیس قسم الفسیولوجیااألستاذ الدكتور / أمیمھ جالل أحمد معطى                                          -٢٥
 رئیس قسم التشریح األستاذ الدكتور / دریة عبد اهللا محمد                                                                -٢٦
 التجمیل والحروقرئــیــس قــســم جراحة األستاذ الدكتور / یوسف صالح حسن                                                    -٢٧
 رئیس قسم الباثولوجیا إكلینیكیة األستاذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدین                                                      -٢٨
  رئیس قسم أمراض القلب ومدیر مستشفى األورماناألستاذ الدكتور / حسام حسن على العربي                                    -٢٩
  رئــــیـــس قـــســم الـــھــسـتـولوجىاألستاذ الدكتور /أمل مرزوق محمد                                                   -٣٠
                       رئیس قسم جــراحــة القلب والصدرالدكتور / أحمد محمد فتحي غنیم                                              األستاذ  -٣١

  

  :بالضماألساتــــــذة بداخلھم األساتذة 
  

  أستاذ األنف وألذن والحنجرةاألستاذ الدكتور/ على رجائي عبد الحكیم                            -١
  أستاذ طب وجراحة العیناألستاذ الدكتور/ جمال حسین حسین                                 -٢
 أستاذ التولید وأمراض النساءمحمد مخلوف                                الدكتور / أحمداألستاذ  -٣
 أستاذ جراحة العظاماألستاذ الدكتور/  أسامھ أحمد فاروق                                 -٤
 أستاذ البكتریا والمناعةاألستاذ الدكتور /  إسماعیل صدیق محمد سلیمان                  -٥
 أستاذ الطب الشرعي والسموم                     دعبد المجی دستاذ الدكتور / ناھد عبد المقصواأل -٦
 أستاذ الفارماكولوجى   األستاذ الدكتور /  رأفت عبد البدیع                                    -٧
 أستاذ عالج األورام والطب النووي األستاذ الدكتور / ھدى حسن محمد                                   -٨
 أستاذ التشریحاألستاذ الدكتور / فاتن یوسف محمود                                 -٩

    أستاذ جراحة التجمیل والحروق األستاذ الدكتور / مصطفى عبد الحافظ أحمد مكي                  -١٠
 أسـتـاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین                  األستاذ الدكتور /  بھجت عبد الحمید -١١
 أستاذ اإلمراض الباطنة صادق البیھ                      ماألستاذ الدكتور / عصام عبد المنع -١٢
   أستاذ الروماتیزم والتأھیل األستاذ الدكتور / عصام أحمد محمد محمود                          -١٣
 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجیا ستاذ الدكتور / صباح أحمد محمد فاضل                          األ -١٤
 مدیر المستشفى الجامعي الرئیسياألستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                      -١٥
 أستاذ  الطفیلیات                  عبیر السید محمود                الدكتور/  األستاذ -١٦
   أشـعــــــــة تشخیـــصـیة   أستاذحسن إبراھیم مجلي محمد                 /األستاذ الدكتور -١٧
 أستاذ اإلمراض الجلدیة والتناسلیة األستاذ الدكتور / دالیا عبد العزیز أحمد                                -١٨
                                                                                  الجامعیة أستاذ جراحة المسالك البولیة ونائب رئیس المستشفیات                         دكتور/ حسن عبد اللطیف أبو العال          األستاذ ال -١٩
 أستاذ التخــــــــــــــــدیر                            األستاذ الدكتور / عالء محمد احمد            -٢٠
 أستاذ الكیمیاء الحیویة األستاذ الدكتور/  سحر الدیك محمد                                      -٢١
  یةأستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكاألستاذ الدكتور / حنان عمر محمد عمر                                -٢٢
  أستاذ أمراض القلباألستاذ الدكتور / حاتم عبد الرحمن حلمي                            -٢٣
 أستاذ جراحة العظاماألستاذ الدكتور/  وائل یوسف العادلى أحمد                            -٢٤
 أستاذ اإلمراض الصدریة األستاذ الدكتور / علیاء عبد ربھ محمد                                -٢٥
 أستاذ جراحة المسالك البولیةاألستاذ الدكتور / أحمد شحاتة العزب                                   -٢٦
 أستاذ طــــب األطفال األستاذ الدكتور /  غادة عمر محمود الصدفي                         -٢٧
  مدیر وحدة ضمان الجودةلوف                             األستاذ الدكتور/ ھدى أحمد على مخ -٢٨

  الصحة  العامة  أستاذ/ أكرام محمد عبد الخالق                       األستاذ الدكتور -٢٩ 

  



        

  المدرســــــــــــــــــون  :          
  
  مدرس الفارماكولوجى  عبیر محمد رشاد حسین /الدكتورة  -١
  

  الحضور السادة: عن وأعتذر
  
  الفسیولوجيأستاذ   األستاذ الدكتور / محمود رأفت عبد الفضیل -١
  أستاذ التولید وأمراض النساء  األستاذ الدكتور / أحمد محمد نصر -٢
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة والشرایین  شمس الدین محمد حمديالسید الدكتور /  -٣
  األطفالرئیس قسم طب   مختار أحمداألستاذ الدكتور / ماھر  -٤

  

  

  : ةعن الحضور السادوتغیب 
  
  أستاذ جراحة المخ واألعصاب                األستاذ الدكتور / أحمد إبراھیم الغریانى     -١
  أستاذ الھستولوجىاألستاذ الدكتور / صفاء أحمد عبد المقصود                        -٢
  أستاذ جراحة القلب والصدرلى محمد عبد الوھاب                          األستاذ الدكتور / ع -٣
  أستاذ جراحة المخ واألعصاب               األستاذ الدكتور / أحمد إبراھیم الغریانى     -٤
 أستاذ الجراحة العامةاألستاذ الدكتور / سامي محمد عثمان مسعود                    -٥
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي/  حنان محمد عدوى نافع                        دكتورال األستاذ -٦
  العصبیة والنفسیة  اإلمراضأستاذ األستاذ الدكتور/ خالد أحمد محمد                                    -٧
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین    الدكتور / ھاني عمر محمود الصدفي                     السید – ٨
   مدرس الفارماكولوجى الدكتور / محمد مصطفى محمد عبد الرحمن                      السید  -٩

 مدیر مدیریة الشئون الصحیة  السید الدكتور / محمد زین الدین حافظ                    -١٠
 عمیدة كلیة التمریض                           /  سماح محمد عبد اهللا    ةالدكتور ةالسید -١١
 نقیب األطباء السید الدكتور / محمد جمال عبد العزیز                              -١٢

  
  
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٤  

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

                                                                                                                        
   ٢٠١٩ / ٧  /١٦) المنعقد في    ٧٢٩المصادقة على محضر الجلسة رقم (  

   تمت المصادقةالقرار: 
  

   مسائل التخطیط والتنسیق والمتابعة   :ثانیًا                                                 
                                                 **************************   

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

  أحیط المجلس علما القرار: 
  
ة لتدریب األطباء بجمیع التخصصات بالقسم على أن یكون رسوم التدریب لألطباء فتح باب المنح التدریبیمذكرة بشأن  *

  ) وتسدد عن طریق الجامعة. ٢٠٠٠لفان جنیھا ( ( أربعمائة دوالر ) والطب الحر أ الغیر مصریین
  وافق المجلسالقرار: 

  
  

  ئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةشد / وكیل الكلیة ل ٠مكتب أ 
*************************************   

  

  م.٢٠١٩   سبتمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشھر ٧٣٠ /١
  وافق المجلسالقرار: 

  
  م.٢٠١٩سبتمبر لجنة المعامل  لشھر  اجتماعمحضر : ٧٣٠ /٢

  وافق المجلسالقرار: 
  
   م.٢٠١٩سبتمبر  :  محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشھر ٧٣٠ /٣

  وافق المجلس القرار:
  
  -د / وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن : ٠: مذكرة مقدمة من أ  ٧٣٠/  ٤
  

یتم إقامتھ یوم الس�بت ع�ن التوعی�ة بكیفی�ة التعام�ل م�ع مرض�ى االی�دز للتم�ریض والعم�ال بالمستش�فیات             علمي* عمل یوم 
   ٢٠١٩أكتوبر ونوفمبر  شھريالجامعیة خالل 

م��ع مس��ئول إدارة  عطی��ةد / ھب��ة  ٠الخاص��ة ب��أجھزة المعام��ل ع��ن موق��ع الكلی��ة وس��یقوم بعملھ��ا أ    Data base* عم��ل 
  ٠روعاتالمش

   ٢٠١٩/  ٩/  ١٥وفنیین المعامل  لمسئولي* تقریر ندوة السالمة والصحة المھنیة 
 *Animal Handling Work Shop        رة ص�باحًا حت��ى  للس��ادة المدرس�ین المس�اعدین والمعی�دین م��ن الس�اعة العاش�

   ٠الواحدة ظھرًا  
_ الروم��اتیزم _ جراح��ة العظ��ام _ ورش��ة عم��ل جراح��ة القل��ب        األطف��الالص��در _  – األورام*  تق��دیم الش��كر ألقس��ام (   

   ٠والصدر  ) لسداد حصة الكلیة من المؤتمرات 
  ٠أنھت حساباتھا تسدید حصة الكلیة  التي اآلتیة باألقسام* نھیب 
  سوافق المجلالقرار: 

  
  
  

  



٥  
  

 وحدة ضمان الجودة : 
*************  

وذلك عن  ) دكتوراه -ماجستیر ( عن امتحانات الدراسات العلیا التدقیقیة الدراسة واعتماد : مذكرة بشأن عرض ٧٣٠ / ٥
  ٠ ٢٠١٩/  ٢٠١٨العام الجامعي 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

دكتوراه)وذلك عن العام  -ت للدراسات العلیا(ماجستیرواعتماد تقاریر البرامج والمقررا : مذكرة بشأن عرض ٧٣٠ /٦
   ٠ ٢٠١٩/  ٢٠١٨الجامعي 

  

  وافق المجلسالقرار: 
  

  :   الطبيمركز تطویر التعلیم 
***************** 

  
  الداخلیة لدرجة بكالوریوس الطب والجراحة ( نظام الخمس سنوات). الالئحةبشأن عرض التعدیالت على :  ٧٣٠ / ٧

  المجلسوافق القرار: 
  
 الدراسيوإستراتیجیات التعلیم والتعلم والتقییم للبرنامج الجدید للعام  الدراسیةالخطة   : مذكرة بشأن عرض ٧٣٠ / ٨

  للموافقة. ٢٠٢٠/  ٢٠١٩
  وافق المجلسالقرار: 

  
  . اختیاریةمادة الثالث ك الدراسيتقدیم المقرارات المقترح تدریسھا لطالب الفرقة الثانیة الفصل : مذكرة بشأن  ٧٣٠ / ٩

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  

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

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

لش�غل وظیف�ة أس�تاذ    _  الدكتور / محمد محمود أحمد مصطفىوالصدر بشأن تعیین : خطاب قسم جراحة القلب  ٧٣٠ /١٠
   ٠مساعد بالقسم 

  وافق المجلسالقرار:  
  

_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ مس�اعد      محم�د ش�حاتة حس�ین    ال�دكتور /  : خطاب قسم طب وجراحة العین بش�أن تعی�ین    ٧٣٠ /١١
   بالقسم.

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     أحم�د عب�د الحمی�د مھ�ران      محم�د   /تعی�ین ال�دكتور    احة العظ�ام بش�أن  : خطاب قسم جر ٧٣٠ /١٢
  مساعد بالقسم .

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  



٦  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ     الدكتور / وائل محمد على عبد الغنىبشأن تعیین  واألعصاب: خطاب قسم جراحة المخ ٧٣٠ /١٣

   ٠مساعد بالقسم 
  لسوافق المجالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة أس�تاذ مس�اعد      حسن محمد حس�ن  الدكتور / بشأن تعیین  واألعصاب: خطاب قسم جراحة المخ ٧٣٠ /١٤

  ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل   مھ�ا ص�الح محم�د عل�ى النج�ار       / ال�دكتورة بش�أن تعی�ین    الن�ووي : خطاب قسم ع�الج األورام والط�ب   ٧٣٠ /١٥

  ٠وظیفة أستاذ مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل   الدكتور / محمد أبو القاسم فرغل عبد المجی�د الدمویة بشأن تعیین : خطاب قسم طب القلب واألوعیة  ٧٣٠ /١٦ 

   ٠وظیفة أستاذ مساعد بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس     الدكتور / رضوان عبد الص�بور محم�د عل�ى   : خطاب قسم الجراحة العامة بشأن تعیین  ٧٣٠ /١٧

   ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس      عب�د العزی�ز الخی�اط    رش�دي / م�ریم   ال�دكتورة : خطاب قسم الصحة العامة بشأن تعیین  ٧٣٠ /١٨

   ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل   / دع�اء محم�د جمع�ة ألم�ظ     ال�دكتورة بش�أن تعی�ین    اإلكلینیكی�ة  والس�موم  الش�رعي : خطاب قسم الطب  ٧٣٠/  ١٩

   ٠وظیفة مدرس بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل   ال�دكتور / محم�ود ف�اروق عل�ى حس�ن     : خطاب قسم جراح�ة المس�الك البولی�ة والتناس�لیة بش�أن تعی�ین        ٧٣٠/  ٢٠

  ٠وظیفة مدرس بالقسم 
  وافق المجلسالقرار: 

  
   ٠_ لشغل وظیفة مدرس بالقسم على حمديالطبیب / على بشأن تعیین  اإلكلینیكیةخطاب قسم الباثولوجیا :  ٧٣٠ /٢١

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ لش�غل وظیف�ة م�درس مس�اعد        ع�وض الك�ریم محم�د    س�ارة الطبیب�ة /  بش�أن تعی�ین    األطفال: خطاب قسم طب  ٧٣٠ /٢٢
   ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  
_ لشغل وظیفة مدرس  الزھريمحمد  رإدواالطبیبة / ھبة اب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن تعیین : خط ٧٣٠ /٢٣ 

   ٠بالقسم مساعد 
  

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  



٧  
   _ لش��غل وظیف��ة م��درس مس��اعد  الطبیب��ة / غ��ادة فرغل��ى عب��د الحمی��د : خط��اب قس��م الباثولوجی��ا بش��أن تعی��ین   ٧٣٠/  ٢٤

  ٠بالقسم 
  ق المجلسوافالقرار: 

  
  ٠_ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم الطبیبة  / شروق أحمد ثروت: خطاب قسم الباثولوجیا بشأن تعیین  ٧٣٠ /٢٥ 

  وافق المجلسالقرار: 
  

  ._ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم الطبیبة / رندا عبد العزیز محمد: خطاب قسم الھستولوجى بشأن تعیین  ٧٣٠/  ٢٦
  وافق المجلسالقرار: 

  
     _ لش�غل وظیف�ة م�درس مس�اعد     الطبیب�ة / مارتین�ا محس�ن نجی�ب    : خطاب قسم الطفیلی�ات الطبی�ة بش�أن تعی�ین      ٧٣٠/  ٢٧

  ٠بالقسم 
  وافق المجلسالقرار:  
  

    _ لش��غل وظیف��ة م��درس مس��اعد    حس��ین عزی��ز   أالءالطبیب��ة / : خط��اب قس��م الطفیلی��ات الطبی��ة بش��أن تعی��ین     ٧٣٠ /٢٨
   ٠بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
.  

_ لش�غل    غادة محمد كم�ال ال�دین   الطبیبة / بشأن تعیین   الھضميطب المناطق الحارة والجھاز : خطاب قسم  ٧٣٠ /٢٩
   ٠وظیفة مدرس مساعد  بالقسم 

  وافق المجلسالقرار: 
  

س�اعد بوح�دة   _ لشغل وظیف�ة م�درس م    حربيحسن محمد الدكتور /  تعیین : خطاب قسم الجراحة العامة بشأن ٧٣٠ /٣٠
  ٠والفكین  الوجھجراحة 
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس مس�اعد بوح�دة       أحم�د م�اھر عل�ى    ال�دكتور /   تعی�ین  : خطاب قسم الجراحة العامة بشأن ٧٣٠ /٣١

  ٠جراحة األطفال
  وافق المجلسالقرار: 

  
مساعد  _ لشغل وظیفة مدرس  محمد محمودأحمد محمود الدكتور / تعیین  : خطاب قسم الجراحة العامة بشأن ٧٣٠ /٣٢

  ٠بقسم الجراحة العامة
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة م�درس     م�ریم محس�ن خلی�ل     / الطبیب�ة بشأن تعیین  النووي: خطاب قسم عالج األورام والطب ٧٣٠ /٣٣

  ٠مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ لش�غل وظیف�ة    ھب�ة محم�د محم�ود ش�یحة      /الطبیب�ة  بش�أن تعی�ین    النووي: خطاب قسم عالج األورام والطب ٧٣٠ /٣٤

  ٠مدرس مساعد بالقسم
  وافق المجلسالقرار: 

  
  ٠لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم -أحمد محمد رفعت  / الدكتور : خطاب قسم جراحة التجمیل بشأن تعیین ٧٣٠ /٣٥

  وافق المجلسالقرار: 
  
  



٨  
نیف�ین عب�د المحس�ن    /  ةالدكتور ةللسیدبشأن طلب معاش مبكر  والمناعة لطبیةا: خطاب قسم المیكروبیولوجیا  ٧٣٠ /٣٦

   ٠طبقا للوائح والقواعد  خاصة_ المدرس المساعد بالقسم وذلك لظروف  عباس 
  من حیث القید وكذلك سن المعاش المبكر. الحالةیتم بحث القرار: 

  
_ الم��درس بقس��م الباثولوجی��ا    تور / عم��اد ف��رح محم��د  ال��دكبش��أن نق��ل   اإلكلینیكی��ة: خط��اب قس��م الباثولوجی��ا    ٧٣٠ /٣٧

   ٠_ كلیة الطب _ جامعة أسیوط بدرجتھ المالیة  اإلكلینیكیة_ كلیة الطب _ جامعة أسوان إلى قسم الباثولوجیا  اإلكلینیكیة
  وافق المجلسلم ی القرار:

  
  ثانیا :شئون الطالب : 

*************  
م�واد الفرق�ة    ف�ي تظل�م )   ٤٦بع�دد (  ٢٠١٩دور م�ایو   األول�ى م�ن ط�الب الفرق�ة     :مذكرة بشأن التظلمات  المقدمة٣٨/٧٣٠

  .األولى

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

م�واد الفرق�ة    ف�ي تظل�م )   ٨٣بع�دد (  ٢٠١٩دور م�ایو   الثانی�ة :مذكرة بشأن التظلم�ات  المقدم�ة م�ن ط�الب الفرق�ة      ٣٩/٧٣٠
  .الثانیة

  وافق المجلسالقرار: 
  

م�واد الفرق�ة    ف�ي تظل�م )   ١٠٩بع�دد (  ٢٠١٩دور م�ایو   الثالث�ة ات  المقدمة من طالب الفرق�ة  :مذكرة بشأن التظلم٤٠/٧٣٠
  .الثالثة

  وافق المجلسالقرار: 
  

م�واد الفرق�ة    ف�ي ) تظل�م  ١١١بع�دد (  ٢٠١٩ دور یونی�ھ  الرابع�ة من طالب الفرقة  المقدمة:مذكرة بشأن التظلمات ٤١/٧٣٠
  .الرابعة

  

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

مواد الفرقة  فيبعدد (اثنان تظلم )  ٢٠١٩ دور فبرایر السادسةمن طالب الفرقة  كرة بشأن التظلمات  المقدمة:مذ٤٢/٧٣٠
  .السادسة

  وافق المجلسالقرار: 
  
  

بالطالبة / مھا حسام حسن الخاصة  الفسیولوجيحكم المحكمة الصادر بشان تعدیل درجة مادة مذكرة بشأن :  ٧٣٠/  ٤٣ 
وكذلك تع�دیل درج�ة    ٠)  ١٥٠) بدال من (  ١٥٥لتصبح (  ٢٠١٩/  ٢٠١٨الفرقة الرابعة ھذا العام _ المقیدة ب على محمد

  ٠)  ١٦٣) بدال من (  ١٧١) وكذلك مادة التشریح لتصبح (  ١١٢) بدال من (  ١١٨لتصبح (  مادة الھستولوجى
  وافق المجلسالقرار: 

  
_ المقی��د بالفرق��ة الرابع��ة            عب��د ال��دایم محم��د عب��د ال��دایم  /الطال��ب الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن  : م��ذكرة بش��أن  ٧٣٠ /٤٤ 

والص�حة   الشرعيوالحنجرة والطب  واإلذن األنفمواد ( في ٢٠١٩ یونیھعن أمتحانات دور عن تغیبھ   ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠تغیبھ عذر مرضى مقبول  واعتبارالعامة ) 
  وافق المجلسالقرار: 

  
  _ المقیدة بالفرقة الرابعة الطالبة  / دینا إبراھیم صادقرضى المقدم من : مذكرة بشأن العذر الم ٧٣٠ /٤٥ 
ر مرض�ى  تغیبھ�ا ع�ذ   واعتب�ار  ٢٠١٩ور یونی�ھ  والحنج�رة د  واإلذن األن�ف عن تغیبھ�ا ع�ن امتح�ان م�ادة      ٢٠١٩/  ٢٠١٨ 

   ٠مقبول 
  وافق المجلسالقرار: 



٩  
_ المقی���دة بالفرق���ة السادس���ة                ی���اء عرف���ات ص���ادق الطالب���ة / لم: م���ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن    ٧٣٠/  ٤٦

وأعتبار تغیبھا  ٩/  ١٨:  ٨/  ٢٩فى الفترة من  ٢٠١٩مادة الجراحة دور سبتمبر  امتحانعن تغیبھا عن  ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠عذر مرضى مقبول 

  وافق المجلسالقرار: 
  

أس���ماؤھم بع���د _ المقی���دین بالفرق���ة الثانی���ة              ت���ياآلالمرض���یة المقدم���ة م���ن الط���الب   األع���ذارم���ذكرة بش���أن :  ٧٣٠/  ٤٧
تغیبھم ع�ذر   واعتباركال منھم  أسمالمواد المبینة قرین  في ٢٠١٩عن تغیبھم  عن امتحانات دور سبتمبر  ٢٠١٩/  ٢٠١٨

   -مرضى مقبول وھم :
  المواد المتغیب فیھا  فترم الغیاب  االسم  م
  ھستولوجى –فسیولوجى   : أسبوع ٨/  ١٨،  ٨/  ٤  محمد أشرف فرغلى سید  ١
مواد ثانیة + فسیولوجى ، ھستولوجى   ٩/  ٦:  ٧/  ٣٠  محمد خالد محمد أحمد ( خ )  ٢

  اولى
  مواد ثانیة+ فسیولوجى أولى  جمیع فترة االمتحان  مصطفى محمود محمد ( خ )  ٣

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ المقی��د بالفرق��ة الثالث��ة        أحم��د ص��الح عب��د المجی��د أحم��د  /الطال��ب : م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن   ٧٣٠/  ٤٨
   ٠فى جمیع المواد وأعتبار تغیبھ عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩عن تغیبھ عن أمتحانات دور سبتمبر   ٢٠١٩/  ٢٠١٨

  وافق المجلسالقرار: 
  

ی���د بالفرق���ة الخامس���ة           _ المق الطال���ب / ص���اوى عب���د اهللا ص���اوى: م���ذكرة بش���أن الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن  ٧٣٠/  ٤٩
وأعتب��ار تغیب��ھ ع��ذر مرض��ى    ٢٠١٩ع��ن تغیب��ھ ع��ن أمتح��ان م��ادة االن��ف واالذن والحنج��رة دور یونی��ھ     ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠مقبول 

  وافق المجلسالقرار: 
  

    _ المقی�د بالفرق�ة الخامس��ة   الطال�ب / محم�د عص�مت محم��د محم�ود    :  م�ذكرة بش�أن الع�ذر المرض�ى المق��دم م�ن       ٧٣٠ /٥٠
للفرقة الخامسة فى م�ادة الباطن�ة واعتب�ار تغیب�ھ ع�ذر مرض�ى        ٢٠١٩عن تغیبھ عن أمتحانات دور یونیھ  ٢٠١٩/  ٢٠١٨
   ٠مقبول 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ مقی��د بالفرق��ة االول��ى ب��اق  الطال��ب / عم��ر فرغل��ى عب��د الموج��ود: م��ذكرة بش��أن الع��ذر المرض��ى المق��دم م��ن  ٧٣٠/  ٥١
ع��ن تغیب��ة ع��ن امتح��ان بل��وك مب��ادىء االم��راض وبل��وك الع��دوى والمناع��ة       ٢٠١٩/  ٢٠١٨ملى ) لألع��ادة   ( ط��ب تك��ا 

( الت�رم   ٢٠٢٠عذر مرضى مقبول ومنحھ فرصة واحدة دور مایو  ٢٠١٩/  ٩/  ٨:  ٩/  ١وأحتساب تغیبھ فى الفترة من 
  ٠)  ٠الثانى 

  وافق المجلسالقرار: 
  

_ مقی�د بالفرق�ة االول�ى ب�اق      مم�دوح إب�راھیم أدم إب�راھیم    الطال�ب /  م�ن  : مذكرة بش�أن الع�ذر المرض�ى المق�دم      ٧٣٠ /٥٢
ع��ن تغیب��ة ع��ن امتح��ان بل��وك مب��ادىء االم��راض وبل��وك الع��دوى والمناع��ة       ٢٠١٩/  ٢٠١٨لألع��ادة   ( ط��ب تك��املى )  

لت�رم  ( ا ٢٠٢٠ع�ذر مرض�ى مقب�ول ومنح�ھ فرص�ة واح�دة دور م�ایو         : أس�بوعین   ٨/  ٢٧وأحتساب تغیبھ فى الفت�رة م�ن   
  )  ٠الثانى 

  
  وافق المجلسالقرار: 

  
   ٠  ٢٠١٩/  ٩/  ١٢: محضر إجتماع لجنة شئون التعلیم بتاریخ  ٧٣٠/  ٥٣

  
  وافق المجلسالقرار: 

  



  
١٠  
  

_ المقی���ده بالفرق���ة السادس���ة           حس���ناء محم���د محم���ود/  ةالطالب���الع���ذر المرض���ى المق���دم م���ن  : م���ذكرة بش���أن  ٧٣٠/  ٥٤
  ٠وأعتبار تغیبھا عذر مرضى مقبول  ٢٠١٩یبھا عن أمتحان مادة الجراحة دور سبتمبر عن تغ ٢٠١٩/  ٢٠١٨

  ٠وافق المجلس على قبول العذر وتعید فى الثالث ورقات للمادةالقرار:  
  

م��ن دخ��ول  ٢٠١٩/  ٢٠١٨: م��ذكرة بش��أن حرم��ان الط��الب االت��ى أس��ماؤھم بع��د _ المق��دین بالفرق��ة السادس��ة   ٧٣٠/  ٥٥
   -فى مادة التولید وأمراض النساء وذلك لعد إستیفائھم نسبة الحضور المقررة وھم : ٢٠١٩ام دور سبتمبر أمتحان أخر الع

  المادة المحروم فیھا  االسم  م
  التولید وأمراض النساء  رضوى مظھر محمد حسانین  ١
  التولید وامراض النساء  سیف االسالم أحمد مصطفى  ٢
  راض النساءالتولید وأم  دینا على أبو ضیف زھران  ٣

  

  وافق المجلسالقرار: 
  

  ثالثا :العالقات الثقافیة : 
***************  

  

م�درس   – للسید الطبیب / محمود أحمد عبد الحى الحسینى: مذكرة بشأن مد بعثة األشراف المشترك بالداخل  ٧٣٠/  ٥٦
  على درجة الدكتوراه. أو الحصول ٤/٤/٢٠١٩مساعد بقسم جراحة القلب والصدر لمدة عام أخر أعتبارًا من 

  وافق المجلسالقرار: 
  

م�درس   – للس�ید الطبی�ب / محم�د عب�د الغن�ى عب�د الحمی�د       : مذكرة بش�أن م�د بعث�ة األش�راف المش�ترك بال�داخل        ٧٣٠ /٥٧
  أو الحصول على درجة الدكتوراه. ١٨/٨/٢٠١٩مساعد بقسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى من 

  وافق المجلسالقرار: 
  

 – للس�ید الطبی�ب / م�ؤمن ش��لقامى عب�د الج�واد ش��لقامى     م�د بعث��ة األش�راف المش�ترك بال��داخل     : م�ذكرة بش�أن   ٧٣٠/  ٥٨
  أو الحصول على درجة الدكتوراه. ١/٨/٢٠١٩مدرس مساعد بقسم جراحة العامة على لمدة عام أخر أعتبارًا من 

  وافق المجلسالقرار: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    مــــــجـــــلـــس االســـــاتــــذة   
 / ھب�ھ كم�ال محم�د     الدكتورةتعیین بشأن  األجنةدمى وعلم األ: خطاب قسم التشریح  ٧٣٠ /١

  لشغل وظیفة أستاذ التشریح بالقسم. 
  القرار: وافق المجلس

  
    / حن�ان ال�دیك محم�د الس�ید     ال�دكتورة : خطاب قس�م الطفیلی�ات الطبی�ة بش�أن تعی�ین       ٧٣٠/  ٢

   ٠لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  القرار: وافق المجلس

  
/ أم��ل محم��د عب��ده إب��راھیم  ال��دكتورةقس��م الطفیلی��ات الطبی��ة بش��أن تعی��ین  : خط��اب ٧٣٠ /٣

  ٠_ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم  المطري
  القرار: وافق المجلس

  
لش�غل   - سنوس�ي تعیین الدكتور / خالد عبد العزیز بشأن  طب األطفال: خطاب قسم  ٧٣٠/  ٤

  ٠وظیفة أستاذ بالقسم 
  القرار: وافق المجلس

  
بشأن تعیین الدكتورة / عال عبد الحلیم عفیف�ى   اإلكلینیكیةاب قسم الباثولوجیا : خط ٧٣٠/  ٥

  ٠_ لشغل وظیفة أستاذ بالقسم 
  القرار: وافق المجلس

  
_ لش��غل  أحم��د: خط��اب قس��م جراح��ة التجمی��ل بش��أن تعی��ین ال��دكتور/ محم��د مقب��ول    ٧٣٠ /٦

  ٠وظیفة أستاذ بالقسم
  القرار: وافق المجلس

  
  

  المجلس                                                   رئیس الجامعة  أمین             
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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

  
  



٢٠  
   مجالس األقسام :

  :االمراض الباطنھ: قسم  ٧٣٠ /١
********************  
  ٢٠١٩/  ٩/٧محضر إجتماع مجلس القسم في

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :التخدیر والعنایھ المركزه: قسم  ٧٣٠ /٢
************************  

  ٢٠١٩/  ٢/٩محضر إجتماع مجلس القسم في
    ٠أحیط المجلس علما  ار: القر

  :الفسیولوجا الطبیھ: قسم  ٧٣٠ /٣
*********************  
  ٢٠١٩/  ٧/٧محضر إجتماع مجلس القسم في

    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  :االنف واالذن : قسم  ٧٣٠ /٤
******************  

  ٢٠١٩/  ٢/٩محضر إجتماع مجلس القسم في
    ٠ أحیط المجلس علما القرار: 

  :الطفیلیات: قسم  ٧٣٠ /٥
***************  

  ٢٠١٩/  ١٤/٧محضر إجتماع مجلس القسم في
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الطب الشرعى والسموم االكلینیكیة : ٧٣٠/  ٦
 ************************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ٩،  ٢٠١٩/  ٨/  ٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  لقرار: ا

  : قسم الباثولوجیا : ٧٣٠/  ٧
 ********************  
   ٢٠١٩/  ٩/  ٩،  ٢٠١٩/   ٨/  ٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم عالج االورام والطب النووى : ٧٣٠/  ٨
 ********************************  

   ٢٠١٩/  ٧/  ٢جلس القسم فى محضر إجتماع م
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة : ٧٣٠/  ٩
 ********************************  

  ٢٠١٩ /٩/  ٢محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : جراحة القلب والصدر : ٧٣٠/  ١٠
*********************** *********  

  م٤/٩/٢٠١٩، مجلس أساتذة  ٢٠١٩ /٩ /٤محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  : قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة :  ٧٣٠/  ١١
 ************************************  

   ٢٠١٩/  ٧/  ١٤محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠  أحیط المجلس علماالقرار: 

  



  
٢١  

  : االكلینیكیة : قسم الباثولوجیا  ٧٣٠/  ١٢
  ************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ١٠،  ٢٠١٩/  ٧/  ٩،  ٢٠١٩/  ٦/  ١٧محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  

  -: قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى : ٧٣٠/  ١٣
******************* ********************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  

  : قسم طب وجراحة العین :  ٧٣٠/  ١٤
 ***************************  

   ٢٠١٩/  ٩/ ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  

  صبیة والنفسیة : : قسم االمراض الع ٧٣٠/  ١٥
 ******************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  

  : قسم الصحة العامة :  ٧٣٠/  ١٦
 ************************  

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

  
  

  : قسم طب االطفال :  ٧٣٠ / ١٧
 **********************  

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

  
  

  : قسم االمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة :  ٧٣٠/  ١٨
 ********************************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ١١محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  

  : قسم االمراض الصدریة :  ٧٣٠/  ١٩
 **************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم قى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  
  
  
  



  
٢٢  

  

  : قسم جراحة المخ واالعصاب :  ٧٣٠/  ٢٠
***************************** *  

   ٢٠١٩/  ٩/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 
   ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
    

  : قسم طب القلب واألوعیة الدمویة :  ٧٣٠/  ٢١
 ******************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ٨محضر إجتماع مجلس القسم فى 
     ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  

  :  لدمویة: قسم جراحة األوعیة ا ٧٣٠/  ٢٢
 ******************************  

   ٢٠١٩/  ٩/  ١٦محضر إجتماع مجلس القسم فى 
    ٠أحیط المجلس علما  القرار: 

  
  : قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل :  ٧٣٠/  ٢٣

 ******************************  
  ٢٠١٩/  ٩/  ١٠محضر إجتماع مجلس القسم فى 

     ٠لس علما  أحیط المجالقرار:  

  
  
  
  

  أمین المجلس                                                   رئیس الجامعة              
  والمشرف العام على كلیة الطب                                                                      

  
  

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


