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 رئيس المجلس 

    
    عميد الكلية                     عالء محمد أحمد عطيةتاذ الدكتـور/ األس          

      

 وكــــــــــالء الكليـــة :      
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                 األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الشرقاوي            

 حمد سيد الخولى                         وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئةاألستاذ الدكتور/ مها م         

 وكيل الــكـليـة لشـــئون التعــلــيــم والــطـــالب                    أماني عمر محمد عمر     األستاذ الدكتور /           
 

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

  ,           الـــبــاثــولـوجـيـارئيـس قـسم                                    عبير الرفاعى محمد       الدكتور /ألستاذ ا           

 رئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية ) طب الذكورة(                                               يمان رياض محمد ر / إاألستاذ الدكتو

 رئــيــس قسم جراحة المخ واألعصاب                          األستاذ الدكتور / محمود حسن رجب                                

 رئيس قسم التوليد وأمراض النساء                                        طارق خلف الحسينى   ور /األستاذالدكت           

                     مدير مستشفي صحه المرأه                                   لاألستاذالدكتور /ضياء الدين محمد عبدالعا           

 رئيس قسم االمراض الصدرية                                                االستاذ الدكتور / جمال محمد ربيع  

                          رئــيــس قــســم الــتــخــديـر                     األستاذ الدكتور / عصام عزت عبد الحكيم                              

  رئيس قسم طب وجراحة العين                          رعوض محمد                االستاذ الدكتور / عبد الناص           

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

 رئيس قسم طب االطفال                                                  ستاذ الدكتور /  عماد حماد الدالىاال           

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

       رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــة                             األستاذ الدكتور/ رجاء حمدى محمد سالمة                     
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 رئــيس قــســم جراحة المسالك البولية                       األستاذ الدكتور / احمد محمد عبدالمنعم                                 

 رئــيـس قـسـم االشـعـة الـتـشـخـيـصية                         محمود                      األستاذ الدكتور /مصطفى هاشم           

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

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

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

                        رئيس قسم الفسيولوجيا                                  مروه عبد العزيز احمد عطاهللاألستاذ الدكتور / 

  ,                               رئيس قسم التشريح                        االستاذ الدكتور / درية عبد هللا محمد                        

       رئــيــس قــســم جراحة التجميل والحروق                         األستاذ الدكتور / يوسف صالح حسن                                

                   رئــــيـــس قـــســم الـــهــسـتـولوجى                        األستاذ الدكتور /سهير عبد الباقى محمد أحمد           

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

 رئيس قسم طب االسره                                االستاذه الدكتور / داليا جالل مهران                

 

 

 األساتــــــذة  
  

 أستاذ الفسيولوجي                           منرفا كامل فهمى                 األستاذ الدكتور / 

 ستاذ األنف واألذن والحـنــجـرة أ        حسين فريد وشاحى                                    /االستاذ الدكتور

 أستاذ جراحة العظام                                        محمد مصطفي قطباألستاذ الدكتور/  

 أستاذ البكتريا والمناعه                                             أمانى جمال ثابتاالستاذ الدكتور /  

 أستاذ الطب الشرعى والسموم                             وفاء محمد عبد المنعم    األستاذ الدكتور / 

 لوجى   أستاذ الفارماكو             االستاذ الدكتور /  أحمد عثمان عبد الظاهر                      

 أستاذ الهستولوجى                                    منال محمد شحاته مهراناالستاذ الدكتور / 

          أستاذ جراحة القلب والصدر                       محمود خيري عبد اللطيف                  االستاذ الدكتور /  

 أستاذ الجراحة العامة                                      صالح ابراهيم محمد   االستاذ الدكتور / 

 أستاذ االمراض الباطنة                لبني فرج التوني                              االستاذ الدكتور /            

   تيزم والتأهيل أستاذ الروما                                 الزهراء إبراهيم أبو العيوناألستاذ الدكتور / 

 أســـــــتـــاذ الـــباثـــولــوجيا                                  االستاذ الدكتور / إعتماد حلمى ياسين                  

 لجامعيةنائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات ا        األستاذ الدكتور/ سعد زكى محمود                                     

 أستاذ  الطفيليات           االستاذ الدكتور/  لمياء أحمد عبد العزيز                           

 أستاذ االمراض الجلدية والتناسلية                            سحر عبد المعز احمد اسماعيلاالستاذ الدكتور /            

 استاذ التخدير                             محمد حسن بكري    االستاذ الدكتور /            

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

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

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية                             هبه أحمد عبد الحفيظ           األستاذ الدكتور / 

 أستاذ أمراض القلب                                  سلوى رشدى              االستاذ الدكتور / 

 أستاذ االمراض العصبية والنفسية                          االستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن احمد             

 أستاذ جراحة المسالك البولية                                         إيهاب أسامة إبراهيماالستاذ الدكتور / 

 ـال أستاذ طــــب االطفـــ      العزيز                       االستاذ الدكتور /  نفيسة حسن رفعت عبد

 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                   

  

 -المساعدون: األساتذة
                   

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين                                   سيد الدكتور / عبد السالم عبد هللا محمد        ال          

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

 مدرس جراحة القلب والصدر         الدكتور / أنور أمين عطية                                  

 جراجه التجميل مدرس                                        محمد احمد عبدالرحيمالدكتور / 

      
 

 أعضاء  من الخارج   :
   

 عميدة كلية التمريض             السيد الدكتور /  سماح محمد عبد هللا                      

   نقيب االطباء         الحميد              ضياء الدين عبد السيد الدكتور / 

 

 -عن الحضور السادة: أعتذر

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

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

 

 

 

 

 

 

       الهضمي زرئيس طب المناطق الحارة والجها                           ماجده شحاته حسن       األستاذ الدكتور/ 

 

 

 رئيس قسم الباثولوجيا إكلينيكيه             االستاذ الدكتور / لبنى محمد تاج الدين                              

 استاذ جراحة المخ واالعصاب          االستاذ الدكتور /رضوان نوبى محمود             

 أستاذ طب وجراحة العين                                     عمر محمد على  ذ الدكتور/ االستا           

 أستاذ  أشـعــــــــة تشخيـــصـية                            هانى محمد عبد الحكيم/  الستاذ الدكتور  ا           

 أستاذ الكيمياء الحيوية                                    وفاء أحمد حماد  االستاذ الدكتور/ 

 

 أستاذ االمراض الصدرية       االستاذ الدكتور / خالد حسين أحمد حسين                                

 رئيس قسم الفارماكولوجـى               ألستاذ الدكتور/ مصطفى محمود حمدى          ا           

 
 

 وتغيب  عن الحضور السادة 
 رئيس قسم الجراحة العامة        ذ الدكتور / هشام على رياض                            االستا

  م جراحة العظــــــــــــــــام رئيس قس           األسناذ الدكتور / المعتز عبد الرازق السبروت                       

 رئيس قسم الصحة العامة            االستاذ الدكتور / رندة محمد  شمس الدين                

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

 رومانرئيس قسم امراض القلب ومدير مستشفى اال                 االستاذ الدكتور / حسام حسن على العربى            

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

 أستاذ التشريح     االستاذ الدكتور / هدى أحمد محمد                                  

     أستاذ جراحة التجميل والحروق                       عاصم حسين كامل                األستاذ الدكتور /            

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

 مدير مركز تطوير التعليم الطبى      االستاذ الدكتور / أحمد محمد مخلوف                              

 مدير مديرية الشئون الصحية                     ور / محمد زين الدين حافظ               السيد الدكت
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 أواًل : المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

  2020 / 7  /20( المنعقد في    407المصادقة على محضر الجلسة رقم )  

    0تمت المصادقةالقرار: 

   مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة : ثانيًا                                     

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

 

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

ورئيييس مجلييس عميد الكلية  _  السيد االستاذ الدكتور/عالء محمد عطيهمذكره بشأن اضافه  *
ريرر المجلره كرريي  مجلر  تح استاذ التخدير والعنايه المركزه وستشفيات الجامعية  دارة المإ

 رئيس للجامعه_ السيد االستاذ الدكتور/طارق عبداهلل الجمال  بصفته العميد بدال من
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

 

علــيم لشــئون الت جامعــه اســيوط رئــيس نائــب  /الســيد االســتاذ الــدكتورموافقره * مذكرة بشأن 

) شرام    عمل دور استثنايي للوافدينفقد تم    ثانيه/ثالتهبالسماح بدخول امتحان ورقه  والطالب   

لقرار مجل  الجامعه وبرذل  طبقا من الفرقة الخامسة فى شهر سبتمبر   جميع اوراق االمتحان (

  الدراسى  فى شهر أكتوبر قبل بداية العامللفرقه الرابعه  من  دور استثنايي للوافدين قدسوف يع
  0أحيط المجلس علما  القرار: 

   

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

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

 0  2020سبتمبر : محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر 741 /1

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

  0 2020 سبتمبر ضر إجتماع لجنة المعامل  لشهرمح: 741 /2

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 0 2020سبتمبر محضر إجتماع لجنة المكتبات  لشهر:  741 /3

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 وحدة ضمان الجودة :

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

ة عررن التعلرريم االلكترو ررى                    مررذكرة بشررأن عرررم وأعتمرراد التقريررر المعررد مررن قبررل و رردة ضررمان الجررود :  741 /4 

E- Learning)   0 2019/2020( عن عام 

     0وافق المجلس  القرار: 
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 ية: الـمــســائــل الـتـنـفـيـذثالثا                                                   

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

 أوال : شئون االفراد : 

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

_ لشغل وظيفة استاذ مساعد دينا احمد محمد محارب  /الدكتوره: خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكيه بشأن تعيين   741  /5

   0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

   _ لشرغل وظيفرة اسرتاذ مسراعد احمـد متـولي عـزوز  الـدكتور /  : خطاب قسم االمررام الصردريه بشرأن تعيرين    741  /6

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة استاذ محمد فوزي عبد الغني يس  الدكتور / : خطاب قسم االمرام الصدريه بشأن تعيين  741  /7

   0مساعد  بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة استاذ م  محمد فوزي حسن فرغلي ادالدكتور / : خطاب قسم االمرام الصدريه بشأن تعيين  741  /8

  0مساعد بالقسم  

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة استاذ مساعد محمد مصطفي محمد البدر   /الدكتور: خطاب قسم الفارماكولوجي بشأن تعيين  741  /9

    0بالقسم

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 0لشغل وظيفه استاذ مساعد بالقسم   –  كمال عبدالناصرالدكتور / محمد :خطاب قسم جرا ه العظام بشأن تعيين 741/ 10

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة مدرس عرفه محمد احمد ابو الحسن  الدكتور / : خطاب قسم االمرام الصدريه بشأن تعيين   741 /11

 بالقسم.

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة مدرس محمد سعد عبدالقادر شحاته الدكتور /   : خطاب قسم االمرام الصدريه بشأن تعيين 741 /12

   0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة  جيالن كرم هللا رمضان  /  هالدكتور: خطاب قسم االمرام العصبيه والنفسيه بشأن تعيين  741 /13

  0بالقسم  الطب النفسى مدرس 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل محمد عباس سعد ابراهيم الدكتور /  خطاب قسم جرا ه المسال  البوليه والتناسليه بشأن تعيين :  741 /14

   0وظيفة مدرس بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 
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 قسم  ال_ لشغل وظيفة مدرس بشيماء حسن حسن محمود  /الدكتوره: خطاب قسم الصحه العامه بشأن تعيين  741 /15

     0المجلس  وافق القرار: 

 

     _ لشرغل وظيفرة مردرستغريـد سـيد محمـد مشـرف    /الـدكتوره: خطاب قسم االمررام الباطنره بشرأن تعيرين    741  /16

  0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة مدرس محمود محمد نجيب   /الدكتور : خطاب قسم االمرام العصبيه والنفسيه بشأن تعيين  741 /17

  0قسم  مساعد بال

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشغل وظيفة مدرس مساعد هاجر محمد خضر ثابت /الدكتوره : خطاب قسم االمرام الباطنه بشأن تعيين  741 /18

   0بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

   0رس مساعد بالقسم  _ لشغل وظيفة مد  الدكتوره/ ريهام بدر خليفه: خطاب قسم االمرام الباطنه بشأن تعيين  741 /19

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة مردرس    / عبدالرحمن احمد عمـر سـالم  الطبيب: خطاب قسم االشعه التشخيصيه بشأن تعيين    741  /20

  0مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة   ي محمـد فهمـي يوسـف/ سلم  هالطبيب: خطاب قسم االمرام العصبيه والنفسيه بشأن تعيين    741  /21

  0بالقسم  الطب النفسى  مدرس مساعد 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة  الطبيـب / أحمـد عبـد الـرازق أبـو ضـيف عيـد: خطاب قسم االشعة التشخيصية بشأن تعيرين   741/    22

  0مدرس مساعد بالقسم 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ لشرغل وظيفرة مردرس   الطبيبة  / سارة خيـرى دانيـالاالمرام العصبية والنفسية بشأن تعيين    : خطاب قسم741/    23

  0اعد االمرام العصبية بالقسم مس

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 اعتماد  تيجه االع ن وفقا لما ورد من اداره التعينات وترشيح   بشأن: خطاب قسم جرا ه التجميل  741 /24

  0ح الدين محمد صال /  الطبيب

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ االسرتاذ بقسرم الصردر للمعرا   السيده االسـتاذه الـدكتوره / وفـاء علـى حسـن جـاد هللا: مذكرة بشأن إ الة   741  /25

 0  2020/  9/  1المبكر بناء على طلبها  أعتبارا من 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 اجازة خاصة بدون مرتب  2019/  11/  25 تى  2019/  8/  13من  : مذكرة بشأن إ تساب الفتره 741/  26

  0_ المدرس بقسم ع ج االورام للسيده الدكتوره / داليا عبد المعطى  

     0وافق المجلس  القرار: 
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 : ثانيا:شئون الطالب 

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

 

 0 2020: مذكرة بشأن تظلمات الفرقة الخامسة دور فبراير  741/  27

     0وافق المجلس  لقرار: ا

 

 

  بال يحة الداخلية لدرجة بكالوريوس الطب والجرا ة ( 27) من المادة  ( 6) : مذكرة بشأن تعديل البند رقم  741/  28

  0)  ظام الخم  سنوات ( كما هو موضح بالمذكرة 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 الرابعهبالفرقة  _ المقيد  عبدالرحمن فوزي محمد عيسي/  بالالطالمقدم من  القهري: مذكرة بشأن العذر  741 /29

وأعتبار 2020لفرقه الرابعه دور يو يو  هايه العام بجميع المواد با ات عن أمتحا  هعن تغيب) وافد عراقى ( 2020/   2019

 . قهري مقبول تغيبه عذر

     0وافق المجلس  القرار: 

 

/  2019م مرن الطر ب االترى أسرمابهم بعرد _ المقيردين بالفرقرة الخامسرة : مذكرة بشأن العذر المرضى المقد   741  /30 

بالنسبة للطالرب االول ومرادة الباطنرة فقرل بالنسربة للطالرب   2020عن امتحان مادتى الباطنة واالطفال دور يو يه   2020

 -الثا ى وأعتبار تغيبهم عذر مرضى مقبول وهم :

 

 المواد المتغيب فيها فترة الغياب  االسم م

 الباطنة _ االطفال  فترة الكورو ا  أ مد خ ف  صر الدين  سن  1

 الباطنة  8/   31تقرير طبى عن يوم  أ مد عبد الناصر سيد محمد  2

 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_  اصرل علرى   للطالب / عمرو محمد سـيد سـعد: مذكرة بشأن الحكم الصادر بشان تعديل درجة مادة الباطنة    741  /31

 0(  درجة  805(درجة  بدال من )  817لتصبح )  2019يوس الطب والجرا ة دفعة سبتمبر بكالور

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_  اصل علرى   للطالب / محمود محمد سعد ثابت: مذكرة بشأن الحكم الصادر بشان تعديل درجة مادة الباطنة   741  /32

( درجة وكذل  تعديل درجة مادة 793( درجة بدال من )    794)  لتصبح    2019بكالوريوس الطب والجرا ة دفعة سبتمبر  

 ( درجة  455( درجة بدال من )  459االطفال لتصبح ) 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 0 2020/  9/  16: محضر إجتماع لجنة شئون التعليم بتاريخ  741/  33

     0وافق المجلس  القرار: 

 

  0جنية  65000وأن يقدر بمبلغ  ج الخاص بكلية الطب _ جامعة أسيوط: مذكرة بشأن بداية البر ام741/  34

    0وافق المجلس  القرار: 
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 : ثالثا:العالقات الثقافية 

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

_ المردرس  للسـيد الطبيـب / مصـطفى عبـد هللا حفنـى طـهمذكرة بشأن مد بعثة االشراف المشترك بالرداخل  :    741/    35

)  هايرة البعثرة كليرا الخمر    2021/    4/    2و ترى    2020/    8/    4اثولوجيا االكلينيكية وذل  أعتبارا من  المساعد بقسم الب

 0سنوات من تاريخ التسجيل ( أو الحصول على درجة الدكتوراه أيهما أقرب تاريخا 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المردرس  الطبيبة / سارة محمـد أحمـد علـم الـدينللسيده : مذكرة بشان مد بعثة االشراف المشترك بالداخل   741  /36 

أو الحصول على درجة الردكتوراه أيهمرا   2020/    4/    14لمدة عام وذل  أعتبارا من  المساعد بقسم الباثولوجيا االكلينيكية  

   0أقرب تاريخا 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المردرس  د الطبيب / محمـد عبـد الغنـى عبـد الحميـدللسي: مذكرة بشأن مد بعثة االشراف المشترك بالداخل    741/    37

أو الحصرول علرى درجرة  2020/  8/   18المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهراز الهضرمى لمردة عرام أعتبرارا مرن  

  0الدكتوراه أيهما أقرب تاريخا 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المردرس المسراعد بقسرم   للطبيبـة / منـى حسـام ثابـتترا  : مذكرة بشان مد االجازة الدراسرية بمرترب برأ جل  741/    38

للحصرول علرى درجرة  2020/  8/  5و ترى  2019/  8/  6التشريح االدمى وعلم االجنرة لمردة عرام ثرا ى أعتبرارا مرن  

  0الدكتوراه 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المردرس  / شـادى عبـد الـرحيم حسـان للسـيد الطبيـب: مذكرة بشأن مد بعثرة االشرراف المشرترك بالرداخل   741/    39

أو الحصول على درجة الدكتوراه أيهما أقرب      2020/   7/    1المساعد بقسم جرا ة المخ واالعصاب لمدة عام أعتبارا من  

  0تاريخا 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

بقسم الصرحة العامرة للعمرل بكليرة  _ مدرس السيده الدكتوره / أميرة فتحى السيد الجزار: مذكرة بشأن إعارة    741/    40

  0الطب _ جامعة بدر بالقاهرة لمدة عام قابل للتجديد أعتبارا من تاريخ السفر 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

_ المدرس المساعد  للطبيب / كريم سيد عبد الحميد عبد هللا: مذكرة بشان مد بعثة االشراف المشترك  بالداخل    741  /41

  0أو الحصول على درجة الدكتوراه أيهما أقرب  2020/  8/  27مرام النساء  لمدة عام أعتبار من بقسم التوليد وأ

     0وافق المجلس  القرار: 
 

 

_ المردرس المسراعد   للطبيب / رضا صالح محمد حسـين: مذكرة بشان مد بعثة االشراف المشترك  بالداخل    741  /42  

  0أو الحصول على درجة الدكتوراه أيهما أقرب  2020/  8/ 30أعتبار من بقسم التوليد وأمرام النساء  لمدة عام 

     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

أجررازة خاصررة برردون مرتررب              2020/  7/  5 تررى  2020/  1/  10: مررذكرة بشرران أ تسرراب الفترررة مررن  741 /43 

  0ام الباطنة _ مدرس  بقسم االمر للسيد الدكتور / محمد حسن مصطفى عبد الاله

     0وافق المجلس  القرار: 

 



_ مدرس بقسم التوليرد وأمررام النسراء للعمرل بواليرة   السيد الدكتور / على حسن حامد: مذكرة بشأن إعارة    741/    44

  0فكتوريا بأستراليا لمدة عام قابل للتجديد أعتبارا من تاريخ السفر 

     0وافق المجلس  القرار: 

 
 

 لـــــس االســـــــاتـــــذة مـــــــــجــــــ

 
 : خطاب قسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي بشأن تعيين  741 /1

  0/ عبير شرف الدين عبدالرحيم  _ لشغل وظيفة استاذ بالقسم   هالدكتور
     0وافق المجلس  القرار: 

 

 

 

 

 
 عميد الكلية             أمين المجلس                                                         

                                                                        

 

 

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

 :لدمويه: قسم طب القلب واالوعيه ا 741 /1

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

 9/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم الكيمياء الحيويه 741 /2

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

 9/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم االمراض الصدريه 741 /3

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

 8/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم الفسيولوجيه الطبيه 741 /4

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

 9/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : : قسم االنف واالذن والحنجره  741 /5

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

 7/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :المناطق الحاره والجهاز الهضمي: قسم طب  741 /6

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

 8/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :يه: قسم االمراض الصدر 741 /7

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

 8/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : : قسم الهستولوجي  741 /8

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

 8/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : : قسم طب االطفال  741 /9

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

 8/9/2020إجتماع مجلس القسم فى  محضر

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم طب الشرعي والسموم االكلينيكيه 741 /10

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

 7/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 :: قسم االمراض العصبيه والنفسيه 741 /11

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

 8/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم التخدير والعنايه المركزه 741 /12

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

 7/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم جراحه التجميل  741 /13

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

 7/9/202محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : : قسم الباثولوجيا 741 /14

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

 7/9/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم القلب وجراحاته 741 /15

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

 6/9/2020تماع مجلس القسم فى محضر إج

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : : قسم عالج االورام والطب النووي  741 /16

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

 7/7/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : : قسم الباثولوجيه االكلينيكيه 741 /17

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

 10/5/2020, 9/6/2020, 7/4/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم التشريح االدمي وعلم االجنه 741 /18

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

 15/4/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم الفارماكولوجي 741 /19

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

 22/7/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 :: قسم االشعه التشخيصيه 741 /20

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

 13/7/2020, 15/6/2020محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 
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 حة االوعية الدموية :: قسم جرا 741/  21

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

  2020/  9/  14محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم طب وجراحة العين :  741 /22 

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

  2020/  9/  13محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل :  741 /23 

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

  2020/  9/  15محضر إجتماع مجلس القسم فى 

    0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 : قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة :  741/  24

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

  2020/  9/  12م فى محضر إجتماع مجلس القس

  0أحيط المجلس علما القرار: 

 

 

 

 

 

   

 أمين المجلس                                                     عميد الكلية                

                                                                        

 

 

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


