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 م 1/2021 /24 - بتاريخ األحدالمنعقد   (55محضر اجتماع مجلس القسم رقم )

 الساعة الثالثة عصراً ً الساعة : وعد االجتماعم               وميكروسوفت تيمز -برنامج الواتس اب :  مكان االجتماع 
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 المصادقة على محضر الجلسة السابقة.   : 1/55

  تمت المصادقة. القرار :

يتعلق : 2/55 فيما  الجامعة  مجلس  قرارات  بشأن  الجامعة   الدكتور/رئيس  االستاذ  لنظام    خطاب  المستقبلية  بالخطط 

الجامعى   للعام  األول  الدراسى  للفصل  واإلمتحانات  الوضع    2020/2021الدراسة  تطورات  إطار  العالمى  فى 

و يتم اعالن الجداول خالل االسبوع االول من فبراير علي ان تبدأ االمتحانات    إلنتشار فيروس كورونا المستجد

 . فبراير طبقا لتوصية المجلس االعلي للجامعات 20فعليا بعد يوم 

  احيط المجلس علما. القرار :

الكلية:  3/55 الدكتور/ عميد  األستاذ  السيد  العليا ونتائج  بشان    خطاب  الدراسات  لطالب  الرضا  مقياس  استبيان  نتائج 

وتوصيات تحليل المواصفات الشكلية للورقة االمتحانية لطالب الدراسات العليا ونتائج وتوصيات تحليل نموذج 

 المراجعة الذاتية المتحانات طالب الدراسات العليا. 

  احيط المجلس علما. القرار :  

أ  :55/  4 ا0خطاب  وكيل  (  د/  للمحاضرات   ( التدريسى  المقترح  ارسال  بشان  والبحوث  العليا  الدراست  لشئون  لكلية 

   الخاص بالقسم لالشتراك فى تدريس دبلومة التغذية العالجية.

 تم عمل المقترح ووافق المجلس.   القرار :   

واالمتحانات للفرق الثالثة االولى والتى     On Lineبشأن الدراسة    لشئون التعليم والطالب  وكيل الكليةخطاب   : 5/55

 تعمل بنظام الطب التكاملى  وفى إطار تطورات الوضع العالمى إلنتشار فيروس كورونا المستجد. 

  احيط المجلس علما.القرار :

  مى ابو بكر ابو زيد المدرس المساعد بالقسم بخصوص تجميد قيد رسالة الدكتوراه  /الطلب المقدم من الطبيبة  :6/55

    م. 1/1/2021الخاصة بها لمدة عام نظراً لحصولها على اجازة رعاية طفل اعتباراً من 

 الموافقة حسب اللوائح والقوانين بالدراسات العليا.  القرار :

 رئيس القسم      د/ أحمد كمال دياب 0أ

 د/ عبد هللا عبد السميع حسن 0ا د/ رفعت محمد أحمد خليفة 0أ

 د/ أماني إبراهيم حمزة 0ا د/ ماجدة محمد عطية الناظر 0ا

 د/ سلمى محمد عبد الرحمن                       0أ د/ فاطمة جالل سيد 0أ

 د/ عبير السيد محمود   0ا د / محمد الصالحى محمد      0أ

 د/ دعاء عبد الحفيظ يونس   0ا د / لمياء احمد عبد العزيز        0ا

                          د/ هناء يوسف عبد الحكيم   0ا د / رشا عبد المنعم حسن 0ا

     السيدحنان الديك محمد  /د 0ا د / محمد عيسي مرغنى 0ا

 م/ ايناس عبد الحميد محمود     0ا رجاء على محمد عثمان      /د 0ا

 منى جابر مصطفى  /ا. م ناهد احمد عبد المنعم    /م0ا

 تسنيم اسماعيل محمد  0د د/ ياسر مختار محمد 

 مرفت مصطفي خليفة  0د الزهراء عبد الرءوف احمد  د/
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عادل احمد محمد والتى تمت مناقشتها    الطبيبة البيطرية/ آية  الخاصة برسالة  الطلب المقدم من لجنة اإلشراف  :7/55

م  بخصوص اضافة كال من د/تغريد عبد العزيز محمد اسماعيل  االستاذ المساعد بقسم  29/2/2020فى يوم   

قائمة  الى  البيطرى   الطفيليات بالطب  المدرس بقسم  العال محمد   الطب و د/ ساره عبد  ـ كلية  العامة  الصحة 

 . الة مؤلفى االبحاث المستخلصة من الرس

 منى جابر مصطفى       /ما. -3لمياء احمد عبد العزيز    /د 0أ -فاطمة جالل سيد       /د 0أ -لجنة االشراف مكونه من : 

 Detection of Parasites Contaminating Raw Consumable Vegetables inعنوان الرسالة:

Assiut City with Special Reference to Zoonotic Ones 

 معرفة تواريخ النشر وعمل تقرير من المشرف الرئيسى باسباب االضافة. يؤجل لحين  القرار:

بخصوص تسجيل موضع بحث رسالة الماجستير الخاصة بالطبيبة/ لمياء احمد عبد العزيز  /د 0أ الطلب المقدم من:8/55

 علما بانها قامت بعمل حلقة نقاشية لموضوع البحث. مارينا جميل شوقي المعيد  بالقسم 

 Role of parasitic infection in Inflammatory bowel disease andباللغة اإلنجليزية:  عنوانال

Irritable bowel syndrome. 

 دور العدوى الطفيلية في أمراض األمعاء االلتهابية ومتالزمة القولون العصبي    :باللغة العربيةعنوان ال

 منى جابر مصطفى     /ما.        د/ رشا عبد المنعم حسن 0ا          لمياء احمد عبد العزيز    /د 0أ لجنة االشراف:

 وافق المجلس.  القرار:

توضع ( صورة دالة على القسم) دعاء عبد الحفيظ يونس بشان عمل لوجو للقسم  /د0الطلب المقدم من أ: 9/55

                 .على جميع خطابات مراسالت القسم  بجوار لوجو الجامعة وكلية طب

 وافق المجلس.  القرار:

  6دينا عبد هللا زغلول االستاذ بالقسم وذلك لمد اجازة االعارة الخاصة بسيادتها لمدة  /د0الطلب المقدم من أ :10/55

 .م23/2/2021شهور اعتبارا من 

 الموافقة حسب القواعد والقوانيين المنظمة لذلك. القرار:

 ترقيه عرض ما جاء بالتقرير لواألساتذة المساعدين بشان  ةاالستاذقية لتر ةالدائمة خطاب اللجنه العلمي :11/55

 درجه أستاذ مساعد علم الطفيليات الطبيه بكليه الطب جامعه اسيوط. اسماعيل محمد المدرس بالقسم الى  د/ تسنيم            

 الموافقة على ما جاء بالتقارير.  القرار:

  دعاء عبد الحفيظ يونس االستاذ بالقسم وذلك الستالم /د0: بشأن تجديد موافقة  مجلس القسم على ترشيح أ12/55

المبلغ المخصص حق التاليف من الكليات المختلفة بالجامعة والذى سوف يتم توزيعة على  السادة اعضاء  

 هيئة التدريس  بالقسم . 

 وافق المجلس.  القرار:

 
 عصراً ً  ثالثة والنصفالالساعة فى تمام وقد انتهى المجلس 

 رئيس القسم               أمين المجلس                 

                           Dr. Doaa Yones                                                                                            Ahmed dyab 

 د/ أحمد كمال دياب 0أ                     د/ دعاء عبد الحفيظ يونس 0أ      


