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 تعيينات وترقيات

 
عضاء ىيئة التدريس الذين تم منحيم لمسادة أ خالص التينئةبتقديم  بالكمية تتقدم أسرة النشرة األعالمية

 أستاذ استاذ مساعد  .   مقب العممى لوظيفةال
عضاء ىيئة التدريس الذين تم تعيينيم  لوظيفة مدرس  و مدرس لمسادة أ التينئةكما تتقدم بخالص  

 مساعد و معيد .

 أستاذ
 د ./ منى عبد المطيف ابو السعود                            ق . االمراض الباطنة 

 ق . امراض النساء والتوليد       زق       د / احمد محمد عبد العزيز ر 
 ق. جراحة المخ واالعصاب       د / محمد احمد فيمى محمد مصطفى 

 الدموية ق.امراض القمب واالوعية     د / فاطمة عادل ابو العنين  
 ق . التشريح  د / ايمان محمد احمد عبد المجيد                            

 أستاذ مساعد
 رق حسين عمى حسين                               ق . طب وجراحة العين د /  طا

 مدرس مساعد
 ق . جراحة الصدر والقمب         د / عمرو عبد الوىاب ريان 

 ق . الطب الحرج       د / عبد اهلل فاروق عبد اهلل األطرش 
 ق . الفارماكولوجيا        د / سوزان عوض عبد الغنى 

 ق . االنف واالذن والحنجرة         مد عبد النبى د / مصطفى مح
 ق . جراحة المسالك البولية        د / شريف احمد عبد المنعم عبد الواحد 

 جراحة المسالك البولية  ق .       عبد الوىاب ريان  د / طارق احمد
 جراحة المسالك البولية  ق .         د / وليد احمد داوود

 ق . جراحة المسالك البولية         محفوظ د / والى ايياب عزت 
 ق . جراحة العظام         د / مينا ميشيل موسى مسعد 

 ق . جراحة العظام          د / اندى ايياب تناغو 
 ق . التخدير والعناية المركزة     د / رحاب محمد فتحى عبد المطمب ابو شعره           
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 الطب الحرج  ق .          د / دينا حسن زيدان 
 ق . الطب الحرج          د / ىانى سمير حممى اسعد 

 ق . الطب الحرج          د / عمرو عبد العظيم الركايبى 
 ق . الجراحة العامة          د / محمود احمد الحسينى عمى 

 ق . الجراحة العامة         د / مصطفى رفاعى عبد العاطى 
 ق . االمراض الباطنة         رىد / احمد حمدى محمد بخيت االنصا

 ق . االمراض الباطنة          د / نيى محمد جابر امين 
 ق . االمراض الباطنة          د / طارق محمد السيد سالم 
 ق . االمراض الباطنة          د / ايمان احمد السيد محمد 

 ق . طب االطفال         د / شيماء انور محمد انور محمد 
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 الحاصمين عمى درجات الماجستير
 

 القسم       األسم 
 طب الطوارىء   ىاجر أحمد شديد ابراىيم  – 1
 أمراض النساء والتوليد   سوزان محمد سمير أحمد  - 2
 الطب الحرج   أحمد السيد محمد شعبان أحمد  - 3
 األمراض الباطنة   محمد أزىرى محمد عمى الصعير   - 4
 التخدير والعناية المركزة الجراحية  محمد محمود احمد كمال عبد الغنى    – 5
 التخدير والعنايةالمركزة الجراحية   سالى صالح محمد داود – 6
 األمراض الجمدية والتناسمية وطب الذكورة   ياسر منصور محمد العامى   - 7
 طب الطوارىء  أحمد مسعود أحمد عمى القرويطى – 8
 األمراض الباطنة  ى محمد بخيت األنصارى أحمد حمد – 9

 األمراض الباطنة  أسماء كمال الدين محمد الشبكى  -11
 الجراحة   مصطفى ابراىيم سيف الدين  – 11
 الجراحة  محمد عبد المنعم محمود حسين  – 12
 الجراحة    عبد اهلل محمد بأمشموش   – 13
 األشعة التشخيصية   مروة جالل طو الخطيب  – 14
 األشعة التشخيصية  رمزية مصطفى محمود مصطفى  – 15
 العموم الطبية األساسية فى عمم األمراض   نورية عثمان راف اهلل  – 16
 التوليد وامراض النساء    احمد محمد سامى العجوانى  – 17
 التوليد وامراض النساء    محمد مصطفى والى – 18
 مراض النساء التوليد وأ   نرمين محمد محمود سعد  – 19
 الطب الطبيعى والروماتيزم     نياد محمد الشاطبى  – 21
 الطب الطبيعى والروماتيزم    ىدى محمد عمى عبد النبى  – 21
 التخدير والعناية المركزة   نيى أحمد حسن الحسينى  – 22
 الطب الحرج    سالى وصفى زكى حماد  – 23
 الجراحة   السمانى يحيى الطاىر محمد  – 24
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 طب وجراحة العين    أميرة محمد مصطفى حسن  – 25
 طب وجراحة العين    عمرو محمد محمود الحادى  – 26
 امراض القمب واألوعية الدموية   محمد خالد عبد السالم الفقى  – 27
 الباثولوجيا األكمينيكية    نرمين أحمد محمد الرياح  – 28
 طق الحارة طب المنا  رباب رفيق أمين فكرى الديب  – 29
 امراض المخ واألعصاب    معتز عمى السيد عمى  – 31
 الجراحة   محمد مصطفى عبد الفتاح عجمى  – 31
 جراحة العظام والكسور واالصابات   مروان حنفى محمود حنفى  – 32
 العالج األشعاعى   عبداهلل شريف رضوان  – 33
 اء التوليد وامراض النس   ياسين محمد فتحى الشحات  – 34
 امراض المخ واألعصاب  نياد محمود سعد اهلل محمود سمطان  – 35
 الطب الحرج  عبير عبد المجيد عبد العال عبد المجيد  – 36
 ىيام ابراىيم عبد العال عمى عبد المقصود    التخدير والعناية المركزة الجراحية – 37
 ة الدموية امراض القمب واألوعي  ىديل توفيق عبد اهلل حسن سميمان  – 38
 جراحة العظام والكسور واألصابات  ايياب نبيل محمد عبد المجيد الميثى  – 39
 األمراض الباطنة   السيد محسن عبد الواحد أبو جازية  – 41
 امراض المخ واألعصاب والطب النفسى    محمد السعيد عمى البسيونى  – 41
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 

 

 مؤتمرات داخمية



11 

 

 مؤتمرات داخمية
 

يا األكمينيكية الممتقى الثانى عشر ألمراض الحساسية والمناعة عقد قسم الفارماكولوج -
األكمينيكة برئاسة السيد أ . د / خميس احمد محمود جمعة األستاذ المتفرغ بالقسم يوم 

حدائق المنتزة باألسكندرية تحت عنوان   –بفندق فمسطين  2111/  5/  13الخميس الموافق 
Controversies in Allergology & 1mmunology 2111 . 

 . 2111ابريل  29/  28أقام قسم الباثولوجيا األكمينيكية مؤتمر القسم السنوى الثالث يوم  -

أقام قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأىيل مؤتمر الجمعية المصرية لمروماتيزم وجراحة  -
 العظام .

  2111كما اقام القسم المؤتمر السنوى لمقسم فى مايو  -

  2111قمب والصدر مؤتمر القسم السنوى الذى عقد فى شير مايو أقام قسم جراحة ال -

قام قسم األنف والذن والحنجرة بعمل المؤتمر الثامن والعشرون ألمراض األنف واألذن  -
 . 2111ابريل   23 – 21والحنجرة من 

قام قسم أمراض النساء والتوليد بعمل المؤتمر الرابع والعشرون لقسم امراض النساء والتوليد  -
  2111/  4/  31 – 28ى يوم ف

قام قسم طب وجراحة العين بتنظيم مؤتمر الجمعية المصرية لزرع العدسات وتصحيح انكسار  -
بفندق ىيمتون جرين بالزا  – 2111/  5/  28 – 26العين الذى عقد فى شير مايو فى 

 باالسكندرية .

 لممسالك البولية  قام قسم جراحة المسالك البولية بأنعقاد مؤتمر الجمعية األمريكية -

-  (A U A  فى شيكاغو فى الفترة من )ابريل . 25 

تحدث السيد أ . د / صديق عبد السالم وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث عن المؤتمر  -
 مايو وىو 7 – 6المنعقد فى 

- The 31 th Annual Scientific Congyess of Aletandria Faculty of Medicine 

Accreditation of Med1cal Schools 6th
 7th

 May 2111.    

- Convention Center Alexandria Faculy of Medicine.        

وحضره خبراء من شتى انحاء العالم من ىيئات دولية لألعتماد فى امريكا وانجمترا وكندا  -
كميات  وكذلك من الييئة القومية المصرية والرابطة العربية لمجودة فى التعميم العالى وممثمى
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الطب المصرية . وتم عرض التجارب المختمفة فى ىذا المجال عمى المستوى العالمى 
 والعربى والمحمى .

شاركت الكمية فى مؤتمرين عالميين كمشارك اساسى فييما المؤتمر األول يختص  -
 بالعقاقيروالثانى باألنسجة وشاركت الكمية فى الجانب العممى ليذه المؤتمرات .

 وكان عنوانو  2111مايو  7 – 6ؤتمرىا السنوى فى عقدت الكمية م -

- The 31th Anmual Scientific congress of Alexandria facu1ty of 

medicine Accred1 Tation  of Med1cal Schools 6th
 7th

  May 2111 . 
ية وحضر المؤتمر عدد كبير من السادة الخبراء من داخل وخارج مصر واشاروا بمشاركة طالب الكم  

 الفعالة فى جمسات المؤتمر وانشطتو المختمفة .
حضر السيد ا . د / صديق عبد السالم توفيق وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث المؤتمر  -  

السنوى الثالث لمجمعية األوربية لتطبيقات النانوتكنولوجى فى المجال الطبى الذى عقد فى مدينة بازل 
 . حيث انو حضر ممثال عن مصر وافريقيا . 2111/  5/  12 – 9السويسرية فى الفترة من 
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 ى األستاذ بقسم األمراض الباطنة المؤتمر السنوى ر السيد أ . د / محمد يوسف الحصافحض
   2111/ 4/  18 – 14النمسا فى الفترة من  –لمجمعية األوربية ألمراض الكبد فى فيينا 

 ميم الفيومى األستاذ المساعد بقسم الجراحة المؤتمر حضر السيد الدكتور / طارق عبد الح
  2111/  5/  4الى  2/  28الماليزى المصرى األول لألورام بكوااللمبور فى الفترة من 

  حضر السيد الدكتور / أيمن سامح نبوى األستاذ المساعد بقسم الجراحة المؤتمر الرابع
 6/  19الى  15يول  بكوريا فى الفترة من لمجمعية الدولية ألورام الراس والعنق والرقبة فى س

 /2111  

  حضر السيد الدكتور / طارق محمد سرحان االستاذ المساعد بقسم التخدير مؤتمر االتحاد
/  6/  15 – 12المنعقد فى ىمسنكس بفمندا فى الفترة من  2111األوربى لمتخدير عام 

2111   . 

 ولى المدرس بقسم الجراحة مؤتمر الجمعية حضر السيد الدكتور / خالد محمد عبد الفتاح مدب
األمريكية لجراحى القولون والشرج المنعقد فى والية مينسوتا بالواليات المتحدة األمريكية فى 

  2111/  5/  21الى  14الفترة من 

  حضر السيد الدكتور / اسامة ياسين منصور المدرس بقسم االمراض العصبية والنفسية
/  29 – 24لجمطات المخ المنعقد فى برشمونة باسبانيا فى الفترة من مؤتمر الجمعية األوربية 

5  /2111  

  حضر السيدة ا . د / زينب ابراىيم مراد االستاذ بقسم الباثولوجيا الكمينيكية مؤتمر 

 Xx111 1meynational symposium on technological 1nnovations in 

laboratory haematology .                                                                  

  2111/  5/  12 – 11المنعقد فى مدينة برايتون بانجمترا فى الفترة من . 

  حضر السيد الدكتور / صالح الدين عبد المنعم خميل األستاذ بقسم عالج األورام والطب
 3و بامريكا فى  الفترة من النووى مؤتمر الجمعية األمريكية لعالج األورام المنعقد فى شيكاغ

– 9  /6  /2111  

 مؤتمرات خارجية
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حضر السيد أ . د / احمد محمد عبد المجيد نجاتى األستاذ بقسم امراض النساء والتوليد  -
 – 21المؤتمر الدولى البريطانى ألمراض النساء والتوليد المنعقد فى مدينة بمفاس فى الفترة من 

23  /6  /2111  

 التمساحى األستاذ بقسم الطفيميات المؤتمر الدولى الرابع  حضرت السيدة ا . د / منى محمد
  2111/  3/ 12 – 9عشر عن األمراض المعدية المنعقد فى ميامى بأمريكا فى الفترة من 

  حضر السيد ا . د / سامح محمود شحاتو األستاذ بقسم الجراحة مؤتمر جراحة األطفال
  2111/  6/  5 – 2األوربية المنعقد فى برن بسويسرا فى الفترة من 

  حضر السيد ا . د / سمير مرقص رفمة األستاذ المتفرغ بقسم  القمب واألوعية الدموية مؤتمر
  2111/  6/  19 – 16فى نيس بفرنسا فى الفترة من  

  حضر السيد أ . د / طارق سعد عبد الرازق شفشق استاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى
ى السابع عشر لمطب الطبيعى والطب التأىيمى المنعقد فى والروماتيزم والتأىيل المؤتمر األورب

   2111/  5/  27 – 23فينسيا بايطاليا فى الفترة من 

  حضرت السيدة الدكتورة / جييان عبد المطيف األستاذ المساعد بقسم الطب الطبيعى
منعقد والروماتيزم والتأىيل  المؤتمر األوربى السابع عشر لمطب  الطبيعى والطب التأىيمى ال

  2111/  5/  27 – 23فى فينسيا بايطاليا فى الفترة من 

 مراض حضرت السيدة الدكتورة/  غادة عبد اليادى عشماوى األستاذ المساعد بقسم األ
وربى السابع عشر لمطب الطبيعى والطب التأىيمى المنعقد فى العصبية والنفسية المؤتمر األ
 . 2111/  5/  27 – 23فينسيا بايطاليا فى الفترة من 

  حضرت السيدة الدكتورة / نجوى نور الدين الستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا مؤتمر
 Recent advance in phatmrceutical research andالفارماكولوجى العالمى 

technology .                                                                                          

  2111/  5/  7 – 6لبنان فى الفترة من  –والقاء بحث المنعقد فى بيروت  

  حضرت السيدة الدكتورة / ايناس محمد شاىين الستاذ المساعد بقسم الطب الطبيعى
والروماتيزم والتأىيل مؤتمر الجمعية األوربية لألمراض العصبية العشرون المنعقد فى برلين 

  2111/  6/  23 – 19بألمانيا فى الفترة من 

 مساعد بقسم الجراحة المؤتمر األوربىدكتور / خالد محمد قطرى استاذ الحضر السيد ال  -

  2111/  6/  19 – 16لجراحة المناظير المنعقد فى الفترة من  
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  حضر السيد الدكتور/ محمد رجب نوح المدرس بقسم األشعة التشخيصية مؤتمر الجمعية
 – 17الحركى المنعقد فى مدينة ليل بفرنسا فى الفترة من  األروبية لتصوير الجياز العضمى

19  /6  /2111  

  حضر السيد أ . د / عميد الكمية مؤتمر التعميم العالى بالمركز الثقافى البريطانى بالمممكة
وحضره العديد من ممثمى الجامعات فى شتى  2111/  3/  28 – 23المتحدة فى الفترة من 

مة فى التعميم لك الييئات الميتمة بمفاىيم العولالمعدية المختمفة وكذانحاء العالم بالجامعات 
كما حضر ىذا المؤتمر السيد ا . د / احمد عثمان وكيل الكمية لشئون التعميم  العالى . 

 والطالب  وكذلك السيدة ا . د / ثناء راضى المدير التنفيذى لوحدة الجودة بالكمية .

 الل األستاذ المتفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة مؤتمر حضر السيد أ . د / عبد العزيز ب
/  6/  9 – 7الجمعية العالمية لباثولوجيا األذن المنعقد فى بوسطن بامريكا فى الفترة من 

2111 . 

  حضر السيد ا . د / عادل مصطفى الشعشاعى الستاذ المتفرغ  بقسم األمراض العصبية
 ( CINPZ111رين لمعموم العصبية والنفسية  .) والنفسية المؤتمر العالمى السابع والعش

  2111/  6/  11 – 6المنعقد فى ىونج كونج اعتبارا من  

 سم الباثولوجيا األكمينيكية حضرت السيدة ا . د / امينة حسين كامل حساب استاذ ورئيس ق
  مؤتمر 

  XXX1s1 1mternatiomal Congress of the 1sbt Ber11n Germary Abstrn 

.                                       

  حضرت السيد ا . د / انا نشات ابو رية األستاذ بقسم األمراض الباطنة المؤتمر السنوى
 Annual europen congressof Rheamatology Eular 2111األوربى لمروماتيزم . 

– 14 – 18 .                                                 

  2111/  6/  19 – 16ما بايطاليا فى الفترة من  المنعقد فى رو  

  حضر السيد أ . د / ضياء محمد فيمى محسب األستاذ بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم
 Amnual European Congress ofوالتأىيل المؤتمر السنوى األوربى لمروماتيزم  

rheumatology Eula1  18 / 4 / 2111 ..                                                

  2111/  6/  19 -16المنعقد فى روما بايطاليا فى الفترة من  
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  حضر السيد ا . د / فتح اهلل صدقى محمد اسماعيل األستاذ بقسم األمراض الباطنة المؤتمر
األوربى الثامن والعشرون ألمراض الجياز اليضمى والمناظير المنعقد فى بروكسيل ببمجيكا 

  2111/  6/  23 – 21فى الفترة من 

  حضر السيد أ . د / جالل محمد ابو النجاه الستاذ المساعد بقسم الجراحة مؤتمر 

 Soc1ety oflaparoendoscopic surgons 19 th sls Annual Meeting and 

Endo expo 2111 .                                                                        

 2111/  9/  4 – 1نيورك بالواليات المتحدة األمريكية اعتبارا من  المنعقد فى  

  حضرت السيدة ا . د / ىدى عبد المجيد العجان األستاذ بقسم األمراض الباطنة المؤتمر
التاسع عشر لألكاديمية األوربية لمحساسية والمناعة المنعقد فى لندن بالمممكة المتحدة فى 

 . 2111/  6/  9 – 5الفترة من 

  حضر السيد ا . د / عادل عمى رمضان األستاذ بقسم األشعة التشخيصية مؤتمر 

 CARD1OVASCULAR  وعنوانو األشعة المقطعية متعددة المقاطع عمى القمب فى
/  6/  18 – 15الم الصدر المنعقد فى الواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من  حاالت
2111 . 

 يم الزواوى األستاذ المساعد بقسم األمراض الباطنة مؤتمر حضر السيد الدكتور / اشرف ابراى
 th Congress of ASIA PACIFIC 14 جمعية اسيا والباسيفيك لمروماتيزم .

LEAGUE OF ASSOCIATIONS FOR RHEUMATOLOGY 11- 15 

JULY 2111, hong Kong Convention and Exhibition Ceatre.                  

 حازم احمد معروف األستاذ المساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية   حضر السيد الدكتور /
/  6/  24 – 19مؤتمر الجمعية األوربية لألمراض العصبية المنعقد فى برلين فى الفترة من 

2111  . 
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 اجازات دراسية
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  اجازات دراسية
 

 رم محمد زكريا عاصم  المدرس المساعد بقسم وافق مجمس الكمية عمى منح الطبيب / أك
جراحة المسالك البولية أجازة دراسية لمدة ستو اشيرلمسفرالى باريس لجمع المادة العممية 

 الالزمة لرسالة الدكتوراة .

  وافق مجمس الكمية عمى منح السيد الطبيب / احمد فؤاد محمود خميل المدرس المساعد بقسم
بكندا  لمتدريب بوحدة   -مدة ستو اشير لمسفر الى جامعة البرتا طب األطفال اجازة دراسية ل
 الجياز اليضمى ىناك  . 

  وافق مجمس الكمية عمى اقتراح  منح الطبيب/ اندى لحظى تناغو المدرس المساعد بقسم
جراحة العظام واالصابات أجازة دراسية لمسفرالى سكوتالندا لمتدريب عمى المناظير وجراحة 

 بقسم جراحة العظام بمستشفى د / مغريز اند جالوى . تغيير المفاصل

  وافق مجمس الكمية عمى منح السيد الطبيب / شريف حسن صقر المدرس المساعد بقسم 

  امراض النساء والتوليد اجازة دراسية لمسفر الى الواليات المتحدة األمريكية مجمع المادة
 العممية الألزمة لرسالة الدكتوراة .

 ية عمى اقتراح منح السيد الطبيب / محمد عبد الرحمن فاروق يوسف المدرس وافق مجمس الكم
  . Rebert Debreالمساعد بقسم طب األطفال لمسفر الى مستشفى  

 . فى جامعة باريس بفرنسا لمتدريب 

  وافقت المجنة عمى اقتراح منح الطبيب / حسام الدين متولى محمد المدرس المساعد بقسم
اجازة دراسية لألستعادة من احدى منح البرنامج المصرى االلمانى جراحة المخ واألعصاب 
( والممولة من قبل وزارة التعميم العالى والبحث العممى GERLSلممنح طويمة المدى ) 

 المصرية والييئة األلمانية لمتبادل العممى .

 ساعد وافقت المجنة عمى اقتراح منح السيد الطبيب / احمد محمود محمد عويضة المدرس الم
لألستفادة من المنحة المقدمة  2111بقسم الجراحة اجازة دراسية لمسفر الى المانيا اول يونيو 

 من الييئة االلمانية لمتبادل العممى .

وافقت المجنة عمى اقتراح منح السيد الطبيب / والى ايياب محفوظ المدرس المساعد بقسم  -
 ة العممية الالزمة لرسالة الدكتوراة من  جراحة المسالك البولية اجازة دراسية لجمع الماد



19 

 

بكندا وتحت اشراف األستاذ الدكتور/ جاك كوركوس استاذ جراحة المسالك  –جامعة ماجيل  -
 البولية والتناسمية .

  وافقت المجنة عمى اقتراح منح السيدة الطبية / أمانى كامل عبد العظيم الشوربجى المدرس
بعثة الخارجية بانجمترا لمحصول غمى الدكتوراة عام المساعد بقسم الفسيولوجيا وعضو ال

 لمتدريب ما بعد الدكتوراة بجامعة اكسفورد .

  وافقت المجنة عمى اقتراح منح السيد الطبيب / لؤى حسن زايد المدرس المساعد بقسم امراض
الة النساء والتوليد اجازة دراسية لمسفرالى فرنسا لمدة عام لجمع المادة العممية الالزمة لرس

 الدكتوراة .

  وافقت المجنة عمى اقتراح منح السيد الطبيب / عمرو عادل ابراىيم منسى المدرس المساعد
بقسم امراض النساء والتوليد لمسفر الى المانيا لمتدريب االساتذة من الدعوة المقدمة لسيادنو 

 من جامعة لوبل .

  وافقت المجنة عمى اقتراح منح السيدة الطبيبة / سمر نبيل العش المدرس المساعد بقسم
شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية لمتدريب  –الباثولوجيا لمسفر الى جامعة نورث وسترن 

بمعمل ولوشاك لمنانو تكنولوجى وتحت اشراف البروفيسر / جامل ولو شاك لألستفادة من 
 تماء والشراكة المقدمة لسيادتيا من قبل وزارة التعميم العالى منح مبادرة األن
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 ورش العمل

Long term plan 

 
Workshops conducted on regular basis (every 3 weeks) in collaboration 

with FLDC, with the same certificate) 

 
Code Competencies 

(FLDC) 

Domains 

(FLDC) 

Workshop themes 

(Medical education 

department) 

Targeted participants Date 

T1 Teaching and 

education 

systems 

 اىزذسيظ وّظٌ اىزؼيٌ

Effective 

Teaching 

 اىزذسيظ اىفؼبه

Technology in 

teaching 

اعزخذاً اىزنْىىىجيب 

 فً اىزذسيظ

 

Part 0: 

 Planning for teaching /  

learning  

 Overview of tearning and 

learning methods 

Facilitating small group 

learning (with wmphasis on 

Staff members & Assistants 

from basic sciences 

departartments 

2 days 

7-82322111 

(8hrs) 

T1 Teaching and 

education 

systems 

 اىزذسيظ وّظٌ اىزؼيٌ

Use of 

technology in 

teaching 

اعزخذاً اىزنْىىىجيب 

  فً اىزذسيظ

Part 0: 

 Practical, clinicl and 

procedural skills teaching 

(including use of 

simulations) 

Staff members & Assistants 

from basic sciences 

department 

2 day 

140152322111 

(7hrs) 

T3 Teaching and 

education 

systems 

زؼيٌاىزذسيظ وّظٌ اى  

Exams and 

students 

evaluation 

systems 

ّظٌ االٍزذبّبد 

 ورقىيٌ اىطالة

 Principles and purpose of 

assessment 

 Overview of assessment 

methods 

 Written exams  

 Assessment of practical 

skills& clinical competence 

(OSPE & OSCE) 

 Constructing integrated 

exams 

 Assessment of students 

assignments 

Staff members participating 

in examinations committees 

during the academic year 

211922111 

3 days 

4-62422111 

(15hrs) 

T1 Teaching and 

education 

systems 

 اىزذسيظ وّظٌ اىزؼيٌ

Program & 

Course Design 

رصَيٌ اىجشاٍج 

 واىَقشساد

 Academic Reference 

Standards ARS 

 ILOs 

 Writing program & 

course specifications  

 Course file 

Staff members participating 

postgraduate programs 

planning & implementation 

( coordinators ,instructors) 

1- Clinical departments 

 

3 days  

18-

212422141 
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 اتفاقيات تعاون
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 اوناتفاقيات تع
 

البرنامج التنفيذى لمتعاون الثقافى والعممى والتعميمى بين جميورية مصر العربية وجميورية  -
  2112/  2119النمسا لألعوام 

اتفاقية التعاون بين كمية الطب جامعة االسكندرية وجمعية تنمية حياة المصريين بشأن  -
خر بصفة احتياطية لمتعاون األعداد لمقوافل الطبية وتم ترشيح احد األطباء بصفة اساسية وا

 فى ىذه القوافل حرصا عمى نجاحيا .

اتفاقية تعاون بين جامعة االسكندرية واندية الروتارى لممشاركة فى تطوير قرية الجزائر وتم  -
 د / ىدى غريب لمتعرف عمى األحتياجات المطموبة لقريةالجزائر .ة القرية عن طريق أ.زيار 

 بين كل من كمية الطب ويمثميا تم االتفاق  2111/  2/  5فى يوم السبت الموافق  -
 د / محمود الزلبانى عميد كمية الطب ونقابة أطباء مصر باالسكندرية ويمثميا أ.

 د / منصور حسن األمين العام لمنقابة .

حيث ان كمية الطب ىى واحدة من أعرق كميات الطب بجميورية مصر العربية ورائدة فى  -
يب المستمر وتقديم األستشارات الطبية التى تسيم بشكل مؤشر مجال التعميم الطبى والتدر 

فى تطوير الرعايةالصحية ورفع كفاءة السادة مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وممرضات 
 وحيث ان نقابة األطباء ىى الجية المنوط بيا رعاية األطباء وتمبية متطمباتيم العممية

اوى التى يقدميا المرضى فيما يختص واألجتماعية والعالجية وكذلك الفصل فى الشك
 بالمخالفات المينية التى تحت من بعض األطباء .

جامعة األسكندرية ووزارة الصحة  –.د / عميد الكمية عن التعاون بين كمية الطب نوه السيد ا -
 العمانية لتنفيذ البرامج التدريبية لمحصول عمى الشيادات المينية االحترافية .

ين كمية طب االسكندرية وكمية طب مرسيميا وتحدث السيد ا . د / عميد تم توقيع اتفاقية ب -
الكمية عن انشاء مكتب المنح ومكانة بجوار مكتب السيد أ . د / عميد الكمية ويتوفر فيو 
اعضاء مدربين لتقديم الدعم الفنى لمسادة اعضاء ىيئة التدريس عن المنح المتوفرة عمى 

 الطرق لألستفادة منيا عمى مستوى الييئات المعاونة . المستوى القومى والعالمى واحسن 
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 إجتماعيات
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 عزاء واجب
 

  -توفى الى رحمة اهلل تعالى كل من :
 األستاذ الدكتور / حسن غنام            األستاذ المتفرغ بقسم امراض القمب 

 األستاذ الدكتور / فريد محمد فتحى الجبالى  أستاذ متفرغ بقسم التشريح 
 
  ان يتدمدهم جميعا برحمتو ونسالو الجنو  سائمين اهلل  
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 الجوائز
 

جائزة الدكتور / عبد الوىاب سميمان الفوزان الكويتى الجنسية لتكريم الطمبة الخمس األوائل  -1
 فى مرحمة البكالوريوس وذلك بتحويل مبمغ عشرة االف جنيو فى يناير من كل عام .

عبارة عن شيادات استثمار ذات العائد الجارى  جائزة المرحومة أ . د / احسان شرف وىى  -2
( جنيو يصرف ريعيا سنويا لمطالب األول فى امتحان مادة  4111لممجموعة ) ب ( بمبمغ ) 

 التشريح بالسنو الثانية .

شرف السيد أ . د / مرسى عرب األستاذ الغير متفرغ بقسم األمراض الباطنة بالحصول عمى   -3
دولى لمسكر اثناء اجتماع الجمعية العمومية فى مونتلاير خالل جائزة التكريم من األتحاد ال

 والتى تذكر األعمال التى بمقتضاىا تقرر منحة ىذا الشرف .  2119شير اكتوبر عام 
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 التطوير المستمر
تمادواجراءات التأهيل لألع  



29 

 

 
 

 اعتمد المجمس الييكل التنظيمى لمكمية )  الييكل األدارى (  -1
لبشرية بادارة االتصاالت وتكنولوجيا اعتمد المجمس الالئحة الداخمية لوحدة الموارد ا  -2

 المعمومات .
تحدث السيد ا . د / عميد الكمية عن ) القيادة والحكمة  ( وىى النظام المتبع فى ادارة  – 3

المؤسسة اى كل القرارات والقوانين  الحاكمة لممؤسسة واىميا النظام األدارى والسمم الوظيفى او 
مف األدارات فى ىذه المؤسسة ويجب ان يكون سير ىذه الشجرة األدارية والعالقات بين مخت

 القرارات والقوانين طبقا لألعراف االدارية المتبعة فى العالم .
تحدث السيد أ . د / عميد الكمية عن مدى التقدم الحادث فى مستشفى المواساة من حيث  – 4

لى المبانى الجديدة الخدمات التعميمية والمستشفيات وخطة االنتقال  من المبانى القديمة ا
 بمستشفى المواساة .  وتحدث سيادتو ان تم اخذ الموافقة ألنشاء مبنى لجراحة المخ واالعصاب .

تحدث السيد ا . د / عميد الكمية عن الجيود المبذولة لتحقيق الجودة فى الرعاية الصحية  -5
العمل الخاصة بالمستشفيات الجامعية  حيث تم عقد مؤتمر لمدة يومين سبق عدد من ورش 

بتطبيق معايير الجودة فى الرعاية الصحية ومن خالل ذلك تم تقييم مبدأ لنظام جودة األداء فى 
 كل من مستشفى الشاطبى الجامعى لألطفال والمستشفى التعميمى الجديد .

بتجربة المسح المستقل لمطالب   نوه السيد ا . د / عميد الكمية عن قيام الكمية -6
1ndependent studemts survery )  والذى يطبق فى نظام اعتماد الكميات فى امريكا  )

 وكندا كتطبيق عممى لورشة العمل الخاصو بيذا المسح والتى حضرىا عدد كبير من الطالب .
تحدث السيد ا . د / وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ . د / صديق عبد السالم عن  – 7

ة التدريس المشكمة من قبل الكمية والتى تدرس معاييروعناصر تقوم لجنة تقويم اداء اعضاء ىيئ
 اداء السادة اعضاء ىيئة التدريس .

اعمن السيد أ . د / صديق عبد السالم توفيق وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث عن انو  – 8
 قد تم حصول لجنو االخالقيات عمى االعتماد الدولى من الجيات المختصة عالميا .

  

 التطوير المستمر واجراءات التأهيل لألعتماد
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 التبرعات والهبات
 

 )ػيْـً(      د2 عؼيذ أدَذ جَؼخ االعزبر اىَزفشؽ ثقغٌ طت وجشادخ اىؼيِ  1اىزجشع اىَقذً ٍِ اىغيذأ

 ()ّقذي 2119ض اىْغبء واىزىىيذ خاله ػبً اىزجشع اىَقذً ٍِ اىغبدح اػضبء هئيخ اىزذسيظ ثقغٌ أٍشا

 () ػيْــً         ىدح االعزبر ثقغٌ االٍشاض اىجبطْخ   د2أٍيشح شَظ اىذيِ د1َاىزجشع اىَقذً ٍِ اىغيذ أ

 )ػيْــً(         د2ايَبُ يىعف ٍشعً االعزبر ثقغٌ االٍشاض اىجبطْخ           1اىزجشع اىَقذً ٍِ اىغيذ

 )ػيْــً(      د2عؼيذ جَؼخ االعزبر ثقغٌ طت وجشادخ اىؼيِ                    1اىزجشع اىَقذً ٍِ اىغيذ أ

 ) ػيْـً(     د2خييفخ ٍذَىد ػجذاىيـخ أعزبر وسئيظ ودـذح اىغنش واىَيزبثىىيض1ًشع اىَقذً ٍِ اىغيذأاىزج

 )ّقــذي(      اىزجشع اىَقذً ٍِ اىششمخ اىذوىيخ ىيَؼذاد اىطجيــخ                                                

 )ّقـذي(    س االمييْينيخ              ىَشمض االثذبNOVA NORDISKاىزجشع اىَقذً ٍِ ششمخ      

 )ػيْــً(       اىزجشع اىَقذً ٍِ ششمخ اىقيــبس ىيزجبسح واىهْـذعـخ                                               

 ()ّقزذي           دثـً                    –اىزجشع اىَقذً ٍِ االعزبر 2ػيً اىجذسي ػيً ٍهْذط ثششمخديجب 

 )ػيْـً(     شع اىَقذً ٍِ ششمـخ اىقيـبس ىيزجبسح واىهْذعـخ واىزىميآلد                                   اىزج

 ّقــذي( )      اىزجشع اىَقذً ٍِ ششمخ ّىفـبسرـظ                                                                   

 )ّقـذي(                                                                    اىزجشع اىَقذً ٍِ ششمـخ فــبيـضس        

 )ػيْـً(       اىزجشع اىزقذً ٍِ جَؼيـخ جيو األٍو ىيزَْيـخ االجزَبػيـخ                                          

 )ػيْـً(                           اىزجشع اىَقذً ٍِ جَؼيخ االعنْذسيخ ىشػبيخ ٍشضً االوساً                

 )ػيْـً(     اىزجشع اىَقذً ٍِ اىغيذ اىَهْذط 2ٍذَذ ٍَـذوح                                                     

 ( )ّقـذي                              اىزجشع اىَقذً ٍِ اىغبدحاىؼبٍييِ ثششمخ اعنْذسيخ ىآلعـشح                

 )ّقـذي(      جشع اىَقذً ٍِ اىغيذح 2ّجـىي أدَذ ثشـبسح     ) عيذح اػَـبه (                                اىز

 (ػيْـً)         اىزجشع اىَقذً ٍِ اىَهْذط 2ٍذَذ فزذً ٍهـذي ادَذ اىشفبػً                                
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 أخبار متنوعة
 

طبية والمناعة برئاسة  ا.د / فائقة محمود غنيم األستاذ ورئيس قام قسم الميكروبيولوجيا ال -
( تحاليل ميكروبيولوجى ولتبرع أطباء الخير لممساعدة عمى رفع كاىل  8القسم عمى عمل ) 

 األعباء عن المريض المصرى .
/ الق اسم المرحوم األستاذ الدكتورقام السيد أ.د / عميد الكمية / محمود محمد الزلبانى بأط -

د الجبالى عمى احد مدرجات مجمع المواساة لما كان عميو من خمق وعمم وكان يعمل فري
 بالتزام وتفانى وحب بين زمالئو . 

د / احمد عثمان وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب عن انشاء مكتب لمتبادل  تحدث السيد ا -
لخارج واستقل الطالبى لتنظيم عممية سفر الطالب من الكمية الى جامعات ومستشفيات با

 طالب من الخارج لمتدريب فى الكمية .

تحدث السيد ا.د / محمود الخشن وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديم  -
الخدمات الطبية لغير القادرين وكذلك تنظيم القوافل الطبية لخدمة المناطق العشوائية الى 

 تحتاج ليذه الخدمات .

د الكمية ان األحتفال بعيد العمم لمجامعة سوف يعقد يوم األحد الموافق أحاط السيد أ.د / عمي -
بقاعة األحتفاالت بالكمية ودعا سيادتو جمع اعضاء ىيئة التدريس  2111/  5/  23

 لحضور ىذا األحتفال .

تم ندب السيد أ.د / مايسة عباس عامر األستاذ بقسم طب األطفال بالكمية لمدة يوم اسبوعيا  -
من خبراتيا المميزة فى مجال عمل مشروع انشاء المركز القومى لمقياس والتقويم لالستفادة 

 .   2111/  4/  3فى  79وتطوير نظم القبول بالتعميم العالى رقم 
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 تكريم وشكر
 

رٌ رنشيٌ اىذمزىس2 ػجذاىىهبة عييَبُ اىفىصاُ اىنىيزً فً دفو اىخشيجيِ ىينييخ اىذبصو ػيً  -1

فً اىطت واىجشادخ ٍِ جبٍؼخ االعنْذسيخ ودسجخ اىَبجيغزيش ٍْبالٍشاض دسجخ اىجنبىىسيظ 

اىجيذيخ ٍِ جبٍؼخ االعنْذسيخ ودسجخ اىضٍبىخ ٍِ اّجيزشا وأصجخ وصيشا ىيصذخ ثذوىخاىنىيذ 

 وأّشبء عيبرخ جبئضح ثبعَخ ىيطالة اىَزفىقيِ ثبىنييخ 

 شنش اىغيذ االعزبر اىذمزىسػَيذ اىنييخ مآلٍِ  -2

 ِ                             وميو اىنييخ ىشئىُ اىَجزَغ واىزَْيخ ىيجيئخ د ٍذَىد اىخش-أ

 د ػَبد دسويش                                            اعزبر اٍشاض اىْغبء 1أ

ىَب ثزىىح ٍِ ٍجهىد فً االششاف ػيً اىزخطيظ واىزْفيز ىجَيغ اىَجبًّ اىجذيذح ورىل  

 يخ واىجهبد اىَذّيخ واىجْل اىذوىًثبىزؼبوُ ثيِ اىجهبد اىذنىٍ

 قذً اىغيذ االعزبر اىذمزىس ػَيذ اىنييخ اىشنش واالٍزْبُ ىيغبدح  -3

 د ّبديخ اىضيْـً 1أ -2د أدَذ ٍبهش سٍضبُ     1أ-1

 د ّبديخ فشغيـً 1أ-4د صفيخ اثشاهيٌ شذبرخ     1أ-3

هَخ االعزشبسيخ ىآلطجبء ػيً اىجهذ اىزي ثزىىح ىزْفيز اىجشّبٍج اىزذسيجً ثْجبح ٍيَىط فً اىَ

دوىخ اىنىيذ –واىَفزشيِ اىصذييِ واىهيئخ اىزَشيضيخ ثأدساح اىصذخ اىؼبٍخ وصاسح اىصذخ 

 82422111-2123فً اىفزشح ٍِ 

شنش اىغيذ االعزبر اىذمزىسػَيذ اىنييخ قغٌ أٍشاض اىْغبء واىزىىيذ ىَب ثزىىح ٍِ ٍجهىد ػِ  -4

 واىجشاٍج االخشي  وضغ ثشاٍج رذسيجخ رؼييَيخ ٍثو ٍْظبس اىجطِ

د عهبً ساشذ ػيً اخزيبسهب ادذ اػضبء فشيق 1هْبء اىغيذ االعزبر اىذمزىسػَيذ اىنييخ أ -5

اىخجشاء اىَزؼذد اىجْغيبد اىزي عيقىً ثَْبقشبد ديخ ػيً اىشجنخ اىذوىيخ فً ٍجالد ٍخزيفخ 

 ىيزؼييٌ اىطجً 

ػزَبد ىنييبد اىطت اىزبثؼخ د ٍبيغخ ػبٍش مبدذ أفشاد وفشيق صيبساد اال1مَب اخزيبس اىغيذ أ

 ىيهيئخ اىقىٍيخ ىضَبُ جىدح اىزؼييٌ واالػزَبد 

 د ثْبء ساضً ٍذيش ودذح ضَبُ اىجىدح ثبىنييخ 1شنش اىغيذ االعزبر اىذمزىس ػَيذ اىنييخ أ -6
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ػيً اىَجهىد اىَجضوه ٍِ ودذح ضَبُ اىجىدح ثبىنييخ وػِ اىذساعخ اىزاريخ ىينييخ ورقذيٌ 

ثْبؤا  22119 2118اىضؼف خيصذ ىهب اىذساعخ ػِ اىؼبً اىجبٍؼً ٍيخص ػِ ّقبط اىقىح و

 ػيً اىَؼبييش اىَؼيقخ ٍِ هئيخ ضَبُ جىدح اىزؼييٌ  واالػزَبد 

د2غبدح ٍشاد ّبئت ٍذيش ودذح ضَبُ اىجىدح ىَب رجزىخ ٍِ ٍجهىداد فً 1مَب شنش عيبدرخ أ

 رْفيز اّشطخ اىجىدح ثبىنييخ 

 د صذيق ػجذاىغالً رىفيق وميو اىنييخ 1نييخ اىغيذأشنش اىغيذ االعزبر اىذمزىسػَيذ اى -7

ىيذساعبد اىؼييب واىجذىس ػيً ٍبثزىخ ٍِ ٍجهىد فً االػذاد واىززْفيز ىَإرَش اىنييخ وظهىسح 

 ثبىصىسح اىَششفخ ىينييخ 

 شنش اىغيذ االعزبر اىذمزىسػَيذ اىنييخ اىغبدح أػضبء هئيخ اىزذسيظ ٍِ أقغبً اىؼيىً اىطجيخ -8

ّزقبه اىً اىَجًْ ااىزؼييًَ غْىاد اىثالس االوىً ػيً ٍبثزىىح ٍِ ٍجهىد فً اإلاآلعبعيخ ثبى

 ثبىَىاعبح ومزىل ٍجهىدهٌ فً ئػذاد اىَبدح اىؼيَيخ ىيجشّبٍج اىزنبٍيً اىَطجق 

 2111 -2119ػيً طالة اىغْخ اآلوىً 

عؼذ د أششف 1شنش اىغيذ االعزبر اىذمزىسوميو اىنييخ ىيذسعبد اىؼييب واىجذىس مو ٍِ أ -9

ٍقشس ىيجْخ وجَيغ اىغبدح أػضبء ىيجْخ اآلػزَبد  -دٍهب غب1ٌّأ-سئيظ ىجْخ اآلخآلقيبد -جاله

 دوىيب ٍِ اىجهبد اىَخزيف ػبىَيب 
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 إعارات
 

د2 دغِ ٍذَذ خَيظ االعزبر ثقغٌ االشؼخ ىيؼَو 1وافق ٍجيظ اىنييخ ػيً اػبسح اىغيذ أ -1

 12422111ا ٍِ ثششمخ أٍيشينبُ ئعزشاريجيل ثبىغؼىديخ اػزجبس

د2 ادَذ اىغيذ اىذفًْ االعزبر ثقغٌ االٍشاض اىصذسيخ 1وافق ٍجيظ اىنييخ ػيً ئػبسح اىغيذ أ -2

 ػجذاىشدَِ طخ ثخش ثبىغؼىديخ اػزجبسا ٍِ 1ىيؼَو ثَغزشفً د

  2111-11شهش ٍبيى 

 د2 ادَذ هَيَيً ػجذاىيـخ هَيَيً االعزبر اىَغبػذ 1وافق ٍجيظ اىنييخ ػيً ئػبسح اىغيذ أ -3

 152622111قغٌ االشؼخ ىيؼَو ثبىَشمض اىطجً اىذوىً ثبىغؼىديخ أػزجبسا ٍِ ث

د 2سيٌ اثشاهيٌ شبفغ اىَذسط ثقغٌ االٍشاض اىجبطْخ 1وافق ٍجيظ اىنييخ ػيً ئػبسح اىغيذح أ -4

 721122111ىيؼَو ثَشمض داس رَىس هيزشنىك اىطجً ثأٍشينب أػزجبسا ٍِ 
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 بعثات
 

 اد اىَذسط اىَغبػذ ثقغٌ أٍشاض اىْغبء واىزىىيذ اىغيذاىطجيت2أدَذ ٍصطفً فإ -1

 اىغيذ اىطجيجخ 2ّهً ٍذَذ ػيً اثىعــؼذح اىَذسط اىَغبػذ ثقغٌ اىَينشوثيىىىجيــب -2
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جتماعات  ندوات وا 
 

  -قام قسم طب األطفال بعمل اجتماعات عممية كما يمى : -

 
 Nephrology 4/  4فى 
 Endocrinology          4/ 11فى 
 G .1.  T   4/ 18فى 

5  /5  Neonatology 

9  /5 I C U     
16/5 Cardiology 
23/5 Infections 

31/5 Respiratory / Allergy 

6/6 Hematology 

13/6 Genetics 

21/6 Neurology 

27/6 Nephrology 

 
  4/  7اقام قسم الباثولوجيا األكمينيكية فى   - 2

 Gointseminar      Genetics      - Clinical Pathology     oncology .  

4 / 4  Ass. Profdr. Mohi brahim Thelper 

Dr. marwa Gamal cells .            

21 /4  Ass lecturer Dr. Nevine lmmunology..  Lewis  seminar   .     
28 / 4   Dr. shimaa okasha clinical chemistry seminar .  

5 / 5  Dr. Samar Koritum  Hematology seminat . 
12 / 5  Dr. mona shobasy Endocrine seminar .   
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 دورات تدريبية
 

 2111ابرايل 9-7قأم قسم اآلنف واآلذن والحنجرة بعمل دورة تدريبية عمى تجميا اآلنف من 

نيا فى إطار د/محمود الخشن عن زيارتة لمركز التدريب الجراحى اآلوربى بألما1تحدث السيد أ

االتفاقية التى تمت بين الكمية وشركة جونسون اندجونسون النشاء مركز تدريب عمى التدخالت 

الجراحية المختمفة وذلك بمبنى التشريح الجديد بمستشفى المواساة وقد أثمرت ىذة الزيارة عن حصول 

نجاح ىذا المركز الكمية عمى خطاب تجاة المركز لمتعاون فى جمسيع المجاالت التى تؤدى الى إ

واعتماد برامج التدريب بة كذلك تدريب القائمين عمى إدراة وتنظيم برامج التدريب المزمع إقامتيا 

 بالمركز
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 إنشاءات وتجهيزات
 
أعمن السيد ا . د / عميد الكمية عن انشاء مكتب التبادل الطالبى تحت اشراف ادارة الكمية  -

ادل الطالب بين الكمية والمؤسسات التعميمية المتناظرة خارج بقوم بتنظيم واتاحة فرص تب
مصر وقام السيد الطبيب / تامر محمد رفعت المدرس المساعد بقسم عالج األورام والمدير 
التنفيذى لمكتب التبادل الطالبى الدولى بعرض موجو عن نشاط المكتب وعدد االتفاقيات التى 

ذلك عدد الطالب الذين تقدموا بطمبات من كميات تم ابراميا مع كميات الطب بالخارج وك
 الطب فى اوربا وامريكا وكندا لحضور التدريب فى الكمية عن طريق المكتب .

 تحدث السيد ا . د / عميد الكمية عن المركز الجديد لمتدريب والتعميم  -

  Learning Resorce Center  
شائية عن طريق اتفاقيات مع شركة والذى يقوم السيد أ . د / محمود الخشن بجيد فائق الن -

 جانس ومع المراكز التعميمية المتقدمة وكمية الجراحين .

لمتدريب عمى الميارات  –وسيتم تزويد المركز بالمحاكيات االليكترونية والبالستيكية  -
األكمينيكية والعممية المختمفة والعممية الجراحية وبين لمحيوانات وجراحات حيوانات التجارب 

مل معامل حديثو وقاعات لمتدريب عمى ورش العمل واكد سيادتو ان ىذه المقررات كما بش
 سوف يتم اعتمادىا من الجيات العممية والدولية المختصة .

تحدث السيد أ . د / صديق عبد السالم توفيق وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث عن  -
ديد من اقسام الكمية واكد بمشاركة الع  . New Sc1enceresearch labانشاء معمل  

سيادتو عمى انو عمى األقسام ان ترشح واحد او اثنين من السادة اعضاء ىيئة التدريس 
 لممشاركة فى العمل .

عرض السيد ا . د/ عميد الكمية موجزعن التصور الخاص بتطويرالمبنى األكاديمى بالكمية  -
فى كل المجاالت العممية  ويشمل ىذا اعداد طابق ونصف ليصبح معمل لألبحاث المتقدمة

 الطبية واضافة قاعات لمتدريس ومكاتب ألعضاء ىيئة التدريس باألقسام األكمينيكية

ثم تطرق سيادتو ألىمية التوجو البحثى بالكمية لخدمة احتياجات الجيات المستفيدة مثل  -
 شركات األدوية .  

 
  

                


