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مـحـضـــــــــــــــــــــــــــــر
إجتمـــــاع مجلــس الكليــة الجلسة السادسة المنعقدة
يـوم الثالثاء المـوافــق .2015/1/13
*****************
الجلسة
الكليــة
مجلـــس
إجتمـــع
السادسة يــــــوم الثالثاء الموافق  2015/1/13فى
تمام الساعـة العاشرة صبـاحا بـرئـاســــــــة السيد
الدكتور /إبراهيم عبد السالم مخلص –عميد الكلية وذلك بقاعة
األستاذ
مجلس الكلية بمبنى القنصلية

وبحضور السادة -:
 .1ا.د .فتحــــى زكريـــــا السيـــوى
وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالب.
وكيل
 .2ا.د.صـــالح رفيـــــق زاهــــــــر
الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وكيل
 .3ا.د .أشرف حسين أحمد الغنــــدور
الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 .4ا.د .محمود خليل الشاذلــــــــــى
أميــن المجلـــــــــــــــــــــــس.

السادة رؤساء األقسام -:
 .1ا.د .عـــــــادل
محمــــد أحمـد رزق
 .2ا.د .مصطفى أحمد سعيد
سالمــــــــه
 .3ا.د .ميرفت زكريا عمـر
العزونــى
 .4ا.د .صباح عبد الهـادى
محمــــود
 .5ا.د .درية محمـد فكـرى
عبد السميع
 .6ا.د .يحيـــــــــــــى
مصطفـــــــى غانم
 .7ا.د .عـزه محمد عبـــد
العزيــز رزق
ـارف
ـد عـ
ـها راشـ
 .8ا.د .سـ
مصطفــــى
 .9ا.د .طارق حسين محمد
الـــــزواوى
 .10ا.د .ياسر محمد زكى
عبد الهــادى
 .11ا.د .محمد حسين كامل
حســـــاب
 .12ا.د .محمد أحمد محمد
إبراهيم قاسم

 .13ا.د .عزة محمود محمد
الحفنـــاوى

 .16ا.د .ناهد إبراهيم
زهدى عبد الرحمن
 .17ا.د .حسن على حسن
المغربـــــــــى
 .18ا.د .محمد عمرو
ابراهيم النويعــــــم
 .19ا.د .رجاء طلعت سيد
درويـــــــــش
 .20ا.د .ايمان احمد فوزى
درويــــــــش
 .21ا.د .محمد مصطفى محمد
أحمـــد رزق

 .22ا.د .محمد فؤاد حسن
برعــــــــــى
 .23ا.د .صالح محمد محمد
الطحــــــان
 .24ا.د .إبراهيـــم خليل
إبراهيـــــــــم
 .25ا.د .مازن محمد محمد
فاخر فخــرى
 .26ا.د .مصطفى محمود عبد
المجيد شاهين

 .27ا.د .آمال عبد المنصـ
أبو المجد
 .28ا.د .مصطفى محمد كامـل
الحمامى
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 .14ا.د .هانى عادل عبد
المجيد مرســى
 .15ا.د .أشرف محمود محمد
حمــــزه

 .29ا.د .تيسير محمد حنفـى
زيتـــون
ـــل
ـــت كامـ
 .30ا.د .ميرفـ
بركــــــــات
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السادة ممثلوا األقسام -:
 .1ا.د .شوقى محمود طايل  .11ا.د .عال عاط
شراكى
 .12ا.د .أميرة فتحى عامر
 . .2ا.د .أسامة حسين
عبد الرحمن رشدى
 .3ا.د .ايهاب احمد حافظ  .13ا.د .عبد الفتاح فهمى
هنو
الصاوى
 .4ا.د .شري السيد حجاب  .14ا.د .نادية فؤاد بيومى
فرغلى
 .15ا.د .مديحة عبد الحليم
 .5ا.د .ايمان فتحى ابو
حسن
النجا
 .16ا.د .وحيد جمال الدين
 .6ا.د .أحمد طارق فؤاد
عتمان
عوض
 .17ا.د.مها عبد القادر
 .7ا.د .حسام الدين
محمود حجازى
حجازى زيادة
 .18ا.د .لبنى ابراهيم
 .8ا.د .السيد البدوى
حسين سلطان
عبد النبى
 .9ا.د .سناء عاشور محمد  .19ا.د .ايمان أحمد عبد
الرؤوف حتاته
السيد
 .20ا.د .نهى عبد الحليم
 .10ا.د .مشيرة أحمد
الصاوى
زهير أمين
محمد

األساتذة المساعدين -:
 .1د /سمير على عبد القادر عبد الهادى الشيخ.

المدرسين -:
 .1د /منى مصطفى صبحى السيد.

األساتذة الممثلون من خارج المجلس -:
 .2ا.د.
 .3ا.د.
 .4ا.د.
 .5ا.د.

محمود عادل عبد المنعم
صبحى عبد المطلب الكفافى
عماد عبد المنعم درويش
أيمن محمد عبد المنعم

أعضاء منتسبون من خارج المجلس -:
 .1ا.د .محمد توفيق الروينى
 .2ا.د .هاله مقلد
 .3د.ايمن محمد عبد المنعم

االساتذة المتخصصين فى المجال الطبى -:
 .1ا.د .محمد رفيق السيد خليل.

4

وتغيب عن الحضور كل من السادة -:
 .1ا.د .أحمـد حســـــام
محمــد عبد هللا
 .2ا.د .عباس محمد السيد
عمــــــر
" معتذر "
 .3ا.د .عالء الدين مصطفى
أمين الرفاعى
 .4ا.د .عمرو محمد عبد
الغنى عبيد
 .5ا.د .أسامه عبد
الواحد حموده الحداد
 .6ا.د .يحيى أمين عبد
الفتاح أبو راس
 .7ا.د .محمد حسام الدين
الشافعى
 .8ا.د .نادر عبد العظيم
الجمل
 .9ا.د .ياسر محمود
البدوى البنا
" معتذر "
 .10ا.د .شعبان محمد عبد
الرحمن العسال
 .11ا.د .أمل فؤاد محمد
كتات

 .12ا.د .أمل عبد العزيز
شعبان
 .13ا.د .سمية عبد الجواد
مدكور
 .14د .عمرو عبد هللا السيد
المرسى
 .15د .أسامه سعيد اسماعيل
االشقر
 .16د .ايهاب حسن عبد
المقصود الخولى
 .17ا.د .وفاء السحلى
 .18ا.د .يسرى عماد الدين
عيد
 .19اللواء طبيب /مجدى شلبى
 .20اللواء  /مصطفى الدميرى
 .21الدكتور /محمود
الكسبانى
 .22ا.د .عالء علوانى "
"معتذر"

وناقش المجلس الموضوعات االتية :
أوال  :المـوضـــــوعـــات العـامـــــــة -:

افتتح السيد ا.د .إبراهيم عبد السالم مخلص  -عميد الكلية الجلسة " بسم هللا الرحمن الرحيم

ً
" مرحبا بالسادة أعضاء المجلس.
ثم قدم السيد ا.د .عميد الكلية التهنئة لكل من السيد ا.د .أشرف الغندور وكيل الكلية للدراسات

العليا والبحوث وكذلك السيد ا.د .صالح زاهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والمجتمع  ..وتمنى سيادته التوفيق لهما فى عملهما وحيا سيادته السادة الوكالء السابقين وهم
المرحوم السيد ا.د .محمد عبد الجواد ( وكيل الكلية لخدمة المجتمع تنمية البيئة ) و السيد ا.د .صالح
عبد المنعم ابراهيم ( وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ).
ثم نعى السيد ا.د .عميد الكلية كال من :

أستاذ التخدير
 .1ا.د .حسن زايد
أستاذ ورئيس القسم الفارماكولوجى.
 .2ا.د .ياسر أبو النجا
ونعى فيهما الخلق الدمث والتفانى فى العمل ثم وقف المجلس دقيقة حداد على روحهما الطاهرة.

ثم عرض السيد ا.د .عميد الكلية ما تم فى مجلس الجامعة االخير :

 االهتمام بالتصحيح فى الميعاد المحدد. -موضوع المستشفيات الجامعية.
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 المعيدين الذين استنفذوا عدد السنين لهذه الوظيفة. التواصل مع الطالب عن طريق الجامعة والكليات.ثم تحدث سيادته عن ما تم فى الكلية والمستشفيات الجامعية.

وو افق المجلس على موضوع المؤتمر مع تشكيل الهيكل االدارى للمؤتمر.
ً
أحيط المجلس علماً بتشكيل مجلس أمناء من الذين تولى ادارة الكلية مسبقا مع الموافقة على

اضافة من تراه ادارة الكلية مع تغيير المسمى الى مجلس حكماء.
وأكد السيد ا.د .عميد الكليةعلى دعوة االساتذة الزائرين بجميع االقسام العلمية وخاصة اذا

كان فى المستوى العلمى الراقى مم ا يرفع من مستوى الكلية العلمى.
وأكد السيد ا.د .عميد الكلية على التواصل مع االعالم البراز النشاط العلمى لالقسام عن طريق

التواصل بين االقسام واالدارة.
وتحدث السيد ا.د .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث عن اعداد كتاب عن النشاط العلمى

لعام .2014
قدم السيد ا .د .عميد الكلية الشكر الى السيد ا.د .أشرف حمزه رئيس لجنة التراث بالكلية لما

يقدمه من حفاظ على تراث الكلية التاريخى.
وافق المجلس على الغاء قرار تعيين الطبيب /أحمد محمود جمال وذلك بعد دراسة االوراق

لوجود عوار فى حيثيات اصدار القرار.
أحيط المجلس علماً بالخطة ا لتنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الطب – جامعة

االسكندرية للعام الجامعى .2015-2014
وافق المجلس على خطاب السيد ا.د .فتحى السيوى وكيل الكلية لشئون الطالب بشأن

الموافقة على مؤتمر الكلية االسبوع االخير من شهر ابريل وعنوان المؤتمر " حوادث
المرور  :االزم ة والحل والوقاية " والموافقة على خصم االشتراك المعتاد للمؤتمر من
الساعات الزائدة عن النصاب.
وافق المجلس على اقتراح مشروع قوافل جامعية لتنمية المجتمع.

وافق المجلس على مشروع مركز الدواء المجانى  Pharmaidمع استيفاء االجراءات

االدارية والمالية الالزمة.








احيط المجلس علماً بانجازات وحيثيات جائزة االتحاد الدولى للسكر التى حصل عليها السيد
ا.د .مرسى عرب االستاذ المتفرغ بقسم االمراض الباطنة وقدم لسيادته التهنئة.
نظر المجلس فى خطاب السيد ا.د .نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن
الموافقة على طلب قسم الفسيولوجى االشتراك فى المجلة العلمية " Jove Journal of
 " Visualized Experimentsووافق المجلس مع االحاطه بخطاب الجامعة وتعرض على
السيد ا.د .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث البداء الرأى والغرض.
احيط المجلس علماً قسم االنف واالذن والحنجرة لمساهمة السيد ا.د .محمد مصطفى كمال بدر
الدين االستاذ بالقسم اهداء نسخة من كتاب Endoscopic Ear Surgeryطبعة  2015وهو مرجع
عالمى هام فى مجاالت جراحات االذن لمكتبة القسم مع تقديم الشكر لسيادته.
أحيط المجلس علماً بتشكيل مجلس أمناء كلية الطب جامعة االسكندرية مع تغيير المسمى الى
مجلس ح كماء مع اضافة من تراه ادارة الكلية.
أحيط المجلس علماً بالمذكرة المقدمة من السيد ا.د .أشرف الغندور وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث بشأن عدم السماح باقامة اى نشاط علمى خارج نطاق المناهج التعليمية او
اشتراك اى شخص من خارج أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتلك االنشطة بدون موافقة
مسبقة من السيد ا.د .عميد الكلية أو السادة الوكالء وتبلغ االقسام العلمية واالدارية الالزمة.

ثانيــــا  :السـكــرتــاريــــة -:

 .1الموضوع -:
النظر فى إعتماد محضر مجلس الكلية المنعقد فى .2014/12/9

القرار -:
إعتمد المحضر.

 .2الموضوع -:
النظر فى إعتماد محضر لجنة العالقات الثقافية المنعقدة فى .2015/1/6
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القرار -:
إعتمد المحضر.

 -3الموضوع -:
النظر فى إعتماد محضر لجنة شئون الطالب المنعقدة فى .2015/1/5

القرار
إعتمد المحضر.

 -4الموضوع -:
النظر فى إعتماد محضر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئ ة المنعقدة فى .2015/1/6

القرار
إعتمد المحضر

 -5الموضوع -:
النظر فى إعتماد محضر لجنة الدراسات العليا المنعقدة فى .2015/1/6

القرار
إعتمد المحضر

 -6الموضوع -:
النظر فى اعتماد محضر لجنة البحث العلمى المنعقدة فى .2015/1/11

القرار
إعتمد المحضر.

 -7الموضوع -:
النظر فى قبول التبرع المقدم من -:
االسم

نوع التبرع

الجهة

عيىن

 4غساالت مالبس
 3جمفف مالبس
وذكل لزوم غس يل مالبس ومس تلزمات ومالايت
العمليات بقسم جراحة املساكل البولية
متويل رشاء عدد (  ) 60رسير نصف فولر من رشكة
غتورى ميدياكل سابالى
توريد وتركيب اعامل الالومنيوم لتجهزي الوحدة الثانية
الطب احلرج
 لرشاء ادوية لصاحل مرىض رسطان دماطفال
 لرشاء ادوية لصاحل مرىض الاورام والطبالنووى

حلواىن ماان
عيىن
الس يد /نبيل ايقوت أبو محده عىل

نقدى

الس يد ا.د .سعيد أمحد محمود مجعه

عيىن

د /رانيا معر صقر

عيىن

ا.د .خادل عابدين

نقدى

 عدد (  ) 4هجاز ضغط زئبقى ايابىن عدد (  ) 4سامعة طبيب ( تيواىن )رشاء أدوية فنجزيون فيال ملرىض أمراض ادلم

القيمة

 25300جنيه

 174000جنيه
 130807.50جنيه
 10000جنيه
 10000جنيه
بش يك رمق
03413657
 800جنيه
 140جنيه
 5100جنيه
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ا.د .رانيا جنيب عبد املطلب

نقدى

رشكة رجب للتصدير

نقدى

ا.د .أمرية اجلرىب
صندوق العلوم والتمنية التكنولوجية مضن
منحة بناء القدرات

نقدى
هدية

املساعدة ىف تطوير الاهجزة اخلاصة مبعمل
الهرموانت ابلوحدة.
رشاء منظار للقوات املرارية لوحدة اجلهاز
الهضمى.
لصاحل مرشوع تطوير مستشفى الباطنة
 2هجاز :
 – MALDI TOF TOFاملانيا بدل الاس ترياد
 – DGEL ELE CTROPHRESISفرنسا
بدل الاس ترياد

 10000جنيه
 165000جنيه
 6000جنيه
 3841096جنيه
 380410جنيه

القرار -:
وافققق المجلققس علقققى قبققول التبرعققات الموضقققحة مققع إرسقققال خطابققات شققكر لسقققيادتهم مققع إتخقققاذ
االجراءات االدارية الالزمة.

ثالثا  :شئون هيئة التدريس :

 الموضوع-:النظققر فققى موافقققة مجققالس االقسققام الموضققحة علققى مققنح اللقققب العلمققى للسققادة ا تققى أسققماؤهم لوظيفققة
أسققتاذ حيققث أنهققم مسققتوفين لشققروط القققانون  49لسققنة  1972ملتققزمين فققى عملهققم ومسققلكهم منققذ تعييققنهم
محمودوا السيرة حسن وا السمعة قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائها .
د /وائل نبيل عبد السالم عبد المجيد
 -8قسم الجراحة العامة
د /خالد محمد عبد العزيز قطرى
د /أنور أحمد الجنادى
 -9قسم االمراض الصدرية
د /جيهان عبد اللطيف يونس الطنطاوى
 -10قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل
د /مجدى عاقل سرور
 -11قسم الجراحة العامة
د /عبد الحميد أحمد عبد الحميد غزال
د /ميرفت عيد محمد عبد الغفار
 -12قسم الفارماكولوجى

القرار-:
وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم.

 الموضوع-:النظققر فققى موافقققة مجققالس االقسققام الموضققحة علققى مققنح اللقققب العلمققى للسققادة ا تققى أسققماؤهم لوظيفققة
أسققتاذ مسققاعد حيققث أنهققم مسققتوفين لشققروط القققانون  49لسققنة  1972ملتققزمين فققى عملهققم ومسققلكهم منققذ
تعيينهم محمودوا السيرة حسنوا السمعة قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائها .
د /محمد رجب نوح
 -13قسم االشعة التشخيصية
د /مصطفى محمود على المسيرى
 -14قسم جراحة المسالك البولية
د /رانيه شفيق السيد سويلم
 -15قسم الباثولوجيا االكلينيكية

القرار-:
وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم.

 الموضوع-:النظققر فققى موافقققة مجققالس االقسققام الموضققحة علققى تعيققين السققادة ا تققى أسققماؤهم لوظيفققة مققدر حيققث
أنهققم مسققتوفين لشققروط القققانون  49لسققنة  1972ملتققزمين فققى عملهققم ومسققلكهم منققذ تعييققنهم محمققودوا
السيرة حسنوا السمعة ق ائمين بواجباتهم ومحسنين أدائها
د /هدى محمد على عبد النبى
 -16قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل
د /أحمد فؤاد محمود خليل
 -17قسم طب االطفال
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-18
-19
-20
-21

قسم الفسيولوجيا
قسم االشعة التشخيصية
قسم طب وجراحة العين
قسم التشريح

 -22االمراض الباطنة

د /ايمان مجدى عمر عبده
د /احمد عادل حسن البحيرى
د /ايمان محمود عبد اللطيف دسوقى
د /محمد جمال أيوب محمد زكى
د /داليا محمود محمد حسن
د/خالد على عبد العاطى عبد القادر

القرار-:
وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم.

 الموضوع-:النظر فى موافققة مجقالس االقسقام الموضقحة علقى تعيقين السقادة ا تقى أسقماؤهم لوظيفقة مقدر مسقاعد
حيقققث أنهقققم مسقققتوفين لشقققروط الققققانون  49لسقققنة  1972ملتقققزمين فقققى عملهقققم ومسقققلكهم منقققذ تعييقققنهم
محمودوا السيرة حسنوا السمعة ق ائمين بواجباتهم ومحسنين أدائها
د /أحمد المعتصم يونس عبد الصمد
 -22قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية
د /هنادى محمود محمد محمود حجازى
 -23قسم عالج االورام والطب النووى
د /ماريان رؤوف سعد بسطا
 -24قسم الفسيولوجيا
د /رضوى طارق توفيق على صبحى
 -25قسم امراض النساء والتوليد
د /هيثم صابر محمد مليجى
 -26قسم الجراحة العامة
د /مروة محود عبد العزيز محمد ماضى
 -27قسم التشريح

القرار-:
وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم.

 الموضوع-:النظققر فققى موافقققة مجققالس االقسققام الموضققحة علققى ترشققيح السققادة ا تققى أسققماؤهم لوظيفققة معيققد حيققث
أنهققم مسققتوفين لشققروط القققانون  49لسققنة  1972ملتققزمين فققى عملهققم ومسققلكهم منققذ تعييققنهم محمققودوا
السيرة حسنوا السمعة قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائها .
ط /اسماء على رمضان على حجاج
 -28قسم الطوارئ
ط /محمود عبد العزيز محمود على

القرار-:
وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم.

 -29الموضوع-:
النظر فى المذكرة المقدمة من شئون هيئة التدريس بشأن ترشيح المعيدين بقسم طب االطفال.

القرار-:
وافققق المجلققس علققى المققذكرة المقدمققة مققن شققئون هيئققة التققدريس بشققأن ترشققيح المعيققدين مققع
اجراء تحقيق مع المتسبب فى الخطأ.

 -30الموضوع :
النظقر فققى موافقققة مجلقس قسققم طققب االطفقال بشققأن االلتمققا المققدم مققن السققيدة الطبيبققة /أروى
عبد المنعم ندا – المدر المساعد بقسم طب االطفال بشأن الغاء قرار الفصل.

القرار-:
وافق المجلس على أن ت رفع للجامعة مع قبول االلتما

وتطبيق القواعد القانونية.
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 -31الموضوع -:
النظر فى موافقة مجلقس قسقم أمقراض النسقاء والتوليقد بتقاري  2014/12/23علقى قبقول العقذر
المقققدم مققن السققيد ا.د .أحمققد حسققين حسققن وردة االسققتاذ المتفققرغ بققذات القسققم لتجققاوزة أجققازة
مرافقة الزوجة بالسعودية فى الفترة من  2014/10/1وحتى .2014/11/26

القرار-:
" وافق المجلس ويرفع للجامعة "

 -32الموضوع -:
ا.د.
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم الفارماكولوجيققا االكلينيكيققة علققى ترشققيح السققيد
محمد ثروت غنيم – االستاذ المتفرغ بالقسقم كممقتحن خقارجى لمققرر ( – pharmacology ii ) phr 481
للفرقققة الرابعققة – كليققة الصققيدلة والتصققنيع الققدوائى – جامعققة فققارو " للفصققل الدراسققى االول "
فصل الخريف وذلك يوم االثنين للعام الجامعى 2015/2014

القرار-:
" وافق المجلس "

 -33الموضوع -:
النظقققققر فقققققى موافققققققة قسقققققم الطقققققب الشقققققرعى علقققققى قبقققققول العقققققذر المققققققدم مقققققن السقققققيدة
ا.د .صفاء مصطفى حمدى الشقنوانى – االسقتاذ بقذات القسقم لتجاوزهقا االجقازة الممنوحقة لسقيادتها للسقفر
الى االمارات للسياحة لمدة يوم واحد 2014/12/7

القرار-:
" وافق المجلس ويرفع للجامعة "

 -34الموضوع -:
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم أمققراض النسققاء والتوليققد بتققاري  2014/11/25علققى
طلققب االسققتقالة المقققدم مققن السققيد الطبيققب /أحمققد إبققراهيم السققيد المققدر المسققاعد بققذات القسققم
اعتبققاراً مققن  2014/6/30التققاري التققالى النتهققاء أجققازة سققيادته للتققدريب ( لجمققع المققادة العلميققة
الالزمة لرسالة الدكتوراة بالواليات المتحدة االمريكية ) وذلك لظروف خاصة بسيادته

القرار-:
" وافق المجلس مع اتخاذ االجراءات االدارية الالزمة "

 -44الموضوع -:
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم التشققريح بتققاري  2014/9/28علققى قبققول العققذر المقققدم
مققن السققيد الققدكتور /رائققد محمققود حمققدى – االسققتاذ المسققاعد بققذات القسققم لتجققاوزه االجققازة فققى
الفترة من  2014/1/1وحتى .2014/6/7

القرار-:
" وافق المجلس وترفع للجامعة "

 -45الموضوع -:
النظر فى خطاب الجامعة بشأن تطبيق المادة  117حيقث أن السقيد ا.د .فقايز محمقود حقافب لبيقب
– االسقققتاذ المتفقققرغ بقسقققم طقققب االطفقققال متجقققاوز االجقققازة الخاصقققة لمرافققققة الزوجقققة اعتبقققاراً مقققن
.2014/2/1

القرار-:
" وافق المجلس "

 -46الموضوع -:
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم الجراحققة العامققة بشققأن تعيققين السققيد الققدكتور /محمققد زكققى عققزام
بوظيفققة زميققل بمستشققفى طلبققة الجامعققة وفق قا ً الحكققام القققانون  1993/115حيققث أن سققيادته حاصققل
على درجة الدكتوراة فى الجراحة العامة عام .2014

القرار-:
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" وافققق المجلققس علققى منحققه اللقققب العلمققى ( لزميققل ) حيققث أن المؤهققل الحاصققل عليققه سققيادته
يؤهله لذلك "

 -47الموضوع -:
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم الطققب الحققرج علققى الطلققب المقققدم مققن السققيد الققدكتور /عبققد هللا
فققاروق االطققر – المققدر بقسققم الطققب الحققرج للعمققل كأستشققارى بمستش قفى ايتققاى البققارود العققام
وذلك يومى السبت واالثنين من كل اسبوع.

القرار-:
" وافق المجلس "

 -48الموضوع -:

النظققر فققى تعيققين السققيد ا.د .أحمققد محمققود أحمققد قاسققم أسققتاذاً متميققزاً مققن فئققة العلمققاء المتميققزين
بقسم طب وجراحة العين لمدة عم اعتباراً من تاري تسلم سيادته العمل.

القرار-:
" وافق المجلس "

 -49الموضوع -:
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم الهسققتولوجيا علققى تطبيققق نققص المققادتين  156-155مققن القققانون
رققققم  49لسقققنة  1972عقققن السقققادة المعيقققدين والمدرسقققين المسقققاعدين بالكليقققة القققذين اسقققتوفوا المقققدد
القانونيقققة دون الحصقققول علقققى الماجسقققتير أو القققدكتوراة دون احتسقققاب االجقققازات الوجوبيقققة ضقققمن
الخمس سنوات.

القرار-:
" وافق المجلس مع اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لذلك "

رابعا :اإلعــــــــارات -:
 -50الموضوع -:
النظر فى موافقة مجلس قسم الطفيليقات علقى تجديقد اعقارة السقيدة ا.د .سقونيا رفعقت أحمقد عقالم
االستاذ بذات القسم للعمل بجامعة الملك فيصل  -السعودية فقى اطقار عقام سقابع بقدون مرتقب اعتبقاراً
مققن  2015/2/1حيققث أن سققيادتها كانققت فققى اعققارة الققى ليبيققا فققى الفتققرة مققن  2014/2/24وحتققى
 2015/2/23وعادت واستلمت العمل فى  2014/8/2لسوء االجواء بليبيا.

القرار-:
" وافق المجلس "

 -51الموضوع -:
الن ظققققققر فققققققى موافقققققققة مجلققققققس قسققققققم الكيميققققققاء الحيويققققققة علققققققى تجديققققققد اعققققققارة السققققققيدة
ا.د .ايمان أحمد فتحقى شقعت االسقتاذ بقذات القسقم للعمقل بجامعقة مؤتقه  -االردن فقى اطقار عقام ثقانى
بدون مرتب اعتباراً من .2015/2/23

القرار-:
" وافق المجلس "

 -52الموضوع -:
ا.د.
النظر فى موافققة مجلقس قسقم جراحقة العظقام علقى تجديقد اعقارة السقيدة
مصطفى سعد عبد الققادر االسقتاذ بقذات القسقم للعمقل بشقركة المشقاريع الطبيقة  -السقعودية فقى اطقار
عام ثانى بدون مرتب اعتباراً من .2015/3/3
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القرار-:
" وافق المجلس "

 -53الموضوع -:
النظققققققر فققققققى موافقققققققة مجلققققققس قسققققققم الكيميققققققاء الحيويققققققة علققققققى تجديققققققد اعققققققارة السققققققيدة
الققدكتورة /هويققدا سققعيد سققليمان االسققتاذ المسققاعد بققذات القسققم للعمققل بكليققة البترجققى الطبيققة للعلققوم
التكنولوجيا  -السعودية لمدة عام رابع بدون مرتب اعتباراً من .2015/12/14

القرار-:
" وافق المجلس "

 -54الموضوع -:
النظقققققر فقققققى موافققققققة مجلقققققس قسقققققم الباثولوجيقققققا االكلينيكيقققققة علقققققى تجديقققققد اعقققققارة السقققققيد
الدكتور /محمد ممتقاز الصقاوى االسقتاذ المسقاعد بقذات القسقم للعمقل بمختبقر البقرج  -االمقارات لمقدة
عام ثانى بدون مرتب اعتباراً من .2015/3/8

القرار-:
" وافق المجلس "

 -55الموضوع -:
النظققققققر فققققققى موافقققققققة مجلققققققس قسققققققم جراحققققققة المقققققق واالعصققققققاب علققققققى اعققققققارة السققققققيد
الدكتور /وسيم حامد حامقد االسقتاذ المسقاعد بقذات القسقم للعمقل بشقركة أبقو ظبقى للخقدمات الصقحية
بمس تشفى توام باالمارات لمدة عام أول بدون مرتب اعتباراً من .2015/2/15

القرار-:
" وافق المجلس "
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 -56الموضوع -:
النظر فى موافقة مجلقس قسقم الطقب الشقرعى علقى تجديقد اعقارة السقيدة القدكتورة /اسقماء سقعيد
البنا – المدر بقذات القسقم للعمقل بجامعقة مؤتقه – االردن لمقدة عقام ثقانى بقدون مرتقب اعتبقاراً مقن
.2015/2/16

القرار-:
" وافق المجلس "

خامسا :العالقات الثقافية -:
 -57الموضوع -:
النظر فى التقرير المقدم من قسقم جراحقة االطفقال عقن زيقارة الوفقد االنجليقزى للقسقم فقى الفتقرة
من  2014/11/28حتى .2015/12/6

القرار -:
أحيط المجلس علماً.

 -58الموضوع -:
النظققققققر فققققققى موافقققققققة مجلققققققس قسققققققم جراحققققققة المقققققق واالعصققققققاب علققققققى سققققققفر السققققققيد
الققدكتور /ايهققاب زيققدان االسققتاذ المسققاعد بالقسقققم لحضققور مققؤتمر الجمعيققة االمريكيققة لجراحققى المققق
واالعصاب
83rd AANS Annual Scientific Meeting at the Walter E. Washington Convention Center

الذى سيعقد فى واشنطن بأمريكقا فقى الفتقرة مقن  2015/5/6-2وذلقك مقع تطبيقق اللقوائح الماليقة للجامعقة
حيث أن لسيادته بحث مقبول . Electronic Presentation

القرار -:
وافق المجلس.

 -59الموضوع -:
النظققر فققى موافقققة مجلققس قسققم طققب االطفققال علققى سققفر السققيدة الققدكتورة  /مهققا يوسققف كمققال
المققدر بالقسققم لحضققور مققؤتمر الجمعيققة األوربيققة ألمققراض الققدم بالتعققاون مققع الجمعيققة العربيققة
ألمققراض الققدم المقققام بدولققة أبققو ظبققى باالمققارات فققى الفتققرة مققن  2015/2/7-5مققع تطبيققق اللققوائح
المالية للجامعة حيث أن لسيادتها بحث مقبول

القرار -:
وافق المجلس.

سابعا ً :شئون الخريجين-:
 -60الموضوع -:
النظر فقى الموافققة علقى االقتقراح بزيقادة سقعر الشقهادة مقن عشقرة جنيهقات القى عشقرين جنيهقا
للشققهادة المؤمنققة الجديققدة لتقققديرات المققواد باللغققة العربيققة واللغققة االنجليزيققة ( سققواء الورقققة الواحققدة
او الورقتين) وتوريدها لحساب صندوق الخدمة التعليمية بالكلية.
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القرار -:
وافق المجلس.

ثامنا :شئون الطالب-:
 -61الموضوع -:
النظقققر فقققى اعتمقققاد نتيجقققة الفرققققة السادسقققة القققدور االول دور أكتقققوبر  2014للعقققام الجقققامعى
.2014/2013

القرار -:
اعتمدت النتيجة.

تاسعا :الدراسات العليا-:
 -62الموضوع -:
النظر فى اعتماد نتيجة الماجستير دور نوفمبر 2014

القرار -:
اعتمدت النتيجة.

 -63الموضوع -:
النظر فى اعتماد نتيجة دبلوم فى الجراحة العامة دور يناير 2015
دبلوم فى الجراحة العامة
ط /بسام أحمد نظيم على لطفى

القرار -:
اعتمدت النتيجة.

 -64الموضوع -:
النظر فى اعتماد نتيجة دبلوم الد راسات العليا نظام الساعات المعتمدة للحصول على الدبلوم
دبلوم فى االمراض الباطنة
ط /رياض عبد اللطيف مصطفى

القرار -:
اعتمدت النتيجة.

 -65الموضوع -:
النظر فى اعتماد نتيجة دبلوم الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة للحصول على الدبلوم
دبلوم فى االمراض الباطنة
ط /رياض عبد اللطيف مصطفى

القرار -:
اعتمدت النتيجة.

 -66الموضوع -:
النظر فى اعتماد نتيجقة االطبقاء االتقى اسقمائهم بقدرجات الماجسقتير المختلفقة موضقح ققرين كقل
منهم تخصصه :
م
1
2
3
4
5
6
7

األســـــــــــــم
عالء الدين رشدي الشحات محمد بالل
أحمد سمير السيد ابو عجيلة
محمد السيد عبد الفتاح عبد العال
أحمد عبد العزيز ذكي خضر
هشام كمال عبد الكريم
كيرلس خلف فهمي قالده
دعاء سعد محمدين عبد الجواد

التخصص
ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية
ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية
ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية
ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية
ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية
ماجستير في االمراض الصدرية
ماجستير في االمراض الصدرية
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

إيمان أحمد محمود داود
أيمان محمد محمد الشعراوي
رانيا محمد محمد فرج زغلول
رشا صادق محمد شحاتة
ياسر حسين عبد العزيز دوير
محمود أبرهيم محمود محمد يعقوب
شوقي سعد اسماعيل
محمود ياسين عبد الخالق محمود
أميرة عبد الفتاح رشاد أحمد
دينا أسامه علي القر
شيماء محمد عبد الرحيم أحمد
محمود سعيد محمود الليثي
هبه صادق زكريا كساب
حنان أبراهيم عبد الجواد الرفاعي
عمار ياسر أحمد أحمد نعينع
مروة كمال سيد أحمد
سارة أحمد صالح دقماق
أحمد عبد الجابر كامل ابو الفضل
محمد السيد حامد محمود
راندا ماهر علي سيد أحمد
عبد الرحمن مصطفي أبراهيم علي سعد
نشوان فراج حمزة فراج
عائشة عبد السالم ابراهيم
رشا جوزيف حكيم بقطر
مروة سمير عبد الحميد
شيماء أبراهيم عبد المنعم الجندي
اليا كيبشومبا ميللي
أحمد عطية أحمد عطية
راندا أحمد محمد خليل
مني عبدهللا فضل عبد الجليل أحمد
عمر محمد حسين حسن وردة
ايهاب جمال عبد الحليم التوني
محمد مصطفي السيد ابراهيم رفاعي
أحمد داود سليمان محمد
عالء صالح زكي حسن دراز
شيماء أحمد عبد الحليم يوسف
رباب محمود حسن حامد
أحمد محمد أمين حسن
مروة أحمد أبراهيم عبد الباقي
كريستين عادل انور زخاري
عال حربي محمد بخيت
هند أحمد علي ياسين
والء نبيل رشدي عبد اللطيف
أميرة سمير أبراهيم أبراهيم الباز
أيمان أسماعيل محمد هيبة
محمد مصطفي عبد القادر حبيب هللا
شيماء محمد محمد أحمد

ماجستير في االمراض الصدرية
ماجستير في طب االسرة
ماجستير في طب االسرة
ماجستير في الطب الحرج
ماجستير في الطب الحرج
ماجستير في الطب الحرج
ماجستير في طب الطوارئ
ماجستير في طب الطوارئ
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الباطنة
ماجستير في االمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة
ماجستير في أمراض الم واالعصاب والطب الننفسي
ماجستير في التوليد وامراض النساء
ماجستير في التوليد وامراض النساء
ماجستير في التوليد وامراض النساء
ماجستير في التوليد وامراض النساء
ماجستير في التوليد وامراض النساء
ماجستير في عالج االورام والطب النووي
ماجستير في طب وجراحة العين
ماجستير في طب وجراحة العين
ماجستير في طب وجراحة العين
ماجستير في طب وجراحة العين
ماجستير في جراحة العظام والكسور واالصابات
ماجستير في جراحة العظام والكسور واالصابات
ماجستير في جراحة العظام والكسور واالصابات
ماجستير في جراحة العظام والكسور واالصابات
ماجستير في االذن واالنف والحنجرة
ماجستير في االذن واالنف والحنجرة
ماجستير في االذن واالنف والحنجرة
ماجستير في االذن واالنف والحنجرة
ماجستير في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
ماجستير في طب االطفال
ماجستير في العلوم الطبية االساسية في الكيمياء الحيوية
ماجستير في العلوم الطبية االساسية في الكيمياء الحيوية
ماجستير في العلوم الطبية االساسية في الميكروبيولوجيا الطبية
ماجستير في العلوم الطبية االساسية في علم االمراض
ماجستير في الطب الشرعي والسموم االكلينيكية
ماجستير في االشعة التشخيصية والتدخلية
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55
56
57
58

لينا لطفي حافب الخياط
مؤمن محمد مرسي حسن
إيهاب سليمان عبد الخالق حاتم
جيهان الصاوى على جودت

ماجستير في االشعة التشخيصية والتدخلية
ماجستير في الجراحة
ماجستير في طب المناطق الحارة
ماجستير في الباثولوجيا االكلينيكية

القرار -:
اعتمدت النتيجة.

أمـيــــــن الـمـجـــلـــــس
ا.د /محمود خليل الشــــاذلــى

رئيــــــس اجملـلــــــــس
ا.د /ابراهمي عبد السالم خملص

