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 وذلك فـي تمـام      ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعي   "  الثانية عشر جلسته  " عقد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية      

أحمد فرج القاصد عميد الكلية     / د.أ  برئاسة السيد  ١٧/٨/٢٠١٤ الموافق   األحد صباح يوم    الحادية عشر الساعة  

  :وبحضور كل من ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 

  رئيس اإلدارة المركزية للمستشفيات الجامعية        أحمـد جمال الدينأحمد / د.ـ أ

  رئيس قسم أمراض الباطنــة العامــــة         أحمد ربيع العربجي/ د.ـ أ

  رئيس قسم طب وجراحـــة العيـــــن        مصطفى كمال نصار / د.ـ أ

  رئيس قسم األنف واألذن والحنجــــــرة        عادل ثروت عطا اهللا/ د.ـ أ

  رئيس قسم طـــب األطفـــــــال      فادي محمد حسين الجندي/ د.ـ أ

   جراحــــة العظـــــامرئيس قسم       هشام محمـد زكي موافي/ د.ـ أ

  رئيس قسم األمراض المتوطنـــــــة        عاطف أبو السعود على /د.ـ أ

  رئيس قسم األمراض النفسيــة والعصبيـة        نبيل راشد محمد  /د.ـ أ

  رئيس قسم التوليد وأمراض النســـــاء         أحمد سامي قنديلمحمد/د.ـ أ

  رئيس قسم الجراحــة العامـــــــة      سليمان عبد الرحمن الشخص /د.ـ أ

  رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــة         روحية حسن العدل / د.ـ أ

  تمعرئيس قسم الصحة العامــة وطب المج      محمود السيد محمود أبو سالم/د.أـ 

  رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية        صفاء عبد الظاهر أمين /د.أـ 

  قائم بعمل رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل        سمر جابر أحمد سليمان/ دـ 

  قائم بعمل رئيس قسم طب األســــــرة      هالة محمد المصيلحي شاهين/ ـ د

   الرئيسي والتخصصي واألورام مدير المستشفي        ناصر محمد عبد الباري/ ـ  د

  مديــر مستشفـــى الطــــــوارئ        محرم عبد السميع محمد /ـ د

  مدير مستشفى منشأة سلطان الجامعـــــي      السيد إبراهيم على الجبالي/ ـ  د

  مدير عام الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية      مجدي مصطفي المصري / ـ السيد

  مدير عام الشئون اإلدارية بالمستشفيات الجامعية      مد زارع جابر أحمد مح/ ـ السيد 

   بالمستشفيات الجامعيةالمشتريات والمخازنمدير عام       جابر عبد الواحد الحاج علي/ ـ السيد 

  مدير عام الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية         محمود جمال الدين حجاج/ ـ د

  ر إدارة التموين الطبي بالمستشفيات الجامعيةمدي      سعاد صالح النحاس/ ـ الصيدالنية

  مدير إدارة هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية      نجاة عطا بدر القـرط /ـ السيدة
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  أستاذ متفـــرغ بقسـم طــب األســـرة        تغريد محمد فرحات/ د.ـ أ

  ا ــــــــــرئيس قسم الميكروبيولوجي       ناهد عبد الغني الراجحي / د.ـ أ

  الباثولوجيـــــــــــــا   قسم رئيس      مشيرة محمد عبد الواحد/ د.أـ 

  المشرف على وحدة العالج بأجر بالمستشفيات الجامعية      أحمد عامر عبد الوهاب خميس/   دـ 

  مدير العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية       فؤاد محمد الشحات زناتي /   دـ 

  : رئيس قسم /د. عن أباإلنابةوقد حضر كل من 

  جراحة المسالك البوليةقسم المتفرغ باألستاذ     فاطمة أحمد الصيرفي/ د.أ* 

  التخدير والعناية المركزة وعالج األلماألستاذ بقسم     أشرف محمد مصطفي/ د.أ* 

  جراحة التجميل والحروق    األستاذ بقسم     محمد أحمد مجاهد/ د.أ* 

  عد بقسم جراحة القلب والصدر األستاذ المسا    عمرو محمد عالمة/ د  * 

  األستاذ المساعد بقسم األشعة التشخيصية     أشرف زيتــون/ د*   

  مدرس بقسم األمراض الصدرية والتدرن     إبراهيم المحالوي/ د*   

  :وقد اعتذار عن عدم الحضور* 

   قسم جراحة المخ واألعصابرئيس       عادل محمود حنفي/ د.ـ أ

   :كما تغيب كل من* 

  رئيس قسم القلب واألوعية الدمويةأحمد أشرف رضا / د.ـ أ       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/د.ـ أ

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية  مرعي نسحالء ع/د.أ ـ  قسم عالج األورامس رئيالعزيزخالد كمال الدين عبد /د.ـ أ

  وكيل الكلية للدراسات العليا فؤاد محمد غريب سيف/د.أ ـ                   وكيل وزارة الصحة بالمنوفية/ ـ د 

    عميد معهد الكبد القوميمجدي كمال خليل  / د.ـ أ) نائب مدير وحدة الجودة(أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا  غادة حسن الصيفي/د ـ

  مدير التأمين الصحي بالمنوفيةجمال عبد القادر حجاج/ ـ د      مدير المستشفي التعليمي بشبين الكوممحمد متولي هالل /ـ د

ثم " بسم اهللا الرحمن الرحيم "  عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر أحمد فرج القاصد/ د.واستهل الجلسة السيد أ* 

  .رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية متمنيا للجميع دوام التوفيق 

  : المدرجة بجدول األعمال على النحو التالي في عرض الموضوعاتسيادته ثم بدأ * 

�:א��
�د����:��و�� �

�١٩٥/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �
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للعـام الجـامعي    " الحاديـة عـشر   الجلسة   "المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية         

 ١٧٩/١١/٧/٢٠١٤ والمتضمن القرارات من رقـم       ١٣/٧/٢٠١٤ الموافق   األحد والمنعقدة يوم    ٢٠١٣/٢٠١٤

   ٢٢/٧/٢٠١٤رئيس الجامعة بتاريخ / د.والمعتمد من السيد أ ١٩٤/١١/٧/٢٠١٤حتى رقم 

�א���א� �

  ة ــالمصادق

�������:���:��و�و"����! �ط �

�١٩٦/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �

عن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلـس إدارة        إحاطة المجلس علما بتقرير إدارة المتابعة بالمستشفيات الجامعية         

 المنعقـدة يـوم األحـد الموافـق         ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجـامعي    " الجلسة الحادية عشر  "المستشفيات الجامعية   

١٣/٧/٢٠١٤.   

�:א��$$$$$$�א�� �

  ٠ إحاطة المجلس علما

�١٩٧/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �

   يةالمستشفيات الجامعية المرحلة التأسيسإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع مجموعة اإلعداد لجودة 

�:א��$$$$$$�א�� �

  ٠ إحاطة المجلس علما

�١٩٨/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �

للعام  " الثانية الجلسة "إحاطة المجلس علما والموافقة على محضر اجتماع لجنة المكافآت بالمستشفيات الجامعية 

  :على النحو التالي  ١٣/٨/٢٠١٤ والمنعقدة يوم األربعاء الموافق ٢٠١٤/٢٠١٥ المالي

من العمال المثاليين خالل النصف األول مـن        ) ٧(الموافقة على صرف نصف شهر من الراتب األساسي لعدد          * 

   .)مرفق كشف باألسماء( العام الدراسي نظرا للقيام بأعمالهم علي أحسن وجه

لين بوحـدة الطـب النـووي       العاممن  ) ٥( إلثابة عدد  الموافقة على صرف نصف شهر من الراتب األساسي       * 

 ) .مرفق كشف باألسماء (لقيامهم باألعمال المكلفين بها علي الوجه األمثل خالل الفترات السابقة

قسم السباكة حيث تم معالجة الخط  من  ) ١٠(إلثابة عدد   الموافقة على صرف نصف شهر من الراتب األساسي         * 

  ) .مرفق كشف باألسماء( سقوطهالرئيسي للمياه بعد 

�:�$$$$$$�א��א� �

  ويرفع للجامعة ... الموافقة 

�١٩٩/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �
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  "  السادسة الجلسة "إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالمستشفيات الجامعية 

   .١٧/٨/٢٠١٤ والمنعقدة يوم األحد الموافق ٢٠١٣/٢٠١٤ للعام المالي

�:א��$$$$$$�א�� �

  وعرض المحضر على لجنة قبول الهدايا بالجامعة  ..  ما جاء بالمحضر الموافقة على

�������:��  :א��و�و"���א�&��

�٢٠٠/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �

حسب نسبة ) الزيارات(إثابة المحصلين المكلفين بتذاكر المرضي مدير عام الشئون المالية ـ بشأن / مذكرة السيد

  . جنيها ٥٠٠٠٠مبلغ   تفوقيرادات التمن اإلي% ٥رفع نسبه الصرف إلى بالتحصيل 

�:א��$$$$$$�א�� �

  ويرفع للجامعة... الموافقة 

�١٢٠/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �

 عرض خطاب السادة المديرين المناوبين ـ بشأن الموافقة على رفع البدل النقدي السادة المديرين المناوبين من 

�% .١٥إلى % ١٢ �

�:א��$$$$$$�א�� �

  عدم الموافقــة

�٢٢٠/١٢/٨/٢٠١٤מ���و�وع��� �

أسماء محمـد الربيعـي   / مدير عام الزمالة المصرية ـ بشأن الموافقة على استكمال الطبيب /  عرض خطاب د

 وذلك بناء علي بروتوكول التعاون بين       الثالثللتدريب بمركز منشأة سلطان لتخصص طب األسرة العام التدريبي          

  .الزمالة والمستشفيات الجامعية 

�:א��$$$$$$�א�� �

  لموافقــة ا

�٣٢٠/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �

العرض المقدم لمستشفيات جامعة المنوفية من جامعة المنـصورة  رئيس اإلدارة المركزية ـ بشأن  / د. مذكرة أ

 إبن سينا إلدارة شئون المرضي لتركيب وتوصيل حاسب خادم والشبكة الداخلية مع تقـديم المقايـسة                 نظام... 

   .ذه األعماله الالزمة إلنجازاالبتدائية 

�:א��$$$$$$�א�� �

  يؤجل لمزيد من الدراسة

�٢٠٤/١٢/٨/٢٠١٤�و�وع���מ�� �
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 الجامعي للعام هإنجازما تم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ـ بشأن / د.المقدم من أتقرير العرض 

  .  المجلسوتم مناقشة التقرير مع السادة أعضاء...  ٢٠١٣/٢٠١٤

�:א��$$$$$$�א�� �

  :على اعتماد التقرير وأهم البنود فيه هي ة الموافق

  .فدنة بحري الكلية للتوسع خمسة أ لشراء ـ الجهود١

 وموافقات تعلية مبني األورام بدورين والسرعة في طرح األعمال علما بتوفر االعتمـادات              تراخيص ـ انتهاء ٢

  .المالية 

ت المجمعة والسرعة في طرح األعمال علما       نشاء العمليا إقرب االنتهاء من تراخيص تعلية مبني الطوارئ و       ـ  ٣

  . االعتمادات المالية بتوفر

ـ البدء في إنشاء مبني العيادات الجديد وجاري االنتهاء من التراخيص علما بأنه سوف يتم إسـناد أعمالـه                   ٤

  .لعامة للقوات المسلحة طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والجهاز لجهاز الخدمة ا

/  المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن السيد األسـتاذ الـدكتور            وإلى هنا انتهى  

  . رفع الجلسة  إدارة المستشفيات الجامعيةرئيس مجلس عميد الكلية وأحمد فرج القاصد

� �� �� �� ����,,,,��������������������������������������&)�د��������������������"��د�א�(�� �

��و��3س��,�س�1دא��0א��+(/.��������������������������������������������ن�א�,�+ ������������������������3س�א�,��& �


��� �د�"5د�א������������4��5/د���/�د.�������������� �$$$$$$$$د�8$$$$$$$�ج�א���
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$د/�د.�� �

� �

  

  

  

  


