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  محضر أجتماع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد 
  جامعة أسيوط  –بكلية الصيدلة 

  م٢٢/١٠/٢٠٠٥) بتاريخ    ١٠رقم ( 
  

إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلـــة  جامعة   

ً ٢٢/١٠/٢٠٠٥أسيوط يوم األربعاء الموافق  بمقر م الساعة الحادية عشر صباحا

الوحدة بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنواني عميد الكلية 

   -ومدير الوحــدة وعضويـة كل مـن :

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان-١
 البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالسيد األستاذ الدكتور/عبدالمعبودإسماعيل محمد-٢
 مدرس بقسم الكيمياء العضويـةالصيدليـــةالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين-٣
 مدرس بقسم العقاقيـــــــرالسيد الدكتور/ ياســر غــالب جـــودة-٤
 مدرس بقسم الكيمياء العضويـةالصيدليـــةعـالء عـرفـات خليفة حيا السيد الدكتور/  -٥
 مدرس مساعد بقسم العقاقيـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد  -٦
 معيد بقسم الكمياء الصيدلية الطبيةالسيد الصيدلي / محمـد كمـال عبد الحميـد  -٧
 معيد بقسم الصيدلة الصناعيــةالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن-٨
 بقسم الصيدالنياتمعيد السيد الصيدلي / مصطفى عبد الرحمن سـيد  -٩
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصــطفي  -١٠
  مسئول إداري  السيــــدة/ لبنــي عبـــد الحميد سيد  -١١
  مدخـل بيانات  السيــــد / محمــود فــوزي جــودة  -١٢

  
عدد القانونى الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة وتم ولتكامل ال

  -مناقشة جدول األعمال التالي :

  م .٢٨/٩/٢٠٠٥) بتاريخ  ٩التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم (  -١

تم التصديق.  القـــرار:     

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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لدكتور/ مناقشة بعض الموضوعات التى أثيرت أثناء زيارة السيد األستاذ ا -٢

إبراھيم محمد شفيع مدير مركز توكيد الجودة واإلعتماد بالجامعة لمقر 

  م.٢٠٠٥الوحدة خالل شھر أكتوبر سنة 

  القـــرار 

تم استعراض ومناقشة أھم الموضوعات واألفكار التى أثيرت أثناء زيارة 

السيد األستاذ الدكتور/ إبراھيم محمد شفيع لمقر الوحدة خالل شھر 

  ا اآلتى:أكتوبر ومنھ

 إستبيانات المستفيدين.  -أ 

السنة الرابعة بديال لفكرة المقررات  فيطرح فكرة التخصص   -ب 

 اإلختيارية.

إدخال أجزاء من المناھج تتعلق باإلسعافات األولية واألدوية   -ج 

 البيطرية.

 عمل نشرات دورية للوحدة والمشروع بالكلية.  -د 

 متابعة العملية التعليمية وتقييمھا.  -ه 

 علمية بالكلية وعمل نشرة سنوية لھا.تقويم األبحاث ال  -و 

 تسويق مشروعات الكلية إن أمكن ذلك.  -ز 

  بشأن إصدار نشرة سنوية للبحوث بالكلية. -٣

الموافقة على تكليف السيد الدكتور / مصطفى حسين والسيد  القـــرار:     

 فيالمدرس المساعد/ رفعت بكر حامد بعمل مسودة للنشرة وعرضھا على الوحدة 

  لقادمة.الجلسة ا

  بشأن عمل تقرير متكامل بأنشطة الوحدة. -٤

الموافقة على تكليف السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد رمضان  القـــرار:     

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسيد الدكتور/ عالء عرفات والسيد الدكتور/ 

للوحدة على أن يقدم ياسر غالب والسيد الصيدلى/ محمد كمال بعمل التقرير الكامل 

  الجلسة القادمة. فيتقرير للوحدة 



 

- ٣ -  

  بشأن عمل نموذج للتقرير السنوى لألقسام العلمية. -٥

الموافقة على عمل النموذج وتكليف السيد األستاذ الدكتور/ عبد  القـــرار:     

المعبود إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل النموذج 

  الجلسة القادمة. فيعلى الوحدة  وعرضه

  بشأن طبع إستبيانات الطالب للعام الجامعى الحالى على حساب الجامعة. -٦

الموافقة على طبع اإلستبيان وتكليف السيد األستاذ الدكتور/ محمود  القـــرار:     

أحمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وفريق العمل السابق لمساعدته 

  ك.ذل في

  مناقشة ربط أنشطة الوحدة بأنشطة مشروع توكيد الجودة بالكلية. -٧

كل الجلسات القادمة وذلك لتعظيم  فيالموافقة على فتح باب النقاش  القـــرار:     

  اإلستفادة المتبادلة بين الوحدة والمشروع.

دة تطوير موقع كلية الصيدلة القائم حاليا على موقع الجامعة وإنشاء موقع لوح -٨

  توكيد الجودة بالكلية.

الموافقة على ذلك االقتراح وتكليف كل المدرسين المساعدين  القـــرار:     

  ذلك. فيوالمعيدين المشاركين بالوحدة 

  تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھراً  فيھذا وقد إنتھى االجتماع 

  تحريرا

  م.٣١/١٠/٢٠٠٥

  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 
 

أ.د./ محمد أحمد الشنوانى) (  

 
 

 أمين الوحدة
 
 

(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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