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

  م٢٣/١١/٢٠٠٥) بتاريخ    ١١رقم ( 
  

إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلـــة  جامعة أسـيوط 

ً ٢٣/١١/٢٠٠٥يوم األربعـاء الموافق  بمقر الوحدة  م الساعة الحادية عشر صباحا

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
 ة البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميالسيد 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 العضويـةالصيدليـــة/ عـالء عـرفـات خليفة حياالسيد 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
  ل إداريمسئو  السيــــدة/ لبنــي عبـــد الحميد سيد  -٩

  مدخـل بيانات  السيــــد / محمــود فــوزي جــودة  -١٠
  

وقد تغيب السيد الصيدلى/ ياسر عبد الھادى المعيد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية 

وإعتذر السيد الصيدلى/ مصطفى عبد الرحمن سيد المعيد بقسم الصيدالنيات ولتكامل 

لعدد القانونى الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة وتم مناقشة ا

  -جدول األعمال التالي :

  م.٢٢/١٠/٢٠٠٥) بتاريخ ١٠التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ( -١

تم التصديق.  القـــرار:     

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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كليف السيد مناقشة قرار اللجنة السابق بعمل نشرة سنوية للبحوث بالكلية وت -٢

الدكتور/ مصطفى أحمد حسين السيد والمدرس المساعد/ رفعت بكر حامد 

  ھذه الجلسة. فيبعمل مسوده للنشرة وعرضھا على الوحدة 

نظراً لعدم إعداد النشرة حتى اآلن فقد إعيد تكليف سيادتھم بسرعة إعداد القرار : 

  إجتماعھا القادم. فيالنشرة المطلوبه وعرضھا على الوحدة 

مناقشة قرار الوحدة السابق بتكليف السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد  -٣

  رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بعمل تقرير كامل للوحدة.

  تم إعداد التقرير وعرضه وإرسال نسخة منه إلدارة الجامعة.  القرار : 

عبد المعبود  مناقشة قرار الوحدة السابق بتكليف السيد االستاذ الدكتور/ -٤

اسماعيل محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإعداد 

  نموذج التقرير السنوى لألقسام العلمية..

تم إعداد التقرير وعرضه على األعضاء ومناقشة ماجاء فيه علي أن  القرار :

  يستكمل النقاش الجلسة القادمة 

حدة وتحديد مجموعات عمل تم مناقشة وتحديد آليات العمل خالل الو -٥

متخصصة بالوحدة من األعضاء والمشاركين ومن يرغب من السادة أعضاء 

  ھيئة التدريس ومعاونيھم.

  : إنشاء مجموعات العمل اآلتيه بالوحدة القرار 

مجموعة متابعة شئون الخريجين وذلك برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  -أ 

عاونة السيد الدكتور/ ياسر غالب عميد الكلية وم –محمد أحمد الشنواني 

  المدرس بقسم العقاقير بالكلية . 

  مجموعة عمل اإلستبيانات وتقويم العملية التعليمية  –ب 

وكيل الكلية  –وذلك برئاسة السيد األستاذ الدكتور / محمود أحمد رمضان 

  لشئون التعليم والطالب . 

دة . وذلك برئاسة مجموعة تصميم وإعداد النماذج التي تقررھا الوح –ج 

وكيل الكلية لشئون  –السيد األستاذ الدكتور / عبد المعبود إسماعيل محمد 

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
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مجموعة قاعدة البيانات والبرامج الدراسية والمناھج. برئاسة السيد  –د 

  الدكتور/ مصطفى أحمد حسين مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية بالكلية.

عة اإلعالم والندوات برئاسة السيد الدكتور/ عالء عرفات مجمو –ھـ 

خليفة مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية بالكلية ويعاونه السيد الصيدلى/ 

ياسر عبد الھادى المعيد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية والسيدة/ آمال 

  بخيت مسئوله اإلعالم بالكلية.

الكلية وتحديث موقع الكلية والتى بشأن إعداد موقع للوحدة وربطه بموقع  -٥

كانت الوحدة قد كلفت به السادة المدرسين المساعدين والمعيدين المشاركين 

  بالوحدة.

نظرا لعدم اإلنتھاء من إعداد وتطوير الموقعين فقد إعيد تكليف سيادتھم  القرار:

  الجلسة القادمة عن ذلك.. فيبسرعة اإلنتھاء من العمل وتقديم تقرير 

اإلقتراح المقدم بإضافة منھج جديد عن إقتصاديات الدواء والدعاية  بشأن -٦

  والتسويق الدوائي للالئحة بالكلية.

الموافقة على اإلقتراح مع اإلتصال بالكليات المعنية أو التى تدرس ھذا  القرار:

المنھج من داخل أو خارج الجامعة لتوصيف المنھج وتحديد محتواه وعدد 

  الساعات المقترحة.

  تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھراً  فيا وقد إنتھى االجتماع ھذ
  م٢٩/١١/٢٠٠٥

  
  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 
 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)

جججج

 
 أمين الوحدة

 
(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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