
 

  
 

 
 

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

  م١٥/٣/٢٠٠٥) بتاريخ  ٣رقم ( 
  

إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلـــة  جامعة   

م الساعة الثانية عشر ظھرا بمقر ١٥/٣/٢٠٠٥أسيوط يوم الثالثاء الموافق 

  وحدة بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانــــيال

  عميد الكليــة ومدير الوحــدة  

   -وعضويـة كـل مـــــن :  

  
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان١
 الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل السيد األستاذ الدكتور/عبدالمعبودإسماعيل محمد٢
 مدرس بقسم الكيمياء العضويةالصيدليةالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين٣
 مدرس بقسم العقاقيـــــــرالسيد الدكتور/ ياســر غــالب جـــودة٤
 المدرس المساعد بقسم الصيدالنياتالسيد الماجستير/غريب محمــد عبد العـال٥
 المدرس المساعد بقسم العقايـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد٦
 معيد بقسم الصيدلة الصناعيـــةالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن٧

  
  

   -وقد تغيب كـــل من :
  
  

 مدرس بقسم الكيمياء العضويةالصيدليةالسيد الدكتور/ عالء عرفات خليفة١
 التحليليةالصيدليةالمدرس المساعد بقسم الكيمياء سامح عبد الرؤوف أحمدالسيد الماجستيـر/ ٢
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصطفي٣

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



 

 

 

ولتكامل العدد القانوني الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة 

  -: وقد تم مناقشة جدول األعمال التالي

  

  م.١٤/٢/٢٠٠٥) بتاريخ  ٢التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم (  -١

  تم التصديق  القـــرار:     

  بشأن طبع وتوزيع اإلستبيانات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى. -٢

: الموافقــة على طبـع اإلستبيانات اآلتيـة وتوزيعھا على الفئات القـــرار

  المستھدفة.

 جموعة الصيادلة العاملين بالمؤسسات والشركات.إستمارة تقييم  م  -أ 

 إستمارة تقويم أداء رؤساء األقسام.  -ب 

 إستبيان آراء طالب السنة النھائية.  -ج 

 إستبيان تقويم أعضاء ھيئة التدريس للمقرر الدراسى.  -د 

 إستبيان تقويم األداء الجامعى.  -ه 

 إستمارة األداء الجامعى لعضو ھيئة التدريس.  -و 

  لدكتور / إبراھيم محمد شفيع مدير مركز توكيد الجودة خطاب السيد األستاذ ا -٣

  بشأن إستكمال بيانات ومعلومات أعضاء ھيئة التدريس بالمركز.    

  القـــرار:      

يقوم السادة المدرسين المساعدين والمعيدين بجمع البيانات المطلوبة كما ھو     

  وارد بالنموذج وذلك باإلستعانـــه بكل مــــن :

األستاذ الدكتور/ مقبول أحمد مقبول وكيل الكلية لشئون الدراسات السيد   -أ 

 العليا والبحوث وذلك بالنسبة للبيانات الخاصة باألبحاث والبعثات.

السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم   -ب 

 والطالب وذلك بالنسبة للبيانات الخاصة بطالب الكلية.

لدكتور/ عبد المعبود إسماعيل محمد وكيل الكلية لشئون السيد األستاذ ا  -ج 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالنسبة للبيانات العامة ألعضاء ھيئة التدريس 

  بالكلية.



 

 

 

إقتراح بعض األعضاء بإستكمال الخدمات الخاصة بوحدة توكيد الجودة  -٤

  بالكليـــة.

  القـــرار:      

تخصيص  –ترحات بشأن عمل ختم للوحدة المق فيالموافقة على ما جاء     

إضافة وحدة مكتبه  –إضافة منضدة إجتماعات إضافية بالوحدة  –تليفون للوحدة 

التوصية بإعداد الفتات إرشادية مناسبة  –معدنية وتخصيصھا لنشاط الوحدة 

  للوحدة إبتداء من مدخل المبنى اإلدارى حتى مقر الوحدة.

  م الساعة الواحدة والنصف ظھراتما فيوھذا وقد إنتھى اإلجتماع 

  تحريرا

  م.١٦/٣/٢٠٠٥

  

  
  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)

 أمين الوحدة
 
 

(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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