
 

  
 

 
 

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

  م٣٠/٤/٢٠٠٥) بتاريخ  ٤رقم ( 
  

جامعة أسيوط  –إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلة 
الساعة الحادبة عشر والنصف صباحا بمقر  ٣٠/٤/٢٠٠٥يوم السبت الموافق 

الوحدة بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتــــور/ عميــد الكلية ومدير الوحدة 
  وعضوية كل من:

 

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 عميد الكليــــة ومدير الوحــــدة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنواني١
 تعليم والطــالبوكيل الكلية لشئون الالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان٢
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالسيد األستاذ الدكتور/عبدالمعبودإسماعيل محمـد٣
 مدرس بقسم الكيمياء العضويــةالصيدليــةالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين٤
 مدرس بقسم العقاقيـــــــرالسيد الدكتور/ ياســر غــالب جـــودة٥
 مدرس بقسم الكيمياء العضويــةالصيدليـةالسيد الدكتور/ عـالء عرفـات خليفة حياهللا  ٦
 التحليليةالصيدليةمدرس مساعد بقسم الكيمياء السيد الماجستيـر/ سامح عبـد الرؤوف أحمد  ٧
  مدرس مساعد بقسم الصيدالنيات  السيد الماجستير/غـريب محمد عبد العــال  ٨
 مدرس مساعد بقسم العقاقيـــررفعــت بكــر حـامـد السيد الماجستير/٩
 معيد بقسم الصيدلة الصناعيـــةالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن١٠
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصطفى ١١

  

  
   -وقد تغيب كل من :

 بالفرقة الرابعة الطالبالطالب / محمد جمال عبد هللا-١
 الطالبة بالفرقة الرابعةالطالبة / أميرة خالد محمد حماد  -٢

  

ولتكامل العدد القانونى الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة 
  وتم مناقشة جدول األعمال التالى:

 التصديق على محضر الجلسة السابقة. .١
  - :القــــرار  
  تم التصديق      

  بسم هللا الرحمن الرحيم



 

 

 

-  ٢  - 
خطاب السيد األستاذ الدكتور/ إبراھيم محمد شفيع بشأن المتابعة الدورية  .٢

م الساعة ١٦/٥/٢٠٠٥مع إعضاء وحدة توكيد الجودة بالكلية وذلك يوم 
 الثانية عشر ظھراً.

  - :القــــرار  
 إحيط المجلس علماً.    
المقررات الدراسية وطبعھا على  فيبشأن توزيع إستبيان أراء الطالب  .٣

 الجامعة بمطبعة الجامعة.نفقة 
  - :القــــرار  
تم توزيع اإلستبيان على جميع الفرق وجارى تحليل النتائج بمعرفة     

 الوحدة تمھيدا إلرسالھا الى إدارة الجامعة.
 المقررات الدراسية. فيبشأن توزيع إستبيان أعضاء ھيئة التدريس  .٤

  - :القــــرار  
ة التدريس وجارى تحليل تم توزيع اإلستبيان على جميع أعضاء ھيئ    

 النتائج بمعرفة الوحدة تمھيدا إلرسالھا الى إدارة الجامعة.
 بشأن تحليل نتائج إستبيان طالب السنوات النھائية. .٥

  - :القــــرار  
تم تحليل النتائج ونوقشت بمعرفة أعضاء الوحدة وقد طالب أعضاء     

ائدة منه وجعلھا أكثر بعض بيانات اإلستبيان لتعظيم الف فيالوحدة بإجراء تعديل 
 وضوحا بالنسبة للطالب.

بشأن إنعقاد المؤتمر العلمى للكلية وحضور عضو من مركز توكيد الجودة  .٦
 واإلعتماد بالجامعة.

  - :القــــرار  
 إحيـط المجلس علمـاً.    
مجال توكيد الجودة  فيالتقرير السنوى للكلية عن أھم إنجازاتھا وأنشطتھا  .٧

 ء.واإلعتماد لتحسين األدا
  - :القــــرار  
تكليف السيد الدكتور/ مصطفى أحمد حسين بكتابه التقرير السنوى     

أقرب فرصة ممكنه على أن يكون جاھزا للعرض  فيللكلية وعرضه على الوحدة 
  م.١٦/٥/٢٠٠٥يوم  فيعلى السيد األستاذ الدكتور/ إبراھيم محمد شفيع 

  

  عشر والنصف ظھراً.تمام الساعة الثانية  فيھذا وقد إنتھى اإلجتماع 
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 
 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)

 أمين الوحدة
 

 
(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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