
 

  
 

 
  محضر أجتماع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد 

  جامعة أسيوط  –بكلية الصيدلة 
  م٢٦/٦/٢٠٠٥) بتاريخ  ٦رقم ( 

  

جامعة أسيوط  –إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلة 
الكلية الساعة الثانية عشر ظھراً بمقر الوحدة ب ٢٦/٦/٢٠٠٥يوم األحد الموافق 

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

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 عميد الكليــــة ومدير الوحــــدة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنواني١
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبرمضانالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد ٢
 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
 الكيمياء العضويــةالصيدليـة مدرس بقسمالسيد الدكتور/ عـالء عرفـات خليفة حياهللا  ٦
 التحليليةالصيدليةمدرس مساعد بقسم الكيمياء السيد الماجستيـر/ سامح عبـد الرؤوف أحمد  ٧
 مدرس مساعد بقسم العقاقيـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد٨
 ةمعيد بقسم الصيدلة الصناعيـــالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن٩

  

  
   -وقد تغيب كل من :

 معيد بقسم الصيدالنياتالسيد الماجستير / غريب محمد عبد العال-١
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصطفى  -٢
 الطالب بالفرقة الرابعةالطالب / محمد جمال عبد هللا-٣
 الطالبة بالفرقة الرابعةالطالبة / أميرة خالد محمد حماد-٤

  

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

 التصديق على محضر الجلسة السابقة. .١
 تم التصــديق القــرار:  
المقررات الدراسية للفصلين  فيالحرة  إستعراض نتائج آراء الطالب .٢

 الدراسيين األول والثانى.
إستعرض السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد رمضان وكيل  القــرار:  
المقررات الدراسية  فيالكلية لشئون التعليم والطالب آراء الطالب الحرة   
ھج الشكوى من طول المنا فيوتم مناقشة أھم ما جاء فيھا وتتمثل أساسا   

  بسم هللا الرحمن الرحيم



 

 

 

الدراسية وقله ساعات التدريس الفعلية وصعوبة اإلمتحانات  والشكوى   
 من بعض القائمين على التدريس .  
 إستعراض نتائج اإلستبيانات للفصلين الدراسيين األول والثانى. .٣

إستعرض السيد األستاذ الدكتور/  محمود أحمد رمضان وكيل  القــرار:  
اإلستبيانات إجماال وقد تم تكليف  الكلية لشئون التعليم والطالب نتائج  
السادة المدرسين المساعدين والمعيدين أعضاء الوحدة بعمل اإلحصائيات   
موعد أقصاه السبت  فيوالتعليقات التى سوف ترسل إلدارة الجامعة    
 م.٢/٧/٢٠٠٥الموافق   
بشأن مراسله األقسام العلمية واإلدارات المختلفة بالكلية إلعداد رسالة  .٤

 األقسام واإلدارات بالكلية .وأھداف 
ضرورة اإلسراع بمخاطبة األقسام العلمية واإلدارات المختلفة  القــرار:  
أسرع وقت  فيبالكلية لموافاه الوحدة برسالة وأھداف كل قسم وإدارة    
التقرير  فيممكن لتكون جنبا الى جنب مع رسالة وأھداف الكلية إجماال   
 السنوى للكلية.  
تقرير السنوى لآلقسام العلمية عن مجمل األنشطة البحثية بشأن تقديم ال .٥

 والتدريسية.
عن   سرعة مخاطبة األقسام العلمية بالكلية لتقديم التقرير السنوى  القــرار:  

 مجمل األنشطة البحثية والتدريسية ليتضمنھا التقرير السنوى للكلية.
 الكلية. إستعراض ما تم بشأن التقرير السنوى للكلية ومناقشة الئحة .٦

إقترح السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى عميد  القــرار:  
الكلية بضرورة سرعة عقد جلسات موسعة لمناقشة وإنجاز الالزم   
  بخصوص الموضوعات اآلتية كل على حدة.  

  نظم الدراسات العليا وتعظيم اإلستفادة منھا.  -أ 
 العامة. مناقشة الالئحة الجديدة للكلية وتحديد المالحظات  -ب 
 مناقشة التقرير السنوى للكلية.  -ج 

  
  تمام الساعة الواحدة والنصف ظھراً. 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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