
 

 

 

  
 

 
 

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

  م٢٤/٨/٢٠٠٥) بتاريخ ٨رقم ( 
  

إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلـــة  جامعة   

م الساعة الثانية عشر ظھرا بمقر ٢٤/٨/٢٠٠٥أسيوط يوم األربعاء الموافق 

  حدة بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانــــيالو

   -عميد الكليــة ومدير الوحــدة وعضويـة كـل مـــــن :  

  
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان١
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةتاذ الدكتور/عبدالمعبودإسماعيل محمدالسيد األس٢
 مدرس بقسم الكيمياء العضويةالصيدليةالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين٣
 مدرس بقسم العقاقيـــــــرالسيد الدكتور/ ياســر غــالب جـــودة٤
 المدرس المساعد بقسم العقايـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد٥

  
   -يب كـــل من :وقد تغ

  
 مدرس بقسم الكيمياء العضويةالصيدليةالسيد الدكتور/ عالء عرفات خليفة١
 المدرس المساعد بقسم الصيدلة الصناعيةالسيد الماجستيـر/ محمد ايھاب على حسن٢
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصطفي٣

  
  وكل من :

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  -يدالماجستير/سامح عبد الرؤوف أحمدالس -١
                                 

 مدرس مساعد بقســـم الصيدالنيـــات -السيدالماجستير/غـريب محمد  عبد العــال -٢   
  بعثــات خارجيـــة. فيوذلك لسفرھما خـارج مصر   

وني الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة ولتكامل العدد القان

  -وقد تم مناقشة جدول األعمال التالي :

  

- ٢ -  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



 

 

 

  م .١٨/٧/٢٠٠٥) بتاريخ  ٧التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم (  -١

  تم التصديق  القـــرار:     

  بشأن إستبدال كل من : -٢

   مساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدليةمدرس  -السيدالماجستير/سامح عبد الرؤوف أحمد -١

 مدرس مساعد بقســـم الصيدالنيـــات - السيدالماجستير/غـريب محمد  عبد العال - ٢       
  بعثــات خارجيــة. فيبآخرين نظراً لسفرھما خارج مصر     

  : تم إستبدال سيادتھما بكل من :القـــرار

  الكيمياء الصيدلية الطبية. معيد بقسم-من سيدالسيد الصيدلي/ مصطفى عبد الرح -١

 معيد بقســم الصيدالنيـات. - السيد الصيدلي / محمد كمال عبد الحميد -٢

  م.٢٠٠٥أعتبــارا ً من أول ســبتمبر 

إستعراض التقرير السنوى لكلية الصيدلة جامعة أسيوط والذى سيقدم خالل  -٣

  ھذا الشھر لمركز توكيد الجودة بالجامعة.

  القـــرار:      

تم استعراض مسودة التقرير ومراجعة بعض بنوده والموافقة على ماجاء فيه     

  بعد إجراء بعض التعديالت.

  تمام الساعة الواحدة والنصف ظھرا فيوھذا وقد إنتھى اإلجتماع 

  تحريرا

  م.٣/٩/٢٠٠٥

  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)

 
 

 أمين الوحدة
 
 

(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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