
 

 

 

  
 

 
 

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

  م٢٨/٩/٢٠٠٥) بتاريخ   ٩رقم ( 
  

إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلـــة  جامعة   

م الساعة الثانية عشر ظھرا بمقر ٢٨/٩/٢٠٠٥أسيوط يوم األربعاء الموافق 

  لوحدة بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانــــيا

   -عميد الكليــة ومدير الوحــدة وعضويـة كـل مـــــن :  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان-١
 وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمعالسيد 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 العضويـةالصيدليـــةلدكتور/ عـالء عـرفـات خليفة حياالسيد ا  -٥
 مدرس مساعد بقسم العقاقيـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد  -٦
 معيد بقسم الكمياء الصيدلية الطبيةالسيد الصيدلي /محمد كمال عبد الحميد  -٧
 معيد بقسم الصيدلة الصناعيــةالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن-٨
  ئول إداريمس  السيــــدة/ لبنــي عبـــد الحميد سيد  -٩
  مدخـل بيانات  السيــــد / محمــود فــوزي جـودة  -١٠

  
   -وقد تغيب كـــل من :

  
 معيد بقسم الصيدالنياتالسيد الصيدلي / مصطفى عبد الرحمن سيد١
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةصطفيالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي م٢

  
ولتكامل العدد القانونى الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة قد بدأت الجلسة وتم 

  -مناقشة جدول األعمال التالي :

  بسم هللا الرحمن الرحيم



 

 

 

- ٢ -  

  م .٢٤/٨/٢٠٠٥) بتاريخ  ٨التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم (  -١

  تم التصديق  القـــرار:     

  العلمية بالكلية.بشأن مناقشة التقرير السنوى لألقسام  -٢

  القـــرار 

( أ ): تم مناقشة التقرير السنوى لألقسام التى أرسلت تقريرھا ومطالبة باقى 

  أقرب وقت: فياألقسام العلمية بإرسال التقارير السنوية لھا للوحدة 

  ( ب ): مسائله األقسام اإلدارية أيضا عن تقاريرھا السنويه.

ير السنوى الذى يتم إرساله لألقسام ( ج ): إقتراح بعمل نموذج موحد للتقر

  العلمية وكذلك نموذج لإلدارات.

بشأن اإلقتراح المقدم من أحد أعضاء الوحدة لطبع نبذة عن الوحدة والتعريف  -٣

بھا وبأھافھا وأھداف المركز بجامعة أسيوط وتوزيعه على الطالب وأعضاء 

  مكان بارز بالكلية. فيھيئة التدريس وعمل ملصقاط تعلق 

  الموافقة على اإلقتراح وسرعة تنفيذه. القـــرار:     

  تمام الساعة الواحدة والنصف ظھرا فيھذا وقد إنتھى اإلجتماع 

  تحريرا

  م.٤/١٠/٢٠٠٥

  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)

 
 

 أمين الوحدة
 
 

(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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