
 

 

 
  
   

  
  

  محضر
  جتماع مجلس  إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد إ

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
 م٨/٤/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٧رقم (

  
وم إ ي ي ه ف دن ق  األح اعة ٨/٤/٢٠٠٧المواف ام الس ي تم ر م ف ة عش الثاني
ـجامع –جتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واالعتماد بكلية الصيدلة إظھراً  ة ـ
د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـوط بمقــأسي دكتور / محم د اأد االستاذ ال شـنوانى لحم

  -عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من :
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسماعيل محمدإالسيد األستاذ الدكتور/ سيد -١
 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون عبدالرحمن براھيمإسيدالسيد األستاذ الدكتور/   -٢
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبجمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور/   -٣
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٤
 صيدلة الصناعية استاذ الحسن خضر السيد األستاذ الدكتور/ سيد  -٥
  مدرس بقسم الصيدالنيـاتمحمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/ -٧
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٨
  معيد بقسم الكيمياء الطبية  عبد الحميد السيد الصيدلي/ محمد كمال  -٩
 ـةـاعيــة الصنـدلـم الصيـد بقسـمعيالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن  -١٠
  معيد بقسم العقاقيــر   زاھرالسيد الصيدلي/ أحمد محمد   -١١
  الطالبة بالفرقــة الرابعـــة  سيد إبراھيمابراھيم محمود الطالب/   -١٢
  الطالبة بالفرقــة الرابعـــة  الطالبة / فاطمة الزھراء مصطفى عبد العال  -١٣
  مسئول إداري بالكليـة   ين شحاته محمد السيد األستاذ / زين العابد  -١٤
  الوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١٥
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٦

  
مو فقد بدأت الجلسة - ل العدد القانونى لصحة انعقاد مجلس إدارة الوحدةــولتكام  ت

  :مناقشة جدول االعمال التالى
  
  م.١١/٣/٢٠٠٧  بتاريخ ) ٢٧رقم ( يق على محضر الجلسة السابقالتصد -١
  .:   تم التصديق رارـــالق
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  م. ١١/٣/٢٠٠٧المنعقد بتاريخ  فى توصيات اإلجتماع السابق تم استعراض ما -٢
  : رارـــالق

  .تم إستعراض التوصيات
  
اد واإلالجودة مناقشة التقرير النھائى للجنة القومية إلدارة مشروع ضمان  -٣ عتم

اريخ  تاذ الدكت١٩/٣/٢٠٠٧بت يدة األس ن الس ل م ـم المرس ومى ـ لوى بي ورة/ س
  .المجولى رئيس اللجنة القومية

  : رارـــالق
ى  التقرير عل ذكورة ب ود الم ام والبن ع المھ م توزي ائى وت ر النھ ة التقري م مناقش ت

  من أجل وضع خطة العمل التنفيذية وفقا للتقرير المذكور.السادة األعضاء 
  
مناقشة إعداد عرض خاص بالوحدة يشمل أنشطة الكلية وأھم إنجازات الوحدة  -٤

  .فى مجال توكيد الجودة واإلعتماد
  : رارـــالق

ل  دة ، الھيك ة الوح الة ورؤي مل رس دة يش اص بالوح داد عرض خ ة إع م مناقش ت
ام  ائھا ع ذ إنش دة من ابقة للوح ازات الس م اإلنج دة ، أھ ى للوح اإلدارى والتنظيم

ويم األداء الوعرض نتائج تحليل اإلستبيانات  م٢٠٠٧عام الى  م٢٠٠٤ خاصة بتق
  .الجامعي

   
  . )Course Specification(توصيف وتقرير المناھج بشأن ورود  -٥

  القـــرار :
تم إ ردتالتى و قراراتتم عرض توصيف وتقرير المناھج للم ى أن ي لى الوحدة عل

  د.ـالتى لم تصل للوحدة بع يرالتقارشكر لكل منسق وإستعجال  خطاب إرسال
  

ى صورة ضوئية  -٦ ة الطالب فى اإلطالع عل ة بأحقي مناقشة قرار مجلس الجامع
  .فى حالة رغبة الطالب فى ذلكمن ورقة اإلجابة 

   : رارـــالق
قرار مجلس الجامعة بأحقية الطالب فى اإلطالع على صورة ضوئية من  تم تدارس

  .ورقة اإلجابة
  
ة  -٧ اكس مناقش امش الف ى ھ ة عل دوة مقام ور ن اص بحض دة والخ وارد للوح ال

دولى الخاص بمجموعة  ؤتمر ال ة  Pearson Assessmentsالم ذى  األمريكي ال
رة من  JW Marriottنعقد للموزعين الدوليين بفندق سوف ي بالقاھرة خالل الفت

ى  ٢٩ ايو  ٣أبريل ال ؤتمرات الرئيسية  م٢٠٠٧م ا بقاعة الم دوة سيتم إقامتھ والن
  م.٢٠٠٧مايو  ٢لفندق يوم با
  
  : رارـــالق

  وان ـــتم عرض وتوزيع صورة من الفاكس الخاص بالندوة المقامة تحت عن
   "عرض أحدث نظم تصحيح اإلمتحانات وإستخراج اإلستبيانات واإلحصاء وتأكيد الجودة"
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  -:ح كل منـــوتم ترشي
- ٢ة  ـــة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوكيل الكلي -السيداألستاذ الدكتور/سيدإبراھيم عبدالرحمن -١

-٣الكلية لشئون التعليم والطالب  جمال أحمد صالح وكيلالسيد األستاذ الدكتور/
  ة ـــة الصناعيــستاذ الصيدلأ - / سيد حسن خضرالسيد األستاذ الدكتور

  مدرس بقسم الكيمياء العضوية  - ور/ عالء عرفات خليفةـــد الدكتـالسي-٤
  .ــة ليالصيد    
  
  

  .والنصف ظھراً الساعة الواحدة ھذا وقد انتھى اإلجتماع فى تمام 
  
  
  

  
  
  
  
  

 

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يم والطالبلوكيل الكلية لشئون التع
  

  

  )أ.د./ جمال أحمد صـالـح(

Faculty of Pharmacy, Assiut Univeristy, Assiut, ٧١٥٢٦, Egypt;  Phone: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨-٠٠٢; Fax.: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 
 ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣٢٧٧٦فاكس:  - ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣١٧١١ت:  –ج.م.ع  - ٧١٥٢٦أسيوط  -جامعة أسيوط  –كلية الصيدلة 

  
 


