
 
  
   

  
  

  محضر
  جتماع مجلس  إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد إ

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
 م٦/٥/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٨رقم (

  
وم ـنإ ـده في ي ام الساعة ٦/٥/٢٠٠٧الموافق  اإلح ة مساءً م في تم  الثامن

يدلة إ ة الص اد بكلي ودة واالعتم د الج دة توكي س إدارة وح ع مجل ـجامع –جتم ة ـ
د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـط بمقوــأسي 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
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبأحمد صالح جمالالسيد األستاذ الدكتور/   ٢
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  ٣
 استاذ الصيدلة الصناعية حسن خضر السيد األستاذ الدكتور/ سيد  ٤
  استاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   ٥
  مدرس بقسم الصيدالنيـاتمحمد محمود عبد اللطيفيد الدكتور/ الس٦
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  ٧
  لألدوية  T٣A مدير مصطنع  ن عبد الھادىيمصطفى حسالسيد الدكتور/   ٨
 ـةـاعيــة الصنـدلـم الصيـد بقسـمعيالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن  ٩
  مسئول إداري بالكليـة   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   ١٠
  الوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  ١١
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة١٢

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

  :االعمال التالى مناقشة جدول
  
  م.٨/٤/٢٠٠٧  بتاريخ ) ٢٧رقم ( التصديق على محضر الجلسة السابق -١
م التصديق رارـــالق د  .:   ت دكتور/ عمي ة الجلسة رحب السيد األستاذ ال وفى بداي

د الوحدة الكلية  ادى وعمي د الھ دير مصنع  -بالسيد الدكتور/مصطفى حسين عب م
T٣A س إدلألدوي و مجل يوط وعض يد ة بأس ة للس دم التھنئ ا ق دة كم ارة الوح

ة  اء الطبي م الكيمي د بقس د المعي د الحمي ال عب د كم الة الصيدلى/ محم ة رس لمناقش
  .الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء طبية صيدلية)

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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  . من قبل األقساموالمرسلة إستعراض نتيجة الفصل الدراسى األول  -٢
  : رارـــالق

بضرورة دراسة النتائج بصورة علمية ومقارنتھا كتابه خطابات لألقسام يتم 
  .بنتائج األعوام السابقة

  
  .إستعراض عمل موضوعات بحثية للطالب فى مقررات العقاقير -٣
  : رارـــالق

اقير نالتقارير المقدمة من مشرفى الفرقة الثاإستعراض  ة بقسم العق ة والثالث عن ي
راء  رح المجلموضوع إج ة ويقت روعات بحثي الب مش ى الط رة عل يم الفك س تعم

  .جميع األقسام
  
د ـم الكيمـلس قسـتراح مجـإق -٤ دكتور/ محم تاذ ال ار السيد األس ة إلختي ياء الطبي

ة الصيدلة اعبد الفتاح الضوى  م  -ستاذ الكيمياء الصيدلية بكلي ا كمحك ة طنط جامع
  خارجى لمقرر الكيمياء الصيدلية الطبية للفرقة الثالثة.

  القــرار: 
ا (ـدة بتحديد النقاط المطلوب أخذ رأى المحكم الخارجتقوم الوح - ى ى فيھ عل

ى األقسام  اءً ھيئة ورقة عمل) وإرسالھا ال وم األقسام  وبن ه تق ة علي العلمي
 .بتنفيذ رؤية وحدة توكيد الجودة بالكليةباإللتزام المختلفة 

دة  - ن الوح ة م كل لجن وتش داد النم ار آذإلع وب إلختي ذ ج المطل ة التنفي لي
  كالتالى:

األستاذ الغير متفرغ بقسم  -السيد األستاذ الدكتور/ عادل فوزى يوسف  -١
  الكيمياء الطبية.

د  -٢ ماعيل محم يد إس دكتور/ س تاذ ال يد األس ئون  -الس ة لش ل الكلي وكي
  الدراسات العليا والبحوث.

  .استاذ الصيدلة الصناعية -السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر  -٣
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم  -السيد الدكتور/ مصطفى أحمد حسين  -٤

  .الكيمياء العضوية الصيدلية
ا  اتذةكم د األس ار أح س بإختي دبين  يوصى المجل فھى المنت ات الش وم إلمتحان كمق

ررات  ارجى للمق ى أن خ دد عل ان ع يادته بإمتح وم س البيق ن الط ل م وم  قلي وتق
  .المراد مراجعتھا بالمقيم الخارجىمطلوبه الوحدة بعمل تصور للنقاط ال

ة قسم الفسيولوجيا  -٥ داب  -رؤي دريس أو إنت دد ساعات الت ادة ع ة الطب زي كلي
  . تدريس المقرر لمدة عام

  القـــرار :
  . Course speciationيتم مقارنه الالئحة مع مواصفات المقرر 

  
ركة  -٦ وة ش ة  ىلخريج T٣Aدع نة النھائي الب الس ة وط ى الكلي اركة ف للمش

  .برنامجھا التدريبى المقام فى مصانع الشركة فى أسيوط
   : رارـــالق
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لألدوية   T٣Aمدير مصنع  -إستعرض السيد الدكتور/ مصطفى حسين عبد الھادى 
ة  ة النھائي دبأسيوط ماتم فى المناقشة التى جرت مع طالب الفرق رح  وق سيادته إقت

دة شھر ك ى الطالب العمل فى المصنع لم ين  عل ل التعي ار قب رة إختب إتضح أن وفت
د بتنظيم يوصى سيادته وفى العمل فى مجال الصناعة  وامعظم الطالب يرغب المزي

  .من زيارات الطالب للمصنع
  
دة  -٧ ازات الوح طة وإنج ى مجلعرض أنش ودة ـز ضمان الجـركـس إدارة مـعل

اريخـاد بالجـمـواإلعت تاذ ٢/٥/٢٠٠٧امعة بت يد األس ور الس بحض
  .تور/رئيس الجامعةالدك

  : رارـــالق
ة عرض  د الكلي دكتور/ عمي تاذ ال يد األس تعرض الس دة إس ازات الوح أنشطة وانج

ا ز  ضمان الجودة م ٢/٥/٢٠٠٧الموافق  ءوالذى تم يوم األربع ام أعضاء مرك أم
ة ، اد بالجامع ى و واإلعتم رض ويوص م تع ى ل اط الت دارك النق يادته بت ى س اوص

س  افتھا اإلدارة مجل ادم بإض رض الق ى الع وم ف ى أن تق رض عل ل ع دة بعم الوح
دم السيد األستاذ مبدئى أمام مجلس إدارة الوحدة  د ق قبل عرضھا على المجلس وق

 –الدكتور/ عميد الكلية ومدير الوحدة الشكر للسيد الدكتور/ مصطفى أحمد حسين 
رالقائم بعمل رئيس مجلس  ه لع ا قدم ى م اء العضوية الصيدلية عل ض قسم الكيمي
  أنشطة وإنجازات الوحدة.

  
  

  .الحادية عشر مساءاً◌ً الساعة ھذا وقد انتھى اإلجتماع فى تمام 
  
  

  
  
  
  
  

 

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)
 
 
 
 
 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  
  

  )أ.د./ جمال أحمد صـالـح(

Faculty of Pharmacy, Assiut Univeristy, Assiut, ٧١٥٢٦, Egypt;  Phone: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨-٠٠٢; Fax.: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 
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