
 
  
   

  
  
  محضر

  الجودة واإلعتماد  ضمانجتماع مجلس  إدارة وحدة إ
  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 

 م٢٣/٦/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٩رقم (
  
ة عشر م في تمام الساعة ٦/٢٠٠٧/ ٢٣السبت الموافقه في يوم ـنإ الحادي
باحا  دة إص س إدارة وح ع مجل مان جتم يدلة ض ة الص اد بكلي ودة واالعتم  –الج
ـجامع ـة أسيـ د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـوط بمقـ دكتور / محم تاذ ال د أد االس حم

  -شـنوانى عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من :لا
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون إبراھيم عبد الرحمنسيد السيد األستاذ الدكتور/   ١
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبجمال أحمد صالحلدكتور/ السيد األستاذ ا  ٢
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  ٣
 استاذ الصيدلة الصناعية حسن خضر السيد األستاذ الدكتور/ سيد  ٤
  يدليةاستاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية الص  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   ٥
  مدرس بقسم الصيدالنيـاتمحمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/ ٦
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  ٧
  المعيد بقسم الكيمياء الطبية    محمد كمال عبد الحميد /السيد اصيدلي  ٨
 ـةـاعيــة الصنـدلـم الصيـد بقسـمعيالالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن  ٩
  داري بالكليـة اإلمسئول ال  السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   ١٠
  لوحدةبا دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  ١١
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة١٢

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

  :مناقشة جدول االعمال التالى
  
  م.٦/٥/٢٠٠٧  بتاريخ ) ٢٨رقم ( التصديق على محضر الجلسة السابق -١
  ..:   تم التصديق رارـــالق
  

  هللا الرحمن الرحيم بسم



- ٢ -  

 

 

  . بشأن مناقشة الخطة التنفيذية للكلية وطريقة تنفيذھا من قبل الكلية  -٢
  : رارـــالق

يد دكتور/ س تاذ ال يد األس ن الس ل م م تكليف ك استاذالصيدلة حسن خضر  ت
ال رئيس مجلس قسم حسين أحمد والسيد الدكتور/ مصطفى الصناعية  ائم بأعم الق

فى صورتھا النھائية وإرسالھا   Action Planبوضع الكيمياء العضوية الصيدلية 
  الى اللجنة القومية لمشروع ضمان الجودة واإلعتماد.

  
دار  -٣ ة إلص اد بالجامع ودة واإلعتم مان الج ز ض ه لمرك ات المطلوب أن البيان بش

ى  ة األول ة الجامعي رات المرحل ائج ومؤش ة نت وان دراس نوى بعن اب الس الكت
  .م٢٠٠٦/٢٠٠٧

  : رارـــالق
ة وإعداد م تجميع ا ت ة  هتم استعراض م ات المطلوب ز ضمان لمن البيان مرك
تم ى أن ي ة عل اد بالجامع ودة واإلعتم ات  الج ن بيان اتبقى م ع م تكمال وتجمي إس

  فى أسرع وقت ممكن. ھاوإرسال
  
الل  -٤ ا خ رر لھ اد والمق ودة واإلعتم روع ضمان الج ة لمش ة القومي ارة اللجن زي

  .م ٢٠٠٧نوفمبر  -شھر اكتوبر
  القــرار: 

ات  - ى مجموع دة ال اء الوح يم أعض ة وتقس ة القومي ارة اللجن ز لزي التجھي
 .رة اللجنةبزياوتوزيع المھام الخاصة 

 تجھيز الوثائق الخاصة والمطلوب تقديمھا الى اللجنة عند الزيارة. -
ل األقسام ائرة المشاركة توسيع دالتوصية بكما تم  - ذه من قب فى اإلعداد لھ

 الزيارة عن طريق إرسال خطابات لألقسام بھذا الشأن.
دت ما تم استعراضة فى ورشة العمل مناقشة  -٥ ى عق ارة الت ة التج ة ج –بكلي امع

وان ك  القاھرة  تحت عن اد) وذل ى اإلعتم دم ال ة للتق ة للكلي (تصميم الخطة التنفيذي
  م.٢٠/٦/٢٠٠٧يوم األربعاء الموافق 

  القــرار:
  التوصية بتطبيق ما تم مناقشتة خالل ھذه الورشة. -
ل  - ود وقد تم استعراض توصيات الورشة من قب د محم السيد  الدكتور/محم

ا الصيدالنياتعبد اللطيف والسيد الدكتور ل مدرس  / إكرامي عبد الرحيم خلي
  بالقاھرة. م٢٠/٦/٢٠٠٧ا ورشة العمل يوم ملحضورھ

  .الواحدة ظھراً◌ً الساعة ھذا وقد انتھى اإلجتماع فى تمام 
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  

  )أحمد صـالـحأ.د./ جمال (
Faculty of Pharmacy, Assiut Univeristy, Assiut, ٧١٥٢٦, Egypt;  Phone: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨-٠٠٢; Fax.: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 

 ٠٢- ٠٨٨-٢٣٣٢٧٧٦فاكس:  - ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣١٧١١ت:  –ج.م.ع  - ٧١٥٢٦أسيوط  -جامعة أسيوط  –كلية الصيدلة 
 


