
 
  
   

  
  
  محضر

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

 م٩/٧/٢٠٠٧) بتاريخ ٣٠رقم (
  
ام الساعة ٧/٢٠٠٧/ ٩الموافق اإلثنينه في يوم ـنإ  عة مساءً بالسام في تم

دة إ س إدارة وح ع مجل مان جتم يدلة ض ة الص اد بكلي ودة واالعتم ـجامع –الج ة ـ
د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـبمق وطــأسي دكتور / محم د اأد االستاذ ال شـنوانى لحم

  -عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من :
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  سيد اسماعيل محمدالسيد األستاذ الدكتور/   -١
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبل أحمد صالحجماالسيد األستاذ الدكتور/   -٢
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٣
 الصيدلة الصناعية بقسم استاذ حسن خضر السيد األستاذ الدكتور/ سيد  -٤
  ية الصيدليةقسم الكيمياء العضوالقائم بعمل رئيس مجلس   مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   -٥
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٦
  الصيدالنياتبقسم مساعد مدرس   السيد الدكتور/ اكرامى عبد الرحيم خليل  -٧
  داري بالكليـة اإلمسئول ال  السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   -٨
  لوحدةبا ارىداإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -٩
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٠

  

مو فقد بدأت الجلسة - ل العدد القانونى لصحة انعقاد مجلس إدارة الوحدةــولتكام  ت
  :مناقشة جدول االعمال التالى

  
  م.٢٣/٦/٢٠٠٧  بتاريخ ) ٢٩رقم ( التصديق على محضر الجلسة السابق -١
  ..:   تم التصديق رارـــالق
  
ة -٢ ة للكلي ذھا من )  Action Plan(  بشأن مناقشة الخطة التنفيذي ة تنفي وطريق

  . قبل الكلية
  :رارـــالق

دكتور/  تاذ ال يد األس ن الس ل م م تكليف ك ة ت ل الكلي د صالح وكي ال أحم جم
دكتور/  تاذ ال يد األس يم والطالب والس ئون التعل يد حسن خضر لش تاذس م  اس بقس

يدالصيدلة الصناعية  دكتور/ مصطفى  والس د ال ين أحم يس حس ال رئ ائم بأعم الق

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

يدلية  وية الص اء العض م الكيمي س قس تكمال مجل ة وإس   Action Planبمتابع
ة و نحتى يمكفى صورتھا النھائية ووضعھا  ارسالھا فى اعتمادھا من مجلس الكلي

بوزارة التعليم  الى اللجنة القومية لمشروع ضمان الجودة واإلعتمادالمحدد  وعدالم
  .بالقاھرةالعالى 

  

أن  -٣ ة بش اد مناقش ة إعتم ة والخاص ل الكلي ة داخ ا للمراجع ة العلي كيل اللجن تش
  بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية.

  القــرار: 
م    دة ستعرض إت ة والخاصة بوح ة داخل الكلي ا للمراجع ة العلي تشكيل اللجن

ة اد بالكلي د أوصى ضمان الجودة واالعتم ة  وق د الكلي دكتور/ عمي السيد األستاذ ال
  والتى تشكل من:ومدير الوحدة إعتمادھا من مجلس الكلية 

ً             السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية -١   رئيسا
  عضواً   السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -٢
  عضواً       ن التعليم والطالبالسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئو -٣
  عضواً   السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -٤

  ويجوز إضافة أى عضو  آخر الى اللجنة حسب ما تقتضيه األمور.
  

ة لألقسام مناقشة بشأن  -٤ ذلك الخطة إعتماد الخطة البحثي ةوك ة  البحثي من للكلي
  مجلس الكلية.

  ر: القــرا
م    تاذ إت يد األس ى الس د أوص ة وق ام والكلي ة لألقس ة البحثي تعرض الخط س

دة دير الوح ة وم د الكلي دكتور/ عمي أن  ال ن مجلس ب ة م ة البحثي اد الخط تم اعتم ي
  .فى أقرب وقت ممكنالكلية 

  

أن  -٥ ة بش اد مناقش ودة واإلعتم مان الج ز ض ه لمرك ات المطلوب داد البيان إع
اب ا دار الكت ة إلص وان بالجامع نوى بعن ة (لس رات المرحل ائج ومؤش ة نت دراس

  .)م٢٠٠٦/٢٠٠٧الجامعية األولى 
  : رارـــالق

ه ستعراض إتم  ات المطلوب ة البيان اد بالجامع ز ضمان الجودة واإلعتم لمرك
ذه مراجعة بسرعة  وقد أوصى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية ومدير الوحدة ھ

ذه البيانات حتى يمكن موافاة مركز ضما ن الجودة واإلعتماد فى الموعد المحدد لھ
  البيانات.

  

  .العاشرة مساءً 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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