
 
  
   

  
  
  محضر

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

 م٢٦/٨/٢٠٠٧) بتاريخ ١٣رقم (
  
ة عشر م في تمام الساعة ٢٦/٨/٢٠٠٧ األحد الموافق ه في يوم ـنإ الحادي
ـة أسيــجامع –الجودة بكلية الصيدلة ضمان جتمع مجلس إدارة وحدة إصباحاً  وط ـ

د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـبمق دكتور / محم تاذ ال د اأد االس ـنوانى لحم ب ش نائ
ة ورئيس  المشرف علىرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الكلي

  -مجلس اإلدارة وعضوية كل من :
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لسيدإبراھيم عبد الرحمنالسيد األستاذ الدكتور/   -١
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبجمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور/   -٢
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٣
 استاذ بقسم الصيدلة الصناعية حسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   -٤
  قسم الكيمياء العضوية الصيدليةالقائم بعمل رئيس مجلس   مصطفى أحمد حسينكتور/ السيد الد  -٥
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٦
  لوحدةبا دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -٧
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-٨

  

مو فقد بدأت الجلسة - انونى لصحة انعقاد مجلس إدارة الوحدةل العدد القــولتكام  ت
  :مناقشة جدول االعمال التالى

  
  م.٩/٧/٢٠٠٧  بتاريخ ) ٣٠رقم ( التصديق على محضر الجلسة السابق -١
  ..:   تم التصديق رارـــالق
  
أن  -٢ وارد بش اكس ال ة الف ة إمناقش ة القومي ن اللجن ة م ى الكلي روع إلل دارة مش

ر السنوى راتقارير المقررات والبرسال إسرعة ضمان الجودة ب مج والتقري
  م٢٠٠٦/٢٠٠٧،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦لعامى 

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  :رارـــالق
ة إلدارة إ ىتم إعداد التقارير المطلوبة ومراجعتھا وجار ة القومي ى اللجن رسالھا ال

  مشروع ضمان الجودة بالقاھرة.

  
اب مطلوبه لمركز ضمان البيانات المناقشة بشأن  -٣ الجودة بالجامعة إلصدار الكت

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

  : رارـــالق
دكتور/ البيانات المجلس بأنه تم ارسال احيط  ى السيد األستاذ ال المطلوبة ال

  .م٧/٨/٢٠٠٧بتاريخ رئيس الجامعة 
  
ي -٤ دكتور/ رئ ى السيد األستاذ بشأن خطاب السيد األستاذ ال وارد ال ة ال س الجامع

اريخ  اد بت ودة  واإلعتم مان  الج دة ض دير وح ة م د الكلي دكتور /عمي ال
د عرض أنشطة وإنجازات ٨/٧/٢٠٠٠٧ ا عن م والخاص بالنقاط الواجب مراعاتھ

  .الوحدة.
  : رارـــالق

ت رورة  تم ية بض ز وإالتوص تكمالتجھي اص ب س رض الخ طة الع أنش
  .جال ضمان الجودةوإنجازات الوحدة فى م

  

  .العاشرة مساًء◌ً الساعة ھذا وقد انتھى اإلجتماع فى تمام 
  

  م.٢٠٠٧/ ٢٦/٨تحريرا 
  محمــــــــود

  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  

  )أ.د./ جمال أحمد صـالـح(
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