
 
  
   

  
  
  محضر

  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  
  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 

  م٢٠/٩/٢٠٠٧) بتاريخ ٣٢رقم (
  

وم  ي ي ـه ف قإن يس المواف رة ٢٠/٩/٢٠٠٧الخم اعة العاش ام الس ي تم م ف
ة الصيدلة إصباحاً  ة أسي –جتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلي وط ـجامع

ة السيد االستاذ الدكتور / محمد أحمد الشنوانى نائب رئيس ـدة وبرئاسـر الوحـبمق
  -الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل من :

  
  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
  عميد الكليـــــة ومدير الوحدةجمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور/    -١
 كيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثواســماعيل محمدسيدالسيد األستاذ الدكتور/   -٢
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةسيدإبراھيم عبد الرحمنالسيد األستاذ الدكتور/   -٣
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٤
 دلة الصناعية استاذ بقسم الصيحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   -٥
  القائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   -٦
  مدرس  بقسم الصيدالنيات  محمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/   -٧
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٨
  المعيد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية  ادى مصطفىالسيد الصيدلى / ياسر عبد الھ  -٩
  مراقب الكلية  السيد / زين العابدين شحاته محمد  -١٠
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١١
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٢

  

ـولتكام اد مجلس إدارة الوحـ انونى لصحة انعق دد الق ة - دةل الع دأت الجلس د ب  فق
ة لشئون  بتقديم السيد االستاذ الدكتور / محمد أحمد الشنوانى نائب رئيس الجامع

ائمين مجلس إدارة الشكر للسادة أعضاء  خدمة المجتمع وتنمية البيئة الوحدة والق
روع  ى مش ر ل QUAAPعل داد التقري ى إع ذل ف ذى ب ب ال ود الطي نوي لمجھ الس

  ومراجعته.روع ضمان الجودة واالعتماد المرسل للجنة القومية لمش
  :مناقشة جدول االعمال التالى تمو
  
ى محضر الجلسة السابقةا ع األول :والموض -١ م ( لتصديق عل اريخ٣١رق   )  بت
  م.٢٦/٢٠٠٧
  ..:   تم التصديق رارـــالق
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

ة ب بشأن اإلتصال:  الثانىع والموض -٢ ا أن استقبلت اللجن ى سبق لھ ات الت الكلي
  .(علوم ، ھندسة ، زراعة) القومية لمشروع ضمان الجودة واإلعتماد

  .لإلنجازات التى تمت  Documentsالـ الوثائق القيام بتجھيز جميع  -أ
  ونشرة العلوم الصيدلية. تجھيز المعامل البحثية والطالبية -ب
ؤتمرات ، كتيب عن  العلوم نشرةتجھيز المطبوعات ( -ج الصيدلية ، مطبوعات الم
، المصطلحات الخاصة  Terminologyلكلية ، نشرة مركز المعلومات الدوائية ، ا

  . )بتوكيد الجودة
  القرار :
  عن :مسئولة فرقةكل فرق عمل تكون تكوين   

  .لإلنجازات التى تمت  Documentsالقيام بتجھيز جميع الوثائق الـ  -أ
  .تجھيز المعامل البحثية والطالبية ونشرة العلوم الصيدلية -ب
ؤتمرات ، كتيب عن  -ج تجھيز المطبوعات (نشرة العلوم الصيدلية ، مطبوعات الم

، المصطلحات الخاصة  Terminologyالكلية ، نشرة مركز المعلومات الدوائية ، 
  بتوكيد الجودة) .

: بشأن األستفادة من آراء ومقترحات السادة أعضاء مجلس  الثالثع والموض -٣
  .بالمعلومات ة التعريفية للوحدةبتزويد النشر إدارة الوحدة

  القرار : 
اتھم  د الوحدة بمقترح ى تزوي تمت موافقة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عل

  إلصدار النشرة التعريفية الدورية للوحدة.
  

ً  ھذا وقد انتھى   .اإلجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا
  

  م.٣٠/٩/٢٠٠٧تحرير
  محمــــــــود

  
  
  

  ية ورئيس مجلس إدارة الوحدةعميد الكل
 

)صالح أحمد  جمال( أ.د./   
 
 
 
 
 
 

  كيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثو
  

  )(أ.د./سيد إسماعيل محمد 
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