
 
  
   

  
  
  محضر

  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  
  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 

  م٢٧/١٠/٢٠٠٧) بتاريخ ٣٣رقم (
  

وم  ي ي ـه ف بتالإن ق س رة ٢٧/١٠/٢٠٠٧المواف اعة العاش ام الس ي تم م ف
ة الصيدلة إصباحاً  ة أسي –جتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلي وط ـجامع

دكتور / ـسدة وبرئاـر الوحـبمق د صالحة السيد االستاذ ال ال أحم ة  جم د الكلي عمي
  -وعضوية كل من :ومدير الوحدة 

  
  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور/ سيداســماعيل محمد  - ١
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية السيد األستاذ الدكتور/ سيدإبراھيم عبد الرحمن  - ٢
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  سيد محمد أحمدالسيد األستاذ الدكتور/  - ٣
 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   - ٤
  لصيدليةالقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية ا  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   - ٥
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  - ٦
  مدرس  بقسم الصيدالنيات  محمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/   - ٧
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  - ٨
  مياء العضوية الصيدليةالمعيد بقسم الكي  السيد الصيدلى / ياسر عبد الھادى مصطفى  - ٩
  المعيد بقسم العقاقير   السيد الصيدلى /أحمد محمد زاھر  -١٠
  مسئول إداري الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد  -١١
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١٢
 ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٣

  

د ـل الع اد مجلس إدارة الوحدة ولتكامـ انونى لصحة انعق دأت الجلسة -د الق د ب م مناقشة جدول  فق وت
  االعمال التالى:

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  ع األول :والموض
  م.٢٠/٩/٢٠٠٧)  بتاريخ  ٣٢رقم ( لتصديق على محضر الجلسة السابقةا 

  القـــرار : 
  تم التصديق.  

  ع الثانى :والموض
م ة لض ة القومي ارة اللجن دول زي تعراض ج م إس وم ت ك ي ة وذل اد للكلي ودة واإلعتم ان الج

  م.٣١/١٠/٢٠٠٧
  القـــرار: 

  تم وضع الجدول التالى والذى يوضح مواعيد اإلجتماعات والزيارات 
  النشاط  الوقت  اليوم والتاريخ

األربعاء 
  م٣١/١٠/٢٠٠٧

٨٫٤٥  ٨٫٣٠  دير الوحدة والسيد األستاذ ا ة وم وب إجتماع مع السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلي ة أو من ين دكتور/ رئيس الجامع ل
  عنه.( مكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية)

١٠٫١٥  ٨٫٤٥  (قاعة مجلس الكلية) إجتماع مع السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والوكالء والسادة أعضاء مجلس إدارة الوحدة  
١١  ١٠٫١٥   .(قاعة مجلس الكلية) إجتماع مع الطالب من الفرق المختلفة  
١١٫٤٥  ١١   إســتراحة 

١٢٫٤٥  ١١٫٤٥  .جولة اللجنة فيما تم إنجازه منذ الزيارة األولى  
 .زيارة صاالت اإلمتحانات الجديدة والمدرجات التى تم تكييفھا  

١٫٤٥  ١٢٫٤٥  امة.مقابالت لمتابعة ما يتم تحديده من اإلنجازات الھ  
٢٫٣٠  ١٫٤٥  .(قاعة مجلس الكلية) جلسة منفردة لفريق الزيارة  
٢٫٤٥  ٢٫٣٠   ة وكالء والسادة أعضاء مجلس إدارة الوحدة وأعضاء ھيئ ة والسادة ال د الكلي جلسة مع السيد األستاذ الدكتور/ عمي

  التدريس ومعاونيھم. (قاعة اإلحتفاالت بمبنى ب )

   لث:الموضوع الثا
  .يادة العلميةتفعيل نظام الر

  القــرار :
ة عن طريق  وزيعھم تم تفعيل نظام الريادة العلمي ى ت اء عل دريس بن ة الت تقسيم أعضاء ھيئ

  .داخل الكنتروالت وبإضافة المعيدين والمدرسين المساعدين
   الموضوع الرابع:

  ة.تقديم كل ما تم إنجازة لعرضة على السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية ومدير الوحد  
  القرار:

دكتور/  تم عرض السادة أعضاء ھيئة التدريس  كل ما تم إنجازة وقد أوصى السيد األستاذ ال
  متبقي من المستندات لعرضھا على اللجنة.ل  الاعميد الكلية ومدير الوحدة إلستكم

  الموضوع الخامس:
  .تصميم برنامج كمبيوتر جديد لتسھيل إعداد تقارير المقررات 
  : القــرار

  بة السيد األستاذ الدكتور/ حسن محمد حسن الھوارى لتجـھــيز البرنامج.مخاط
  

  الموضوع السادس:
  ستكمال الساعات المكتبية من األقسام.إ
  القــرار :

دريس إعداد خطابات رسمية لألقسام ألرسال بيان يوضع الساعات المكتبية  لكل عضو ھيئة ت
  بكل قسم.

  :بعالموضوع السا
  .بشأن المؤتمر العلمى محاضر مجالس األقسام

  القــرار :
إلرسال محاضر المؤتمر العلمى تجھيز خطابات وإرسالھا الى رؤساء مجالس األقسام 

لألقسام والسيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب إلرسال كل ما يتعلق بالمؤتمر 
  .العلمى للكلية

  
  لثانية عشر ظھراً ھذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة ا

  م.٢٧/١٠/٢٠٠٧تحرير
  



- ٣ -  

 

 

  
  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

)صالح أحمد  جمال( أ.د./   
 
 
 
 
 

  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  
  

  ) احمد (أ.د./سيد محمد

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 

  


