
 
  
   

  محضر
  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م١٣/١٢/٢٠٠٧) بتاريخ ٣٥رقم (

  
وم  ي ي ـه ف قإن بت المواف اعة ال١٣/١٢/٢٠٠٧الس ام الس ي تم عة م ف تاس

ة الصيدلة إصباحاً  ة أسي –جتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلي وط ـجامع
ة ـدة وبرئاسـر الوحـبمق د الكلي د صالح عمي ال أحم دكتور / جم ة السيد االستاذ ال

  -ومدير الوحدة وعضوية كل من :
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثاســماعيل محمد السيد األستاذ الدكتور/ سيد  - ١
السيد األستاذ الدكتور/ سيدإبراھيم عبد   - ٢

 الرحمن
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية ل

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  سيد محمد أحمدالسيد األستاذ الدكتور/  - ٣
 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   - ٤
  صيدليةالقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية ال  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   - ٥
  مدرس  بقسم الصيدالنيات  محمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/   - ٦
  مدرس بقسم العقاقيـــر  محمد رجب السيدة الدكتورة/ صابرين  - ٧
على / محمد إيھاب السيد المدرس المساعد  - ٨

  حسن
  قسم الصيدلة الصناعية  

/ ياسر عبد الھادى  المدرس المساعدالسيد   - ٩
  مصطفى

  مياء العضوية الصيدليةقسم الكي 

  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 م مناقشة جدول  -د الق دأت الجلسة وت د ب فق
  االعمال التالى:

  الموضوع األول :
  م.١٠/١١/٢٠٠٧)  بتاريخ ٣٤رقم ( التصديق على محضر الجلسة السابقة  الموضوع األول:

  القـــرار : 
  تم التصديق.  
  

  لرحمن الرحيمبسم هللا ا



- ٢ -  

 

 

  الموضوع الثانى :
ة والخاصة بمشروع التطوير المستمر مرا  ة بالكلي جعة ما تم إنجازة من قبل األقسام العلمية المختلف

  والتأھيل لإلعتماد.
   القـــرار : 

مراجعة جميع المستندات المقدمة من جميع رؤساء مجالس األقسام والخاصة بمشروع التطوير  تم 
   ية الخطط اإلستراتيجية الخاصة بھا.وقدمت جميع األقسام العلمالمستمر والتأھيل لإلعتماد 

  
  الموضوع الثالث:

  .إنجازة من مجموعات لجان مشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد مراجعة ما تم 
   القـــرار : 

  تم مراجعة اإلنجازات المقدمة من اللجان المختلفة وھى:
يم لجنة التعليم والطالب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ سيد مح -١ ة لشئون التعل ل الكلي د وكي مد أحم

  والطالب.
ة  -٢ ل الكلي د وكي دكتور/ سيد اسماعيل محم لجنة الدراسات العليا والبحوث  برئاسة السيد األستاذ ال

  لشئون الدراسات العليا والبحوث.
رحمن   -٣ د ال راھيم عب يد اب دكتور/ س تاذ ال يد األس ة الس ة  برئاس ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ة خدم لجن

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
  .اإلحتياجاتلجنة  -٤
  

ً ھذا وقد إنتھي اإلجتماع في تمام الساعة    . العاشرة والنصف صباحا
  

  م٢٦/١٢/٢٠٠٧ تحريرا فى
  
  
  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

  ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  

 

  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون 

  )أحمدمحمد  ./سيد .د(أ
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