
 
  
   

  محضر
  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م٢٢/٣/٨٢٠٠) بتاريخ ٣٨رقم (

  
وم  ي ي ـه ف بتإن ق الس اعة م ٢٢/٣/٢٠٠٨ المواف ام الس ي تم رةف  العاش

ة الصيدلة إصباحاً  ة أسي –جتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلي وط ـجامع
ة  ةـدة وبرئاسـر الوحـبمق د الكلي د صالح عمي ال أحم دكتور / جم السيد االستاذ ال
  -وعضوية كل من : رئيس مجلس إدارة الوحدةو

  
  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثاســماعيل محمد السيد األستاذ الدكتور/ سيد  - ١
  خدمة المجتمع وتنمية البيئة ة لشئونوكيل الكلي  ھناء محمد سيد/ةاألستاذ الدكتور ةالسيد  - ٢
  التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون  حسن فرغلى عزقلالسيد األستاذ الدكتور/  - ٣
 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   - ٤
  بقسم العقاقيـــر أستاذ  زيدان  زيد  إبرھيمالدكتور/ األستاذ السيد   - ٥
  مدرس بقسم العقاقيـــر  محمد رجب يدة الدكتورة/ صابرينالس  - ٦
  مدرس مساعد بقسم الصيدلة الصناعية  م.م./ محمد إيھاب على حسن  - ٧
  المعيد  بقسم العقاقير  ص./ إسالم أحمد محمد العواد  - ٨
  مسئول إداري الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد  - ٩
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر -١٠
 ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١١

  

دة  س إدارة الوح اد مجل حة انعق انونى لص دد الق ـل الع دول  -ولتكامـ ة ج م مناقش ة وت دأت الجلس د ب فق
  االعمال التالى:

  
  -الموضوع األول :

  م٢٦/٢/٢٠٠٨  ) بتاريخ٣٧رقم (رقم  التصديق على محضر الجلسة السابقة 
  القـــرار : 
  تم التصديق.  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  -الموضوع الثانى :
   Course Report    ،Course Specificationمايصل من الـ مناقشة 

   القـــرار : 
  كل من :تكليف 

  رئيس لجنة توصيف وتقرير المقررات   السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد ابرھيم 
  عضو لجنة توصيف وتقرير المقررات    السيدة الدكتورة/ أمانى ســـيد أحمـــــد 

  عضو لجنة توصيف وتقرير المقررات    السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمــــد
لھا  Course Report   ،Course Specification بإســتكمال الـ م ترس ى ل ة  من األقسام الت مع  كتاب

  .سامخطابات إستعجال لھذه األق
  

  -الموضوع الثالث:
إختيار الدورات المطلوبه من المصفوفة التى أرسلھا السيد األستاذ الدكتور/ كمال إمام وورش  

  العمل 
Training Matrix Strategic training plan HRD-TU, HEEP ٢ 

  : القرار
ى الوحدة من مصفو فة التدريب التى وردت التم إختيار عدد من البرامج التدريبية التى وردن ب  

ال  م العالى (المرحلة الثلنية)يمشروع تطويرالتعل دكتور / كم تاذ ال يد األس ى الس اكس ال الھا بالف م إرس وت
  إمام ، رئيس إدارة  المشروعات بالھئية القومية لضمان الجودة.

  -الوضوع الرابع:
  مناقشة آلية تنفيذ الندوات  وورش العملبشأن 

  : القرار
ة تقدم كل لجنة من الل   وم لجن ة وتق دوات وورش العمل المطلوب جان المشكلة بإستكمال كتابة الن

  الندوات بالتنفيذ.
 

  ھذا وقد إنتھى اإلجتماع الساعة الثانية عشر ظھراً 
  
  

  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  

  )حسن فرغلى عزقل./(أ.د
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