
 
  
   

  محضر
  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م٢٦/٤/٢٠٠٨) بتاريخ ٣٩رقم (

  
  

وم  ي ي ـه ف بتإن ق الس اعة م ٢٦/٤/٢٠٠٨ المواف ام الس ي تم رةف  العاش
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
  -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 ية لشئونوكيل الكل  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
ومدير  ضوية الصيدليةالقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء الع  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   - ٥

  الوحدة
  بقسم العقاقيـــر أستاذ  زيدان  زيد  إبرھيمالدكتور/ األستاذ السيد   - ٦
  المدرس بقسم الصيدالنيات  محمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/   - ٧
  مدرس بقسم العقاقيـــر  محمد رجب السيدة الدكتورة/ صابرين  - ٨
  المعيد  بقسم العقاقير  لعواد/ إسالم أحمد محمد االسيد الصيدلى  - ٩
  مسئول إداري الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد -١٠
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر -١١
 ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٢

  

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

  -الموضوع األول :
  م٢٢/٣/٢٠٠٨) بتاريخ ٣٨(رقم  التصديق على محضر الجلسة السابقة 
  القـــرار : 
  تم التصديق.  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  -الموضوع الثانى :
  تشكيل لجنة الــمناقشة 

Academic standard, Programe Report, Programe specification   
   : القـــرار 

  كل من : منتم تشكيل اللجنة 
  بقسم الكيمياء الطبية أستاذ غير متفرغ  عادل فوزى يوسفالسيد األستاذ الدكتور/  .١
  استاذ الصيدالنيات  تھانى حسن الفحامالدكتورة/ األستاذ السيدة  .٢
  أستاذ العقاقير  صفاء أحمد المغازىالدكتورة/ األستاذ السيدة  .٣
  المدرس بقسم العقاقير    السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد .٤

  -الموضوع الثالث:
 Course Specification  & Course Reportsتشكيل لجنة توصيف وتقرير المقررات (

(  
  : القرار

  كل من : منتم تشكيل اللجنة 
  استاذ بقسم العقاقير  السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد ابرھيم .١
  استاذ مساعد بقسم العقاقير  سيد أحمد انىذ الدكتورة/ أمالسيدة األستا .٢
  مدرس بقسم العقاقير    السيدة الدكتورة/ صارين رجب محمد .٣

  -الوضوع الرابع:
  تجميع ورش العمل الخاصة بكل اللجان

  : القرار
  تجميع ورش العمل الخاصة بكل اللجان وكذلك تم تسليمھا الى لجنة الندوات والمؤتمرات.تم 

  -لخامس:وضوع امال
   )Faculty Annual Report(مناقشة تحضير التقرير السنوى للكلية 

  : القرار
  أستاذ بقسم العقاقير - محمد مصطفى درويشتكلف السيدة األستاذ الدكتورة/ فاتن   

  . Program Specification & Academic Standardوتحديث كل من  
  -الوضوع السادس:

ـاقشــــمن ـة مــــ ام العلميوضوع مخاطبــ اء األقس ـة رؤس ـة داخـ ـل الكليـــــ ـة وخارجھــــ ا ـــ
  .  Clinical Pharmacyة بالــ الخاص     Course coordinators تحديد الــل

  : القرار
ات موج   امج الصيدلة ھإعداد خطاب دريس برن ة المشاركة فى ت ام العلمي ع رؤساء األقس ه لجمي

  . هحد اإلكلينيكية لتحديد منسق كل مقرر على
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  -الوضوع السابع:
  التطوير المستمر والتأھيل لالعتمادللتعريف بمشروع  تصميمھا عرض المطوية التى تم 

  القرار :
ن    تجد م ا يس ل م ى ك وى عل ث تحت ة بحي ة وإصدارھا دوري ذه المطوي ة ھ ى مراجع ل عل العم

 ة للمشروع.اللجان المختلف اأعمال وإنجازات  داخل الوحدة وجميع األعمال التى تقوم بھ
  

  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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