
  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  ٢٦/٧/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٢رقم (

ام الساعة  ٢٦/٧/٢٠٠٨الموافق السبتإنه فى يوم  ة عشرظھرافى تم مجلس إدارة إجتمع  الثاني
تاذ –بكلية الصيدلة وحدة ضمان الجودة  دكتور  جامعة أسيوط  بمقر الوحدة وبرئاسة السيد األس ال

كل من رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة و بحضور  /جمال أحمد صالح  عميد الكلية  و
:-  

  الوظيفة  األســـــــــــم  م
األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   - ١

  عزقل
  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب

د ــطفى أحمـــــالدكتور /مص  - ٢
  حسين

دير ا ودة والم دة ضمان الج دير وح تمر م وير المس روع التط ذى لمش لتنفي
  والتأھيل لالعتماد 

األستذ الدكتور/سيد إسماعيل   - ٣
  محمد

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث 

  ستراتيجيةرئيس لجنة الخطة اإلأستاذ و رئيس قسم الصيدلة الصناعية و   األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر  - ٤
 األستاذ الدكتور/صفاء أحمد  - ٥

  المغازى
  األستاذ بقسم العقاقير 

  أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير  األستاذ الدكتور/زيدان زيد إبرھيم  - ٦
األستاذ الدكتورة/فاتن محمد   - ٧

  مصطفى 
  أســــــــــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــير

الدكتورة/صــــــابرين رجــــــب   - ٨
  محمد

  رس بقســــــــــــم العقاقــــــيرمــــــد

  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة   السيد /زين العابدين شحاته محمد   - ٩
  المســــــئول اإلدارى بالوحـــــــــــــدة  لبنى عبد الحميد خضر -١٠
  المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  زى جودةءمحمود فوالسيد/ -١١

ل ا ال ولتكام دول األعم ة ج م مناقش ة وت دأت الجلس د ب اع  فق اد اإلجتم انونى لصحة إنعق دد الق لع
  التالى:

) بتاريــــخ  ٤١الموضوع األول : التصـــــديق على محضــــر الجلسة السابقة رقم (
  م.١٨/٦/٢٠٠٨

  :  تم التصــــديــــق.القـــــــــــــــــرار
الساعة العاشرة و النصف م من ١٩/٨/٢٠٠٨متابعة يوم لجنة المناقشة زيارة  الموضوع الثانى:

  إلى الساعة الثانية عشر ظھرا.
  .تم مناقشة اإلستعدادات لزيارة لجنة المتابعة   القرار:

  مناقشة ماتم إنجازه من مجموعات العمل و له عالقة بالخطة التنفيذية.:   الموضوع الثالث
  . ماتم إنجازهو مراجعة  تم مناقشة القرار:

لموضوع الرابع: إعداد تقارير فنية للجان المختلفة حتى شھر يوليو مع توضيح ماتم من ا
  إنجازات.
تم متابعة عمل التقارير الفنية للجان وعمل إحصائية لما تم إنجازه من شراء األجھزة و : القرار

  .يھاالتدريب عل



ل عضو و إرفاقھا مناقشة توزيع األعباء فى كل لجنة فى صورة مفصلة لك الموضوع الخامس:
  بالتقرير الفنى   للمجموعات.

  ماتم توزيعه من أعباء فى كل لجنة و إرفاقھا بالتقرير الفنى للمجموعات. :متابعة القرار
وحدة توكيد الجودة  بالجامعة من مستندات  الموضوع السادس :مناقشة ما ھو مطلوب إرساله إلى

.  
  ه إلى وحدة توكيد  الجودة بالجامعة:إلرسال من مستنداتتجھيز ما ھو مطلوب :القرار
مختلف المجاالت  التقرير السنوى عن الوحدة"(األنشطة المختلفة التى تم إنجازھا) فى - ١

المجتمع و تنمية البيئة، شئون الدرسات العليا  الطالب ، شئون خدمة(شئون التعليم و 
  ).و البحوث

 .مقترحات لتحسين أداء وحدة توكيد الجودة - ٢
  م٢٠٠٨/٢٠٠٩ة مستھدفة للعام الجامعى مقترحات و أنشط - ٣

    
  
  

  الواحدة و النصف ظھراً  ھذا وقد أنتھى األجتماع الساعة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  المدير التنفيذى للمشروع ومدير الوحدة 

  (د./مصـطفى أحمــد حســين)
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