
      
  
  
  

  محضر
  مجلس إدارة وحدة ضمان الجودةإجتماع 

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م٢٠٠٩/ ٣/ ٢٩) بتاريخ  ٥٠رقم ( 

وم    ى ي ه ف د   إن ق األح اعة  م ٢٩/٣/٢٠٠٩المواف ام الس ى تم ً ف ر صباحا ة عش  الحادي

ع   اد إجتم ودة واإلعتم دة ضمان الج ة الصيدلة مجلس إدارة وح يوط   –بكلي ة أس ر جامع بمق

تاذ يد األس ة الس دة وبرئاس   الوح

مجلس اإلدارة ومدير المشروع وبعضوية كل الدكتور /جمال أحمد صالح  عميد الكلية  ومدير 

    -من :

  الوظيفة  األســـــــــــم  م

  وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة .   السيدة األستاذة الدكتورة / ھناء محمد سيد   -١

  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب .  األستاذ الدكتور /حسن فرغلى عزقلالسيد   -٢

تمر   السيد الدكتور /مصـــــطفى أحمــد حسين  -٣ وير المس روع التط ذى لمش دير التنفي ودة والم مان الج دة ض دير وح م

  والتأھيل لالعتماد .

  قسم الكيمياء الطبية . رئيس مجلس السيد األستاذ الدكتور ة/  نادية محمد أحمد محفوظ   -٤

  أســــــــــــتاذ بقسم العقــــــــــــاقـــــــــــير .  السيد األستاذ الدكتور /  زيدان زيد إبرھيم  -٥

  أســتاذ بقسم الصيدلة الصناعية .  السيد األستاذ الدكتور / سيد حسن خضر  -٦

  قسم الصيدالنيات .أستاذ ب  السيد األستاذ الدكتور /  فرجانى عبد الحميد محمد  -٧

  مدرس بقسم العقــــــــــــاقـــــــــــير.   الدكتور ة / صابرين رجب محمد  ةالسيد  -٨

  مدرس مساعد  بقسم الصيدلة الصناعية . / جمال عبد الغنى الشاذلى  المدرس المساعدالسيد   -٩

  مراقب الكلية .  السيد األستاذ / زين العابدين شحاته   -١٠

  مسئول إدارى الوحدة .  / لبنى عبد الحميد سيد خضر  السيدة  -١١

  مدخل بيانات الوحدة .  السيد / محمود فوزى جوده   -١٢



 –ھذا وقد إعتذر عن حضور اإلجتماع كل من السيد األستاذ الدكتور / سيد إسماعيل محمد 

  –ت محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و السيدة المدرس المساعد /مروة رفع

  المدرس المساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

  تم مناقشة جدول األعمال التالى:الجلسة ولتكامل العدد القانونى لصحة إنعقاد 

 ٢ /٢٦ ) بتاريخ ٤٩( رقم  الموضوع األول : التصـــــديق على محضــــر الجلسة السابقة 

  م٢٠٠٩/

  :  تم التصــــديــــق.القـــــــــــــــــرار

  

  -مناقشة اآلتى  :  -الموضوع الثانى:

 .  مناقشة إستكمال التقارير المالية والفنية من لجان المشروع 

 . تجميع التقرير المالى من لجان المشروع 

 . فصل الخطة التنفيذية فى الشكل الجديد عن التقرير الفنى 

 الخطة اإلستراتيجية وكذلك باقى لم يتم اإلنتھاء من التقريرالمالى الخاص بلجنة  

 لجان المشروع . 

 . تسليم التقرير الفنى الخاص بلجنة المشاركة المجتمعية 

  . تسليم التقرير الفنى الخاص بلجنة  الخطة التعليمية  

  ذلك المخرجات تسليم التقرير الفنى الخاص بلجنة الدراسات العليا والبحوث وك

. 

 الخاص بلجنة المؤتمرات والندوات . لم يتم اإلنتھاء من التقريرالفنى 

  تم التصــــديــــق.:  القـــــــــــــــــرار

   -الموضوع الثالث  :  مناقشة اآلتى :

   مناقشة ما تم الحصول عليه من مقترحات الطالب  الموجوده فى صناديق

 المقترحات بالكلية .

 ك عرض عقد إجتماع شھرى مع الطالب لعرض الردود على المقترحات وكذل

  الردود فى لوحة اإلعالنات الخاصة بكل فرقة .

  تم التصــــديــــق.: القـــــــــــــــــرار



الموضوع الرابع: القيام بعمل مطوية جديدة خاصة بالمشروع ومن أھم الموضوعات المقترحة 

  لھذه المطوية ھى اللجان الجديدة المستجدة على المشروع وتشكيلھا وتوصيفھا .
  تم التصــــديــــق.: ـــــــــــرارالقــــــ

  
  الواحدة  ظھراً   جتماع الساعة ھذا وقد أنتھى اإل

  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  المدير التنفيذى للمشروع ومدير الوحدة 

  مصـطفى أحمــد حســين) (د./
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