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  محضر إجتماع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد

  جامعة أسيوط –بكلية الصيدلة 
  م٢٦/١٢/٢٠٠٥) بتاريخ ١٢رقم (

جامعة  –إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلة   
في تمام الساعة الثانية عشر ظھرا بمقر  ٢٦/١٢/٢٠٠٥أسيوط يوم األثنين 

عميد  –لكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور / محمد أحمد الشنواني الوحدة با
   -الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة  وعضوية كل من :

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان-١
 بيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية الالسيد األستاذ الدكتور/عبدالمعبودإسماعيل محمد-٢
 مدرس بقسم الكيمياء العضويـةالصيدليـــةالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين-٣
 مدرس بقسم العقاقيـــــــرالسيد الدكتور/ ياســر غــالب جـــودة-٤
 مدرس بقسم الكيمياء العضويـةالصيدليـــةالء عـرفـات خليفة حياالسيد الدكتور/ عـ  -٥
 مدرس مساعد بقسم العقاقيـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد  -٦
  معيد بقسم الصيدالنيات  السيد الصيدلي/مصـطفي عبـد الرحمن سيد   -٧
 معيد بقسم الكيمياء الصيدلية الطبيةالسيد الصيدلي /محمـد كمـال عبـد الحميد  -٨
 دلة الصناعيــةمعيد بقسم الصيالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن-٩
 معيد بقسم الكيمياء العضويةالصيدليـةالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصــطفى  -١٠
  مسئول إداري  السيــــدة/ لبنــي عبـــد الحميد سيد  -١١
  مدخـل بيانات  السيــــد / محمــود فــوزي جـودة  -١٢

  
القانوني الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة ولتكامل العدد 

   - وتم مناقشة جدول األعمال التالي :
        ٢٣/١١/٢٠٠٥) بتاريخ ١١التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ( -١

 تم التصديق  القــــــــرار 

ودة أستعراض ماتم في إجتماع مديري وحدات توكيد الجودة في مركز توكيد الج -٢
  ١٨/١٢/٢٠٠٥واإلعتماد بالجامعة في يوم 

إستعرض السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد رمضان وكيل الكلية  القرار : 
لشئون التعليم والطالب ما تم مناقشته بھذا اإلجتماع والذي يمكن تلخيصه في 

   -النقاط اآلتيه :
 والمركز بالجامعة .وضع جميع المعلومات المتاحة بالوحدة علي الربط بين الوحدة  -
تفعيل أنشطة توكيد الجودة مثل اإلستبيانات الدورية وغيرھا وأخذ القرارات  -

المناسبة داخل الكلية قبل إرسالھا للجامعة ومتابعة تنفيذ ھذه القرارات .

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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مخاطبة األقسام المعنية بحل مشكالت الطالب مع األقسام التي تظھر في نتائج  -
ولة الوصول للحل األمثل فيھا مع مناقشة الطالب في اإلستبيانات ومناقشتھا ومحا

 آراءھم التي أبدوھا .
التأكيد على أھمية اإلستبيانات في مجال توكيد الجودة ومناقشتھا والوصول لحلول  -

 علمية لكل ما يظھر بھذه اإلستبيانات.
إتخاذ اإلجراءات المناسبة من إدارة الكلية نحو تفعيل أستبيانات أعضاء ھيئة  -

ريس وذلك ألھميتھا في معالجة كثير من المشكالت مع الطالب وفى طرق التد
التدريس مع أرسال نسخة من قرارات مجلس الجامعة بھذا الشأن لكل أعضاء ھيئة 

 التدريس إلدراك أھمية اإلجراء المتخذ .
 -أعداد ملف لكل منھج أو مقرر يدرس باألقسام يحتوى ھذا الملف على: -

  نف حسب الموضوع وساعات التدريس.محتوى المقرر مرتب ومص  -أ 
 توصيف المقرر توصيفا كامال.  -ب 
 تقرير كامل عن كل مقرر   -ج 
 نظم اإلمتحانات بالمقرر موضوع الدراسة.  -د 

على أن يتم إعتماد المقررات بعد المناقشة في مجلس القسم المعنى ويتم أيضا 
وذج للملئ كنم Tempإرسال نسخة باللغة العربية مع النسخة باللغة اإلنجليزية للـ 

  الصحيح للتقرير باإلنجليزية.
التشديد على سرية كل ما يناقش بوحدة توكيد الجودة وسرية اإلستبيانات بعد  -

 تحليلھا وإبالغ الجھة المعنية بالمالحظات التى وردت فيھا شخصيا .
اإلھتمام بإستبيان العميد مع توزيعه على أعضاء ھيئة التدريس فقط أما بالنسبة  -

 يس القسم فيوزع على أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم.إلستبيان رئ
عند مناقشة إستبيانات أعضاء ھيئة التدريس بالقسم في المقررات يناقش معھا  -

أيضا أستبيان الطالب في ذات المقررات لتعظيم اإلستفادة وتفادى أوجھة القصور 
تالف مع أيجاد حلول مناسبه للمشكالت التى تظھر ورصد مدي التوافق أو االخ

 بينھم مع توثيق ھذه النتائج بوحدة توكيد الجودة بالكلية.
إقتراح بعمل نموذج أو ورقه توضيحية لملئ  –لصعوبه مأل بعض اإلستبيانات  -

 االستبيان وتنفيذه  بصورة صحيحة.
 طباعه جميع اإلستبيانات بمطبعة الجامعة. -
 األمر. تعديل اإلستبيان بما يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية إذا لزم -
التشديد على تقديم التقرير السنوى لألقسام العلمية واإلدارية على أن يكون شامال  -

 لكل أوجه النشاط بالقسم.
 وضع نظام ثابت لتطوير المقررات الدراسية والبرامج بالكلية  -

يتم مراجعته على فترات ثابته بناء على ما يصل لإلدارة من االقسام العلمية بمعرفة لجنه   
سيادة العميد مكونه من سيادته رئيسا وتشتمل على السادة الوكالء والسادة رؤساء األقسام  يشكلھا

 العلمية لوضع الخطة العامة للكلية وتحديد اآلليات المناسبة .
 -إنشاء لجان إتصال في الفرق المختلفة بالكلية تتكون  من :

  ) إثنين من أعضاء ھيئة التدريس ٢عدد ( 
طالب لتلقى الشكاوى من الطالب والرد عليھا مع إنشاء صندوق للشكاوى لكل ) إثنين من ال٢عدد (
 فرقة.
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إنشاء وحدات تنسيق للشراكة بين الكلية والمستفيدين خارج الكلية على أن تضم  -
 الوحدة أعضاء مختلفين من الكلية وأعضاء من الشركات أو المتسفيدين.

 قع وحدة توكيد الجودة.إستعراض ما تم إنجازة في تطوير موقع الكلية ومو -٣
تم إستعراض ما تم مع التشديد على  ضرورة اإلنتھاء من باقى األعمال  القرار :  
 قبل الجلسة القادمة للوحدة.  
إستعراض خطاب السيد األستـــاذ الدكـــــــتور/ عـــادل فـــــوزى يـــــوسف  -٤

رض على مجلس الكلية (االستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية الطبية) المقدم للع
 بخصوص مخرجات المعايير االكاديمية ومخرجات التعليم المقصودة.

 أحيط أعضاء مجلس إدارة الوحدة علما. القرار :  
إستكمال تجميع السيرة الذاتية وقائمة األبحاث الخاصة بكل أعضاء ھيئة التدريس  -٥

 ومعاونيھم .
مطلوبة في أقرب وقت ممكن التشديد على ضرورة إستكمال البيانات ال القرار :  
 وتكليف كل عضو في قسمة بتجميع تلك البيانات.  
إعادة تكليف السادة أعضاء مجلس إدارة الوحدة بشأن ضرورة إصدار النشرة  -٦

 البحثية للكلية .
إعادة تكليف نفس المجموعة السابق تسميتھا مع زيادة األعضاء للمعاونه  القرار :  
 أذا لزم األمر.  
التقارير والمعوقات بمشروع توكيد الجودة بالكلية والتى عرضھا إستعراض بعض  -٧

 السيد الدكتور/ مصطفى أحمد حسين الباحث الرئيسى للمشروع.
  أحيط األعضاء علما . القرار :

  
  ھذا وقد إنتھى اإلجتماع في تمام الساعة الثانية ظھرا .

  

  م.٤/١/٢٠٠٦

  
  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 
 

محمد أحمد الشنوانى) ( أ.د./  

 
 

 أمين الوحدة
 
 

(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faculty of Pharmacy, Assiut Univeristy, Assiut, ٧١٥٢٦, Egypt;  Phone: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨-٠٠٢; Fax.: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 
 ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣٢٧٧٦فاكس:  - ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣١٧١١ت:  –ج.م.ع  - ٧١٥٢٦أسيوط  -جامعة أسيوط  –كلية الصيدلة 

  


