
 

 

 

 
 

  محضر أجتماع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد 
  جامعة أسيوط  –بكلية الصيدلة 

  م١٨/٧/٢٠٠٥) بتاريخ  ٧رقم ( 
  

جامعة أسيوط  –إجتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية الصيدلة 
ظھرا بمقر الوحدة بالكلية  الساعة الثانية عشر ١٨/٧/٢٠٠٥يوم األثنين الموافق 

برئاسة السيد األستاذ الدكتــــور/ عميــد الكليـــة ومديــر الوحــدة وعضوية كل 
  من:

 

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالبالسيد األستاذ الدكتور/محمـود أحمـد رمضان١
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمـدالسيد األستاذ الدكتور/عبدالمعبودإسماعيل مح٢
 مدرس بقسم الكيمياء العضويــةالصيدليــةالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين٣
 مدرس بقسم العقاقيـــــــرالسيد الدكتور/ ياســر غــالب جـــودة٤
 العضويــةالصيدليـة مدرس بقسم الكيمياءالسيد الدكتور/ عـالء عرفـات خليفة حياهللا  ٥
 مدرس مساعد  بقسم الصيدالنياتالسيد الماجستير/ غريب محمد عبد العال ٦
  معيد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية   السيد الصيدلي ياسر عبد الھادي   ٧
 معيد بقسم الصيدلة الصناعيـــةالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن٨

   -قد تغيب كل من :
  
 التحليليةالصيدليةمدرس مساعد بقسم الكيمياء سيد الماجستيـر/ سامح عبـد الرؤوف أحمدال-١
 مدرس مساعد بقسم العقاقيـــرالسيد الماجستير/ رفعــت بكــر حـامـد  -٢
  الطالب بالفرقة الرابعة  الطالب / محمد جمال عبد هللا  -٣
  قة الرابعةالطالبة بالفر  الطالبة / أميرة خالد محمد حماد  -٤

  
  

  ولتكامل العدد القانونى الالزم لصحة إنعقاد مجلس إدارة الوحدة فقد بدأت الجلسة 
  وتم مناقشة جدول األعمال التالى:

  
 التصديق على محضر الجلسة السابقة. -١

  - :القــــرار  
  تم التصديق      

  
  بشأن إستعراض موقف مشروع نظام الجودة بالكلية . -٢

  - :القــــرار  
   - إستعراض الموقف والذي تضمن األتي :تم 



 

 

 

تم تحديد عدد ثالثة و ثالثون منسق للمواد الدراسية من إجمالي أربعة  -١
  وثالثون منسق . 

 ٣٤مــادة من إجمــــــالي  ١٧لعدد  Course Specificationتم تجھيز الـ  -٢
 % ) .٥٠مــــادة ( 

مــادة (  ٣٤ لعدد سبعة مواد من إجمالي  Course Reportتم كتابة الـ  -٣
٢١.( % 

تم إنجاز ما يقرب مـــن  Programe Specificationتوصيف البرامج   -٤
 % من توصيف برنامج كلية الصيدلة . ٧٥

 % . ٧٠تجميع الوثائق الخارجية : تم إنجاز  -٥
 % .٥٠إعداد التقرير السنوي للكلية : تم إنجاز  -٦
  
  إستعراض موقف األستبيانات المختلفة .  -٣

  - :القــــرار  
تم إستعراض موقف اإلستبيانات والتي إنتھت تقريبا جميعھا وجاري إعداد 

  النسخة من النتائج التي سوف ترسل إلدارة الجامعة . 
  
  إستعراض مؤشرات الجودة في مجال التعليم واإلدارة بالكلية . -٤

  - :القــــرار  
تفاق علي تم إستعراض مؤشرات الجودة في مجاالت التعليم واإلدارة بالكلية واإل

  توعية اإلدارات في إعداد رسائلھا وأھدافھا المستقبلية .
  أقتراح بإنشاء وحدة لشئون متابعة الخرجيين بالكلية .-٥

  - :القــــرار  
  يرفع اإلقتراح للسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية إلتخاذ القرار بإنشاء الوحدة.  

  
عند سحب األوراق            بشأن تصميم أستمارات تمالء بواسطة الخرجيين -٦

  الخاصة بھم . 
  - :القــــرار  

  -يتم تصميم نموذج يمالء بمعرفة الخرجيين يشتمل علي األتي :
األسم ، العنوان الدائم ، البريد الأللكتروني ، مكان العمل إن وجد أو  -

  أستجد .
مكان لمخاطبة الكلية عند تغيير أية بيانات مثل تغيير محل اإلقامة ،  -

 العمل ، رقم التليفون ...الخ . مقر 
كما يتضمن التصميم أيضا تليفون والبريد اآللكتروني الخاص بوحدة 

  متابعة الخرجيين بعد إنشائھا . 
  

-٣ -  
  

  بشأن طلب وحدة تكيف لوحدة توكيد الجودة بالكلية . -٧



 

 

 

  - :القــــرار
  يتم رفع طلب للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية بھذا الشأن.

  
   - أن ترشيح عضويين جديدين بدال من :بش -٨

  السيد الماجستير / سامح عبد الرؤوف أحمد      
  مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية                

  السيد الماجستير / غريب محمد عبد العال       
  مدرس مساعد بقسم الصيدالنيات .                    

  ي بعثات دراسية . نظرا لسفرھما للخارج ف
  - :القــــرار  
يفوض السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بصفته رئيسا للوحـــدة بإختيار   

  عضويين جديدين بدال منھما .

  
  

 ھذ وقد إنتھي اإلجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظھرا .   
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 
مد الشنوانى)( أ.د./ محمد أح  

 أمين الوحدة
 

 
(أ.د./ عبد المعبود إسماعيل محمد)
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