
 

 

  
  
 
  
   

  محضر
  اجتماع مجلس  إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد 

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
 م١٣/١/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٤رقم (

وم  ي ي ه ف ق ان بت المواف اعة ١٣/١/٢٠٠٧الس ام الس ي تم ابعة م ف الس
اًء◌ً  يدلة إ مس ة الص اد بكلي ودة واالعتم د الج دة توكي س إدارة وح ع مجل  –جتم
ـجامع ـة أسيـ د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـط بمقوـ دكتور / محم تاذ ال د أد االس حم

  -شـنوانى عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من :لا
  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسماعيل محمدإالسيد األستاذ الدكتور/ سيد -١
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبل أحمد صالحجماالسيد األستاذ الدكتور/   -٢
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٣
  استاذ بقسم الصيدلة الصناعيةسيد حسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ -٤

 لصيدليـــةاستاذ مساعد  بقسم الكيمياء العضويـةاالسيد الدكتور/ مصـطفي أحمـــد حسـين-٥

  مدرس بقسم الصيدالنيـاتمحمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/ -٦
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٧
  خارجي وـعض -سيوط بأ T٣Aمدير مصنع   السيد الدكتور/ مصطفي حسين عبد الھادي  -٨
  الكيمياء الصيدلية الطبيةم ـقسد بـمعي  محمد كمال عبد الحميد السيد الصيدلي/  -٩
 ـةـاعيــة الصنـدلـم الصيـد بقسـمعيالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن  -١٠
 ويةالصيدليـةــم الكيمياء العضـمعيد بقسالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصــطفى  -١١
   مسئول إداري بالكليـة  السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   -١٢
  الوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١٣
ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٤

  
ـولتكام دةـ اد مجلس إدارة الوح انونى لصحة انعق دد الق ة - ل الع دأت الجلس د ب  فق
دير الوحدة السيد األستاذ الدكتور /عميد الكليةبتقديم  ة وم ء لسادة األعضال التھنئ

بة  اركبمناس د األضحى المب دة و عي ة الجدي نة الميالدي ب  م٢٠٠٧الس ا رح ، كم
ة T٣Aبالسيد الدكتور / مصطفى حسين عبد الھادى مدير مصنع (سيادته  ) لألدوي

  :مناقشة جدول االعمال التالى تمبأسيوط و

بسم هللا الرحمن الرحيم
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  م.٩/١٢/٢٠٠٦  التصديق على محضر الجلسة السابق بتاريخ -١
  .يق:   تم التصد رارـــالق
  
  .الواردة للوحدة إستبيانات الفصل الدراسى األولمناقشة نتائج  -٢
  : رارـــالق

م إ -أ تعراض ت ة س دة والخاصة بالفرق ى وردت للوح تبيانات الت ائج األس نت
ة اء العضوية الصيدلية : األولى للمواد األتي ة  –الكيمي اء التحليلي الكيمي

السادة وإستعجال ، والفسيولوجى والھستولوجى التشريح  –الصيدلية 
غ  دين لسرعة تفري تبيانات المعي ة اإلس د المتبقي دة بع رد للوح م ت ى ل الت

  لمختلف الفرق.
تم  -ب س إدارة ي اء مجل ادة أعض ى للس امج اإللكترون رض للبرن ل ع عم

  كيفية التعامل مع النسخة اإلكترونية لإلستبيان.الوحدة للتعرف على 
ة  -ج لتم مناقشة كيفي ى مع االطالب  تعام امج اإللكترون لإلستبيان فى لبرن

ى  ى الطالب ب اآلل ل الحاس ة (معام ا بالكلي يتم تجھيزھ ى س ل الت المعام
اديميين من  ومعمل اإلتصاالت بالكلية) حيث يكون لكل فرقة مشرفين أك

ل دريس لح ة ت اء ھيئ دين وأعض كالت الخا معي ة المش ل فرق ة بك ص
  وطريقة تحسين األداء.

  
اھج -٣ يف المن ة توص ى وردت  Course Specification( مناقش ) والت

  .تاريخه تىح للوحدة
ـالق اھج ( : رارــ يف المن تعراض توص م اس ) Course Specificationت

  الواردة للوحدة وھى:
   (الفرقةاإلعدادية)   كلية العلوم        مادة علم الحيوان -أ
  رقة األولى)ـالف(    كلية الطب      فسيولوجىالمادة  -ب
  ة األولى)ـالفرق(    كلية الطب      ريحــمادة التش -ج
  ة األولى)ـ(الفرق كلية الصيدلة  مادة الكيمياء العضوية الصيدلية -د

  .بعد توصيف المناھج التى لم ترد قيةكما تم التوصية بمتابعة ب
  
ة تم استعراض نشرة وحدة توكيد الجودة  -٤ والتى ستصدرھا الوحدة بصفة دوري

   .(عربى ، إنجليزى) مطوية للكليةكما تم استعراض 
موافقة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية ومدير الوحدة على اصدار تم  القـــرار :

دة توكي ى لوح رة األول ة النش فة دوري در بص ى ستص ودة والت ن د الج ع
 نشاطات الوحدة من خالل الكلية والعمل على توزيعھا على السادة األعضاء

  بالجامعة. ركز توكيد الجودة واإلعتمادوالسيد األستاذ الدكتور/ مدير م
  (عربى ، إنجليزى).باللغتين لكلية مطوية لالموافقة على اصدار  متكما ت 
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  .) لألدوية بأسيوطT٣Aالتعاون بين الكلية وشركة (توطيد وسائل  مناقشة -٥
  ق :ريتم استعراض كيفية زيادة التعاون مع الشركة عن ط القـــرار :
ارات م -أ ب زي دريس ترتي ة الت اء ھيئ ادة أعض ة والس الب الكلي ة لط يداني

  ) بأسيوط.T٣Aلمصنع (
  أعضاء ھيئة التدريس للمصنع.تنظيم يوم رياضى مع طالب الكلية و -ب
ين شركة ( -ج يم اإلستفادة ب دريب طالب T٣Aتعظ ة عن طريق ت ) والكلي

  الكلية بالمصنع.
دى ا -د ا أب ركة كم ة للش ارات الميداني امج للزي ع برن دكتور/ وض يد ال لس

  .بھذه الزيارات مصطفى حسين عبد الھادى مدير الشركة ترحيبة
  
 Courseالمقرر (مناقشة موضوع توجيه خطابات الى األقسام بتجھيز تقرير  -٦

Programme  ى امعى ) ف ام الج ى األول للع ل الدراس ة الفص نھاي
  م .٢٠٠٦/٢٠٠٧

ـرار : ام القــ ل األقس ى ك ات ال ه خطاب يه بتوجي ر  التوص ز تقري ة بتجھي بالكلي
ام الجامعى  الفصل الدراسىالمقررات عن  ى م ٢٠٠٦/٢٠٠٧األول للع عل

  ع األقسام السادة:أن يقوم بالمتابعة م
ال  -أ دكتور/ جم تاذ ال يد األس يم أالس ئون التلع ة لش ل الكلي الح وكي د ص حم

  والطالب لقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.
دكتور/ س -ب تاذ ال يد األس ئون الس ة لش ل الكلي د وكي ماعيل محم يد اس

دالدراسات العليا والبحوث   دكتور/ محم د اللطيف  والسيد ال ود عب محم
  عن قسم الصيدالنيات.

دكتورة / صابرين  -ج رھيم والسيدة ال د اب دان زي السيد األستاذ الدكتور/ زي
  رجب محمد عن قسم العقاقير.

دكتور/ س -د تاذ ال يد األس ـالس ـيد حسـ ر ـ د اون خض يدلى / محم يد الص لس
  اعية.عن قسم الصيدلة الصنعلى ايھاب 

د حسينـالسيد الدكت -ھـ د  ور/ مصطفى احم ـي / ياسر عب والسيد الصيدلــ
  .عن قسم الكيمياء العضوية   الھادي

  السيد الصيدلى / محمد كمال عبد الحميد عن قسم الكيمياء الطبية. -و
  

  العاشرة مساءً  ھذا وقد انتھى اإلجتماع فى تمام الساعة
  
 

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)
 

  يم والطالبلوكيل الكلية لشئون التع
  

  أ.د./ جمال أحمد صـالـح
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