
 

 

 
  
   

  
  

  محضر
  اجتماع مجلس  إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد 

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
 م١١/٢/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٥رقم (

  
وم  ي ي ه ف ق ان بت المواف اعة ١١/٢/٢٠٠٧الس ام الس ي تم ة  م ف الثامن

اًءً◌ إ يدلة مس ة الص اد بكلي ودة واالعتم د الج دة توكي س إدارة وح ع مجل  –جتم
ـجامع د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـوط بمقــة أسيـ 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 والطالبجمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور/   -٢
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٣
  مدرس بقسم الصيدالنيـاتمحمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/ -٤
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٥
  خارجي وـعض -سيوط بأ T٣Aمدير مصنع   / مصطفي حسين عبد الھاديالسيد الدكتور  -٦
  الكيمياء الصيدلية الطبيةم ـد بقسـمعي  محمد كمال عبد الحميد السيد الصيدلي/  -٧
 ـةـاعيــة الصنـدلـم الصيـد بقسـمعيالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي حسـن  -٨
 ويةالصيدليـةــم الكيمياء العضـيد بقسمعالسيد الصيدلي/ ياسر عبد الھادي مصــطفى  -٩
  معيد بقسم العقاقيــر   زاھرالسيد الصيدلي/ أحمد محمد   -١٠
  مسئول إداري بالكليـة   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   -١٠
  الوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١١
ات ــــنمدخل البياالسيد/ محمود فوزى جودة-١٢
  الفرقــة الرابعـــة  مصطفى عبد العالالطالبة / فاطمة الزھراء   -١٣

  
مو فقد بدأت الجلسة - ل العدد القانونى لصحة انعقاد مجلس إدارة الوحدةــولتكام  ت

  :مناقشة جدول االعمال التالى
  
  م.١٣/١/٢٠٠٧  التصديق على محضر الجلسة السابق بتاريخ -١
  .صديق:   تم الت رارـــالق
  

بسم هللا الرحمن 
 الرحيم
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اركة  -٢ وير بالمش ة التط راجعين لمرحل راء الم ة النظ يم لجن ودة تقي ة مس مناقش
  بكلية الصيدلة جامعة أسيوط وكذلك استمارة تغذية الرأى الراجعة المرفقة.

ة النظراء الم : رارـــالق يم لجن ود مسودة تقي تم رتم استعراض بن ى أن ي اجعين عل
ذه التعل ال ھ يم وارس ذا التقي تيفاء ھ يس اس ى رئ ات ال ة إلدارة يق ة القومي اللجن

  .مشروع ضمان الجودة واإلعتماد
  
  .بالكليةتطوير المناھج لتشكيل لجنة بشأن  -٣
ـالق ة  : رارــ و ھيئ ن عض ة م اھج بالكلي وير المن ة لتط كيل لجن ة تش ت مناقش تم

  تدريس ممثل لكل قسم من األقسام التالية:
  ى.قسم الفارماكولوج -٧        قسم العقاقير -١  
  قسم الميكروبيولوجى. -٨      قسم الصيدالنيات -٢  
    قسم الكيمياء الحيوية. -٩    قسم الصيدلة الصناعية. -٣  
  قسم الكيمياء التحليلية. -٤  
  قسم الكيمياء الطبية. -٥  
  قسم الكيمياء العضوية. -٦  

  
  مناقشة نتائج إستبيانات الفصل الدراسى األول الواردة للوحدة. بشأن -٤
  : رراـــالق

دة  -أ ى وردت للوح تبيانات الت ائج األس تعراض نت م إس المواد ت ة ب والخاص
  اآلتية :

  الفرقة اإلعدادية      اإلحصاء والرياضيات -١  
  الفرقة اإلعدادية        الكيمياء الفيزيائية -٢

  ألولـىالفرقة ا      الكيمياء العضوية الصيدلية -٣  
  الفرقة األولـى  التشريح والفسيولوجى والھستولوجى -٣  
  الفرقة الثانيـة      إدارة إعمــال صيدليـة -٤  
  الفرقة الثانيـة      عقاقــــــــــير -٥  
    الفرقة الثانيـة      الصيدالنيــــــات -٦  
  الفرقة الثالثـة        الصيدالنيــــات -٧
  الفرقة الثالثـة        الفارماكولوجى -٨
  الفرقة الثالثـة          اقـيرالعق -٩

  
  
  . مناقشة تطوير وتجديد اإلستبيان الخاص بتقويم األداء الجامعى -٥

ـرار : م  القــ دريس ت ة الت اء ھيئ ن بعض أعض ى وردت م ات الت ة المقترح مناقش
ة  ة التعليمي تالئم مع العملي بالكلية بشأن تحديث اإلستبيان الخاص بحيث ي

يدلية وم الص ع العل ب م ا يتناس ذا  بم ة ھ تكمال مناقش تم اس ى أن ي عل
  الموضوع بالجلسات القادمة عند استكمال ورود باقى المقترحات.

  .عن اإلمتحانات ستبيان للسادة الممتحنين الخارجيينإ بشأن توزيع -٦
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ـالق ى  : رارــ ة عل ة بالكلي ام العلمي تعراض ردود األقس م اس ادة ت تبيانات الس اس
ارجيين  ين الخ الل امتحالممتحني امعى خ ام الج ى للع ى األول ل الدراس ان الفص

دين م ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ادة المعي ف الس تم تكلي ى أن ي سعل اء مجل إدارة  أعض
ة فى امتحان بتوزيع ھذه اإلستبيانات خالل تواجد السادة الممتحنيين الوحدة  بالكلي

  لفصل الدراسى الثانى.ا
  
راح مناقشة بشأن  -٧ ةاقت ام اإلداري تبيان خاص باألقس ة وضع اس يوضح  بالكلي

  مدى كفاءة العمل اإلدارى داخل الكلية لتحسين وتطوير ھذا األداء.
ى أن بتم الموافقة على وضع تصور ل : رارـــالق ذا اإلستبيان عل ود ھ تم تكليف ن ي

ادة  ى الس ة عل تبيان وعرض ذا اإلس ور لھ ذا التص ع ھ ة بوض ب الكلي يد مراق الس
  األعضاء.

  
ة ) Web Site(الوحدة استعراض صفحة بشأن  -٨ على  شبكة المعلومات جامع

   أسيوط على أن تكون ھذه الصفحة ضمن صفحة الكلية.
ذلك صفحة صفحة تصميم  تم تكليف السادة المعيدين بمتابعة القـــرار : الوحدة وك

ة  ه الكلي بكة ومراجع ى ش رھا عل ل نش ات قب وعات والمعلوم الموض
  المعلومات.

  
أن  -٩ ارات ميدابش ب زي ة ترتي ة مناقش الب الكلي ة لط ن ني رفين م احبة مش بمص

  ) بأسيوط.T٣Aالسادة أعضاء ھيئة التدريس لمصنع (
ـرار : ة  القــ اء ھيئ ة وأعض ة للطلب ارات ميداني امج زي ع برن تعراض وض م اس ت

دريب طالب فى مجال تعظيم اإلستفادة ل) بأسيوط T٣Aالتدريس لمصنع ( ت
  الكلية بالمصنع.

  
ام  بشأن مناقشة موضوع تقرير -١٠ عن نتيجة إمتحان الفصل الدراسى األول للع

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧الجامعى 
  لتجھيز لجميع األقسام العلمية بالكلية  ية بإرسال خطاباتصتم التو القـــرار :

  م٢٠٠٧/  ٢٠٠٦الجامعىللعام تقرير عن نتيجة إمتحان الفصل الدراسى األول        
  

  مساءً  ية عشرالحادھذا 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

Faculty of Pharmacy, Assiut Univeristy, Assiut, ٧١٥٢٦, Egypt;  Phone: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨-٠٠٢; Fax.: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 
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