
 
  
   

  محضر
  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م١٠/١١/٢٠٠٧) بتاريخ ٣٤رقم (

  
وم  ي ي ـه ف قإن بت المواف رة ١٠/١١/٢٠٠٧الس اعة العاش ام الس ي تم م ف

ة الصيدلة إصباحاً  ة أسي –جتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلي وط ـجامع
ة ـدة وبرئاسـر الوحـبمق د الكلي د صالح عمي ال أحم دكتور / جم ة السيد االستاذ ال

  -ومدير الوحدة وعضوية كل من :
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثاســماعيل محمد السيد األستاذ الدكتور/ سيد  - ١
السيد األستاذ الدكتور/ سيدإبراھيم عبد   - ٢

 الرحمن
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية ل

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  سيد محمد أحمدالسيد األستاذ الدكتور/  - ٣
 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   - ٤
  صيدليةالقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية ال  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   - ٥
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الدكتور/  - ٦
  مدرس  بقسم الصيدالنيات  محمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/   - ٧
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  - ٨
  م الصيدلة الصناعية المدرس المساعد بقس  على حسنالسيد الماجستير/ محمد إيھاب   - ٩
/ ياسر عبد الھادى  الماجستيرالسيد   -١٠

  مصطفى
  بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية المدرس المساعد 

  المعيد بقسم العقاقير   السيد الصيدلى /أحمد محمد زاھر  -١١
  مسئول إداري الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد  -١٢
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   ضرالسيدة/ لبنى عبد الحميد خ  -١٣
 ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٤

  

اد مجلس إدارة الوحدة  انونى لصحة انعق دد الق ـل الع م مناقشة جدول  -ولتكامـ دأت الجلسة وت د ب فق
  االعمال التالى:

  الموضوع األول :
  م.٢٧/١٠/٢٠٠٧)  بتاريخ  ٣٣رقم ( التصديق على محضر الجلسة السابقة 

  القـــرار : 
  تم التصديق.  
  
  

  الموضوع الثانى :
ة للسادة أعضاء الفريق اإلداري  مناقشة  دكتور/ رئيس الجامع الدعوة المقدمة من السيد األستاذ ال

والتنفيذي لمشروع ضمان الجودة واإلعتماد لحضور اللقاء الخاص بحملة التوعية لمشروع التطوير 
  المستمر والتأھيل لإلعتماد .

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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   القـــرار : 
عرض الدعوة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة علي السادة أعضاء الفريق  تم 

اإلداري والتنفيـــــــــذي لمشــــــــروع ضمان الجودة واإلعتماد لحضور اللقاء الخاص بحملة التوعية 
ــــــاد ( المرحلة الثانية لتطوير التعليم ) في لمشروع التطوير المستمــــــــر والتأھيــــــــــل لإلعتمـــ

  ) بالمبنـــــــــي اإلداري للجامعة .٢تمام الساعة العاشرة يوم الثالثاء بقاعة المناقشات رقـــــــم (
  الموضوع الثالث:

مناقشة إنتھاء المرحلة األولي من إنشاء نظام داخلي لمشروع ضمان الجودة واإلعتماد وبدء 
  انية .المرحلة الث
   القـــرار : 

تمت مناقشة اإلنتھاء من المرحلة األولي  إلنشاء نظام داخلي لمشروع ضمان الجودة واإلعتماد وبدء 
  المرحلة الثانية .

  تمت وضع خطة عمل لمراجعة كل األعمال التي تم اإلنتھاء منھا . -
للعام الجامعي     Course Specification , Course Reportعةتمت مراج -

 م .٢٠٠٦/٢٠٠٧
  :رابعالموضوع ال

  مناقشة كيفية إستخدام البرنامج الجديد لتقرير المقرارات .
   القـــرار : 

ر  ار توصيف وتقري د إلظھ امج الجدي ذا البرن تخدام ھ ة إس ى وكيفي امج اإللكترون ة البرن ت مناقش تم
  .م٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الجامعي األول والثانٮالدراسين  المقررات الدراسية للفصلين 

  :خامسالموضوع ال
  اإلقتراح بعمل محاضرات توعية في مجال ضمان الجودة واإلعتماد .بشأن 
  القرار:

  -:تم تكليف كل من
  رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية  -السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر -١
 المدرس بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية .السيد الدكتور/ عالء عرفات  -٢

  التوعية فى مجال ضمان الجودة واإلعتماد.بتنظيم محاضرات 
  الموضوع السادس:

  لكل المقررات .  Course Specificationمراجعة الـ 
  القرار:

ـ  وب لل ر من نموذج مكت ى وضع أكث اق عل م األتف وإطالع أعضاء   Course Specification ت
  -ل من :كتم تكليف  إلشراف علي ھذا الموضوعلو ھيئة التدريس عليھا

  .رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية الطبية  –أ.د./ نادية محمد محفوظ السيدة-١
  .األستاذ بقسم العقاقير  -أ.د./ زيدان زيد ابرھيم السيد-٢
  .األستاذ المساعد بقسم العقاقير  –السيدة  د./ أمانى سيد أحمد -٣
طفي -٤ ادي مص د الھ ر عب تير / ياس يد الماجس م -الس اعد بقس درس المس وية  الم اء العض الكيمي

  الصيدلية .
  الموضوع السابع:

  . Postgraduate specificationمناقشة موضوع توصيف مقررات الدراسات العليا 
  :القرار
وم  د يق يد اسماعيل محم دكتور/ س تاذ ال يد األس ا والبحوث  -الس ة لشئون الدراسات العلي ل الكلي وكي

وم  –رى الدكتور/ حسن الھوا األستاذ  لسيدباإلتصال با ة العل دوة أو وكيل كلي امج وعمل  ن عن البرن
  .سيادته ومن يختارھمأكثر عن ھذا الموضوع يحاضر فيھا 

  الموضوع الثامن:
ل من  امج   Programe Specification   ،Programe Reportتجھيز وكتابه ك الخاص ببرن

  الصيدلة اإلكلينيكية.
  القرار:

  -:تم تكليف كل من 
  األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات .دكتور/السيد على إبراھيم السيد األستاذ ال-١
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امج الصيدلة  –السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام -٢ أستاذ الصيدالنيات والمسئول عن برن
ـة.  د اللطيف -٣اإلكلينيكيـــ ود عب د محم دكتور/ محم يد ال م الصيدالنيات . –الس درس بقس بوضع الم

ررا توصيف وتقرير البرن امج لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية وكذلك تحديد منسق البرنامج ومنسقوا المق
  ت الدراسية لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية وعمل رؤية عن كيفية التعامل مع األقسام المشتركة.

  الموضوع التاسع:
  مناقشة موضوع الخطة اإلستراتيجية للكلية .

  القرار:
تراتيجية للي ة اإلس ن   كتم وضع الخط ة م ف  ١٠-٧لي نوات ويكل د س دكتور/ مصطفى أحم يد  ال الس

يدلية اء العضوية الص م الكيمي س قس يس مجل ال رئ ائم بأعم ين الق ع  حس ال م تاذ باإلتص يد األس الس
يم والطالب االدكتور/ ن ة للخطة اإلستراتيجية لصر الشيمى وكيل كلية  العلوم لشئون التعل وضع رؤي

  للكلية .
  العاشر: ضوعالمو
  قشة موضوع رفع وتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس. منا

  القرار:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -تم تكليف السيد األستاذ الدكتور/ سيد ابراھيم عبد الرحمن

تتناسب مع إحتياج كل  البيئة بوضع رؤية لدورات تدريبية لرفع وتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس 
  .عضو 

  حادى عشر:الموضوع ال
  .  Stakeholdersدورة الـ تفعيل 
  القرار:

رحمن  ة  -يكلف السيد األستاذ الدكتور/ سيد ابراھيم عبد ال ة لشئون خدمة المجتمع وتنمي ل الكلي وكي
ل  يم والطالب بتفعي وم لشئون التعل ة العل ل كلي البيئة بسؤال السيد األستاذ الدكتور/ نصر الشيمى وكي

  .وعمل إستبيانات عنھم  Stakeholdersدورة الـ 
  
  

  :الموضوع الثانى عشر
  .مناقشة موضوع الكتاب الجامعى 

  القرار:
ه  بتحديد حديد ثالث محكمين خارجيين للقيامتم اإلتفاق على ت اب الجامعى بالمقارن مستوى جودة الكت

اب اوين وشكل الكت ب والعن ة التبوي ة وكفائ دى دق ث( م ن حي ات اآلخرى م ب الصادرة بالجامع  بالكت
ى مراجع ة ف ه والدق عوطباعت ة المراج ى وحداث وى العلم ة وتسلسل المواضيع  ة المحت وسالمة اللغ

   وتناسب حجم المحتوى العلمى مع عدد الساعات المخصصة لكل موضوع).
  ھذا وقد إنتھي اإلجتماع في تمام الساعة الواحدة ظھرا .

  
  م١١/١١/٢٠٠٧ تحريرا فى

  
  
  
  

  الوحدةعميد الكلية ورئيس مجلس إدارة 

  ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  

 

  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون 

  )أحمدمحمد  ./سيد (أ.د
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