
 
  
   

  محضر
  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م٩١/١/٨٢٠٠) بتاريخ ٣٦رقم (

  
وم  ي ي ـه ف قإن بت المواف اعة ١٩/١٢/٢٠٠٧الس ام الس ي تم رةم ف  العاش

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

  -ومدير الوحدة وعضوية كل من :
  

  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثاســماعيل محمد السيد األستاذ الدكتور/ سيد  - ١
  يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعل  سيد محمد أحمدالسيد األستاذ الدكتور/  - ٢
 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   - ٣
  القائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   - ٤
  مدرس بقسم العقاقيـــر  محمد رجب السيدة الدكتورة/ صابرين  - ٥
سر عبد الھادى / يا المدرس المساعدالسيد   - ٦

  مصطفى
  قسم الكيمياء العضوية الصيدلية 

  مسئول إداري الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد  - ٧
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  - ٨
 ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة- ٩

  

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

  الموضوع األول :
  م.١٣/١٢/٢٠٠٧)  بتاريخ ٣٥التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (  الموضوع األول:

  القـــرار : 
  تم التصديق.  

  الموضوع الثانى :
  م.٣١/١٠/٢٠٠٧عرض ماجاء فى تقرير المتابعة الخاصة بالزيارة التى تمت يوم 

  القـــرار :  
ا ى ج وة الت عف والق اط الض تعراض نق م إس التقريرءت بيل  ت ب ى س عف عل اط الض ن نق وم

  -:المثال

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  
 .عدم التوعية الكافية برسالة الكلية وأوصت اللجنة 

 تم التركيز على عمل مطويات تتضمن رسالة الكلية وإھدافھا.ي .١
ى عرضھا  .٢ ىوضع نسخة منھا فى بعض الكتب الخاصة بالطالب باإلضافة ال الطالب  عل

 فى المحاضرة األولى من كل مادة.
صورة من رسالة الكلية لوضھعا فى   طبعتجھيز خطابات لألقسام العلمية بالكلية بشأن  .٣

 .الجامعى الكتاب
 ى بداية كل فصل.تكليف رعاية الشباب بتوزيع نسخة من رسالة الكلية على الطالب ف .٤

  الموضوع الثالث:
  .   IlO'sالتعليمية  البرامج مراجعة 

  القـــرار :  
  مراجعة الـILO's  الخاصة بالبرنامج القديم والجديد. 
  عملProgramme specification  .للدراسات العليا  

  الموضوع الرابع:
  مراجعة المناھج من حيث المحتوى والتصميم.

  القـــرار :  
  انة بخبرات الكليات السابقة فى تجربة المقيم الخارجى من حيث طريقة عمله.اإلستع  

  الموضوع الخامس:
  Academic Standards and Benchmarks للدراسات العلياالمرجعية ــير األكاديميــة يالمعا

  القـــرار :  
 ..اإلستعانة بالكليات الخارجية العالمية لتنفيذ المعايير األكاديمية المرجعية

  الموضوع السادس:
  الرد على تقرير زيارة المتابعة الثانى.

  القـــرار :  

  مجموعات :  ثالثتقسيم األعضاء فى الوحدة الى-  
 المجموعة األولى تتولى شئون الدراسات العليا والبحوث. -١
 المجموعة الثانية  تتولى شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -٢

  تعليم والطالبالمجموعة الثالثة تتولى شئون ال -٣

ً عشر  لحاديةاھذا وقد إنتھي اإلجتماع في تمام الساعة    . والنصف صباحا
  م١٩/١/٢٠٠٨تحريرا فى 

  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

  ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

 

  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون 

  )أحمدمحمد  ./سيد (أ.د
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