
 
  
   

  محضر
  إجتماع مجلس  إدارة وحدة ضمان الجودة  

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
  م٢٦/٢/٨٢٠٠) بتاريخ ٧٣رقم (

  
وم  ي ي ـه ف اءإن ق الثالث اعة م ٢٦/٢/٢٠٠٨ المواف ام الس ي تم رةف  العاش

ة الصيدلة إصباحاً  ة أسي –جتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلي وط ـجامع
ة ـسدة وبرئاـر الوحـبمق د الكلي د صالح عمي ال أحم دكتور / جم ة السيد االستاذ ال
  -وعضوية كل من : رئيس مجلس إدارة الوحدةو

  
  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثاســماعيل محمد السيد األستاذ الدكتور/ سيد  - ١
  خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية لشئونوكيل ال  ھناء محمد سيد/ةاألستاذ الدكتور ةالسيد  - ٢
  التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون  حسن فرغلى عزقلالسيد األستاذ الدكتور/  - ٣
 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد   - ٤
ومدير  ضوية الصيدليةالقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الع  مصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   - ٥

  الوحدة
  بقسم العقاقيـــر أستاذ  زيدان  زيد  إبرھيمالدكتور/ األستاذ السيد   - ٦
  مدرس بقسم العقاقيـــر  محمد رجب السيدة الدكتورة/ صابرين  - ٧
  الفرقة الرابعة  الطالب / حسن عبد الحميد تمام  - ٨
  الفرقة الرابعة  الطالبة/ سارة أحمد أبو المجد   - ٩
  مسئول إداري الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد  -١٠
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١١
 ات ــــمدخل البيانالسيد/ محمود فوزى جودة-١٢

  

دة  س إدارة الوح اد مجل حة انعق انونى لص دد الق ـل الع دول  -ولتكامـ ة ج م مناقش ة وت دأت الجلس د ب فق
  التالى:االعمال 

  
  الموضوع األول:  -١
  م١٩/١/٢٠٠٨  ) بتاريخ٣٦رقم (رقم  التصديق على محضر الجلسة السابقة 

  القـــرار : 
  تم التصديق.  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

  الموضوع الثانى : -٢
وارالسيد األستاذ الدكتورعلى البرنامج الجديد تحت  اشراف   workshopمناقشة عمل    ى/ حسن الھ

  وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث
   القـــرار : 

تاذ  دكتوراإلتصال بالسيد األس وم لشئون ال ة العل ل كلي وارى  وكي ا والبحوثا/ حسن الھ  لدراسات العلي
   Workshopوالتنسيق معه على عمل 

  

  : لثالموضوع الثا -٣
ـ ز ال ام  Course Repot تجھي ى األقس الة ال ةإلرس ة  العلمي دريس بالكلي ى الت ائمين عل ماء الق بأس

  وإعتمادھا من مجالس األقسام.
  رار :ـــالق
ـإع ـداد خطــ قى المــ ع منس ـابات لجمي ـ) مCourse-Coordinators( وادــ ـرفإع ـــ ـاق نمـــ  وذجـ
)Templet(  للـCourse Report    ذلك صورة من نتيجة الفصل من واقع  البرنامج الجديد  وك

  .رسم البيانى لمنحيات تقديرات الموادمع صورة لل ألول للمقرر الدراسى ا
  

  : رابعالموضوع ال -٤
تكمال ــبإس / نادية محفوظ  والسيدة الدكتورة/ أمانى سيد أحمد  األستاذ الدكتورةكل من السيدة تكليف 

   Course Specificationالناقص من الـ 
  : القرار

ـ عمل حصر ل ع ال ا توصيف    Course Specificationجمي رد منھ م ي ى ل ام الت ة األقس ومخاطب
  وذلك بصفة عاجلة. المقرر 

  : خامسالموضوع ال -٥
ىوضع خطة عمل لتنفيذ خطط العمل المطلوبة خالل الثالث شھور السابقة وتوزيع األعباء ع خريطة  ل

  األتية: اللجانتتضمن  عمل واضحة التنفيذ
 Course Specification  -أ 
 Dissemination  - ب 
 Need Assessment  -ج 
 Programe Specification  -د 
 Documentation  -ه 
 Work shops seminar  -و 
  اللجنة العلــيا للمراجعة  -ز 
 

  ھذا وقد إنتھى اإلجتماع الساعة الثانية عشر ظھراً 
  

  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  

  )عزقلحسن فرغلى ./(أ.د
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