
 
  
   

  
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة   محضر
  م٢٤/٥/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٠رقم (  وطجامعة أسي –كلية الصيدلة 

  
ام الساعة م ٢٤/٥/٢٠٠٨ الموافق السبتإنـه في يوم  جتمع إصباحاً  عشرالحاديةفي تم
س إدارة وح ـمجل ـدة ضمـ ـان الجـ ـودة بكليــ ـة الصيدلـ ة أسي –ة ـ دة ـلوحر اـوط بمقـجامع

ة وـوبرئاس د الكلي د صالح عمي ال أحم دكتور / جم تاذ ال يس مجلس إدارة الوحدةة السيد االس  رئ
  -وعضوية كل من :

  
  

  الوظيفة  اإلســـم  م
  التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون  حسن فرغلى عزقلاألستاذ الدكتور/  - ١
 اعيةرئيس مجلس قسم الصيدلة الصنحسن خضراألستاذ الدكتور/ سيد   - ٢
ومدير  القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية  مصطفى أحمد حسينالدكتور/   - ٣

  الوحدة
  بقسم العقاقيـــر أستاذ  زيدان  زيد  إبرھيمالدكتور/ األستاذ   - ٤
  مدرس بقسم العقاقيـــر  محمد رجب الدكتورة/ صابرين  - ٥
  يمياء التحليلية الصيدليةبقسم الك  / مروة رفعت  المدرس المساعد  - ٦
  المعيد  بقسم العقاقير  الصيدلى/ إسالم أحمد محمد العواد  - ٧
  داري الكلية اإلمسئول ال  زين العابدين شحاته محمد  - ٨
  بالوحدة دارىاإلالمسئول   لبنى عبد الحميد خضر  - ٩
 ات ــــل البيانادخالمسئول الفنى عن إ محمود فوزى جودة-١٠

  

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

  م٢٦/٤/٢٠٠٨) بتاريخ ٣٩(رقم  التصديق على محضر الجلسة السابق  -وع األول :ــالموض
  تم التصديق.   : القـــــــــــــرار

ة وأنشطة أستعراض    -الموضوع الثانى : ة عن مشروع التطوير المستمر اللجان المختلف المنبثق
   .ادــــــــــــوالتأھيل لالعتم
رض   : القـــــــــــــرار تم ع طة ي روع التطأنش ن مش ة ع ة والمنبثق ان المختلف ـاللج ـوير المسـ تمر ـــــ
ة       اد ــــــوالتأھيل لالعتم فة دوري ك بص طة وذل ذه األنش ع ھ ة  جمي ومتابع

  .(أسبوعياً)
ـاس  -ث:وع الثالـالموض ـتعراض ومناقشـــــــ ارير الفنيـــــ ـة التق ـة والماليـــــ ـة  الخاصـــــ ة ـــــ

   العتماد      بلجان مشروع التطوير المستمر والتأھيل 
  -تم عرض جميع التقارير الفنية والمالية الواردة من لجان المشروع :  : القـــــــــــــرار

  دارة.لجنة الخطة اإلستراتيجية والقيادة واإل -١
 لجنة البرامج التعليمية. -٢
 لجنة المشاركة المجتمعية. -٣
 لجنة توصيف وتقرير المقررات الدراسية. -٤
  لجنة إعداد ومراجعة التقارير. -٥

  مناقشة توصيف وتقرير المناھج الدراسية.   -وع الرابع:ـوضمال
  .العمل على متابعة وتجميع توصيف وتقرير المقررات الدراسية -١  : القـــــــــــــرار

  بسم هللا الرحمن الرحيم



- ٢ -  

 

 

ة ــــــأرس -٢     ررات الدراسية لطلب ال خطابات الى مجالس األقسام لعمل توصيف المق
  الدراسات العليا.

ـمناقش   -وع الخامس:ـوضمال م إرسة ـــــــــــ ا ت ـم أن ـــــ ام بش الس األقس ى مج اھج اله ال راح من إقت
  المتفوقين. دراسية للطلبة
  متابعة ردود األقسام واإلستمرار فى مخاطبة األقسام  بشأن ھذا الموضوع.  : القـــــــــــــرار

ن   -وع السادس:ـوضمال دم م ر المق ـين التقري ـد حسـ ـطفى أحمـ دكتور / مصـ يد ال دير  -الس الم
مان الج    التنفيذى لمشروع التطوير  دة ض دير وح اد وم ل لالعتم تمر والتأھي ة المس ودة بكلي

ـد ـــالعم    ورشة عن   جامعة أسيوط -الصيدلة  ومى األح ل المقامة بمقر الھيئة بالقاھرة ي
(معايير الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم     م تحت عنوان ٢٠٠٨مايو  ١٩-١٨واإلثنـين الموافق 

ة  -مجدى عبد الوھاب قاسم     ور/ ــلسيد األستاذ الدكتاوالذى حاضر فيھا   العالى ) يس الھيئ رئ
  .واالعتماد  جودةال القومية  لضمان

ا ورشة العمل والخاصة بــــــتم إس  : رارـــــــــــــالق ى تناولتھ ايير تعراض  جميع الموضوعات الت مع
ـمؤسس    الدراسة الذاتية  الىـــــ يم الع يم   ات التعل ن تعم ى يمك رين حت ع الحاض ى جمي عل

   .اإلستفادة من موضوعاتھا
ل التقرير المقدم من   -السابع:وع ـوضمال ى عزق ة  -السيد األستاذ الدكتور/ حسن فرغل ل الكلي وكي

الب    م ــــــلشئون التعلي ن   والط ـور ع روع  هحض ة بمش دوة تعريفي    CIQAPن
ا    ب الوادى المرحلة الثانية بجامعة جنو ق  بقن اء المواف وم الثالث اريخ ي  م٢٠/٥/٢٠٠٨بت
   ستاذ الدكتور/ كمال إمام والتى  حاضر فيھا السيد األ

  نائب مدير مشروعات التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد.                                               
ذلك تم عرض موضوعات دليل االعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالى    : القـــــــــــــرار وك

  .)(الدورة الثانيةفى رض نماذج التقدم للمشروع كما تم ع  التنفيذية    تعديالت  الخطة 
  ھذا وقد إنتھى اإلجتماع الساعة الثانية عشر ظھراً 

  
  

  

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  المدير التنفيذى للمشروع ومدير الوحدة 

  )مصـطفى أحمــد حســين./(د
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