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  محضرإجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
  ١٨/٦/٢٠٠٨) بتاريخ ٤١جامعة أسيوط رقم ( –كلية الصيدلة 

  
ـه فى يــــإن   ـوم األربعـــ ـاء الموافـــ ام الس ١٨/٦/٢٠٠٨ق ـــ ـفى تم ـاعة العاشـــ رة ـــ

ة الصيدلة ـــان الجـــدة ضمــــس إدارة وحــــصباحا إجتمع مجل ـمعجا –ودة بكلي ـة أســ يوط  ــ
يس  - يد األستاذ الدكتور /جمال أحمد صالح  ـــة الســـــدة وبرئاســـبمقر الوح عميد الكلية ورئ

  -مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وعضوية كل من :
  الوظيفة  األســـــــــــم  م
األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   - ١

  عزقل
  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب

تمر   دكتور /مصطفى أحمد حسينال  - ٢ وير المس روع التط ذى لمش دير التنفي ودة والم دة ضمان الج دير وح م
  والتأھيل لالعتماد 

األستاذ الدكتور/زيدان زيد   - ٣
  إبرھيم

  يرـــــــــــاقــــــــــــتاذ العقــــــــــــأس

الدكتور/ محمد محمود عبد   
  اللطيف

  ــاتصيــدالنيمــــــدرس بقســـــم ال

ب ــــــابرين رجــــــالدكتورة/ص  - ٤
  محمد

  يرــــــم العقاقــــــــــــدرس بقســــــم

المدرس المساعد/مروة رفعت   - ٥
  الزھيرى

  ة الصيدليةـبقسم الكيمياء التحليل

إسالم أحمد محمد  /الصيدلى  - ٦
  العواد

  اقيرــــــم العقــــــــــــــــــمعيد بقس

  ة ــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــــالمسابدين شحاته محمد زين العالسيد /  - ٧
  دةـــــــــــــئول اإلدارى بالوحــــــالمس  لبنى عبد الحميد خضر  - ٨

  المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  محمود فوزى جودة  - ٩
د سيد  توقد أعتذر دكتورة/ھناء محم تاذ ال ل الك -عن اإلجتماع السيدة األس ة وكي ة لشئون خدم لي

  المجتمع وتنمية البيئة
دة  س إدارة الوح اد مجل انونى لصحة إنعق دد الق ل الع ة  –ولتكام م مناقش ة وت دأت الجلس د ب فق

  جدول األعمال التالى:
خ ــــ) بتاري٤٠ر الجلسة السابقة رقم (ــــديق على محضـــــالتص الموضوع األول :

  م٢٤/٥/٢٠٠٨
  ق.ــــديــــالتص :  تمرارـــــــــــــــــالق

اله من اللجان المختلفة لمشروع التطوير ــــم إرســــــتعراض ماتــــسإ -الموضوع الثانى:
  .ل لالعتماد بشأن التقرير الربع سنوىـــــــــــوالتأھيالمستمر 

ـالق تم رارــــــــــــــــ نوى لمشروع : ي ع س ر الرب داد التقري ات الخاصة بإع ع البيان ز جمي تجھي
  تطوير المستمر والتأھيل لالعتماد.ال



٢ 

ث: وع الثال ـمناقش  الموض ة ة ـــ ا لطلب ات العلي اص بالدراس امج الخ ر البرن داد لتقري اإلع
  .الدراسات العليا والبحوث

  :رارــــــــــــــــالق
  والبحوث. العلياتم مناقشة اإلعداد لتقرير البرنامج الخاص بطلبة الدراسات  -١ 
المؤتمر الدولى األول للھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  ــةاقشمن ضوع الرابع:والم

  .م٢٢/٦/٢٠٠٨-٢١ يومى 
ذلك ورش :رارـــــــــــــــــالق ارير و ك ار وتق متابعة ما يصدر عن المؤتمر من توصيات و أفك

  . من خالله ظمتنالعمل التى 
امس: وع الخ ـإس الموض ارير الفنـــ ة التق ة الخاصتعراض ومناقش ة والمالي ـي ان ــــــــ ة بلج

  المستمر والتأھيل لالعتماد      ر ــــــمشروع التطوي
روع ــــلمشا ة والمالية الواردة من لجانــــر الفنيــــريارض التقــــتم ع :رارــــــــــــــــــالق

  اآلتـية.
  األستراتيجية والقيادة واإلدارة.لجنة الخطة  - ١
 ة.ــــــــميــــج التعليــــــــبرامــــة الــــلجن - ٢
 لجنة المشاركة المجتمعية. - ٣
 لجنة توصيف وتقرير المقررات الدراسية. - ٤
 لجنة إعداد ومراجعة التقارير. - ٥

والبحوث وكذلك لجنة الندوات ھذا ولم يتم إرسال التقرير الفنى والمالى  للجنة الدراسات العليا 
  . البرامجوتوصيف  لجنة ووالمؤتمرات 

  .مناقشة ما تم  إعداده فى التقرير السنوى للكلية -الموضوع السادس:
  :رارــــــــــــــــــــالق

  .الالزمة للتقرير السنوى للكليةجميع البيانات ت إعداد ويتم  - ١
  إضافة التقرير الربع سنوى ضمن التقرير السنوى للكلية. - ٢
امن: وع الث ة -الموض ة القومي مناقش ن الھيئ وارد م اكس ال ار الف أن إختي ود بش مان الج ة لض

ى  م ف ذى ت د ال ى التعاق اء عل ة بن تراتيجية للكلي ة األس ل للخط ة عم ع ٥/٣/٢٠٠٨مجموع م م
  مشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد .

ادة واإلدارة  تم  :رارـــــــــــــــــالق ترشيح بعض السادة أعضاء لجنة الخطة اإلستراتيجية والقي
  -:م وتحديد الفجوة وھ

ـالمدي    السيد الدكتور /مصطفى أحمد حسين     -١ ذى لمشــــ ـر التنفي روع ــــــ
  تمر ـــــــالمسالتطوير 
ـوالتأھي             ـل لالعتمــــــــ ـديـــــــاد ومــــــ ر ــــــ
  دة.ــــالوح
س مجلس قسم الكيمياء ــــــــــرئي  السيدة األستاذ الدكتورة/كاملة محمود عمارة - ٢
  حليلة الصيدلية .الت
س مجلس قسم الصيدلة ـــــرئي    السيد األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر - ٣

  الصناعية ورئيس لجنة 
الخطة األستراتيجية والقيادة واإلدارة وتحديد             
  الفجوة.

اء التحليلة ـــــم الكيميـــــتاذ بقســـــأس  السيدة األستاذ الدكتورة/حرية عبد المجيد محمد  - ٤
  ة .ـــــصيدليال



٣ 

اء ـــــسم الكيميـــــتاذ بقـــــأس  السيدة األستاذ الدكتورة/بيكيناز يوسف خشبة - ٥
  لة الصيدلية .ـــــالتحلي
  ير .ــــــــــــاقــــــتاذ العقــــــــــأس  السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم -٦
تبيانات الخاصة  -لموضوع التاسع:ا ات اإلس ل بيان انى تحلي ام بالفصل الدراسى األول والث للع

  بالجامعة. مركز ضمان الجودة إلرسال إلى م ٢٠٠٧/٢٠٠٨الجامعى 
تبيانات  واألراء الحرة الخاصة بالفصل  :رارــــــــــــــــــالق ات األس تم األنتھاء من تحليل بيان

  .دة بالجامعة م وتم إرسالة الى مركز ضمان الجو٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الجامعى  الدراسى األول
  تشكيل لجان جديدة للدراسة الذاتية للكلية مثل: -الموضوع العاشر:

  .لجنة مواجھة األزمات والكوارث (اإلمتحانات ،تسرب األمتحانات،.......) - ١
 لجنة أخالقيات المھنة. - ٢
 داخل الكلية. الجودة وحدة إدارة  - ٣
 .لجنة تنمية الموارد البشرية - ٤
 ل التنظيمى للكلية).للمؤسسة (الھيكالوظيفى التوصيف  - ٥
 إقتراح إنشاء لجنة حرية الرأى. - ٦

 أنشطة  نظر فى كيفية إنشاء اللجان من خالل إدارة الكلية وتدرج ضمن: يالقـــــــــــرار
  .ة تشكيل اللجان الجديدةومتابع مشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد

  
  ھذا وقد أنتھى األجتماع الساعة الثانية عشر ظھرا

  
  

  

  ميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدةع

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  المدير التنفيذى للمشروع ومدير الوحدة 

  (د./مصـطفى أحمــد حســين)
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