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  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  ٣٠/٨/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٣رقم (

ام الساعة  ٣٠/٨/٢٠٠٨الموافق السبتإنه فى يوم  ة عشرفى تم را الثاني مجلس إدارة إجتمع  ظھ
تا –بكلية الصيدلة وحدة ضمان الجودة  دكتور جامعة أسيوط  بمقر الوحدة وبرئاسة السيد األس ذ ال

كل من رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة و بحضور  /جمال أحمد صالح  عميد الكلية  و
:-  

  الوظيفة  األســـــــــــم  م
األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   - ١

  عزقل
  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب

د ــطفى أحمـــــالدكتور /مص  - ٢
  حسين

دير  ودة والم دة ضمان الج دير وح تمر م وير المس روع التط ذى لمش التنفي
  والتأھيل لالعتماد 

األستذ الدكتور/سيد إسماعيل   - ٣
  محمد

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث 

  ستراتيجيةرئيس لجنة الخطة اإلأستاذ و رئيس قسم الصيدلة الصناعية و   األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر  - ٤
  أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير  د إبرھيماألستاذ الدكتور/زيدان زي  - ٦
الدكتورة/صــــــابرين رجــــــب   - ٨

  محمد
  مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

  سم الكيمياء التحليلية الصيدليةمدرس مساعد بق  االدكتورة/ مروة رفعت محمد  - ٩
  ساعد بقسم الصيدلة الصناعيةمدرس م  الدكتور/ محمد أيھاب على حسن -١٠
  مدرس مساعد بقسم العقاقير  ص./ اسالم محمد العواد -١١
  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة   السيد /زين العابدين شحاته محمد  -١٢
  المســــــئول اإلدارى بالوحـــــــــــــدة  لبنى عبد الحميد خضر -١٣
  لمسئول الفنى عن إدخال البيانــــاتا  زى جودةءمحمود فوالسيد/ -١٤

ال  دول األعم ة ج م مناقش ة وت دأت الجلس د ب اع  فق اد اإلجتم انونى لصحة إنعق دد الق ل الع ولتكام
  التالى:

) بتاريــــخ  ٤٢الموضوع األول : التصـــــديق على محضــــر الجلسة السابقة رقم (
  م.٢٦/٧/٢٠٠٨

  ديــــق.:  تم التصــــالقـــــــــــــــــرار
  

  أستعراض األنشطة وتقرير عن وحدة ضمان الجودةمناقشة  الموضوع الثانى:
  تم إستعراض األنشطة من خالل المجاالت اآلتية. القرار:

 الخطة اإلستراتيجية  - ٢    نشر الوعى الثقافى داخل الكلية . - ١
التدريب والندوات وورش  - ٤      توصيف المقررا ت الدراسية. - ٣

  العمل.
م ٢٠٠٨/٢٠٠٩مناقشة المقترحات واألنشطة المستھدفة للعام الجامعى :  لثالثالموضوع ا

  لتحسين األداء وتطوير العملية التعليمية بالكلية.
 م لتحسين األداء وتطوير٢٠٠٨/٢٠٠٩تمت مناقشة األنشطة المستھدفة للعام الجامعى  القرار:

  . .....................................................  العملية التعليمية بالكلية



٢ 

  
مناقشة موضوع نشر الوعى بثقافة الجودة وأھميتھا للعملية التعليمية على الموضوع الرابع: 

  بوسائل مختلفة ٢٠٠٨/٢٠٠٩طالب الفرقة اإلعدادية الجدد للعام الجامعى 
  : القرار
لنشر الوعى  ٢٠٠٨/٢٠٠٩إعداد محاضرات وندوات لطالب الفرقة اإلعدادية  للعام  - ١

  بثقافة الجودة وأھميتھا للعملية التعليمية.
عمل ملصقات (بوستر) توضح رسالة ورؤية وأھداف الكلية ومن خاللھا مشروع  - ٢

 التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد  وأيضا وحدة ضمان الجودة.
التطوير المستمر ات  الخاصة بوحدة ضمان الجودة  ومشروع إعادة طبع المطوي - ٣

وتوزيعھا على طالب الفرقة اإلعدادية من خالل  (األولى والثانية)والتأھيل لالعتماد 
 الحفل التى  تنظمة الكلية كل عام على للطالب الجدد.

إعادة إرسال  صورة ورقية من رسالة ورؤية وأھداف الكلية الى جميع أعضاء ھيئة  - ٤
 لتدريس المشاركين فى تدريس مقررات كلية الصيدلة فى  كلية العلوم ، الطب.ا

عقد لقاء شھرى بين  طالب  الكلية وإدارة الكلية وأعضاء ھيئة التدريس ووضع  - ٥
 . جدول زمنى لھذه القاءات

  
عن حضـور اللقاء الذى تم بين بعض من الفريق اإلدارى بالمشروع  وإدارة  :الخامسالموضوع 
وذلك يوم   لمتابعة مدى تنفيذ المشروعالتطوير المستمر والتأھيل لالعتماد مشروع 

  الدقى) –شارع أحمد عرابى المھندسين  ٩٦بمقر إدارة المشروع  ( ١٩/٨/٢٠٠٨
  القرار:

  ................................................................................... ............................................. ....... تم مناقشة

  وقد حضر القاء كل من:
  .عميد الكلية ومدير المشروع    السيد األستاذ الدكتور/ جمال أحمد صالح -١
  .المدير التنفيذى للمشروع    السيد الدكتور/ مصطفى أحمد حسين -٢
  والطالب.وكيل الكلية لشئون التعليم   السيد األستاذ الدكتور/ حسن فرغلى عزقل -٣
  أستاذ العقاقير وعضو لجنة توصيف البرامج.  السيدة األستاذ الدكتور/ صفاء أحمد المغازى -٤
توصيف وتقرير   ةاستاذ العقاقير ورئيس لجن     السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد ابرھيم - ٤

  المقررات  
  القرار: حضر القاء كل من :

  لكتاب الجامعى): مناقشة الكتب الدراسية (ادسالموضوع السا
  القرار:

  
 : مناقشة تشجيع السابع الموضوع 

  القرار
    

  
  

  الواحدة و النصف ظھراً  ھذا وقد أنتھى األجتماع الساعة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣ 

  ومدير المشروع عميد الكلية 
   ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 ( أ.د./ جمال أحمد صالح )

  المدير التنفيذى للمشروع ومدير الوحدة 

  /مصـطفى أحمــد حســين)(د.
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