
  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢١/٩/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٤رقم (

وم  ام الساعة  م٢١/٩/٢٠٠٨الموافق األحدإنه فى ي اءافى تم مجلس إدارة وحدة ضمان إجتمع   التاسعة مس
عميد  -ر /جمال أحمد صالح ذ الدكتوجامعة أسيوط  بمقر الوحدة وبرئاسة السيد األستا –بكلية الصيدلة الجودة 
  الكلية 

  -كل من :رئيس مجلس إدارة الوحدة و بحضور  و
  الوظيفة  األســـــــــــم  م
األستاذ الدكتور/سيد إسماعيل   - ١

  محمد
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .

  و تنمية البيئة. وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  األستاذ الدكتور/ھناء محمد سيد  - ٢
األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   - ٣

  عزقل
  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب.

الدكتور /مصـــــطفى أحمــد   - ٤
  حسين

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

  ـتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــيرأســـــــــــ  األستاذ الدكتور/زيدان زيد إبرھيم  - ٥
  أستاذ الصيدلة الصناعية و رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية  األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر  - ٦
  مدرس بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية  الدكتور/عالء عرفات خليفة  - ٧
الدكتورة/صــــــابرين رجــــــب   - ٨

  محمد
  العقاقــــــير مــــــدرس بقســــــــــــم

  مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  م.م./ مروة رفعت محمد  - ٩
  مدرس مساعد بقسم الصيدلة الصناعية  م.م./ محمد أيھاب على حسن -١٠
  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة   السيد /زين العابدين شحاته محمد  -١١
  لمسئول الفنى عن إدخال البيانــــاتا  السيد/محمود فوزى جودة -١٢

  فقد بدأت الجلسة وتم مناقشة جدول األعمال التالى:  الجلسةولتكامل العدد القانونى لصحة إنعقاد 
  .م٣٠/٨/٢٠٠٨) بتاريــــخ  ٤٣الموضوع األول : التصـــــديق على محضــــر الجلسة السابقة رقم (

  ـق.:  تم التصــــديــــــــــــــرارالقـــ
تم مناقشة و أستعراض ماتم تنفيذه فى صياغة الخطة التنفيذية للمشروع على النموذج  الموضوع الثانى:

  المرسل من قبل الھيئة القومية لضمان جودةالتعلم  و االعتماد.
ة تم إستعراض الخطة التنفيذية للمشروع حسب النموذج المرسل من الھيئة القومية لضمان جود :رارـــــــــــالق

  التعليم العلى و االعتماد.
 الجزء الخاص بالدراسات العليا من المشروع.  –عرض السيد أ.د./سيد إسماعيل محمد  - ١
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.   –عرض السيدة أ.د./ھناء محمد سيد  - ٢
 الجزء الخاص باألنشطة التعليمية.  –عرض السيد أ.د./حسن فرغلى عزقل  - ٣
 الجزء الخاص بالمصداقية واألخالقيات،الجھاز اإلدارى. –ض السيد د./ياسر غالب جودة عر - ٤

  إعداد التقارير الفنية و المالية لمشروع التطوير المستمر و الـتأھيل لالعتماد. :الموضوع الثالث
  وحدة ضمان الجودة.  تم إستعراض و مناقشة التقارير الفنية و المالية و إستعجال ما لم يصل إلى: رارــــــــالق

  للعام الجامعى الجديد. ◌ً الموضوع الرابع: مناقشة و متابعة إعداد المطويات و النشرات إستعدادا



: تم متابعة و إستعراض  المطويات و النشرات التعريفية و ذلك فى إطار فاعليات التعريف بمشروع القرار
  تنسيق مع لجنة الندوات  و المؤتمرات . التطوير المستمر و التأھيل لالعتماد الدورية و ذلك بال

  م.٢٠٠٨/٢٠٠٩الموضوع الخامس:توزيع أعباء أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية خالل العام الجامعى 
: تم مناقشة و إستعراض أنشطة المشروع المختلفة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية و توزيع القرار

  األعباء كالتالى:
ت العليا و البحوث من خالل السيد أ.د./ سيد إسماعيل محمد وكيل الكلية لشئون متابعة أنشطة الدراسا - ١

 الدراسات العليا و البحوث.
وكيل الكلية   –متابعة أنشطة الخدمات المجتمعية فى المشروع من خالل السيدة أ.د./ ھناء محمد سيد  - ٢

 لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
رامج الدراسية و األستبيانات فى المشروع من خالل السيد أ.د./ حسن متابعة األنشطة التعليمية و الب - ٣

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب. -فرغلى عزقل 
 –متابعة أنشطة توصيف و تقرير المقررات  فى المشروع من خالل السيد أ.د./ زيدان زيد إبرھيم  - ٤

 رئيس لجنة توصيف و تقرير المقررات الدراسية.
  لتقارير و اإلعالم و التوعية من خالل السيدة د./صابرين رجب محمد.متابعة أنشطة ا - ٥

    

ءالحادية عشر مسا قد أنتھى األجتماع الساعة ھذا و
 ً◌
.  

  
  
  المدير

  التنفيذى للمشروع و مدير الوحدة 

  
  

  عميد الكلية                  
ة الوحدة و رئيس مجلس إدار            

  
  (د./مصطفى أحمد حسين)

                           
  (أ.د./ جمال أحمد صالح)               
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