
  
  محضر

  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 
  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة

  م٢٧/١٠/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٥رقم (
إجتمع مجلس  ◌ً م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا٢٧/١٠/٢٠٠٨إنه فى يوم األثنين الموافق

يدلة  ة الص ودة بكلي مان الج دة ض ة الس –إدارة وح دة وبرئاس ر الوح يوط  بمق ة أس تاذ جامع يد األس
  -عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة الوحدة و بحضور كل من :  -الدكتور/جمال أحمد صالح 

  الوظيفة  األســـــــــــم  م
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .  األستاذ الدكتور/سيد إسماعيل محمد  -١
  ة المجتمع و تنمية البيئة.وكيل الكلية لشئون خدم  /ھناء محمد سيدةاألستاذ الدكتور  -٢
  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب.  األستاذ الدكتور /حسن فرغلى عزقل  -٣
ل   الدكتور /مصـــــطفى أحمــد حسين  -٤ مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر والتأھي

  لالعتماد 
  ــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــيرأســ  األستاذ الدكتور/زيدان زيد إبرھيم  -٥
  أستاذ الصيدلة الصناعية و رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية  األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر  -٦
الدكتورة/صــــــابرين رجــــــب   -٧

  محمد
  مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

  عيد بقسم العقاقيرالم  الصيدلى/ إسالم أحمد محمد  العواد  -٨
  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة   السيد /زين العابدين شحاته محمد   -٩
  المسئول اإلدارى للوحدة  خضريد سيد حمعبد الالسيدة /لبنى  -١٠
  المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  السيد/محمود فوزى جودة -١١

  الجلسة  فقد بدأت الجلسة وتم مناقشة جدول األعمال التالى:ولتكامل العدد القانونى لصحة إنعقاد 
  م.٢١/٩/٢٠٠٨) بتاريــــخ  ٤٤الموضوع األول : التصـــــديق على محضــــر الجلسة السابقة رقم (

  :  تم التصــــديــــق.القــــــــــــــرار
  المستمر و التأھيل لالعتماد.زيارة فريق المتابعة لمشروع التطوير ما تم فى الموضوع الثانى: مناقشة 

متابعة وتقييم التؤجل مناقشة ما تم فى زيارة فريق المتابعة لحين  ورود تقرير لجنة : القـــــــــــرار
  المستمر والتأھيل لالعتماد. يرمشروع التطو

  .العالمية ة القياسياألكاديمية كلية و مدى موافقته مع المعايير مناقشة البرنامج الحالى لل:لثالموضوع الثا
عرض المقارنة ويوصى المجلس ببرنامج الكلية ومقارنته مع المعايير القياسية : تم مناقشة القـــــــــرار

قياسية العالمية والقومية على لبين المعايير األكاديمية القياسية لبرنامج الكلية مع المعايير األكاديمية ا
 مجالس األقسام ومجلس الكلية إلعتمادھا.

  .التقارير الفنية المقدمة من لجان مشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد: مناقشة رابعوع الالموض



  لجنةاألبحاث و األنشطة العلمية.التقرير الفنى لأوالً: 
وكيل الكلية لشئون وأستعرض السيد األستاذ الدكتور/ سيد إسماعيل محمد رئيس اللجنة : القــــــــرار

  :والذى تضمنالبحوث  الدراسات العليا و
 م:٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة فى من قبل األقسام تم نشرھا آلية لتجميع األبحاث التى تم وضع  -أ
 )عنوان البحث وملخص البحثما يتم نشره من أبحاث (رسال إلمخاطبة األقسام العلمية بالكلية  - ١

بصفة منتظمة نشرت  تسجيل األبحاث التى حتى يتم  الدراسات العليا و البحوث بالكليةإدارة إلى 
 .ودورية

  .تبلغ الكلية باألبحاث التى يتم نشرھا من قبل األقسام - ٢
إدراج موقع للمجلة العلمية بالكلية على شبكة المعلومات و تحديث وتطوير الموقع بصفة دورية  - ٣

 .( فقط ألف جنيھا ال غير)جنيه١٠٠٠مقابل مبلغ  
بصفة  جيل رسائل الماجستير و الدكتوراهتسمن خاللھا يتم العلمية عمل خطة بحثية لألقسام  - ٤

 .دورية
تشكيل لجنة لتدعيم أواصر التعاون بين شركات الدواء والكلية و ذلك للعمل على حل مشكالت  - ٥

 الدواء فى      الشركات المصرية.
فى عمل إستبيان عن رسالة ورؤية برنامج الدراسات العليا مع اإلستعانة باإلستبيان المعمول به  - ٦

 .كليةبرنامج ال

  : لجنة المشاركة المجتمعية.◌ً ثانيا
وكيل الكلية والسيدة األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد سيد  رئيس اللجنة  التقريرأستعرضت  :القــــــــرار

  :والذى تضمن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مشكالت  ذلك للعمل على حلاون بين  شركات الدواء والكلية والتع لجنة لتدعيم أواصرتشكيل  - ١

 الدواء فى الشركات المصرية.
 ألجھزة الموجودة باألقسام.لقاعدة بيانات تجھيز  - ٢
إدارة للمتابعة داخل األقسام للخطابات الواردة والصادرة و عمل ملف متابعة لتلك إنشاء  - ٣

 الخطابات و توضيح خط سيرھا و ما وصل اليه من تنفيذه بما يتضمنه الخطابات.
التى تم شراءھا من خالل المشروع (مشروع التطوير المستمر و  إستكير لألجھزة تصميـم  - ٤

 التأھيل لالعتماد).
 -العاملين  بالكلية على :عمل خطة لتدريب   - ٥

 نة البيانات .كيبرامج  م 
 .أعمال الدفاع المدنى و مواجھة الكوارث 
 .اإلسعافات األولية 
 .األساليب الحديثة فى اإلدارة 
 الء و الرؤساء.األساليب الحديثة لمعاملة الزم 
  األمن و السالمة فى معامل الطالب للفنيين و المحاضرين و العمال و تشكيل فريق

 عمل للسالمة من قبل الكلية.
 :على أعضاء ھيئة التدريس و معاونيھمعمل خطة لتدريب  - ٦

 .التخطيط اإلستراتيجى 
 ة.ـــامعيـــــــــاإلدارة الج 
 .إدارة الوقت و اإلجتماعات 
 ية و القانونية.الجوانب المال 
 .برامج الميكنة 
 . عمل إستبيان للطالب (فردى) على أعضاء ھيئة التدريس لتحديد اإلحتياجات 

  ثالثاً: لجنة تتوصيف و تقرير المقررات الدراسية:
والذى تضمن  السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد ابرھيم   رئيس اللجنة التقرير ستعرض  إ :القــــــــرار

:  



م  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ى ـــامعـــام الجـــة بالعــــررات الخاصــــــف المقــــول توصيــــوص  - ١
  ).Course Specification( %٨٨٫٥بة ـــبنس

  رابعاً: لجنة أنشطة التعليم و الطالب:
أستعرض التقرير السيد األستاذ الدكتور/ حسن فرغلى عزقل  رئيس اللجنة وكيل الكلية : القــــــــرار

  ليم والطالب  والذى تضمن:لشئون التع
خطة تدريبية  على المقررات اإللكترونية و ما تم تنفيذه و ما تحت التنفيذ و خطة تحويل  وضع  - ١

 المقررات اإللكترنية.
 ).MIS( تطوير نظم المعلومات اإلدارية بالكليةالعمل على  -٢
 شئون الطالب و العاملين.لخطة تدريب وضع  - ٣
 .والبرامج الخاصة ب اآللى ومشتمالته بأجھزة الحاس تزويد الكنتروالت  - ٤
 رامج الخاصة بھا.بتحديد األنشطة داخل الكلية و ال - ٥
عمل إستبيان الفصل  الدراسى المعاونة فى والمدرسين المساعدين اآلتى أسماءھم ب يدين يكلف المع - ٦

 األول:
  المدرس المساعد بقسم الصيدلة الصناعية.    السيد م.م./ محمد إيھاب       
  المعيد  بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية.    السيد ص./ وليد على محمود           

  المعيد بقسم الكيمياء التحليلة الصيدلية.  السيد ص./ محمد محمود عبد الجابر            
  المعيد بقسم الصيدالنيات.    السيد ص./ شھير جرجس ماھر            

  ة و اإلدارة و تحديد الفجوة:جنة الخطة اإلستراتيجية و القيادل: خامسا
  رئيس اللجنة  والذى تضمن:  سيد حسن خضر أستعرض التقرير السيد األستاذ الدكتور/ : القــــــــرار

 .ومتابعة ردود األقسام )SWOT(اإلدارية لعمل  الو األقسام العلميةتم مخاطبة  -
 لعمل ھيكل إسترشادى . للكلية تمھيداعام وضع ھيكل تنظيمى  -
حتى تكون  أى لجنة تشكل داخل الكلية  لتوثيق  ماتقوم به ھذه اللجنة من مجلس الكلية إعتماد -

  لھا الصفة  التنفيذية.
  .ھذا و قد أنتھى األجتماع الساعة الواحدة ظھراً 

  المدير
  التنفيذى للمشروع و مدير الوحدة

  عميد الكلية
  و رئيس مجلس إدارة الوحدة

  
  (د./مصطفى أحمد حسين)

  
  ال أحمد صالح)(أ.د./ جم
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