
  
  

  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢٧/١١/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٦رقم (

  

  إجتمـــع  ◌ً م فـــى تمـــام الســـاعة الحاديـــة عشـــر صـــباحا٢٧/١١/٢٠٠٨الموافـــق الخمـــيسإنـــه فـــى يـــوم 
ـــــــة الصـــــــيدلة  ـــــــس إدارة وحـــــــدة ضـــــــمان الجـــــــودة بكلي ـــــــر الوحـــــــدة وبرئاســـــــة  –مجل ـــــــة أســـــــيوط  بمق   جامع

عميــد الكليــة و رئــيس مجلــس إدارة الوحــدة و بحضــور كــل   -الســيد األســتاذ الــدكتور/جمال أحمــد صــالح 
  -:من

  ةـــدرجــــــــــال  األســـــــــــم  م
سيد إسماعيل  األستاذ الدكتور/  -١

  محمد
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .

ھناء محمد  /ةاألستاذ الدكتور  -٢
  سيد

  الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة. وكيل

األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   -٣
  عزقل

  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب.

مصـــــطفى أحمــد  /الدكتور  -٤
  حسين

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر 
  والتأھيل لالعتماد 

ان زيد زيد األستاذ الدكتور/  -٥
  إبرھيم

  أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير

سيد حسن  األستاذ الدكتور/  -٦
  خضر

  أستاذ الصيدلة الصناعية و رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

صــــــابرين رجــب  الدكتورة/  -٧
 محمد

  مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

  مدرس مساعد بقسم الصيدلة الصناعية  حسن م.م./ محمد إيھاب على  -٨
الصيدلى/ إسالم أحمد محمد    -٩

  العواد
  المعيد بقسم العقاقير

  الطالب بالفرقة الرابعةالطالب/ ھيثم حسن أحمد جاد هللا  -١٠
  مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   م.م./ مروة رفعت الزھيرى -١١
شحاته زين العابدين  السيد / -١٢

  محمد 
  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة 

يد سيد حملبنى عبد ال السيدة / -١٣
 خضر

  المسئول اإلدارى للوحدة

  المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  محمود فوزى جودة السيد/ -١٤

  
  األعمال التالى: ولتكامل العدد القانونى لصحة إنعقاد الجلسة  فقد بدأت الجلسة وتم مناقشة جدول

  وع األول :ــــــالموض
  م.٢٧/١٠/٢٠٠٨) بتاريخ  ٤٥التصديق على محضـر الجلسة السابقة رقم (               

  
  
  



  القــــــــــــــرار:
  ق.تم التصدي               

  
  وع الثانى:ــــــالموض

  متابعة األنشطة المختلفة للمشروع                 
  
  

  عليم والطالب:أوال: أنشطة الت
  -: عن طريقتفعيل البورتفوليو قامت اللجنة ب -١

 البدء بالفرقة اإلعدادية مع المرشدين األكاديميين.  -أ 
 ندوة عن البورتفوليوتم عقد   -ب 
 العديد من المطويات والنشرات.عن طريق عمل  توعية الطالب فى المحاضرات  -ج 
 فى التفريغ. MOEتفعيل األستبيان الطالبى الجامعى فى المحاضرات وإستخدام جهاز   -د 
تفعيله مخاطبة أعضاء هيئة التدريس لعمل المحاضرات والدروس   E-learningنى و يم األلكتر لالتع  -ه 

 العملية على موقع الكلية.
 ).ISBNالترقيم الدولى وأرقام اإليداع لبعض المقررات  (  -و 
 .وطباعتها على أن تكون متاحة لجميع الطالب بالكلية ية ونموذج اإلجابةور انات الدتجميع بعض اإلمتح  -ز 
متابعة الخريجين عن طريق اإلرسال الى شركات األدوية ووزارة الصحة والمستشفيات لمعرفة خريجين   -ح 

 الكلية فى هذه األماكن.
  ثانيا : الدراسات العليا:

ــــــــــــــــــة امناقشــــــــــــــــــة  -١ ــــــــــــــــــىإلتصــــــــــــــــــال بشــــــــــــــــــركات األدوي ــــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــــة إلطالعه ــــــــــــــــــة البحثي    أنشــــــــــــــــــطة الكلي
  وعقد اإلتفاقات بين الكلية وهذه الشركات.

فى مختلف المجـالت لجميع األبحاث المنشورة بواسطة السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية قاعدة بيانات إعداد  - ٢
 .العلمية المصرية والعربية والعالمية

  ثالثا : أنشطة البيئة:
  ل:ات مثر تم تنظيم عدد من الندوات والدو  -١

 .م٢٠٠٨الدفاع المدنى (أعمال اإلطفاء)فى شهر يوليو دورة   - أ
  قوافل طبيةلعداد اإل -٢
 م٢٠٠٨/٢٠٠٩ إعداد تقرير عن إنجازات الكلية خالل الفصل الدراسى األول -٣
  Data baseواإلحصـائية لشـراء الــ  ٢٠٠٨-٢٠٠٥مـن مركـز المعلومـات الدوائيـة   Feedbackتجميع الــ  -٤

 الخاصة بالمركز
  

  -لجنة الخطة اإلستراتيجية وتحديد الفجوة: رابعا :
 .للكلية وتم إنجاز اآلتى :على البدء فى إعداد الخطة اإلستراتيجية موافقة مجلس الكلية  -١
وصــياغتة فــى صــورة نهائيــة عــن طريــق نقــاط القــوة والضــعف التــى تمتلكهــا  SWOTالتحليــل الربــاعى البــدء فــى  -٢

  والتهديدات الكلية لتحديد الوضع الحالى للكلية والفرص
  .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)

  

  (أ.د./ جمال أحمد صالح)
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