
  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢١/١٢/٢٠٠٨) بتاريخ ٤٧رقم (

  

ً ٢١/٢/٢٠٠٨إنه فى يوم األحد الموافق    إجتمع  م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا
يدلة  ة الص ودة بكلي دة ضمان الج س إدارة وح ة  –مجل دة وبرئاس ر الوح يوط  بمق ة أس   جامع

ي الح الس د ص دكتور/جمال أحم تاذ ال دة و   -د األس س إدارة الوح يس مجل ة و رئ د الكلي عمي
  -بحضور كل من :

  

  الــــــــــدرجـــة  األســـــــــــم  م
األستاذ الدكتور/ سيد إسماعيل   -١

  محمد
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .

األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد   -٢
  سيد

  كلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.وكيل ال

األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   -٣
  عزقل

  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب.

الدكتور/ مصـــــطفى أحمــد   -٤
  حسين

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر 
  والتأھيل لالعتماد 

زيد األستاذ الدكتور/ زيدان   -٥
  إبرھيم

  أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير

األستاذ الدكتور/ سيد حسن   -٦
  خضر

  أستاذ الصيدلة الصناعية و رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

الدكتورة/ صــــــابرين رجــب   -٧
 محمد

  مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

اته السيد / زين العابدين شح  -٨
  محمد 

  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة 

يد سيد حمالسيدة / لبنى عبد ال  -٩
 خضر

  المسئول اإلدارى للوحدة

  المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  السيد/ محمود فوزى جودة -١٠
  

  عمال التالى:ولتكامل العدد القانونى لصحة إنعقاد الجلسة  فقد بدأت الجلسة وتم مناقشة جدول األ
  الموضــــــوع األول :

  م.٢٧/١١/٢٠٠٨) بتاريخ  ٤٦التصديق على محضـر الجلسة السابقة رقم (               
  القــــــــــــــرار:

  تم التصديق.               
  الموضــــــوع الثانى:

ة شة ماتم تجھيزة فى التقرير الفنى والتقرير المالى الممناق                 مشروع  عنقدم من اللجان المنبثق
  التتطوير المستمر والتأھيل لالعتماد .

  - : أوالً : لجنة الخطة اإلستراتيجية وتحديد الفجوة
  م . ٥/١٢/٢٠٠٨-٥/٩تم اإلنتھاء من إعداد التقرير الفنى عن الفترة من  -
  تم اإلنتھاء من إعداد مخرجات األنشطة المختلفة .  -
  سات .تم تكملة جزء السيا -
  تم دراسة ما استجد فى الخطة اإلستراتيجية لجامعة أسيوط . -
  عن موضوع الھيكل التنظيمى للكلية . اإلستعانة بالموجود فى التقرير السنوى تم -
  



  
  
 داخل الكلية واإلستعانة بقانون تنظيم الجامعات وقانون العاملين بالدولة التوصيف الوظيفى البدء فى إتمام -
.  
ؤتمرات  - دوات والم ة الن يس لجن ية رئ هتوص ث أن ا ووردت  حي وط بھ ات المن ات والمھم وم بالواجب اليق

  شكاوى فى ذلك .
 ً   التعليم والطالب : : لجنة شئونثانيا

  . شئون التعليم والطالبالخاص بلجنة  تم اإلنتھاء من التقرير الفنى -
ة  - ة إمكاني ازمناقش تخدام جھ تبيانات بإس غ اإلس م تفري ة OMR ت ركة  ومخاطب ة الش الى لمخاطب م الم القس

  .لعمل دورة للتدريب عليه جھاز لالموردة ل
  .كلية الصيدلة بالبرنامج الدراسى المجانى  طالبمنح دراسية لمناقشة إمكانية تقديم   -
  رسال طلب للقسم المالى لشراء األجھزة .إشراء أجھزة لضبط غياب الطالب ومناقشة إمكانية  -

 ً   الدراسات العليا: لجنة : ثالثا
  . للجنة األنشطة العلميةتم اإلنتھاء من إعداد التقرير الفنى والمالى  -
  . م٢٠٠٧/٢٠٠٨ بالمقارنه بالعام السابقالدراسات العليا كتبة متم مناقشة قلة عدد المترددين على  -
  .م ٢٠٠٧/٢٠٠٨ق تم مناقشة زيادة عدد المترددين على مكتبة الطالب بالمقارنة بالعام الساب -
  عمل صندوق مقترحات خاصة بالمكتبة .مناقشة  -
  الخطة البحثية الخاصة بالجامعة . مناقشة صعوبة ربط الخطة البحثية بالكلية مع -
ولمناقشة إمكانية  - م القب ة وت ة الكلي يم بمجل ة العل مخاطبة بعض األساتذة األجانب للتحك الصيدلية  ومبمجل

  . بالكلية 
 )الدراسات العلياطالب و – الفرق المختلفة بالكليةإستبيانات للمترددين على المكتبة (طالب  عملمناقشة  -
.  

 ً   : يةالمجتمع المشاركةلجنة :  رابعا
  .م ٥/١٢/٢٠٠٨ -٥/٩الخاصة باللجنة تم اإلنتھاء من إعداد التقرير الفنى  -
  .م ٥/١٠/٢٠٠٨ -٥/٧الخاصة باللجنة  المالىتم اإلنتھاء من إعداد التقرير  -
  من :من السادة أعضاء ھيئة التدريس تتكون ولذلك تشكل لجنة إعداد تقرير الموارد المالية والمادية  -
  .رئيس قسم الصيدلة الصناعية  -/ على عبد الظاھر أ.د  -١
  أستاذ الصيدالنيات . –أ .د / محمد جمال عبد المحسن  -٢
  نيات .أستاذ الصيدال –أ.د / فرجانى عبد الحميد عمر  -٣
  .الخاصة بكل لجنة أنشطة المشروع لجان اللجنة مخرجات تم اإلنتھاء من عمل  -

  . قد أنتھى األجتماع الساعة الواحدة ظھراً ھذا و

  

  المدير

  مدير الوحدةللمشروع و التنفيذى

  

  عميد الكلية

  و رئيس مجلس إدارة الوحدة

  

  مصطفى أحمد حسين) (د./

  

  (أ.د./ جمال أحمد صالح)
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