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جامعة 
  أسيوط

  لية الصيدلةك  

  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢٦/١/٩٢٠٠) بتاريخ ٤٨رقم (

  

ً ٢٦/١/٢٠٠٩الموافق اإلثنين إنه فى يوم  ة عشر صباحا ام الساعة الحادي   إجتمع  م فى تم
يدلة  ة الص ودة بكلي مان الج دة ض س إدارة وح ة ج –مجل دة وبرئاس ر الوح يوط  بمق ة أس   امع

عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة الوحدة و بحضور   -السيد األستاذ الدكتور/جمال أحمد صالح 
  -كل من :

  الــــــــــدرجـــة  األســـــــــــم  م
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .  سيد إسماعيل محمد أ.د./   -١
تطوير المستمر مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع ال  ى أحمــد حسينمصـــــطفد./   -٤

  والتأھيل لالعتماد .
  . رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية  أ.د./ نادية أحمد محمد محفزظ  
زيدان زيد  األستاذ الدكتور/  -٥

  إبرھيم
  . أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير

صــــــابرين رجــب  تورة/الدك  -٧
 محمد

  . مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

الصيدلى/ إسالم أحمد محمد    -٩
  العواد

  . المعيد بقسم العقاقير

زين العابدين شحاته  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

  
ل ى عزق يد أ.د./ حسن فرغل يم والطالب و  - وقد  إعتذر كل من الس ة لشئون التعل ل الكلي يدة وكي الس

ة  -األستاذ الدكتورة / ھناء محمد سيد   ة المجتمع وتنمي ة ووكيل الكلية لشئون خدم يد حسن البيئ يد أ.د./ س الس
الخطة اإلستراتيجية ، عن الحضور  لظروف اإلمتحانات الشفوية خضر  أستاذ الصيدلة الصناعية رئيس لجنة 

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

  
  م.٢١/١٢/٢٠٠٨ ) بتاريخ  ٤٧يق على محضـر الجلسة السابقة رقم (التصد  وع األول :ــــــالموض

وفى بداية الجلسة قدم السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين مدير الوحدة والمدير  قتم التصدي  القــــــــــــــرار:
 مجلس سمحفوظ أستاذ ورئيأحمد السيدة األستاذ الدكتورة / نادية محمد التھنئة بإنضمام التنفيذى للمشروع 

  عضواً لمجلس إدارة الوحدة متمنياً لسيادتھا دوام التوفيق . قسم الكيمياء الطبية 
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  م.٥/١٢/٢٠٠٨ - ٥/١٠مناقشة تجھيز التقرير المالى فى الفترة حتى  وع الثانى:ـالموض
 القــــــــــــــرار:

 م.٢٧/١/٢٠٠٩جان لتجھيز التقرير المالى بحد أقصى لمخاطبة رؤساء ال  - أ

اد   لثالث :الموضوع ا بشـــأن اإلعــــالن عن المؤتمــر الســـنوى األول لمركــز ضمـــان الجودة واإلعتم
م تحت عنوان "الجودة فى التعليم العالى تجارب ٤/٢٠٠٩/ ٩ – ٨أكتوبر بالقاھرة وذلك من  ٦جامعة 

  وخبرات".  
 القــــــــــــــرار:

ة أ.د ة ومخاطب ل الكلي ؤتمر داخ ور الم ن حض ن ع ل يعل تمر والتأھي وير المس روع التط دير مش / م
  . إلمكانية مساھمة المشروع فى دفع نفقات المؤتمر (اإلشتراك وبدل السفر)لإلعتماد 

ابقة   :الرابع الموضوع  رة الس ن الفت روع ع الل المش ن خ ام م طة األقس أن أنش  – ١/٧/٢٠٠٨بش
  م٣٠/٩/٢٠٠٨

 القــــــــــــــرار:
م تضمين ھذه األنشطة ٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٩ام جميعھا عن الفترة من قسوصول الردود من األ

  ضمن التقرير الفنى.

اآلراء الحرة لعرضھا   :الخامسالموضوع  ة الخاص ب يس الجامع بشأن خطاب السيد األستاذ الدكتور / رئ
  ) الفصل الدراسى الثانى.٢٠٠٨ -٢٠٠٧على األقسام  عن  للعام  الجامعى (

 رار:القــــــــــــــ
دريسللإرسال جميع اآلراء الحرة يتم    وم بت ة والتى تق رأى  مواد الى األقسام المعني داء ال ررات إلب المق

  .فيھا

  :السادسالموضوع 
ـزو  والنظم أحدى الشركات الخاصة باإلستشارات الھندسيةالتعاقد مع     ISOللحصول على شھادة األيـ
.  

 القــــــــــــــرار:
  معھا . دقاإلمكانية التع المتخصصةللشركات ب إرسال خطا

   لجنة المتابعة ألنشطة المشروع .مناقشةتقرير   :السابعالموضوع 
  القـــرار :

ام ندوة لعرض تقرير إعــداد وتجھيز  انى من أجازة نصف الع رح اللجنة فى األسبوع الث د إقت وم وق ي
  .م موعد إلنعقادھا١١/٢/٢٠٠٩الموافق  األربعاء

  م ٥/٣/٢٠٠٩ – ٥/١٢عداد التقرير الفنى عن الفترة  من إ  : الثامنالموضوع 
  القـــــرار :

  م.٥/٣/٢٠٠٩ – ٥/١٢رؤساء اللجان لتجھيز التقرير الفنى من  مخاطبة

اء   : التاسعالموضوع  تحداث إنش دة وإس دات جدي ا وح رف عليھ ام يش ددة المھ ادة متع ة والس د الكلي عمي
  :مثل  هوكالء الكلي
  كلية:وحدات تتبع عميد ال -أ

( وحدة إدارة األزمات والكوارث  ،  وحدة التخطيط والمعلومات ودعم إتخاذ القرار ،  وحدة العالقات 
  )  العامة والتعاون العلمى

  :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وحدات تتبع  -ب
  (وحدة شكاوى الطالب ، وحدة إدارة اإلمتحانات ، وحدة اإلرشاد األكاديمى).

  : وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ع  وحدات تتب -ج
ا والبحوث  ة لشئون الدراسات  العلي ل الكلي يد أ.د./ وكي ى الس ة) يوكل ال (وحدة النشر والمكتبة الفكري

  لعمل دراسة عن إمكانية إنشاء ھذه الوحدة.
  : وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوحدات تتبع  -د
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  المشروعات  ، وحدة التسويق والخدمات).(وحدة إدارة  
ا  - دين يكلف كم ن العاب يد / زي ى الس د ال ة  شحاته محم ين الكلي إلدراسة عمل بأم ة ل دارات المختلف

من رسائل األقسام األدارية   و كذلك  ووضع خطة خمسية لإلحالل والتجديد للتوظيفداخل الكلية 
  .تجميعھا وإعتمادھا من مجلس الكليةحيث 

رـوع الموضـ اعى (:  العاش د الرب ول التحدي اع ح ن إجتم الن ع وم SWOTاإلع ك ي م ٢٦/١/٢٠٠٩) وذل
  .الساعة الثامنة مساءاً بقاعة المناقشات  بالمبنى اإلدارى للجامعة 

  
  المدير

  التنفيذى للمشروع و مدير الوحدة
  عميد الكلية

  و رئيس مجلس إدارة الوحدة
  

  (د./مصطفى أحمد حسين)
  
  حمد صالح)(أ.د./ جمال أ
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@yahoo.com٠٥gasaleh mail:-e @yahoo.com١٧٠٥mostafamail: -e 
Tel: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨  ,  ٢٤١٢١٤٨-٠٨٨.   Fax: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ Tel: ٢٤١١٢٩-٠٨٨. Fax: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 

 


