
  
  
  
  
  
  

جامعة 
  أسيوط

  كلية الصيدلة  

  
  محضر

  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 
  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة

  م٢٦/٢/٩٢٠٠) بتاريخ ٤٩رقم (
  

ً ٢٦/٢/٢٠٠٩  الموافق  الخميـس إنه فى يوم    إجتمع  م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا
يدلة ة الص ودة بكلي مان الج دة ض س إدارة وح ة  – مجل دة وبرئاس ر الوح يوط  بمق ة أس   جامع

دكتور/ تاذ ال يد األس ـالح الس د صـ ـال أحم دة و   -  جمـ س إدارة الوح يس مجل ة و رئ د الكلي عمي
  -بحضور كل من :

  
  الــــــــــدرجـــة  األســـــــــــم  م
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .  سيد إسماعيل محمد أ.د./   -١
  وكيل الكلية لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  د./ ھناء محمد ســـيدأ.  -٢
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.  أ.د./ حسن فرغلى عزقل  -٣
تطوير المستمر مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع ال   د./ مصـــــطفى أحمــد حسين  -٤

  والتأھيل لالعتماد .
  . رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية  ظوأحمد محفمحمد ة أ.د./ نادي  -٥
  . أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير  زيدان زيد إبرھيم أ.د./  -٦
  أستاذ الصيدلة الصـــناعيـــــة .   سيد حسن خضرأ.د /    -٧
الدكتورة/ صــــــابرين رجــب   -٨

 محمد
  . اقــــــيرمــــــدرس بقســــــــــــم العق

  كيمياء التحليلية.بقسم المدرس مساعد   مروة رفعت الزھيرى/ م.م.  -٩
السيد / زين العابدين شحاته  -١٠

  محمد 
  . المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة 

يد سيد حمالسيدة / لبنى عبد ال -١١
 خضر

  . المسئول اإلدارى للوحدة

  . ول الفنى عن إدخال البيانــــاتالمسئ  السيد/ محمود فوزى جودة -١٢

  
  م٢٦/١/٢٠٠٩) بتاريخ   ٤٨(   التصديق على محضـر الجلسة السابقة رقم  الموضــــــوع األول :

  تم التصديق    القــــــــــــــرار:

  

  والھيكل التنظيمى اإلسترشادى للكلية. الخطة اإلستراتيجيةإستكمال مناقشة   وع الثانى:ـالموض
  ـــــرار:القـــــــــ



األستاذ الدكتور /مساعد وزير الصحة للحصول على بيانات تم تجھيز خطاب للسيد تمت المناقشة و
 تخص مھنة الصيدلة 

ث : ة الموضوع الثال يس الجامع دكتور/ رئ تاذ  ال يد األس يات الس ة   توص اب كلي ى رح دة ف دوة المنعق الل الن خ
  م. ٢٤/٢/٢٠٠٩يوم الثالثاء الموافق الصيدلة والتى عقدت 

  القــــــــــــــرار:
 الدكتور/ رئيس الجامعة .تم مناقشة النقاط التى أوصى بھا السيد األستاذ 

 بشأن برامج التدريب داخل الكلية الموضوع الرابع :
 لتحسين كفاءة الجھاز اإلدارى فى الكلية.إستمرار عقد دورات التدريب وتفعيلھا  - ١
 ودفع التكاليف من قبل الكلية. ICDLدورات إعطاء بعض الموظفين فى الحاسب اآللى  - ٢

  متابعة ما تم إنجازه فى تشكيل الوحدات واللجان التى تم إعتمادھا من مجلس الكلية. : الخامسالموضوع 
تشكيل بعض اللجان من قبل السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم إرسال تم  القــــــــــــــرار:
  والطالب  وھى:

وحدة اإلرشاد  - ٣    وحدة شكاوى الطالب - ٢    وحدة إدارة اإلمتحانات - ١
 األكاديمى

 

ـين  ورشة عمل تجھيز لعمل ال :سادس الالموضوع  وم اإلثنـ ً  ١٠م الساعة  ٢/٣/٢٠٠٩ الموافق  ي وم  صباحا تق
  .لألجھزة التالية  Demo شركة إجيبشيان ميكروسوليوشنز  لعمل  فيھا

Smart  (Interactive Whiteboard) السبورة التفاعلية الذكية
 Epson (Digital Projectors) جھاز عرض بيانات
 Visualizer (Aver Vision and Wolf Vision) الكاميرا  التفاعلية

  تم تجھيز خطابات لجميع أعضاء ھيئة التدريس بالكلية لحضور ھذه الندوة القــــــــــــــرار:
تاذ عمل مع إدارة المشروعات الفى ورشة  مناقشة ما تم :السابعالموضوع  يد األس ا كل من الس والتى حضر فيھ

د حسين أستاذ بقسم العقاقير  الدكتور/ زيدان زيد ابرھيم  دكتور/ مصطفى أحم يد ال دير وحدة والس م
روع ال ذى لمش دير التنفي ودة والم اد ضمان الج ل لالعتم تمر والتأھي وير المس اء تط وم الثالث ك ي وذل

  -:وتم مناقشة اآلتىم ٢٤/٢/٢٠٠٩الموافق 
  سترشادية تأھيال للتقدم لالعتماد،اإلزيارة ال - ١
 المعايير الحاكمة للتقدم للتأھيل لالعتماد. - ٢
 تغير نظام زيارة المتابعة - ٣

  زيارة لمتابعة أنشطة المشروع  - أ
 .زيارة لمتابعة أنشطة الكلية للتقدم للتأھيل لالعتماد تبع المعايير الحاكمة  - ب

 قرير الفنى والمالىالتشــكل تغيير  - ٤
  ١/  ١  ، ١/١٠،   ٧/ ١،  ١/٤مواعيد التقرير  - ٥
ذاتىإنشاء وحدات ذات طابع خاص  ةالوحدات ذات الطابع الخاص من حق الكلي - ٦ ل ال دعيم التموي    لت

 بعد إنتھاء المشروع.
 لزيادة دخل الكلية ما بعد المشروع.  Fund Raisingعمل ندوات فى الـ  - ٧
ة مكانية التإلعمل دراسة  - ٨ ة النقاب ة القطاع غلب على األعداد الكبيرة من الطالب ومخاطب ل ولجن   للتقلي

 .من عدد الطالب المقبولين فى الكلية
  

  الواحدة ظھراً ھى اإلجتماع فى تمام الساعة تھذا وقد إن
  
  
  
  
  



  المدير
  التنفيذى للمشروع و مدير الوحدة

  عميد الكلية
  و رئيس مجلس إدارة الوحدة

  
  ين)(د./مصطفى أحمد حس

  
  (أ.د./ جمال أحمد صالح)
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