
  
  
  
  
  
  

جامعة 
  أسيوط

  كلية الصيدلة  

  
  محضر

  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 
  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة

  م٢٦/٤/٩٢٠٠) بتاريخ ١٥رقم (
  

وم  ى ي ه ف اء إن ق   األربع اعة ٢٦/٤/٢٠٠٩  المواف ام الس ى تم رةم ف ً  العاش ع  صباحا   إجتم
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.  / ھناء محمد ســـيدأ.د.  -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 أ.د./ نادية   -٥
  . أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير  زيدان زيد إبرھيم أ.د./  -٦
  أستاذ الصيدلة الصـــناعيـــــة .   سيد حسن خضرأ.د /    -٧
الدكتورة/ صــــــابرين رجــب   -٨

 محمد
  . ــــــيرمــــــدرس بقســــــــــــم العقاق

السيد / زين العابدين شحاته   -٩
  محمد 

  . المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة 

السيدة / لبنى عبد الحميد سيد  -١٠
  خضر

  . المسئول اإلدارى للوحدة

  . المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  السيد/ محمود فوزى جودة -١١

  
  م٢٦/٣/٢٠٠٩) بتاريخ   ٥٠(  ى محضـر الجلسة السابقة رقمالتصديق عل  الموضــــــوع األول :

  تم التصديق    القــــــــــــــرار:

  

  .إستعراض التقارير الفنية الخاصة باللجان التابعة للمشروع  وع الثانى:ـالموض
  القــــــــــــــرار:



دريس ل - ١ ة الت اء ھيئ داد أعض دد الطالب وأع ين ع بة ب ة الخاصة بالنس ة الدراس دتحدمناقش بء  ي الع
الطالب والعملى وعدد تشمل النظرى والدراسى وتحديد النسبة وعمل الدراسة على مستوى األقسام 

 على مستوى الكلية.دراسة وكذلك 
  -وضع آلية للتقويم الشامل للطالب وتشمل : - ٢

 تشكيل لجنة خاصة بالتقويم.  .أ 
 عمل دراسة فى التقويم الشامل للطالب.  .ب 
 توزيع الدرجة على (العملى ، النظرى ، الشفھى) وتوزيع الدرجة على رأس السؤال.  .ج 

 عمل آلية خاصة بإستجابة أعضاء ھيئة التدريس لوسائل التقويم الشامل.  - ٣
ة آلية خاصة لمتابعة التدريب الصيفى وتشك - ٤ ال لميل لجن ام واألعم د مھ دريب الصيفى وتحدي ة للت تابع

 التى تقوم بھا ھذه اللجنة.
 شكيل لجنة لمتابعة مشكلة الدروس الخصوصية.ت - ٥
احف  - ٦ ة والمت ام وبتشجيع الطالب على إستخدام المعامل البحثي د األقس ا تحدي تم زيارتھ المعامل التى ي

 من قبل الطالب باألقسام المختلفة.
ة  ةاذتتكليف األس - ٧ دكتورة / نادي د ال د  محم وظ أحم ة  -محف ن خالل بمتابع ذ أنشطة المشروع م تنفي

 يه خطاب الى سيادتھا.جسام وتواألق
 اإلحتياجات من أجھزة لدعم األنشطة الطالبية. شراء أجھزة لدعم األنشطة الطالبية وتحديد - ٨
 تشكيل لجنة مراجعة السياسات  وإعتمادھا من مجلس الكلية. - ٩
وب بھا فى اإلحالل والتجديد تحديد األعمال التى سوف يقوم المقاول  -١٠ د ومطل ال اإلحالل والتجدي أعم

 المقايسة من جھة اإلختصاص.
١١-  

  
  الواحدة ظھراً ھى اإلجتماع فى تمام الساعة تھذا وقد إن

  
  

  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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