
  
  
  

جامعة 
  أسيوط

  كلية الصيدلة  

  

  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢٦/٥/٩٢٠٠) بتاريخ ٥٢رقم (

  

قالثالثــاء إنه فى يوم  ام الساعة ٢٦/٥/٢٠٠٩  المواف اءاً م فى تم ة مس  الثامن
ع يدلة  إجتم ة الص ودة بكلي مان الج دة ض س إدارة وح ر جا –مجل يوط  بمق ة أس مع

ة  دة وبرئاس دكتور/الوح تاذ ال يد األس ـالح الس د صـ ـال أحم ة و   -  جمـ د الكلي عمي
  -رئيس مجلس إدارة الوحدة و بحضور كل من :

  

  الــــــــــدرجـــة  األســـــــــــم  م
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.  أ.د./ حسن فرغلى عزقل  -١
تطوير المستمر مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع ال   د حسيند./ مصـــــطفى أحمــ  -٢

  والتأھيل لالعتماد 
   رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية  ظوأحمد محفمحمد أ.د./ نادية   -٣
ـير  زيدان زيد إبرھيم أ.د./  -٤ تاذ العقـاق ل  أس تمر والتأھي ذى لمشروع التطوير المس ب المديرالتنفي ونائ

  دلالعتما
  أســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــــــــــير  أ.د./ فاتن مصطفى درويش  -٥
الدكتورة/ صــــــابرين رجــب   -٦

  محمد
   مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

   المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات  السيد/ محمود فوزى جودة  -٧
  

ديق  الموضــــــوع األول : ى  التص ابقة عل ة الس ـر الجلس م (محض اريخ ١٥رق ) بت
  م٢٦/٤/٢٠٠٩

  تم التصديق    القــــــــــــــرار:

  ما تم أثناء زيارة فريق متابعة إدارة المشروع إستعراض   وع الثانى:ـالموض
  القــــــــــــــرار:

 شھر ٣٠إعادة النظر فى اإلطار الزمنى للخطة ويعاد توزيع األنشطة على الـ   .١
دكتور/ مراجع .٢ تاذ ال يد األس ة الس تراتيجية بمعرف ة اإلس ـود الخط يدة بن ن  س  خضرحس

 رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية 
د  .٣ د الظاھر عب ى عب دكتور/ عل تاذ ال يد األس ة الس ة بمعرف ادة والحوكم ود القي ة بن مراجع

 رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية ورئيس لجنة القيادة والحوكمة . الرحمن
دكتورة / مراجعة وتطو .٤ يدة ال ة الس درة المؤسسية بمعرف ير نظم إدارة الجودة لتحسين الق

  صابرين رجب محمد
رھيم  .٥ د اب دان زي دكتور/ زي تاذ ال مراجعة وتطوير الخدمات المجتمعية بمعرفة السيد األس

روع  ذى لمش دير التنفي ب الم ية ونائ ررات الدراس ر المق يف وتقري ة توص يس لجن رئ
دير وحدة التطوير المستمر والتأھي د حسين م دكتور/ مصطفى أحم ل لالعتماد والسيد ال

 ضمان الجودة والمدير التنفيذى للمشروع.



ة ال .٦ يد إسماعيل بتطوير منظوم دكتور/ س تاذ ال يد األس ا مع الس م مراجعتھ حث العلمى ت
العملية البحثية وتراجع محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ةالبحوث ورئيس لجنة 

اء  يس مجلس قسم الكيمي وظ رئ د محف د أحم بواسطة السيدة األستاذ الدكتورة/ نادية محم
 الطبية

 .تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس  .٧
يد إسماعيل يتم مراحعتھا بواسطة  قاعدة بيانات عن أعضاء ھيئة التدريس  .١ أ.د./ س

 بحوث.وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وال-محمد
ام .٢ ن األقس دريس م ة الت اء ھيئ ات أعض ن إحتياج دة م تقبلية معتم ة مس تم  خط ي

د  مراحعتھا بواسطة ا -أ.د./ سيد إسماعيل محم ة لشئون الدراسات العلي ل الكلي وكي
 والبحوث.

اونيھم .٣ دريس ومع ة الت ا بواسطة  تنمية قدرات أعضاء ھيئ تم مراحعتھ اء  ي أ.د./ ھن
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون -محمد سيد 

وكيل الكلية لشئون  -أ.د./ ھناء محمد سيد يتم مراحعتھا بواسطة   تدريبية الخطة ال .٤
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تم صياغتھا إعداد  .٥ ة المجتمع ي ة ، خدم ة ، البحثي ة التعليمي من خطة لتطوير العلمي
 المخرجات واألھداف.

ا تجھيز محاضرة عن كلية الصيدلة  .٦ تاريخ مضىء وحاضر يحتاج الى تطوير يلقيھ
ذى  دير التنفي دير وحدة ضمان الجودة والم د حسين م السيد الدكتور/ مصطفى أحم

 .لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد
ة يكلف تجميع أھداف ومخرجات الدراسات العليا لتصاغ منھا خطة  .٧ التطوير البحثي

  ية محمد أحمد محفوظ.بھا السيدة األستاذ الدكتورة/ ناد
  العاشرة مساءاً ھى اإلجتماع فى تمام الساعة تھذا وقد إن

  م٢٦/٥/٢٠٠٩تحريرا فى  
  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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