
  
  
  

جامعة 
  أسيوط

  كلية الصيدلة  

  

  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢٧/٦/٩٢٠٠) بتاريخ ٣٥رقم (

  

وم  ـبتإنه فى ي ام الساعة ٢٧/٦/٢٠٠٩  الموافق السـ ة عشر م فى تم الحادي
 ً ع  صباحا ة الصيدلة إجتم ودة بكلي دة ضمان الج س إدارة وح يوط  جا –مجل ة أس مع

ة و   -  جمــال أحمد صــالح السيد األستاذ الدكتور/بمقر الوحدة وبرئاسة  د الكلي عمي
  -رئيس مجلس إدارة الوحدة و بحضور كل من :

  

  الــــــــــدرجـــة  األســـــــــــم  م
سيد إسماعيل  األستاذ الدكتور/  -١

  محمد
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .

ھناء محمد  األستاذ الدكتورة/  -٢
  سيد

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

األستاذ الدكتور /حسن فرغلى   -٣
  عزقل

  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب.

مصـــــطفى أحمــد  /الدكتور  -٤
  حسين

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر 
  أھيل لالعتماد والت

أحمد د ـــــــمحمأ.د./ نادية   -٥
  ظومحف

   رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية

يد حسن ــــس األستاذ الدكتور/  -٦
  خضر

  أستاذ الصيدلة الصناعية و رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

طفى ــــــن مصــــأ.د./ فات  -٧
  شــــدروي

  ــــــــيرأســــــــــــتاذ العقــــــــــــاقـــ

صــــــابرين رجــب  الدكتورة/  -٨
  محمد

  مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير

زين العابدين شحاته  السيد /  -٩
  محمد 

  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة 

يد سيد حملبنى عبد ال السيدة / -١٠
  خضر

  المسئول اإلدارى للوحدة

د فوزى وـــــــالسيد/ محم -١١
  ودةــــــــج

   المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات

  

ى   الموضــــــوع األول : ديق عل ابقة التص ة الس ـر الجلس م (محض اريخ ٥٢رق ) بت
  م٢٦/٥/٢٠٠٩

  تم التصديق    القــــــــــــــرار:

إرسال اإلطار الزمنى للخطة التنفيذية المعدلة للمشروع الى الھيئة   وع الثانى:ـالموض
   القومية لضمان جودة التعليم 



٢ 
 

 م.٢٤/٦/٢٠٠٩تم تسليم اإلطار الزمنى للخطة التنفيذية يوم األربعاء الموافق   القــــــــــــــرار:
تقبال  :لثالموضـوع الثا ى  إس ى ممثل ول عل نظم للحص ارات وال ة لإلستش ركة العربي الش

 .٩٠٠١ ISOشھادة الـ 
 القــــــــــــــرار:

  م.٢/٧/٢٠٠٩الى يوم الخميس   ٢٨/٦ة من يوم األحد الموافق     إستقبال المجموع -
  ) Code of ethicsتم إعداد الميثاق األخالقى ( -
وب إ - ياء المطل ل المجموعة  إلستكمال عمل التوصيف عتم إعداد قائمة باألش دادھا من قب

  الوظيفى.
  الزيارة وفترة تواجد ممثلى الشركة لإلستعداد للزيارة.مخاطبة األقسام بتاريخ  -
  إرسال خطابات الى اإلدارات لإلستعداد للزيارة. -

  الموضوع الرابع: تجميـع إســتبيان المتحن الخارجى
  القــــــــــــــرار:

  .المشتركةإرسال إستبيانات الخاصة بالممتحن  الخارجى الى األقسام  -
  ت اإلستبيان.عمل حصر باألقسام التى أرسل -
  للمقــرارات. آراء المقيمين الخارجيينمخاطبةاألقسام لتجميـع  -

يم (النشاط)   الموضوع الخامس: ىتوحيد نظام التقي ام بإستقطاع جزء من  عل مستوى األقس
  درجة العملى.

  القــــــــــــــرار:
توى - ن مس اط) ع يم (النش ام التقي د نظ ة لتوحي س الكلي ى مجل رض عل ذكرة للع ياغة م  ص

  األقسام بإستقطاع جزء من درجة العملى.
وان   الموضوع السادس: ى) بعن ر (العرب ادس عش نوى الس ومى الس ؤتمر الق د الم أن عق بش

ل الجامعى يم قب ك خالل  (التعليم الجامعى العربى ودودرة فى تطوير التعل وذل
  م.١٦/٧/٢٠٠٩-١٥ الفترة

  من يرغب فى اإلشتراك. عرض الموضوع على األقسام لتحديد  القــــــــــــــرار:
    الموضوع السابع:

ل  - ة عم ور ورش ن حض ر ع رض تقري داف ع الة واألھ ا والرس ة  الرؤي وان (مراجع بعن
 .د./ مصطفى أحمد حسين  وأ.د./ سيد حسن خضر من  وسيحاضر فيھا كل اإلستراتيجية)

 تم عرض التقرير عن ورشة العمل . -
 .كذلك التقرير  المالىو ٣٠/٦/٢٠٠٩  -   ١/٤التقرير الفنى من إعداد  -
 .اللجــان األعضاء داخلتوزيع أعباء -

  
  الواحدة ظھراً ھى اإلجتماع فى تمام الساعة تھذا وقد إن

  م٢٧/٦/٢٠٠٩تحريرا 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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