
  
  
  

جامعة 
  أسيوط

  كلية الصيدلة  

  

  محضر
  إجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 

  جامعة أسيوط  - كلية الصيدلة
  م٢٥/٧/٩٢٠٠) بتاريخ ٤٥رقم (

  

وم  ى ي ه ف ـبتإن ق السـ اعة ٢٥/٧/٢٠٠٩  المواف ام الس ى تم رةالم ف ً  عاش ع  صباحا   إجتم
يدلة  ة الص ودة بكلي مان الج دة ض س إدارة وح ة  –مجل ة جامع دة وبرئاس ر الوح يوط  بمق   أس

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

  

  الــــــــــدرجـــة  األســـــــــــم  م
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث .  األستاذ الدكتور/ سيد إسماعيل محمد  -١
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.  ألستاذ الدكتورة/ ھناء محمد سيدا  -٢
  وكيل الكلية لشئو ن التعليم والطالب.  األستاذ الدكتور /حسن فرغلى عزقل  -٣
تمر   الدكتور/ مصـــــطفى أحمــد حسين  -٤ وير المس روع التط ذى لمش دير التنفي ودة والم مان الج دة ض دير وح م

  لالعتماد  والتأھيل
  رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية   أحمد محفوظمحمد نادية األستاذ الدكتور /  -٥
  أستاذ الصيدلة الصناعية و رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية  يد حسن خضرــــاألستاذ الدكتور/ س  -٦
  مــــــدرس بقســــــــــــم العقاقــــــير  الدكتورة/ صــــــابرين رجــب محمد  -٧
  المســــــــــئول اإلدارى بالكليــــــــة   السيد / زين العابدين شحاته محمد   -٨
  المسئول اإلدارى للوحدة  السيدة / لبنى عبد الحميد سيد خضر  -٩
  المسئول الفنى عن إدخال البيانــــات   ودةــــــــود فوزى جـــــــالسيد/ محم -١٠

  

  م٢٦/٦/٢٠٠٩) بتاريخ ٣٥رقم (محضـر الجلسة السابقة  التصديق على  الموضــــــوع األول :
  تم التصديق    القــــــــــــــرار:

بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د./ رئيس الجامعة والخاص بإصدار كتاب   وع الثانى:ـالموض
  م.٢٠٠٨/٢٠٠٩تحت عنوان نتائج ومؤشرات أداء المرحلة الجامعية األولى للعام الجامعى 

  -وھى كاآلتى:  تجھيز جميع البيانات المطلوبة وجارى مراجعتھاتم   ـــــــرار:القـــــــ
  الدراسية بالكلية للدور األول. تالفرق والمقررا إمتحاناتنتائج  -
  م٣٠/٦/٢٠٠٩ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين بالكلية حتى أعضاء بأعداد اإلحصائىالبيان  -
ريس المقررات الدراسية للفصلين الدراسيين للعام نتائج تحليل إستبيان آراء الطالب حول تد -

  م.٢٠٠٨/٢٠٠٩الجامعى 
  .توصيات المؤتمر العلمى للكلية -
وإنجازات وحدة ضمان الجودة ومشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد  أھم أنشطة -

  م.٢٠٠٩/٢٠١٠األنشطة المستھدفة للعام الجامعى القادم و
 بشأن تجھيز التقرير السنوى للكلية   الموضـوع الثالث:

  التقرير السنوى وتم توزيعه لمراجعتة.البنود األتية من تم تجھيز   القــــــــــــــرار:
‐ Faculty History, Mission, Vision and Strategy 

‐ Governance & administration 

‐ Faculty staff members 

‐ Educational programmes 

‐ Academic standards 



٢ 
 

‐ Programmes Report 
‐ Programmes Specification 

 أنشطة األقسام العلمية -
  )الرابع -  الثالث –الثانى  –تقارير المشروع (األول  -

ع:  أن الموضوع الراب ة بش د الخاصة بالھيئ ا للقواع الى وفق يم الع ات التعل ذاتى لمؤسس ويم ال ة التق وثيق
  القومية.

اتھاء من ونتم اإل   القــــــــــــــرار: دا الجزء الخ ذاتى ماع ويم ال ة التق يد إسماعيل ثيق يد أ.د./ س ص بالس
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث-محمد 

  .م٣٠/٩/٢٠٠٩ – ١/٧الفترة من  فى المشروع  ةمتابعة أنشطبشأن   الموضوع الخامس:
رة وتو  القــــــــــــــرار: ذه الفت ا خالل ھ وب إنجازھ ز األنشطة المطل ان تجھي ى اللج ا عل ة زيعھ لمتابع

  .التنفيذ 
اد ب  الموضوع السادس: ل لالعتم ة البشأن تقرير تقييم إدارة مشروع التطوير المستمر والتأھي كلي

ة  م٢٠٠٩الى مارس   ٢٠٠٨عن الفترة من مارس  عرض التقرير المرسل من اللجن
  .القومية عن الزيارة 

  القــــــــــــــرار:
 به من سلبيات وإيجابيات.سل من اللجنة  وما إستعراض التقرير المرتم  -

  ودليل الجودة. الميثاق األخالقى للكليةاألنتھاء من طباعة بشأن   الموضوع السابع:
  القــــــــــــــرار:

م  - ناد مراجعت ة إس ى الكلي ى ف اق األخالق د  ة الميث ماعيل محم يد إس يد أ.د./ س ة  -للس ل الكلي وكي
 ث.لشئون الدراسات العليا والبحو

يد للسيدة أ.د./  ة دليل الجودة تم إسناد مراجع - د س ة المجتمع  -ھناء محم ة لشئون خدم ل الكلي وكي
 وتنمية البيئة

  الواحدة ظھراً ھى اإلجتماع فى تمام الساعة تھذا وقد إن
  م٢٦/٧/٢٠٠٩تحريرا فى  

  المدير
  التنفيذى للمشروع و مدير الوحدة

  عميد الكلية
  مدير المشروعو و رئيس مجلس إدارة الوحدة

  

  (د./مصطفى أحمد حسين)
  

  (أ.د./ جمال أحمد صالح)
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