جامعة أسيوط

كلية الصيدلة

أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية خالل الفترة  2112/11/22م وحتى 2112/12/11م
م

الموضوع

إعددداد ملفددات المرددررات الدرا ددية للفصددل الدرا ددى
1
الثانى للعام الجامعى 2112/2112م

جهة
الصادر/الوارد

التاريخ

صادر داخل الكلية

15/6/2014

وارد ق م
الصيدلة
الصناعية

تددم عمددل دورة تدريبيددة بالكليددة بعنددوان المراجعددة
الداخليدة لنظدام إدارة الجدودة ISO 9001/2008
مدددن قبدددل الشدددركة المانحدددة  )AJA-Egyptوذلددد
صادر داخل الكلية
2
لتدددري فري د المددراجعيين الددداخليين بالكليددة علددى
ISO
المواصدددددفات الريا دددددية لنظدددددام األيددددد و
9001/2008

22/11/2014

22/11/2014

بيان الحالة
 مخاطبدددة ال دددادة ر دددا األق دددام العلميدددة بالكليدددة بشددد نإعداد ملفات المرررات الدرا ية للفصدل الدرا دى الثدانى
للعام الجامعى 2112/2112م لمراجعتها من قبل وحددة
ضددمان الجددودة بالكليددة ثددم إعادتهددا إلددى الر ددم المخددت
للحفظ.
 تددم مراجعددة عدددد ) 11مل د مددن إجمددالى  ) 21مل دمردددرر درا دددى بعدددد مراجعدددة الملفدددات الدددواردة بتددداريخ
2112/11/22م حتى تاريخه.
 قددام ال دديد المهندددأ  /أحمددد عثمددان و ال دديد المهندددأ /عمرو أحمد عثمان بمهام التدري النظرى يدوم ال دبت
المواف 2112/11/22م مدن ال داعة التا دعة صدباحا)
حتدددددددددددددددددددى ال ددددددددددددددددددداعة الثانيدددددددددددددددددددة ظهدددددددددددددددددددرا)
على المحاور التالية:
 -1نبدددذة مختصدددرة عدددن المواصدددفات الريا دددية ISO
9001/2008
 -2التخطيط لعملية المراجعة الداخلية
 -3اإلعداد للمراجعة الداخلية
 -4تنفيذ المراجعة الداخلية
 -5كتابة الترارير والمتابعة
 تم التدري العملى على محاور برنامج الدورة التدريبيةمن خالل المراجعات الداخليدة بالكليدة وذلد أثندا تجديدد
شهادة األي و من قبدل الشدركة المانحدة )AJA-Egypt
يوم األحد المواف 2114/11/23م

مالحظات

الموضوع

جهة الصادر/الوارد

التاريخ

بيان الحالة

م
يدددارة األيددد و مدددن قبدددل الشدددركة المانحدددة )AJA-Egypt
 2لمراجعة نظام األي و  ISO 9001/2008يوم األحدد الموافد
2112/11/22م

23/11/2014

2

عمل دورة تدريبية تحت عنوان التدري على نظام الفدارابى
صادر مرك تطوير
لجودة التعليم واإلعتماد وذل يدوم األربعدا الموافقدق /22
نظم المعلومات
األلدى
 2112 /11م ال اعة التا عة صباحا) بمعمل الحا
اإلدارية بالجامعة
الطالبى رقم )1

25/11/2014

1

تفعيددل اإل ددتبيان اإللكترونددى الخددا بترددويم األدا الجددامعى
للطال للفصل الدرا ى األول للعام الجامعى 2111/2112م

صادر داخل الكلية

25/11/2014

صادر داخل الكلية
 2عرددددد إجتمدددداع لجنددددة الريددددادة والحوكمددددة رقددددم  )2بتدددداريخ ال ادة أعضا لجنة
2112/11/22م
الريادة والحوكمة

27/11/2014

 تم تجديد شهادة األي و مدن قبدل الشدركة المانحدة )AJA-Egyptوإعددداد ترريددر عددن ال يددارة مددن
خدددددالل المراجعدددددة الداخليدددددة بالكليدددددة بتددددداريخ
2112/11/22م
 مخاطبددة ال دديد األ ددتاذ الدددكتور  /محمددد محمدددأبو هاد  -مدير مركد تطدوير نظدم المعلومدات
اإلداريددة بالجامعددة بش د ن إر ددال مدددربيين مددن
قبددددل المركدددد لتدددددري ال ددددادة أعضددددا هي ددددة
التددددريأ علدددى نظدددام الفدددارابى لجدددودة التعلددديم
واإلعتماد
تدددم عردددد الددددورة التدريبيدددة بحضدددور عددددد 22
عضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو )
من أعضا هي ة التدريأ بالكلية
 تددم مخاطبددة ال دديد األ ددتاذ الدددكتور  /طددار أبددوالفضدددل محمدددد  -وكيدددل الكليدددة لشددد ون التعلددديم
والطددال بشد ن تفعيددل اإل ددتبيان إلكترونيددا مددن
حيدددددددددددددددددددددددد تو يدددددددددددددددددددددددد الطددددددددددددددددددددددددال
علدددددى المردددددررات الدرا دددددية للفدددددر المختلفدددددة
وت ليمهم األ م والرقم األكاديمي وكلمة المرور
والمرددرر الددذى ددو يجددرى بدده اإل دتبيان مددن
خالل وحدة الخدمات التكنولوجية  )ITبالكلية
 تدددم مناقشدددة إ دددتبيانات الرضدددا الدددوظيفى لل دددادةأعضدددا هي دددة التددددريأ ومعددداونيهم و الجهدددا
اإلدارى بالكلية

مالحظات

م

الموضوع

جهة الصادر/الوارد

التاريخ

صادر داخل الكلية
ال ادة أعضا
عرددددد إجتمدددداع لجنددددة الريددددادة والحوكمددددة رقددددم  )2بتدددداريخ
1
لجنة الريادة
2112/11/21م
والحوكمة

1/12/2014

مخاطبدددة ال دددادة ر دددا األق دددام العلميدددة بشددد ن تعمددديم دليدددل
الجدددودة علدددى ال دددادة أعضدددا هي دددة التددددريأ ومعددداونيهم
8
باألق ام العلمية بالكلية

2/12/2014

صادر داخل الكلية

صادر داخل الكلية

تجهي إ تبيانات المريمين والممتحنين الخارجيين للمردررات
 9الدرا ددددددددية للفصددددددددل الدرا ددددددددى األول للعددددددددام الجددددددددامعى
2111/2112م
صادر خارس الكلية

2/12/2014

تفعيددل اإل ددتبيانات الخاصددة بال ددادة أعضددا هي ددة التدددريأ
والهي ة المعاونة بالكليدة وذلد مدن خدالل دعى الكليدة لتطبيد
نمط الريادة الديموقراطى وهى:
 .1إ تبيان ترويم أدا عميد الكلية
 .2 1إ تبيان ترويم أدا ر ا مجالأ األق ام العلمية
 .2 1إ تبيان أعضا هي ة التدريأ عن الرضا الوظيفى
 .2إ دددددتبيان للريدددددادات األكاديميدددددة الجامعيدددددة حدددددول تحديدددددد
اإلحتياجات التدريبية
 .1إ تبيان ال ادة أعضا هي ة التدريأ عن نمط الريادة فى
الكلية ومجلأ الكلية

3/12/2014

صادر داخل الكلية

بيان الحالة
 جدددارى عمدددل خطدددة طبردددا لدحتياجدددات التدريبيدددةلل ددددادة أ.هددددق.ت ومعدددداونيهم و الجهددددا اإلدارى
بالكلية
 تم إر ال عدد  )11لكل من ال دادة وكدال الكليدةوعدد  )21كتي من دليل الجودة لكل من ال دادة
ر ا األق ام العلمية بالكلية
 تدددم مخاطبدددة األق دددام العلميدددة بالكليدددة واألق دددامالمشدداركة بالتدددريأ مددن الخددارس بشدد ن إ ددتيفا
إ دددددتبيانات المريمدددددين والممدددددتحن الخدددددارجيين
للمرررات الدرا ية للفصدل الدرا دى األول للعدام
الجامعى 2111/2112م

 تدددددم مخاطبدددددة ال دددددادة أعضدددددا هي دددددة التددددددريأومعددداونيهم بالكليدددة بشددد ن اإل دددتبيانات المدددذكورة
وإعادتها إلى وحدة ضمان الجودة بالكلية حتى يتم
تحليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل اإل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتبيانات
من خالل لجنة الريادة والحوكمة
 جددددارى إ ددددتالم ردود اإل ددددتبيانات مددددن ال ددددادةأعضا هي ة التدريأ ومعاونيهم بالكلية

مالحظات

م

الموضوع

تفعيدددل اإل دددتبيانات الخاصدددةبالجها اإلدارى بالكليدددة
وذلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
من خالل عى الكلية لتطبي نمط الريدادة الدديموقراطى
وهى:
11
 .1إ تبيان للعاملين عن نمط الريادة فى الكلية
 .2الرضا الوظيفى للعاملين فى اإلدارات
 .2ترييم مديرى اإلدارات فى الكلية
 .2ترييم أدا أمين الكلية

جهة الصادر/الوارد

صادر داخل الكلية

 صادر داخل الكليةمرك ضمان الجودةتدددم عردددد إجتمددداع مجلدددأ إدارة وحددددة ضدددمان الجدددودة
بالجامعة
 12بالكليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 أعضا مجلأرقم  )8بتاريخ 2112/11/21م
اإلدارة
من خارس الكلية
وارد من
ال يد األ تاذ الدكتور /
حمدى محمد محمد عبد
الرحمن  -مراج
 12توصي برامج ومرررات مرحلة الدرا ات العليا
داخلى لبرامج
ومرررات الدرا ات
العليا بالكلية

التاريخ

4/12/2014

بيان الحالة
 تددددم مخاطبددددة ال ددددادة اإلداريددددين بالكليددددة بشدددد ناإل تبيانات المذكورة وإعادتهدا إلدى وحددة ضدمان
الجددودة بالكليددة حتددى يددتم تحليددل اإل ددتبيانات مددن
خالل لجنة الريادة والحوكمة
 جدددارى إ دددتالم ردود اإل دددتبيانات مدددن ال دددادةاإلداريين بالكلية

8/12/2014

 تددددم مناقشددددة الموضددددوعات الددددواردة فددددى جدددددولاألعمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
مددد ال دددادة أعضدددا مجلدددأ إدارة وحددددة ضدددمان
الجودة بالكلية

8/12/2014

 تددددم مراجعددددة عدددددد  )8مددددن توصددددي بددددرامجومرررات مرحلدة الدرا دات العليدا مدن قبدل ال ديد
األ تاذ الدكتور  /حمدى محمد محمد عبد الرحمن
 مراجددد داخلدددى لبدددرامج ومردددررات الدرا ددداتالعليا بالكلية وجارى إجرا التعديالت المطلوبة

مالحظات

م

الموضوع

جهة
الصادر/الوارد

التاريخ

وارد من مرك
ضمان الجودة
بالجامعة

 12التن ي م مجموعات المتابعة من قبل مرك
ضمان الجودة بالجامعة

9/12/2014

وارد من وحدة
ضمان الجودة
بكلية العلوم

24/11/2014

بيان الحالة
 تددم إجتمدداع المجموعددة الثانيددة مددن مجموعددات المتابعددة لمرك دضددمان الجددودة بالجامعددة يددوم األحددد المواف د 2112/12/12م
فى تمام ال اعة الواحدة ظهرا بجل دته رقدم  )1بحضدور كدل
من :
 .1ال دددديد األ ددددتاذ الدددددكتور /يدددددان يددددد إبددددرهيم -من دددد
المجموعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
وعميد الكلية
 .2ال ددديدة األ دددتاذ الددددكتورة  /فاطمدددة أبدددو بكدددر عبدددد المعددد
الع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديلى -
المن الم اعد
 .2ال يد األ تاذ الددكتور /محمدود محمدد شديحه  -مددير وحددة
ضمان الجودة بالكلية
 وذل لمناقشة حصر الممار ات الجيدة فى نظم التعلديم وتردويمالطال واإلمتحانات بكليات الجامعة المختلفة م جم الوثا
واألدلة
 تم إ تربال المجموعة الثالثة من خدالل يدارة المتابعدة لوحددةضمان الجودة بالكلية مدن مركد ضدمان الجدودة بالجامعدة يدوم
األربعا المواف 2112/12/11م والمكونة من:
 -1ال يد األ تاذ الددكتور  /محمدود عبدد الناصدر علدى -من د
المجموعة و مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة
 -2ال يدة الدكتورة /هبه محمد عد الدين -المن الم اعد
 وذلدددد لتريدددديم أدا وحدددددات متابعددددة الخددددريجين وتريدددديم دورالممتحنين الخارجيين فى ترويم نظم التعليم واإلمتحانات
 تم إجتمداع المجموعدة الرابعدة مدن مجموعدات المتابعدة لمركدضمان الجودة بالجامعة يوم الخمديأ الموافد 2112/11/21م
فددددددددددددددددددددددددددى تمددددددددددددددددددددددددددام ال دددددددددددددددددددددددددداعة الثانيددددددددددددددددددددددددددة
ظهددرا) بكليددة العلددوم فددى مرددر وحدددة ضددمان الجددودة بحضددور
كل من:
 .1ال يد األ تاذ الدكتور /ح ن محمد ح ن الهوارى  -من د
المجموعة وعميد الكلية
 .2ال يد األ تاذ الدكتور /مصطفى محمدود يو د  -المن د
الم اعدومدير وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم
 .2ال يد األ تاذ الددكتور /محمدود محمدد شديحه  -مددير وحددة
ضمان الجودة بكلية الصيدلة
 -وذل لتريم أدا الترارير ال نوية لكليات الجامعة

مالحظات

جهة الصادر/الوارد

التاريخ

باألجه ة العلمية بالكلية

صادر داخل الكلية

13/12/2014

إعداد التررير ال نوى للكلية للعام الجامعى
12
2112/2112م

صادر داخل الكلية

14/12/2014

صادر داخل الكلية

14/12/2014

م

 11تجهي دليل خا

إ تكمال توصي
11
دكتوراه)

الموضوع

برامج الدرا ات العليا ماج تير /

مدير وحدة ضمان
الجودة
أ.د /محمود محمد شيحه )

بيان الحالة
 مخاطبة ال يد األ دتاذ الددكتور  /محدروأ عثمدانأحمد -وكيل الكليدة لشد ون خدمدة المجتمد وتنميدة
البي ددة ور دديأ لجنددة لجنددة المعامددل والمختبددرات
بالكليددة إل ددتيفا وتصددني البيانددات إلعددداد الدددليل
الخا باألجه ة العلمية
 مخاطبددة ال ددادة وكددال الكليدددة كددل فيمددا يخصدددهبش د ن مراجعددة البيانددات والمعلومددات الددواردة فددى
م دددودة الترريدددر ال دددنوى للكليدددة للعدددام الجدددامعى
2112/2112م
 تم الرد من ال يد اال تاذ الددكتور  /ح دن فرللدىع قددددل وكيددددل الكليددددة لشدددد ون الدرا ددددات العليددددا
والبحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو
بتاريخ 2112/12/12م
 تددم الددرد مددن ال دديد اال ددتاذ الدددكتور  /طددار أبددوالفضددددل محمددددد  -وكيددددل الكليددددة لشدددد ون التعلدددديم
والطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
بتاريخ 2112/12/11م
 مخاطبدددة ال دددادة ر دددا األق دددام العلميدددة بالكليدددةبش د ن إ ددتكمال توصددي بددرامج الدرا ددات العليددا
ماج تير  /دكتوراه) لباقى األق ام العلمية بالكلية
بنددا علددى إجتمدداع لجنددة الدرا ددات العليددا بجل ددته
المنعردة بتاريخ 2112/12/12م

عميققققد الكليققققة ور يأ مجلأ إدارة
الوحدة
أ.د /يدان يد إبرهيم)

مالحظات

