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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     ٢٢/١١/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٧  ( مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة رقماجتماع مراجعة 

  الحضور

  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم م

السيد األستاذ الدكتور / سيد حسن   ٨  عميد الكلية ومدير المشروع   صالح السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد  ١
  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية   خضر 

  السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين  ٢
  مدير وحدة ضمان الجودة 

  والمدير التنفيذى لمشروع التطوير
  المستمر والتأھيل لإلعتماد 

٩  
السيد الدكتور / جمال عبد الغنى 

  ىشاذل
  (من الخارج)

  مدرس بقسم الصيدلة الصناعية

١   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل  ٣
٠  

السيد الدكتور /سامح عبد الرءوف 
  أحمد

  (من الخارج) 

مدرس بقسم الكيمياء التحليلية 
  الصيدلية

و  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  الرحمن السيد األستاذ الدكتور / على عبد الظاھر عبد  ٤
  البحوث

١
  مدرس مساعد بقسم العقاقير    م.م / إسالم أحمد محمد العواد   ١

(من راھيم عبد الرحمن االسيد األستاذ الدكتور / سيد إب ٥
  رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية  الخارج)

١
٢ 

  أمين عام الكلية   زين العابدين شحاته  /األستاذ

(من السيد األستاذ الدكتور / عبد المعبود إسماعيل   ٦
  الخارج)

رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية 
  الصيدلية 

١
٣ 

  مدخل البيانات بالوحدة   األستاذ / محمود فوزى جوده

        أستاذ بقسم العقاقير   السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم   ٧
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  التكليفات

  

مالحظات فعلىمخطط ول التنفيذمسئ التكليف/القرارم
    أ.د/ عميد الكلية  . ISOتھنئة سيادة عميد الكلية بالحصول على شھادة  ١

٢ 

ى و دعم الفن ق ال ارة فري ائج زي تعراض نت وم إس ة ي المتابع
١٣/١١/٢٠٠٩  

اتوالمالحظ  ز الملف ى تجھي ق ف ا العم ق ومنھ داھا الفرب ى أب  ات الت
ى إح  اء عل راءات بن تم اإلج ث ت ةبحي ات معلن ة  تياج ود تغذي ع وج م

  .راجعة وخطوات تصحيحية 

 مدير وحدة ضمان الجودة

   

٣ 
دريس ة الت اء ھيئ دى أعض وعى ل ادة ال ول لزي اد حل  إيج

  .المشروع  حول أنشطةوالعاملين من خالل ورش عمل ومطويات  

  مصطفى أحمد حسيند/  -
 المدير التنفيذى للمشروع  

 لجان المشروع رؤساء الساده  -
   

٤ 
ع أ اركة جمي از مش ى إنج دريس ف ة الت اء ھيئ ةالعض ات الخاص  ملف

 .تلفة التى تتم داخل المشروع والدراسات المخ بالمشروع  
 الساده رؤساء لجان المشروع -

   

٥  
 إعداد موضوع شھرى يدرج ويناقش فى مجالس األقسام مع أعضاء

ى رؤساء اإلدارات ئة التدريس باإلضافة إلى عرض المھي  وضوع عل
  .الجھاز اإلدارى لمناقشة مع العاملين فى 

 وحدة ضمان الجودة -
  ساء مجالس األقسامرؤ -
  رؤساء اإلدارات -

   

٦  
ازه خالل  تجھيز تقرير فى األسبوع الرابع من كل شھر على ما تم إنج
ھر  الش

   .لألقسام إلدخاله فى مجالس األقسامفى المشروع لكى يتم إرساله  

  الساده رؤساء لجان المشروع -
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تفادة  ٧ تم اإلس ى ي تبيانات حت ى اإلس وعى ف ادة ال  زي
  .من نتائجھا  إلى أقصى حد ممكن  

  أ.د/ سيدإبراھيم عبد الرحمن  -
لجنة  رئيس                              

  القيادة والحوكمة
   

ا  -دعوة الدكتور / عبد العظيم طلب  ٨ ارة للدراسات العلي ة التج ل كلي وكي
  . الخطة اإلستراتيجية للكلية اجعة لمر-والبحوث 

  أ.د/  سيد حسن خضر -
ة نجرئيس ل                          

  الخطة اإلستراتيجية
   

٩  

ات زيارة فريق الدعم الفنى والمتابعة وكيف يتم معالجة مناقشة مالحظ
ى العمق فى المالحظاتھذه  ز عل ة والتركي ل لجن ع  مع رئيس ك توزي

ر ن التقري خة م  نس
ى مناقشةعلى الساده رؤساء اللجان و  ل مطلب باإلضافة إل ز ك  تجھي
  .العوائق والصعوبات التى تواجھا الكلية وكيفية إيجاد حلول لھا  

  الساده رؤساء لجان المشروع -

   

تبيانات   ١٠ داد إس ة لإع ات التدريبي د اإلحتياج تحدي
  ع كفائة الجھاز اإلدارى بالكلية .لرف

  الرحمن أ.د/ سيدإبراھيم عبد  -
رئيس لجنة                                  

  القيادة والحوكمة
   

  .تجھيز سياسة للثواب والعقاب الخاصة بالجھاز اإلدارى   ١١

  أ.د/ عميد الكلية  -
  مصطفى أحمد حسيند/  -

                                          
  المدير التنفيذى للمشروع

   

     وحدة ضمان الجودة -  .فى بمعايير الھيئة من خالل الخطة التنفيذية أرشفة الوثائق لما ي  ١٢

   .المشروع  ميزانيةتفعيل إستخدام األجھزة التى يتم شرائھا من   ١٣
  أ.د/ عميد الكلية  -

ط                   وير خط ة تط يس لجن رئ
   األقسام العلمية 

   

  .إضافة توصيف المقرر فى مذكرات األقسام   ١٤
 ن زيد إبرھيمزيداأ.د/  -

ر                            ة تقري يس لجن رئ
  المقررات 
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١٥  

ى از ف ل جھ وار ك ة بج ان الخدم ى مك م ف تبيان دائ ئون الطالب إس  -ش
دة  وح

المعمل  -وحدة الخدمات الصيدلية   -الدراسات العليا  -الحاسب اآللى 
ات  -المركزى  ى إسترشادات داخل المكتالمكتب ز باإلضافة إل ة ومراك ب

    .الخدمات بالكلية

  أ.د/ سيدإبراھيم عبد الرحمن  -
لجنة القيادة رئيس                           
     والحوكمة

   إعداد وإعتماد الخطة البحثية للكلية .  ١٧
  أ.د/ على عبد الظاھر عبد الرحمن  -

رئيس لجنة                               
  األنشطة العلمية 

   

ا  ١٨ دكتوراهإعتم تير وال دبلومات والماجس ة  لل ايير اآلكاديمي  د المع
  . الدراسات العليا مقررات واإلنتھاء من  فى توصيف برامج و 

  أ.د/ على عبد الظاھر عبد الرحمن  -
رئيس لجنة                                

  األنشطة العلمية 
   

١٩  
دى ة م ى اآلن  مناقش رات حت ايير والمؤش تيفاء المع ر إس ة نظ ن وج م

  إدارة
  .مع اإلدلة على تحقيق ذلك ١٠/١١/٢٠٠٩المشروع حتى تاريخ  

  زيدان زيد إبرھيمأ.د/  -
رئيس لجنة تقرير                           
  المقررات

   

  .مراجعة أنشطة المشروع خالل الفترة القادمة   ٢٠
  فاتن مصطفى درويشأ.د/ -

رئيس لجنة إعداد                         
  التقارير 

   

٢١  
ال ور بإرس ن الحض ون ع ذين يتغيب ان ال اء اللج ة رؤس  مخاطب

  .نوب عنھم أو اإلعتذار عن رئاسة اللجنة من ي

  مصطفى أحمد حسيند/  -
المدير التنفيذى                             

  للمشروع
   

٢٢  
ة تندات الداعم ة والمس ة للكلي ة الذاتي ديل الدراس ة وتع  مراجع

  رير الوارد من إدارة المشروعات .طبقاً للتق 
  الساده رؤساء لجان المشروع -

   

 
  عميد الكلية  / التوقيع

  و رئيس مجلس إدارة الوحدة
  

  (أ.د./ جمال أحمد صالح)                                    ممثل اإلدارة للجودة
  


