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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     ٢٨/١٢/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٨  ( مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة رقماجتماع 
  الحضور
  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم م

السيدة األستاذ الدكتورة / فاتن مصطفى   ٧  ميد الكلية ومدير المشروع ع  السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح  ١
  أستاذ بقسم العقاقير   درويش 

  السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين  ٢
  مدير وحدة ضمان الجودة 

  والمدير التنفيذى لمشروع التطوير
  المستمر والتأھيل لإلعتماد 

  سم العقاقير مدرس بق  السيدة الدكتورة /  صابرين رجب محمد   ٨

السيد المدرس المساعد  / ياسر عبد   ٩   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل  ٣
  الھادى مصطفى

مدرس مساعد بقسم الكيمياء 
  العضوية الصيدلية 

و  لدراسات العلياوكيل الكلية لشئون ا  السيد األستاذ الدكتور / على عبد الظاھر عبد الرحمن  ٤
  البحوث

١
٠ 

السيدة الصيدالنية / مريم فوزى  بشرى 
  معيد بقسم الصيدالنيات   ميخائيل 

  رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية  راھيم عبد الرحمن السيد األستاذ الدكتور / سيد إب ٥
١
١ 

  T٣Aصيدلى بمصنع   السيد الصيدلى / ھيثم عبد المنعم محمد  

  أستاذ بقسم العقاقير   كتور / زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الد  ٦
١
٢ 

  أمين عام الكلية   زين العابدين شحاته  /األستاذ

  تم إعتذار السيد األستاذ الدكتور / سيد حسن خضر عن اإلجتماع لسفر سيادته 
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  التكليفات

  

مالحظات فعلىمخطط مسئول التنفيذ التكليف/القرارم
ر ا ١ ى محض ديق عل م التص ابقةت ة الس اريخ ٥٧(لجلس ) بت

  م٢٢/١١/٢٠٠٩
    

 حسب ورودھانشطة المختلفةتجھيز وترتيب المستندات الداعمة فى األ ٢
  .فى الدراسة الذاتية

    الساده رؤساء لجان المشروع -

٣ 
 أ. د/ على عبد الظاھر عبد الرحمن  -  الخطة البحثية للكلية متابعة توصيف برامج الدراسات العليا و

يل الكلية لشئون الدراسات وك      
  العلياوالبحوث

   

٤  
  تكليف كل من الساده األعضاء  بمتابعة المعايير اآلتية:

  : لمتابعة معيار التعليم والتعلمبخيتأ.د/ أنعام يونس 
  د./ صابرين رجب محمد : المعايير األكاديمية

 : توصيف المقررات الدراسيةدأحمسيد د./ أمانى 

  أ. د/ حسن فرغلى عزقل -
     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

٥  
 التخطيط اإلستراتيجى 
 الھيكل التنظيمى 
 قية واألخالقالمصدا 

  أ.د/  سيد حسن خضر
ة نجرئيس ل                          
  الخطة اإلستراتيجية

   

٦  
  القياده والحوكمة 
  الجھاز اإلدارى  

رحمن  - د ال يدإبراھيم عب أ.د/ س
ة                                   رئيس لجن

  القيادة والحوكمة

   

٧  
  الموارد المالية والمادية 
  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  

 أ.د/ تھانى حسن الفحام -
ة                                     رئيس لجن

 المشاركة المجتمعية

   

٨  
 التقويم المؤسسى وإدارة الجودة  

  

السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم -
رئيس لجنة توصيف وتقرير          

  المقررات  الدراسية 
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٩  
 البحث العلمى واألنشطة العلمية 
 الدراسات العليا 
 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية  

 أ. د/ على عبد الظاھر عبد الرحمن  -

ة                            يس لجن رئ
  األنشطة العلمية

   

١٠  

 الطالب والخريجون 
 المعايير اآلكاديمية 
 ج التعليمية / المقررات الدراسيةالبرام 
 عليم والتعلم والتسھيالت الماديةالت 
 ويم المستمر للفاعلية التعليميةالتق  

 أ.د/ حسن فرغلى عزقل  -
يس                                     رئ

     لجنة الفاعلية التعليمية 

١١  
 أ.د/ عزة عباس حليفة   -  أعضاء ھيئة التدريس 

س                             يس مجل رئ
  قسم العقاقير 

   

ـى ١/١٠/٢٠٠٩مراجعة التقرير الفنى والمالى السادس للفترة من (  ١٢ حتـ
  م)٣١/١٢/٢٠٠٩

     الساده رؤساء لجان المشروع -

١٣  
ا رد ل م يصل منھ ى ل ة الت ام العلمي ة األقس ودةمناقشمخاطب ل الج  ة دلي

  والميثاق األخالقى (قسم الكيمياء الطبية والصيدالنيات)إلرسال الرد 
  مصطفى أحمد حسيند/  -

                                          
  المدير التنفيذى للمشروع

   

١٤  

يد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور / زيدان ز -  شطة وتقارير جميع لجان  المشروع  ومراجعةأنمتابعة 
رئيس لجنة توصيف وتقرير          

  المقررات  الدراسية 
  مصطفى أحمد حسيند/  -

  المدير التنفيذى للمشروع     
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     وحدة ضمان الجودة -  اإلستراتيجية إلى األقسام إلبداء الرأى فيھاإرسال الخطة   ١٥

١٦  
  أ.د/فاتن مصطفى درويش -  ريرسنوى من قبل لجنة التقا تجھيز التقرير الربعمتابعة 

ة ٠٠رئيس لجن                        

  إعداد التقارير

   

١٧  
اده ع الس دوة م رح ن دريس  مقت ة الت اء ھيئ اونيھمأعض  ومع

اريخ ( اريخ م)٤/١/٢٠١٠بت ة بت املين بالكلي اده الع ،والس

  م)١٣/١/٢٠١٠(

  وحدة ضمان الجودة   -

   

  

  عميد الكلية  / التوقيع
  إدارة الوحدةو رئيس مجلس 
  

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

                                                                                                             
                                                                                                                      


