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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     م٢٧/١/٢٠١٠) بتاريخ ٥٩  ( مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة رقماجتماع 
  الحضور

  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم م

أستاذ غير متفرغ بقسم الكيمياء   السيد األستاذ الدكتور/ عادل فوزى يوسف  ٧  ميد الكلية ومدير المشروع ع  السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح  ١
  (عضو خارجى )الطبية 

  السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين  ٢
  مدير وحدة ضمان الجودة 

  والمدير التنفيذى لمشروع التطوير
  المستمر والتأھيل لإلعتماد 

  (عضو خارجى )مدرس بقسم العقاقير  مصطفى عبد الحميد السيد الدكتور / وائل  ٨

السيدة الصيدالنية / مريم فوزى  بشرى   ٩   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل  ٣
  معيد بقسم الصيدالنيات   ميخائيل 

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

١
٠ 

  T٣Aصيدلى بمصنع   السيد الصيدلى / ھيثم عبد المنعم محمد  

راھيم عبد السيد األستاذ الدكتور / سيد إب ٥
  الرحمن 

(عضو رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
  خارجى )

١
١ 

  أمين عام الكلية   زين العابدين شحاته  /األستاذ

        أستاذ بقسم العقاقير   ذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم السيد األستا  ٦
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  التكليفات

  

مالحظات فعلىمخطط مسئول التنفيذ التكليف/القرارم
ابقة ١ ة الس ر الجلس ى محض ديق عل م التص اريخ ٥٨(ت ) بت

  م٢٨/١٢/٢٠١٠
    

٢ 
ين  الى ب يم الع ز " التعل ؤتمر العلمى السنوى األول للمرك توصيات الم

دي رة (تح ى الفت د ف ذى عق وير" ال ع ورؤى التط  )١٣-١٢ات الواق
  م٢٠٠٩ديسمبر  

 الساده رؤساء لجان المشروع -
   

٣ 

ا ورد ب ز م اب تجھي د الوھ د ى عب دكتور /مج تاذ ال يد األس اب الس خط
م  قاس

لموافاة الھيئة  رئيس مجلس إدارة الھيئة القومية لضمان جودة التعليم
رامجبالدراسة الذاتية والخطة اإلس ى توصيف الب  تراتيجية باإلضافة إل

ة المالحظ  ررات وكاف رامج والمق ارير الب ذلك تق ررات وك  اتوالمق
  التى يرد ذكرھا بالدراسة الذاتية 

 أ. د/ على عبد الظاھر عبد الرحمن  -
وكيل الكلية لشئون الدراسات       

     العلياوالبحوث

٤  

  لتابعة للجنة الفاعلية التعليميةالتوصيف الوظيفى للجان ا
  ان شئون الدراسات العليا والبحوثلتوصيف الوظيفى للجا

  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةالتوصيف الوظيفى للجان التابعة ل
  لوظيفى للجنة الخطة اإلستراتيجيةالتوصيف ا

 

 الساده وكالء الكلية  -
 أ.د/ سيد حسن خضر  -

رئيس لجنة الخطة        
  اتيجية اإلستر

   

٥  

  :لألقسام اإلستبيانات اآلتية وإرسال مناقشة
ل    - ى تصرف من قب آت الت ردود عن المكاف اس الم إستبيان عن قي

ة  الجامع
 شورة دولياً ألعضاء ھيئة التدريسلألبحاث المن 
 إستبيان عن تقييم السادة معاونى أعضاء ھيئة التدريس (المعيدين  -

 والمدرسين المساعدين) 

  إبراھيم عبد الرحمن د/ سيد أ.
رئيس                               

     القيادة والحوكمةةنجل
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     وحدة ضمان الجودة -  "اإلدارةدورة تدريبية تحت عنوان " الجوانب القانونية فى عقد   ٦

٧  
رة من  م حتى ١/١/٢٠١٠تجھيز التقرير الفنى والمالى السابع عن الفت

  م ٣١/٣/٢٠١٠
 ساء لجان المشروعالساده رؤ -

   

ال   ٨ ا(دكتوراه ، إرس ات العلي رامج الدراس ية لب ايير القياس المع
  ماجستير،دبلومات) 

    وحدة ضمان الجودة  -

    وحدة ضمان الجودة  -  لألقسام العلميةالخطة البحثية أرسال   ٩
  

  عميد الكلية  / التوقيع
  و رئيس مجلس إدارة الوحدة

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

  

                                                                                                             
                                                                                                                      


