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   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .٢٠١٠ /٢٨/٣ ) بتاريخ٦١( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 ٥  ومدير المشروع  عميد الكلية   جمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور / ١
دكتور /  تاذ ال يد األس ن الس يد حس س

   خضر
  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية

  تور/ أشرف محمد محمد السيد الدك ٦  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
ة  اء التحليلي م الكيمي درس بقس م

  الصيدلية

 السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣
الب  يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي

  لجنة الفاعلية التعليمية ورئيس  
  معيد بقسم الصيدالنيات  السيدة الصيدالنية / مريم فوزى  بشرى  ٧

   زيدان زيد إبرھيم/  السيد األستاذ الدكتور٤
ب  اقير و نائ م العق تاذ بقس ذى أس دير التنفي الم

  لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد
  أمين عام الكلية  األستاذ/ زين العابدين شحاته محمد ٨
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  التكليفات

  

مالحظات فعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
       م٢/٢٠١٠/ ٢٠ بتاريخ ) ٦٠(السابقة رقم  تم التصديق على محضر الجلسة ١

٢ 
 

ة    ايير الھيئ اً لمع ايير طبق يم الخطة التنفيذية إلستيفاء المع ة لضمان جودة التعل القومي
    واإلعتماد 

    م١٥/٣/٢٠١٠-١تعديل مكونات الخطة اإلستراتيجية  
 الوريوس ة البك ية لمرحل ررات الدراس امج والمق يف البرن ة توص -١  مراجع

 م١٥/٣/٢٠١٠

  ررات الدراسات رامج ومق ا وتوصيف ب ة للدرسات العلي ايير األكاديمي إعداد المع
  العليا

 م٣١/٣/٢٠١٠-١٥دكتوراه)  -ماجستير -(دبلوم  
 م١٥/٤/٢٠١٠-١للمعايير المختلفة اللمستندات الداعمةالملفات  مراجعة  
  الوريوس والدرسات امج البك يم الخارجى لبرن ل المق ا مراجعةالمعاييرمن قب العلي

  م٢٠/٤/٢٠١٠-١٥
  ( مركز ضمان الجودة)م٢٣/٤/٢٠١٠-٢٠لجنة للمراجعة من قبل الجامعة  
  اد يم واإلعتم ودة لتعل مان ج ة لض ة القومي ى  الھيئ تندات إل ول المس وص

  م٣٠/٤/٢٠١٠

  الساده رؤساء اللجان  -

   

٣  
  مراجعة إستتيفاء معيار الخطة اإلستراتيجية 

ة  ن الخط اء م د اإلنتھ ياغتھا بع تم ص ث ي ة حي ة التنفيذي ة ومراجعةالخط م كتاب ت
  اإلستراتيجية 

 / سيد حسن خضر أ.د   -
   رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية 
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ابع ( ٤ ى الس ر الفن ات التقري ز مكون ى،تجھي ل التنظيم تراتيجى، الھيك يط اإلس  التخط
  ) المصداقية واألخالق 

 حسن خضر/ سيد  أ.د   -
    رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية 

٥ 
رامج  ة، الب تجھيز مكونات التقرير الفنى السابع (الطالب والخريجون، المعايير اآلكاديمي
تمر  ويم المس ة، التق تعلم والتسھيالت المادي يم وال ية، التعل ررات الدراس ة / المق التعليمي

  للفاعلية التعليمية) 

 أ.د/ حسن عزقل  -
     لفاعلية التعليميةرئيس لجنة ا

 أ.د/ سيد إبراھيم عبد الرحمن  -  تجھيز مكونات التقرير الفنى السابع (القيادة والحوكمة، الجھاز اإلدارى) ٦
     رئيس لجنة القيادة والحوكمة 

٧ 
ى واألنشطة العلمية،الدرسات  ابع عن (البحث العلم ى الس ر الفن ات التقري ز مكون تجھي

  العليا والبحوث)
  ى عبد الظاھر أ.د/ عل-

ا  ات العلي ة الدرس يس لجن رئ
  والبحوث 

   

٨ 
ة  ة ،المشاركة اإلجتماعي ة والمادي وارد المالي تجھيز مكونات التقرير الفنى السابع ( الم

  وتنمية البيئة)
 أ.د/ تھانى حسن الفحام -

يس لجن ـرئ ـة المشــ اركة ــ
  ة ــالمجتمعي
  ة)ــــة البيئـــوتنمي

   

 أ.د/ عزه عباس خليفة -  تقرير الفنى السابع(معيار أعضاء ھيئة التدريس)تجھيز مكونات ال ٩
     رئيس مجلس قسم العقاقير        

ال ١٠ م إرس  programme specification for under graduatesت
  .مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسيوط–إلى أ.د/ أحمد حسن سيد  

  
   

   / التوقيع
   ممثل اإلدارة للجودة

  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

  
  (أ.د./ جمال أحمد صالح)                                   (د. / مصطفى أحمد حسين)

 


