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   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .٢٠١٠ /٢٧/٤ ) بتاريخ٦٢( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 ٦  عميد الكلية ومدير المشروع    جمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور / ١
السيدة األستاذ الدكتورة / عزه عباس 

  رئيس مجلس قسم العقاقير    خليفة 

 ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
يد األ دكتور / الس تاذ ال ن س يد حس س

   خضر
  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية

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

  لجنة الفاعلية التعليمية ورئيس  
  السيد الدكتور/ أشرف محمد محمد  ٨

ة  اء التحليلي م الكيمي درس بقس م

  الصيدلية

٤
د السيد األستاذ  د الظاھر عب الدكتور/ على عب

  الرحمن

وث  ا والبح ات العلي ئون الدرس ة لش ل الكلي وكي

  ورئيس لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية  
  T٣Aصيدلى بمصنع   ھيثم عبد المنعم محمدالسيد الدكتور /  ٩

   زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور / ٥
ب  اقير و نائ م العق تاذ بقس دير الأس ذى الم تنفي

  لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد

١

٠ 
  أمين عام الكلية  األستاذ/ زين العابدين شحاته محمد
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  التكليفات

  

مالحظات فعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
       م٣/٢٠١٠/ ٢٨ بتاريخ ) ٦١(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  ١

٢ 
 

ة سوھاج  -رد أ.د/ أيمن عبد الحميدمناقشة  وم  جامع مدير وحدة إدارة الجودة بكلية العل
  على مراجعة نظام  الجودة الداخلى  بالكلية .

  الساده رؤساء اللجان  -
     

٣  
وذلك خالل إستعداد  ٢/٥األحد  يومإدارات الكلية المختلفة  إجتماع مع الساده العاملين ب 

  م.٢٠١٠مايو ١٢-٩ستطالعية فى الفترة من الكلية إلستقبال الزيارة اإل
  د/ مصطفى أحمد حسين 

   

٤  
اد  يم واإلعتم ة لضمان جودة التعل ة القومي ل الھيئ اإلستعداد للزيارة اإلستطالعية من قب
الل  خ

  م .٢٠١٠مايو   ١٢إلى  ٩الفترة من  

  الساده رؤساء اللجان   -
     

  اء اللجان الساده رؤس -  تحديث الدراسة الذاتية . مناقشة  ٥
     

      -  مناقشة تقرير لجنة اإلستبيانات   ٦

     الساده رؤساء اللجان  -  مراجعة توصيف لجان  المشروع   ٧
  
   / التوقيع

   ممثل اإلدارة للجودة
  

  
  عميد الكلية

  رئيس مجلس إدارة الوحدةو
  

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


