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   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .٢٠١٠ /١٧/٦ ) بتاريخ٦٤( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 ٦  عميد الكلية ومدير المشروع    جمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور / ١
د  د محم رف محم دكتور/ أش يد ال الس

  محمود  
  مدرس بقسم الكيمياء التحليلية 

  مدرس بقسم الكيمياء الطبية لدكتور/ حمدى محمد عبد الرحمن السيد ا ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢

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

  لجنة الفاعلية التعليمية ورئيس  
٨ 

رءوف  د ال امح عب دكتور/ س يد ال الس

  أحمد 
  مدرس بقسم الكيمياء التحليلية 

   زيدان زيد إبرھيمدكتور / السيد األستاذ ال٤
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 ٩

        أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات  السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد ٥

  

  

  

  



  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  
  التكليفات

  

مالحظات فعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
      .م٥/٢٠١٠/ ١٢ بتاريخ ) ٦٣(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  ١

٢ 
 

رة من خاللالثامن لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد  إعداد التقرير الفنى  الفت
  .م ٣٠/٦/٢٠١٠-١/٤ 

  الساده رؤساء اللجان-
   

   الساده رؤساء اللجان-  م ٢٠٠٩/٢٠١٠الجامعى  إعداد الدراسة الذاتية للكلية عن العام  ٣

     الساده رؤساء اللجان-  إعداد التقرير السنوى عن أنشطة الوحدة   ٤

ة -  رؤية ورسالة الكلية تحديث  مناقشة  ٥ ة الخط يس لجن أ.د/ رئ
     اإلستراتيجية 

     أ.د/ أحمد مصطفى السيد -  ق مع التوصيف الوظيفى من ناحية المؤھل معالجة الحاالت  التى ال تتفو  رصد  ٦

رامج -  الدراسى توصيف البرنامج كتيب  تجھيزمتابعة   ٧ يف الب ة توص لجن
     الدراسية 

    والبحوثلجنة الدراسات العليا-  متابعة المعايير القياسية للدرسات العليا   ٨

٩  
 المعلومات العنكبوتية  ومخاطبة السيد األستاذتحديث صفحة الكلية واألقسام على شبكة 

ر(  ة الس ى كلم دى دوس للحصول عل دكتور / مج ة Pass Wordال ل أعضاء ھيئ ) لك
  بالكلية. التدريس 

ئون - ة لش ل الكلي أ.د/وكي
     الدرسات العليا والبحوث

   / التوقيع
   ممثل اإلدارة للجودة

  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

  
  (أ.د./ جمال أحمد صالح)                                   صطفى أحمد حسين)(د. / م

    
 


