
  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .٢٠١٠ /٢٦/٧ ) بتاريخ٦٥( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر  ٥  عميد الكلية ومدير المشروع    جمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور / ١
ناعية  يدلة الص م الص تاذ بقس  أس

  ورئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

 ٦  وحدة ضمان الجودة مدير   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
د  د محم رف محم دكتور / أش يد ال الس

  محمود
  مدرس بقسم الكيمياء التحليلية

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

  لجنة الفاعلية التعليمية ورئيس  
  أمين عام الكلية  األستاذ/ زين العابدين شحاته محمد ٧

   زيدان زيد إبرھيماألستاذ الدكتور /  السيد٤
ب  اقير و نائ م العق تاذ بقس ذى أس دير التنفي الم

  لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد
      

  

  

  

  



  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  
  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
      .م٦/٢٠١٠/ ١٧ بتاريخ ) ٦٤(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  ١

٢ 
 

  معايير الدراسة الذاتية  إستكمال مراجعة
  

 المعايير التى لم يتم تجھيزھا -
  القيادة والحوكمة  
 معيار أعضاء ھيئة التدريس 
  الدرسات العليا  

   

   الساده ؤرساء اللجان-  م٣٠/٩/٢٠١٠-١/٧تفاصيل المخرجات للفترة من ومتابعة تجھيز   ٣

ررات الدراسيةوإستكمال تجھيز   ٤ رامج والمق ارير الب ررات  تق وإستكمال توصيف المق
   اإلختيارية 

  لجنة توصيف وتقرير المقررات -
   

    وحدة ضمان الجودة-  الملفات وتداول عمل دورات تدريبية حول حفظ   ٥

الساده ؤرساء اللجان-  التقيم الدورى ألبعاد وعناصر القدرة المؤسسية   ٦
ل أ.د ى وتم إرساله من قب / حسن فرغل

   عزقل
   

الساده ؤرساء اللجان-  تجھيز الخطة المستقبلية للجان مشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد   ٧
ن  ل أ.د/ حس ن قب اله م م إرس وت
 فرغلى عزقل وأ.د/ سيد حسن خضر 

   

     الساده رؤساء األقسام العلمية-  إعداد ملف المقررات للفصل الدراسى الثانى   ٨

     السيد أمين عام الكلية-  بعة اإلحالل والتجديد لمعامل األبحاث والمكاتب ودورات المياهمتا  ٩

   / التوقيع
   ممثل اإلدارة للجودة

  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

    
 


