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   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .٢٠١٠ /٢٦/٩ ) بتاريخ٦٦( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 ٦  عميد الكلية ومدير المشروع    جمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور / ١
دكتور /  تاذ ال يد األس د الس دان زي زي

   إبرھيم

ب  اقير و نائ م العق تاذ بقس دير أس الم

ذى   التنفي

ل  تمر والتأھي وير المس روع التط لمش

  لإلعتماد

 السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر  ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   الدكتور / مصطفى أحمد حسين السيد ٢
ناعية  يدلة الص م الص تاذ بقس  أس

  ورئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

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

   لجنة الفاعلية التعليميةورئيس  
  معيد بقسم الصيدالنيات  السيدة الدكتورة / مريم فوزى  بشرى ٨

٤
د  د الظاھر عب السيد األستاذ 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

 لسيد ة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام ا٥
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  ورئيس لجنة المشاركة المجتمعية  

١

٠ 
  أمين عام الكلية  األستاذ/ زين العابدين شحاته محمد
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  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
       .م٧/٢٠١٠/ ٢٦ بتاريخ ) ٦٥(محضر الجلسة السابقة رقم  تم التصديق على ١

٢ 
 

اد نوى  إعتم ر الس ودةألالتقري مان الج دة ض طة وح امعى  نش ام الج ن الع ع
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠

   "عرض نتائج التقويم الذاتى للكلية بندوة تحت عنوان "  

  وحدة ضمان الجودة -
   

    الساده ؤرساء اللجان  -  م٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعى الدراسة الذاتية للكلية إعتماد   ٣

 أ.د/ سيد حسن خضر  -  للكليةالخطة اإلستراتيجية إعتماد   ٤
رئيس لجنة الخطة         

  اإلستراتيجية
   

     وحدة ضمان الجودة -   لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد التقرير النھائى إعتماد    ٥

اد   ٦ تبيان آإعتم اد إس ل إبع ائج تحلي اللنت الب خ رة لط الب واآلراء الح  راء الط
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠الفصلين الدراسيين للعام الجامعى   

    وحدة ضمان الجودة -

ة   ٧ ة الجامعي رامج الدراسية (المرحل إعتماد تقارير المراجعين الخارجيين والداخليين للب
  األولى)

  لجنة توصيف المقررات الدراسية  -
   

 
   / التوقيع

   دةممثل اإلدارة للجو
  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


