
  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .٢٠١٠ /٢٤/١٠ ) بتاريخ٦٧( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  مدرس بقسم الصيدلة الصناعية  السيد الدكتور / جمال عبد الغنى شاذلى ٧  عميد الكلية ومدير المشروع   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١

 ٨  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
 بقسم الكيمياء التحليليةمدرس   أشرف محمد محمدتور /  السيد الدك

الب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي وكي
 ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

حمدى محمد محمد عبد السيد الدكتور /  
 الرحمن

 بقسم الكيمياء الطبيةمدرس 

٤
/ على عبد الظاھر عبد  السيد األستاذ الدكتور

  الرحمن 
   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
  ورئيس لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية

١

٠ 

بشرى  /مريم فوزى السيدة الدكتورة
  معيد بقسم الصيدالنيات  ميخائيل

اقير  السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم ٥ م العق تاذ بقس  أس
  وحدة ضمان الجودة و نائب مدير 

١

١ 
  أمين عام الكلية   األستاذ/ زين العابدين شحاته 

  السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر ٦
ناعية  يدلة الص م الص تاذ بقس أس

  ورئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية
      

  

  

  



  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
       .م٩/٢٠١٠/ ٢٢ بتاريخ ) ٦٦(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  ١

  للدراسة الذاتية المراجعة النھائية   ٢
 أ.د/ تھانى حسن الفحام -

  رئيس لجنة المشاركة المجتمعية
   

     الساده رؤساء اللجان  -  المراجعة النھائيةألنشطة المشروع المختلفة   ٣

     الساده رؤساء اللجان  -  لألنشطة المختلفةدة الوثائق إستكمال الجزء الخاص بجو ٤

٥  
  إبتداءاً من العام القادم تفعيله حيث يتملتدريب الصيفى ا توصيف

  
 حسن فرغلى عزقلأ.د/  -

     رئيس لجنة الفاعلية التعليمية

٦  
الن اإل ادات إع اكنو  رش ى األم ة ف ات الخاص ذوى اإلحتياج ة ب راءات الخاص  اإلج

  المخصصة 
 تھانى حسن الفحام أ.د/ -

  رئيس لجنة المشاركة المجتمعية       
   

٧  
ارة ى زي وتھم إل ة ودع ئون اإلجتماعي لة الش يدلة مراس ة الص ى كلي ة خريج  جمعي

  ھا إلعتماد
 حسن فرغلى عزقلأ.د/  -

  رئيس لجنة الفاعلية التعليمية    
   

   إستكمال توصيف المقررات اإلختيارية   ٨
 زيدان زيد إبرھيمأ.د/  -

رئيس لجنة توصيف وتقرير  المقررات 
 لدراسية

   

  برامج الدرسات العليا  مقررات وإستكمال توصيف   ٩
 على عبد الظاھر عبد الرحمن أ.د/  -
     حمدى محمد محمد عبد الرحمند/  -

 
   / التوقيع

   ممثل اإلدارة للجودة
  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


