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   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .م٢٠١٠ /٢٥/١٢  ) بتاريخ٦٨( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١
دكتور تاذ ال يد األس د الس راھيم عب يد إب / س

  الرحمن 

يدلة  م الص س قس يس مجل رئ

ناعية   الص

  ورئيس لجنة القيادة والحوكمة 

  السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر  ٨  ر وحدة ضمان الجودة مدي  السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
ناعية  يدلة الص م الص تاذ بقس  أس

  ورئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

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

محمد عبد حمدى محمد الدكتور /    السيد
 الرحمن

 بقسم الكيمياء الطبية مساعد  أستاذ

٤
السيد األستاذ الدكتور / على عبد الظاھر عبد 

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

١

٠ 
  مدرس بقسم الكيمياء التحليلية   أشرف محمد محمدالسيد الدكتور /  

 تھانى حسن الفحام  األستاذ الدكتور / ة السيد٥
ة  ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة لش ل الكلي وكي

  البيئة 
  ورئيس لجنةالمشاركة المجتمعية 

١

١ 
  أمين عام الكلية   األستاذ/ زين العابدين شحاته السيد  

اقير  السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم ٦ م العق تاذ بقس  أس
        وحدة ضمان الجودة و نائب مدير 
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  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/ م
       .م٢٤/١٠/٢٠١٠ بتاريخ ) ٦٧(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  ١

     الساده رؤساء اللجان   مناقشة تحديث الدراسة الذاتية للكلية   ٢

٣  
ررات ( ر المق تكمال تقري ىCourse Reportإس ة األول ة الجامعي  ) للمرحل

ارجى و   يم الخ الب والمق رة للط ث اآلراء الح ن حي ه   Action Planم ومقارنت
  بالعام السابق 

 زيدان زيد إبرھيمأ.د/  -
ررات  - ر  المق ة توصيف وتقري يس لجن رئ

  لدراسيةا
   

٤ 
ر  المالحظات الواردة إستيفاء  ة فى تقري ارة النھائي ستمر التطوير الم لمشروعالزي

  للتأھيل واإلعتماد
  الساده رؤساء اللجان  -

   

   دور لجنة الجودة باألقسام العلمية  تفعيل  ٥
الساده رؤساء اللجان  و وحدة ضمان   -

  الجودة
   

 
   / التوقيع

   ممثل اإلدارة للجودة
  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


