
  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .م٢٠١١ /٢٥/١  ) بتاريخ٦٩( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  بقسم الكيمياء التحليلية أستاذ مساعد   أشرف محمد محمدالسيد الدكتور /   ٦  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١

 مدرس بقسم الكيمياء التحليلية ح عبد الرؤوف أحمد / سامالسيد الدكتور ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢

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

السيد الدكتور/ وليد على محمود محمد 
  الجاحر

بقسم الكيمياء العضوية  مدرس مساعد 
  الصيدلية 

اقير   ألستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم السيد ا٤ م العق س قس يس مجل رئ
  أمين عام الكلية   األستاذ/ زين العابدين شحاته السيد   ٩  و نائب مدير وحدة ضمان الجودة 

الب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٥ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي وكي
        ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

  
  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
      م٢٠١٠ /٢٥/١٢ بتاريخ ) ٦٨(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١

تجھيز الملفات الخاصة بمعايير الدراسة الذاتية طبقاً لمعايير الھيئة القومية لضمان ٢
     ساء اللجانالساده رؤ - جودة التعليم واإلعتماد  



  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

٣ 
زيارة  –الزيارة اإلستطالعية  –إستيفاء المالحظات الواردة بتقرير ( زيارة المحاكاة 

للمشروع)وذلك فى إطار إستقبال زيارة فريق المراجعةبتاريخ  التسليم والتسلم
  م٢/٢/٢٠١١

     الساده رؤساء اللجان -

٤
ى ته ف م مناقش ا ت تعراض م لإس ودة والتأھي مان الج ز ض س إدارة مرك اع مجل إجتم

اد  لإلعتم
وم   ة ي يس الجامع دكتور/ رئ تاذ ال يد األس ب الس ة بمكت ة الملحق د بالقاع المنعق

  م٢٣/١/٢٠١١
     مدير وحدة ضمان الجودة -

     مدير وحدة ضمان الجودة -  خطة لمتابعة أنشطة وحدة ضمان الجودة وضع مناقشة ٥

  المنھج للمقررات الدراسية ريطة خ وثيقةوضع مناقشة  ٦
 أ.د / زيدان زيد إبرھيم -

ررات  ر المق رئيس لجنة توصيف وتقري
  الدراسية 

   

٧ 
ة ةالمناقش ر ميكن ائى لتقري ع النھ ةوض ل اإلدارى بالكلي الب العم ئون الط –( ش

ا  ات العلي  –الدراس
  ...... ) -شون األفراد 

  د/ أشرف محمد محمد محمود  -
   

٨ 

 :ا تم إنجازه  فى  اإلحالل والتجديد للبنية التحتية للكلية  تقرير عن م
   الصرف الصحى التأكد من سالمة   -
  إعداد مداخل ومخارج قاعات المحاضرات والمعامل لذوى اإلحتياجات الخاصة -
تجھيز أبواب المدرجات والمعامل طبقاً لمواصفات الھيئة القومية لضمان جودة التعليم -

  واإلعتماد
  ام اإلطفاء الذاتى نظ -
   العيادة الطبية تجھيز -

 أ/ زين العابدين شحاته محمد  -
  أمين عام الكلية 

   

 
  

  ممثل اإلدارة للجودة
  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


