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   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
     .م٢٠١١ /٢٧/٣  ) بتاريخ٧١( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  بقسم الكيمياء التحليلية أستاذ مساعد   أشرف محمد محمدالسيد الدكتور /   ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١

 ٨  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
مدى محمد عبد حالسيد الدكتور /  

  الكيمياء الطبية  بقسم أستاذ مساعد   الرحمن

الب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي وكي
 مدرس بقسم الكيمياء التحليلية / سامح عبد الرؤوف أحمد السيد الدكتور ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

٤
على عبد الظاھر عبد ر / السيد األستاذ الدكتو

  الرحمن
ئون  ة لش ل الكلي وثوكي ا والبح ات العلي  الدراس

  ورئيس البحث العلمى واألنشطة العلمية 
١

٠ 
  أمين عام الكلية   األستاذ/ زين العابدين شحاته السيد  

  السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبراھيم ٥
اقير  م العق س قس يس مجل رئ

  الجودة  ونائب مدير وحدة ضمان
١

١ 

الطالبة / مريم السمان  إبراھيم عبد 
  طالبة بالفرقة الرابعة   الرسول 

ناعية  السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر ٦ يدلة الص م الص تاذ بقس  أس
        ورئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى  
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  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
       م.٢٠١١ /٢٤/٢ بتاريخ ) ٧٠(تصديق على محضر الجلسة السابقة رقم تم ال ١

٢ 
بشأن  توعية الساده أعضاء ھيئة التدريس ، الجھاز اإلدارى ، الطالب ، المستفيدين

 إستعداد 
     وحدة ضمان الجودة -

     زين العابدين شحاته أ/-  تجھيز مبانى الكلية  ٣

     حمدى محمد عبد الرحمن د/-  الداخليين والخارجيين لبرامج الدراسات العليا  إستكمال مراجعة تقارير المراجعين ٤

     أشرف محمد محمد د/-  تحديث موقع الكليةعلى شبكة اإلنترنت  ٥

  إستعراض تشكيل لجنة زيارة اإلعتماد  من  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ٦
إختيار السيد الدكتور /مصطفى أحمد تم  -

  اإلعتماد للكلية  منسق لزيارة   حسين 
   

     على عبد الظاھر عبد الرحمنأ.د/ -  لخمس سنوات سابقة  وتحديد قائمة المصادر المختلفة  تجھيز ميزانية الدراسات العليا ٧

٨ 
  حسن فرغلى عزقل أ.د/-  لفة وتفصيلھا فى الملفات للمعايير المختتجھيز ميثاق الممارسات الجيدة 

  على عبد الظاھر عبد الرحمنأ.د/ -
   

     وحدة ضمان الجودة-  متابعةإستعداد الكلية لزيارة اإلعتماد ٩

     الساده رؤساء اللجان -    تجھيز ملفات المعايير المختلفة ١٠

ة١١ وأن تكون  تحديث النسخة الموجودة من رسالة الكلية بالنسخة المعتمدة من مجلس الكلي
  فى األقسام العلمية وإدارات الكلية   معلنة

  أ.د / سيد  حسن خصر
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مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
     وحدة ضمان الجودة - تحديد أسلوب لمراجعة الملفات وتكليف المجموعة بتبادل المراجعة بين المجموعات ١٢

     وحدة ضمان الجودة - ت الدراسية حيث يوجد ملف لكل مقرر داخل األقسام مراجعة قائمة المقررا١٣

     حسن فرغلى عزقل أ.د/-  مراجعة الكنتروالت وإستكمال جميع التجھيزات والتنظيم داخل جميع الكنتروالت بالكلية ١٤

١٥
  حسن فرغلى عزقل د/أ.-  آلية لمراجعة لوائح الكلية وأمثلة عليھا  ( ممارسات متميزة ألداء الطالب)

   على عبد الظاھر عبد الرحمنأ.د/ -
   

١٦
متابعة اإلجراءات التى تحددھا الكلية للقضاء على الدروس الخصوصية مع وجود آليات  

  لمعاقبة المتورطين فى الدروس الخصوصية 
     اإلدارة العليا  للكلية  -

     اإلدارة العليا  للكلية -  كلية لضمان العدالة لجميع الطالبالعدالة فى إمتحانات الشفوى و اآلليات التى تتخذھا ال١٧

  
  
 

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


