
  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
  م٢٠١١ /٢٤/٤  ) بتاريخ٧٢( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

 ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١
السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبد 

  الرحمن

يدلة  م الص س قس يس مجل رئ
ناعية  الص

  ورئيس لجنة القيادة والحوكمة

بقسم الكيمياء  أستاذ مساعد   أشرف محمد محمدالسيد الدكتور /   ٨  مان الجودة مدير وحدة ض  السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
  التحليلية

الب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي وكي
  اء الطبية الكيمي بقسم أستاذ مساعد   حمدى محمد عبد الرحمنالسيد الدكتور /   ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

٤
على عبد الظاھر عبد السيد األستاذ الدكتور / 

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

  ورئيس البحث العلمى واألنشطة العلمية 
١

٠ 
 مدرس بقسم الكيمياء التحليلية  / سامح عبد الرؤوف أحمد السيد الدكتور

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

  ونائب مدير وحدة ضمان الجودة 
١

١ 
  أمين عام الكلية   األستاذ/ زين العابدين شحاته السيد  

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

  

  



  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  

  

  
  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
       .م٢٠١١ /٢٧/٣ بتاريخ ) ٧١(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١

٢ 
من قبل الھيئة القومية لضمان  مناقشة تجھيز المستندات المطلوبة للجنة زيارة اإلعتماد

 )  ٢٠١١مايو  ٥-٢(جودة التعليم واإلعتماد خالل الفترة 
     وحدة ضمان الجودة -

     الساده رؤساء اللجان-  الترقيم مع مرفقات الدراسة الذاتية   إتساق  ٣

     السيد/ أمين عام الكلية-  التأكد من كيفية إستعمال الطفايات وصالحيتھا  ٤

  
  
  
  
 

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

  
  (أ.د./ جمال أحمد صالح)                                    صطفى أحمد حسين)(د. / م

 


