
  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
  م٢٠١١ /٣٠/٦  ) بتاريخ٧٤( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات / سوزان شوقى طوسالسيد األستاذ الدكتور ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١

بقسم الكيمياء  أستاذ مساعد   مد محمدأشرف محالسيد الدكتور /   ٨  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
  التحليلية

الب   السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي وكي
  مدرس مساعد بقسم العقاقر  فرغل  السيد الدكتور/ رفعت بكر حامد ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

ناعيةأس  السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر ٤ يدلة الص م الص  تاذ بقس
  ورئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى  

١

٠ 
  أمين عام الكلية  األستاذ/ زين العابدين شحاتهالسيد 

٥
السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبد 

  الرحمن  

ناعية  يدلة الص م  الص س قس يس مجل رئ

  ورئيس لجنة القيادة والحوكمة 

١

١ 
  لبة بالفرقة الرابعةطا  الطالبة/ آيات مصطفى كامل 

  السيد األستاذ الدكتور/أحمد مصطفى السيد ٦
١  أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات

٢ 

الطالبة / مريم السمان  إبراھيم عبد 
  طالبة بالفرقة الرابعة  الرسول

البحوث عن الحضور لظرف سفر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و- وقد إعتذر السيد األستاذ الدكتور / على عبد الظاھر عبد الرحمن
  سيادته

 



  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

 
  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
       م٢٠١١ /٢٢/٥ بتاريخ ) ٧٣(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١

     ساء األقسامالساده رؤ -  م١٩/٥/٢٠١١متابعة تنفيذ ماجاء بالمؤتمر العلمى للكليةالمنعقد يوم الخميس الموافق  ٢

٣ 
أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة  -  إعادة مخاطبة إدارة الصيدلة بشأن إنشاء صيدلة داخل الكلية 

  المجتمع وتنمية البيئة
   

٤ 
انون  لسنة ١٢٧مناقشة القصور فى التشريعات الصيدلية ونقص المعلومات القانونية مثل ق

  م١٩٥٥
     أ.د/ أحمد مصطفى السيد  -

٥ 
ر الى ( ع يم الع ات التعل ى مؤسس اد ف ودة واإلعتم مان الج رامج ض ة لب ة التدريبي ض الخط
  م والعمل على توسيع نطاق المشاركة من الساده الحضور٢٠١١ديسمبر)-يونيو

     وحدة ضمان الجودة -

٦ 

د  بة للبن رامج بالنس يف الب ة توص راح لجن ة إقت أن  ٢/١/٢مناقش ة بش ة التنفيذي ن الخط م
تحداث  إس

ة بعرض الموضوع برامج   ة االقسام العلمي جديدة مناسبة إلحتياجات سوق العمل ومخاطب
  على مجالس األقسام 

     لجنة توصيف البرامج -

٧ 

رة -أ الل الفت ة  خ ة التنفيذي طة الخط انى ألنش ى الث ر الفن ى التقري ازه ف م إنج ا ت ة م متابع
  م)٦/٢٠١١-٣٠-١/٤(
  م٢٠١١-٢٠١٠عى إعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجام-ب

 الساده الوكالء -
 الساده رؤساء األقسام العلمية -
 الساده رؤساء اللجان -
  الساده  مديرى اإلدارات  -

   

  

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


