
  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
  م٢٠١١ /٢٣/٧  ) بتاريخ٧٥( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  :الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس  م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  / زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الدكتور  ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١
  رئيس مجلس قسم العقاقير 

ورئيس لجنة توصيف وتقرير المقررات 
  الدراسية 

  ٨  دة ضمان الجودة مدير وح  السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
السيد األستاذ الدكتور / محروس عثمان 

  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية  أحمد 

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
  التحليليةأستاذ مساعد بقسم الكيمياء    أشرف محمد محمدالسيد الدكتور /    ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

٤
السيد األستاذ الدكتور/ على عبد الظاھر عبد 

  الرحمن 

وث ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي  وكي
طة   ى واألنش ث العلم ة البح يس لجن ورئ

  العلمية 
١٠ 

/ حمدى محمد محمد عبد السيد الدكتور
  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الطبية   الرحمن 

  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية  ضر السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خ٥
  أمين عام الكلية  السيد األستاذ/ زين العابدين شحاته ١١  ورئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى  

٦
السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبد 

  الرحمن  

ناعية  يدلة الص م الص س قس يس مجل رئ

  ورئيس لجنة القيادة والحوكمة 
      

  

  
  



٢ 
 

  
  التكليفات

  
  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار ليف/التكم
١  م٢٠١١ /٣٠/٦ بتاريخ ) ٧٤(تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم       

٢  اللجانساء الساده رؤ -    معايير الدراسة الذاتية إستكمال     

     أ.د/ سيد حسن خضر -  المصداقية واألخالقيات - الھيكل التنظيمى - التخطيط اإلستراتيجى - ٣

     أ.د/ سيد إبراھيم عبد الرحمن   -  القيادة والحوكمة -  الجھاز اإلدارى - ٤

 - البرامج التعليمية / المقررات الدراسية - المعايير األكاديمية - الطالب والخريجون - ٥
     أ.د/ حسن فرغلى عزقل -  التعليم والتعلم والتسھيالت المادية

أ.د/ على عبد الظاھر عبد  -  ت العلياالدراسا -  البحث العلمى واألنشطة العلمية - ٦
     الرحمن

٧ 

  توصيف المقررات الدراسية: مراجعةمتابعة  
 قسم الكيمياء التحليلية  -

التحليل اآللى الصيدلى  -) ٢الكيمياء التحليلية الصيدلية ( -) ١الكيمياء التحليلية الصيدلية (
  )٢التحليل اآللى الصيدلى والتطبيقى ( -  )١والتطبيقى (

  ) ١،٢و العقاقير التطبيقى ١،٢لعقاقير( كيمياء النواتج الطبيعية قسم ا -
  (جميع المقررات)قسم الصيدالنيات  -

  السادة رؤساء األقسام  -
  أ.د/ زيدان زيد إبرھيم

   

  
  
  
  
  



٣ 
 

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

٨

 :متابعة إستكمال التقارير السنوية 
  مكاتب السادة الوكالء  -

  لسادة وكالء الكليةا -
   

 األقسام العلمية  -
وية  اء العض ة  –الكيمي اء الطبي ة  –الكيمي اء التحليلي يدالنيات  –الكيمي يدلة  –الص الص

  الصناعية

  السادة رؤساء األقسام العلمية -
   

 اإلدارات -
ة  –الحسابات  –المخازن  -مكتب السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية   –الصيانة المركزي

  شئون األفراد  –الصيانة العاجلة 

  مديرى اإلدارات -
   

 
  

  ممثل اإلدارة للجودة
  عميد الكلية

  رئيس مجلس إدارة الوحدةو
  

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


