
  

  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
  م٢٠١١ /٢٣/٧  ) بتاريخ٧٦( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  :الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس  م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية  السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر   ٦  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١
  ورئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى  

  ٧  ودة مدير وحدة ضمان الج  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
  ٨  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

/ حمدى محمد محمد عبد السيد الدكتور
  طبية أستاذ مساعد بقسم الكيمياء ال  الرحمن 

٤
السيد األستاذ الدكتور/ على عبد الظاھر عبد 

  الرحمن 

ناعية  يدلة الص م الص تاذ بقس أس
طة   ى واألنش ث العلم ة البح يس لجن ورئ

  العلمية 
٩  

الصيدالنية / مريم السمان إبراھيم عبد 
  م٢٠١١دفعة خريج كلية الصيدلة   الرسول 

  / زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الدكتور٥
  مجلس قسم العقاقير رئيس 

ورئيس لجنة توصيف وتقرير المقررات 
  الدراسية 

  م٢٠١١خريج كلية الصيدله دفعة   الصيدالنية / أيات مصطفى كامل محمد  ١٠

  

  

  

  

  



٢ 
 

  التكليفات
  
  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
       م٢٠١١ /٢٣/٧ بتاريخ ) ٧٥(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١

متابعة عمل األقسام العلمية واإلدارية لنظم الجوده طبقاً لورقة العمل الصادرة من وحدة ضمان  ٢
  الجوده 

الساده روساء األقسام العلمية  -
     واإلدارية 

فى نھاية شھر نوفمبر حيث تم عقد إجتماعات مع  للمرة الثانية ) ISOاإلستعداد لتجديد شھادة(  ٣
 راجعين الداخليين  أعضاء لجنة الم

 وحدة ضمان الجوده -
     لجنة المراجعين الداخليين  -

٤ 
ترشيح  السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم و السيد الدكتور/ مصطفى أحمد حسين  

لحضور ورشة العمل لتدريب المدربين فى مجال تقييم  مخاطر الكوارث التى ستعقد بالمقر 
    م)٢٩/٩/٢٠١١-٢٦اھرة فى الفترة من (الرسمى لمركز المعلومات بالق

 زيدان زيد إبرھيمأ.د/  -
     / مصطفى أحمد حسين  د/ -

- ١/٧تجھيز التقرير الفنى الثالث للخطة التنفيذيه (للخطة اإلستراتيجية) خالل الفترة ( ٥
     الساده رؤساء اللجان  -  م)٣٠/٩/٢٠١١

٦ 

 تاذ رئيس الجامعة بشأن الموضوعاتاألنتھاء من الرد على الخطاب الوارد من السيد األس
  ألتية :ا

  م) ٢٠١١نتائج إمتحانات الفرق والمقررات الدراسية بالكلية للدور األول (يونيو  - ١
البيان اإلحصائى بأعداد الساده أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين بالكلية واألجھزة  - ٢

  م ٣٠/٦/٢٠١١حتى 
طالب حول تدريس المقرر ات الدراسية التى أجرته الكلية النتائح تحليل أبعاد إستبيان آراء  - ٣

  م٢٠١٠/٢٠١١خالل الفصلين الداسيين للعام الجامعى 
اآلراء الحرة لطالب الكلية حول العملية التعليمية خالل الفصلين الدراسيين للعام الجامعى  - ٤

  م ٢٠١٠/٢٠١١
  م٢٠١٠/٢٠١١علمى السنوى للكلية المنعقد خالل العام الجامعى توصيات المؤتمر ال - ٥
أھم أنشطة وإنجازات الكلية فى مجال ضمان الجودة ومشروعات التطوير المستمر و  - ٦

م لتحسين ٢٠١١/٢٠١٢واألنشطة المستھدفة فى العام الجامعى القادم التأھيل واإلعتماد  
  االداء وتطوير العملية التعليمية بالكلية  

  ة ضمان الجودة وحد -

   

  



٣ 
 

  
  

    
  

   

٧ 

  لجنة لألزمات والطوارئ داخل الكلية على النحو التالى : التحضير إلجتماع
 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية  - ١
 السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  - ٢
 تنمية البيئة السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و - ٣
 السيد األستاذ الدكتور/ وكيل  الكلية لشئون التعليم والطالب  - ٤
 السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم الصيدالنيات - ٥
 السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية - ٦
 السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم العقاقير - ٧
 سم الكيمياء التحليلية الصيدلية السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس ق - ٨
 السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية - ٩
 السيد الدكتور/  القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية  -١٠
 السيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة -١١
 السيد/ أمين الكلية  -١٢
 السيد / معاون الكلية -١٣
  مدنى بالكلية السيد/ مسئول الدفاع ال -١٤

     رئيس اللجنة -

  
 

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 


