
  

  
  
  
  

 
   دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال جامعة أسيوط

 كلية الصيدلة    

 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
  م٢٠١١ /٢٩/١٠  ) بتاريخ٧٧( رقم الجودةوحدة ضمان  مجلس إدارة جتماع إ

  :الحضور

  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالس  م  ةـــــــــــــــــــــالوظيف  مــــــــــــــــــــــــــاالسم

  ٦  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح ١
/ حمدى محمد محمد عبد السيد الدكتور

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الطبية   الرحمن 

  ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين ٢
/ مريم السمان إبراھيم عبد  الصيدالنية

  م٢٠١١خريج كلية الصيدلة دفعة   الرسول 

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
  م٢٠١١خريج كلية الصيدله دفعة   الصيدالنية / أيات مصطفى كامل محمد   ٨  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

  / زيدان زيد إبرھيم دكتورالسيد األستاذ ال٤
  رئيس مجلس قسم العقاقير 

ورئيس لجنة توصيف وتقرير المقررات 
  الدراسية 

  أمين عام الكلية   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته   ٩

  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية  السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر ٥
        ورئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى  

  

  

  

  

  

  



٢ 
 

  
  

  التكليفات
  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
      م٢٠١١ /٢٥/٩ بتاريخ ) ٧٦(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١

ة   ٢ ة بالكلي طة المختلف ة لألنش ة التنفيذي ة الخط أن متابع ة بش ام العلمي ة األقس مخاطب
  م)٢٠١٥ -٢٠١١رة (تخالل الف

     ساء األقسام العلمية الساده رؤ -

٣ 

 م)٣٠/٩/٢٠١١-١/٧تجھيز التقرير الفنى الثالث ألنشطة الخطة التنفيذية خالل الفترة ( 
  الجان التى لم يصل منھا التقرير الفنى الثالث :

  التخطيط اإلستراتيجىلجنة   -
  القيادة والحوكمة لجنة  -
  المشاركة المجتمعية لجنة -
  إدارة الجودةالتقويم المؤسسى و لجنة -
  اآلكاديميةالمعايير  لجنة -
  لجنة معيار اعضاء ھيئة التدريس  -
  لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية  -

 
  أ.د / سيد حسن خضر -
 أ.د / سيد إبراھيم عبد الرحمن  -
وكيل الكلية لشئون خدمة / أ.د   -

  المجتمع  وتنمية البيئة 
  أ.د/زيدان زيد إبرھيم -
  غلى عزقل أ.د / حسن فر-
  أ.د / عزة عباس خليفة -
ل الكلية لشئون  يوكأ.د/  -

  الدراسات العليا  لشئون والبحوث 

   

     الساده رؤساء اللجان- م٢٠١٠/٢٠١١تجھيز ومراجعة الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى  ٤

بشأن تقديم الكليةالخطاب الوارد من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمادالرد على  ٥
  لخطة تحسين للسنوات الخمس القادمة

     وحدة ضمان الجودة -

     الساده رؤساء األقسام العلمية- تطوير المناھج واألقسام العلميةالتنسيق بين لجنان ٦

  

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  عميد الكلية
  رئيس مجلس إدارة الوحدةو

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

 
 


