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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
  م٢٠١١ /٢٧/١١  ) بتاريخ٣( رقم مراجعة اإلدارة للجودةجتماع إ

  :الحضور
  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم  م
  رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية السيد األستاذ الدكتور / عبد المعبود إسماعيل  ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   السيد الدكتور / مصطفى أحمد حسين   ١

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل   ٢ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
  أستاذ بقسم الصيدلة الصناعية  السيد األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر   ٨  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

السيد الدكتور/ حمدى محمد محمد عبد   ٩ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   / زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الدكتور  ٣
  استاذ مساعد بقسم الكيمياء الطبية  الرحمن 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية   السيد األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد   ٤
  مساعد بقسم الصيدالنياتأستاذ  السيد الدكتور / جيھان نبيل حسن فتيح  ١٠  البيئة

السيد األستاذ الدكتور / عاطف عبد المنعم عبد   ٥
معيد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية  الصيدالنية / أيات مصطفى كامل  ١١  رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية   الحافظ 

 والمناعة
  أمين عام الكلية   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   ١٢  رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية   السيد األستاذ الدكتور/ سيد محمد أحمد   ٦

  التكليفات
  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م
      م٢٠١١ /١١/١٠) بتاريخ  ٢على محضر الجلسة السابقة رقم ( التصديق١

رؤساء األقسام العلمية -  .لكليةالتأكد من مناسبة وفاعلية تنفيذ سياسة و أھداف الجودة با ٢
     واإلدارية
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مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

  و تقارير المتابعة الخاصة به . دارةالتقرير السابق لمراجعة اال مراجعة  ٣
رؤساء األقسام العلمية -

     واإلدارية

٤ 
إسـتعدادا  للمراجعــة الـدوريةةــة / والخارجيــات الداخليـج المراجعـر ونتائـتقاريمتابعــة

  الثانيـة على نظــام
 م١٠/١٢/٢٠١١الخاص بالكلية يوم السبت الموافق٩٠٠١:٢٠٠٨ ISO)إدارة الجودة ( 

رؤساء األقسام العلمية -
     واإلدارية

  اإلجراءات التصحيحية والوقائية التى اتخذت فى الفترة السابقة   ٥
رؤساء األقسام العلمية -

     واإلدارية

وعرض اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية التى اتخذت لذلك الطالبسجل شكاوى ب متابعة ما جاء ٦
رؤساء األقسام العلمية -

     واإلدارية

  مثل توفير أماكن لمكاتب المعيدين المشاكل والمصاعب التى تواجه تطبيق نظام الجودةمناقشة  ٧
رؤساء األقسام العلمية -

     واإلدارية

داد ا ٨ ة إم ةمناقش وير  لكلي ل ( تط ات مث اً لالحتياج ةبالمصادر طبق ة التعليمي دريب ـ  الخدم ـ ت
   الخ)…

 أ/ أمين عام الكلية  -
     مدير قسم المشتريات  -

اب   ٩ تح ب وارد من وحدو إدارة المشروعات  من خالل ف دم  لمشروعات  مناقشة الفاكس ال التق
  حيث يتم متابعة المشاريع الطالبية QASPالمشاركة الطالبية فى مجال ضمان الجودة  

 أ.د/ حسن فرغلى غزقل -
     د/ حمدى محمد عبد الرحمن -

١٠
ة خ أن وضع آمناقش م الصيدالنيات بش اب قس ة لتخصيص (ط رر ٢٠لي ى مق ن عمل ة م ) درج

فياتا ادة منفصلة  لممارسة الصيدلية وصيدلة المستش رح مجلس إدارة الوحدة إدراج م حيث يقت
 تخص التدريب الصيفى

     رئيس قسم الصيدالنيات -

 أ/ أمين عام الكلية  - إعادة النظر فى وضع الكفيتريا  داخل الكلية ١١
     عثمان أحمد محروس  أ.د/  -

  

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  
  عميد الكلية                        

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

 


