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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
   م٠٢٠١٢ /٢٨/٢  ) بتاريخ٢( رقم جلس اإلدارةمجتماع إ

  :الحضور

  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم  م

  ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح   ١
ناعية   السيد األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر  يدلة الص م الص تاذ بقس أس

  ورئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

  ٨  مدير وحدة ضمان الجودة   الدكتور / مصطفى أحمد حسين األستاذالسيد   ٢
السيد الدكتور/ حمدى محمد محمد عبد 

  الرحمن 
  استاذ مساعد بقسم الكيمياء الطبية

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل   ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
  ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

 الصيدالنية / أيات مصطفى كامل
   

معيد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية 
 والمناعة

  / زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الدكتور  ٤
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

ورئيس لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية 
  األخرى

  أمين عام الكلية   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   ١٠

  السيد األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد   ٥
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

  ورئيس لجنة المشاركة المجتمعيةالبيئة 
 السيدة/ لبنى عبد الحميد سيد   ١١

   
  مسئول إدارى للوحدة 

ناعية   ھيم عبد الرحمناإبر السيد األستاذ الدكتور/سيد  ٦ يدلة الص م الص تاذ بقس أس
  ورئيس لجنة القيادة والحوكمة

  مدخل بيانات الوحدة  السيد/ محمود فوزى جوده   ١٢
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  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

       م١/٢٠١٢/ ٢٤  بتاريخ)١(على محضر الجلسة السابقة رقم  التصديق١

 مناقشة أبعاد الجودة الشاملة للكلية ما بعد اإلعتماد  ٢
  العلميةالساده رؤساء األقسام  - 

  الساده رؤساء اللجان - 
   

 م لألقسام العلمية واإلدارية ٢٠١١/٢٠١٢متابعة التقرير النصف سنوى للعام الجامعى  ٣
الساده رؤساء األقسام العلمية  -

  واإلدارية
   

     الجودةأ.د/ مدير وحدة ضمان  - م ٢٠١١/٢٠١٢مناقشة تقرير عن أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية للعام الجامعى  ٤

     الساده رؤساء األقسام العلمية - متابعة إعداد التقرير عن  عدد الطالب الذين إطلعوا على أوراقھم من خالل التظلمات ٥

     الساده رؤساء اللجان - ٢٠١٠/٢٠١١التقرير السنوى للكلية للعام الجامعى  ٦

     الساده رؤساء اللجان - م)٧/٣٠/٩/٢٠١١- ١(التقرير الفنى الثالث للخطة التنفيذية متابعة إستكمال   ٧

     لجنة المراجعة الداخلية - و تقارير المتابعة الخاصة به دارةالتقرير السابق لمراجعة اإل متابعة  ٨

٩ 
مناقشة أبعاد الجودة الشاملة للكلية ما بعد لتحديد إجتماع  مع الساده رؤساء األقسام العلمية 

  اإلعتماد .
الموافق تم تحديد يوم الخميس  -

  م لإلجتماع  ١/٣/٢٠١٢
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مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

  اإلجتماع بالقيادات اإلدارية بالكلية لمراجعة التوصيف الوظيفى للجھاز اإلدارى ١٠

  تم تحديد يوم اإلحد  -

م ٤/٣/٢٠١٢الموافق 

  لإلجتماع

   

١١
اإلعالن عن فتح باب التقدم لمشروعات اإلعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم مناقشة 
     الساده رؤساء األقسام العلمية -  ) HLAPالعالى (

  تفعيل خطة التدريب  للجھاز اإلدارى ١٢
  أ.د/ وكيل الكلية لشئون  -

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
   

     أمين عام الكلية أ/ -  إعادة طباعة كتاب التوصيف الوظيفى ١٣

  

  

  

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  
  عميد الكلية                        

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

 


