
     

  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  
 
 
 
 
 

 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
   م٠٢٠١٢ /٢٣/٤  ) بتاريخ٤( رقمو رؤساء اللجان   جلس اإلدارةمجتماع إ

  :الحضور

  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم  م
  أمين عام الكلية   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   ٨  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح   ١

 السيدة/ لبنى عبد الحميد سيد   ٩  مدير وحدة ضمان الجودة   الدكتور / مصطفى أحمد حسين األستاذالسيد   ٢
   

  مسئول إدارى للوحدة 

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل   ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
  مدخل بيانات الوحدة  / محمود فوزى جوده األستاذ  السيد  ١٠  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

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

ورئيس لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية 
  األخرى

  الفرقة الثانية   الطالبة/ غدير محمد أحمد محمد حسن   ١١

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

  ورئيس لجنة المشاركة المجتمعيةالبيئة 
  الفرقة الثانية  الطالبة/ فاطمة الزھراء أحمد ھاشم خليل   ١٢

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

  الفرقة الثانية  الطالبة/ فاطمة حسين أحمد فراج   ١٣

ناعية   السيد األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر   ٧ يدلة الص م الص تاذ بقس أس
  ورئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية

    
  

  



     

  م٢٠٠٩/  ٦/  ١  تاريخ اإلصدار :  اإلصدار/األول

 

  
  التكليفات

  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

       م٣/٢٠١٢/ ٢٢  بتاريخ)٣(على محضر الجلسة السابقة رقم  التصديق١

     الساده رؤساء اللجان -   .م)٣١/١٢/٢٠١١- ١/١٠(التقرير الفنى الرابع للخطة التنفيذية إستكمال  ٢

٣ 
دبلوم التكنولوجيا–الدراسات العليا (دبلوم الصيدلة السريريةمخاطبة الساده منسقى مقررات

  الصيدلة )
 مقرراتالإستكمال توصيف وتقريربشأن 

     الساده منسقى المقررات -

  م٢٠١١/٢٠١٢الدراسى األول للعام الجامعى متابعة  إستبيانات تقويم األداء الجامعى الفصل  ٤
وكيل الكلية لشئون التعليم  - 

  والطالب
   

٥ 
للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعتجھيز اإلستبيانات الخاصة بالمقيمين والممتحنين الخارجين

  م  ٢٠١١/٢٠١٢
 المشتركةاألقسامووإرسالھا إلى األقسام العلمية

     وحدة ضمان الجودة -

     لجنة اإلستبيانات -  تفعيل اإلستبيانات فى مختلف األنشطة  ٦

     أمين عام الكلية -  اإلنتھاء من تجھيز كتيب التوصيف الوظيفى للساده أعضاء ھيئة التدريس والجھاز اإلدارى ٧
  

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  
  عميد الكلية                        

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

 


