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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
   م٠٢٠١٢ /٢٩/٩  ) بتاريخ٧( رقمو رؤساء اللجان   جلس اإلدارةمجتماع إ

  :الحضور

  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم  م

  ٦  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

  ٧  مدير وحدة ضمان الجودة   الدكتور / مصطفى أحمد حسين  األستاذالسيد   ٢
محمود محمد محمد   السيد األستاذ الدكتور/

  شيحه
  أستاذ بقسم الكيمياء الطبية 

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل   ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
  أمين عام الكلية   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   ٨  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

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

ورئيس لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية 
  األخرى

 السيدة/ لبنى عبد الحميد سيد   ٩
   

  مسئول إدارى للوحدة 

ل   محروس عثمان أحمد  /السيد األستاذ الدكتور   ٥ ة وكي ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة لش الكلي
  البيئة ورئيس لجنة المشاركة المجتمعية

١٠  
  مدخل بيانات الوحدة  جودهود فوزى ممحالسيد األستاذ /
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  التكليفات
  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

١  م٦/٢٠١٢/ ٢٨  بتاريخ)٦(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم       

٢   تعداداتمناقشة ة إس يم  الكلي ة لضمان جودة التعل ة القومي ل الھيئ اد من قب د شھادة اإلعتم لتجدي
  واإلعتماد

 الساده رؤساء اللجان - 
     

٣ 

 التقارير الفنية اآلتية: مخاطبة الساده رؤساء اللجان بشأن إستكمال  
  م٣١/١٢/٢٠١١-١/١٠ التقرير الفنى الرابع خالل الفترة من  - ١

 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى  -
 لجنة المشاركة المجتمعية  -
 )معيار أعضاء ھيئة التدريس -
  م)٣١/٣/٢٠١٢-١/١التقرير الخامس خالل الفترة ( - ٢
  م)٣٠/٦٠/٢٠١٢-١/٤التقرير السادس خالل الفترة( - ٣
  م)٣٠/٩/٢٠١٢-١/٧التقرير السابع خالل الفترة( - ٤

  
  
 زيدان زيد إرھيم/ أ.د -
 عثمان أحمدأ.د/ محروس  -
 أ.د/ عزه عباس خليفة -
 السادة رؤساء اللجان -
 السادة رؤساء اللجان -
  السادة رؤساء اللجان -

   

٤ 
  اء د إنتھ ردود بع ر والم اس األث وادر من مركز ضمان الجودة بشأن قي ى  الخطاب ال الرد عل

ة ول الكلي روع وحص  المش
    التطويريةعلى اإلعتماد فى متابعة اإلجراءات التصحيحية وإعداد الخطط 

 
 وحدة ضمان الجودة -

  (تم تجھيز خطاب رد)
   

٥  ة  تكليف ام الكلي ين ع يد أم امالس ـة ال بإتم ة  مراجع  )٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOإلجراءات   (الداخلي
  وذلك من خالل عمل إجتماع للساده أعضاء المراجعيين الداخليين 

     أ/أمين عام الكلية - 

٦ 
 د كعضو  T٣Aالصيدلى بمصنع -الموافقة على تعيين السيد الصيدلى/ محمد عصام الدين محم

س ارجى بمجل  خ
  إدارة وحدة ضمان الجودة  

      مجلس إدارة الوحدة -
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٧ 
 د  مخاطبة د عب دكتور / حمدى محم السيد األستاذ الدكتور / عادل فوزى يوسف و السيد األستاذ ال

أن  رحمن بش ال
  تجھيز تقارير البرامج لمرحلتى البكالريوس والدراسات العليا 

 أ.د/ عادل فوزى يوسف -
أ.د/  حمدى محمد عبد  -

  الرحمن
   

٨ 

 لجنة لإلستبيانات كاألتى تشكيل:  
 أستاذ بقسم الصيدالنيات  (رئيساً) –الجندى الدين عبد الفتاح  السيد االستاذ الدكتور/ جمال  - ١
 )اً (عضو مدرس بقسم الكيمياء التحليلية  -أبو الوفا عبد هللا الجليلالسيد الكتور / محمد عبد  - ٢
 )اً مدرس بقسم الكيمياء الطبية  (عضو –محمد محمد  السيد الكتور/ أحمد صفوت - ٣
 )أً مدرس بقسم الصيدلة الصناعية  (عضو – توفيقمحمد السيد الكتور/ھشام  - ٤
  ) أً مدرس بقسم الكيمياء العضوية (عضو –يوسف السيد الكتور/بھاء جمال الدين محمد  - ٥

     مدير وحدة ضمان الجودة -

  

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  
  عميد الكلية                        

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

 


