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 جامعة أسيوط

  دارةنموذج متابعة تكليفات / قرارات مراجعة اال
 
 
 

 كلية الصيدلة
 

     -٠٣ F -٠١ –٥٦٠      
   م٢٠١٢ /٢٩/١١  ) بتاريخ٨( رقمو رؤساء اللجان   جلس اإلدارةمجتماع إ

  :الحضور

  الوظيفة  االسم  م  الوظيفة  االسم  م

  إبرھيم عبد الرحمن السيد األستاذ الدكتور/سيد  ٧  عميد الكلية   السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح   ١
ناعية  يدلة الص م الص تاذ بقس أس

  ورئيس لجنة القيادة والحوكمة

  ٨  مدير وحدة ضمان الجودة    محمود محمد شيحهالدكتور / األستاذ السيد   ٢
الدكتور/ حمدى محمد محمد عبد األستاذ السيد 

  الرحمن 
  استاذ بقسم الكيمياء الطبية

الب  السيد األستاذ الدكتور / حسن فرغلى عزقل   ٣ يم والط ئون التعل ة لش ل الكلي  وكي
 معيد بقسم الكيمياء الطبية براھيم عبد الرسول الصيدالنية / مريم السمان إ  ٩  ورئيس لجنة الفاعلية التعليمية

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

ورئيس لجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية 
  األخرى

  أمين عام الكلية   السيد / زين العابدين شحاته محمد   ١٠

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

 السيدة/ لبنى عبد الحميد سيد   ١١
   

  مسئول إدارى للوحدة 

ناعية   السيد األستاذ الدكتور/سيد حسن خضر   ٦ يدلة الص م الص تاذ بقس أس
  اإلستراتيجيةورئيس لجنة الخطة 

١٢  
  مدخل بيانات الوحدة  محمود فوزى جودهالسيد /
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  التكليفات
  

مالحظاتفعلىمخطط مسئول التنفيذ القرار التكليف/م

       م٩/٢٠١٢/ ٢٧  بتاريخ)٧(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١

٢ 
 وذلك من خاللللمرة الثانية  )٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOاإلستعداد لزيارة المتابعة لتجديد شھادة ( ةمتابع

اع   اده أعضاء باإلجتم قالس داخليين  فري راجعين ال د الم د موع ع تحدي ارة م ة لزي ق المراجع فري
   م٩/١٢/٢٠١٢يوم االحد الموافق 

      وحدة ضمان الجودة - 

٣ 

ان  اء اللج اده رؤس ة الس تكمال امخاطب أن إس ر بش علتقري ى الراب طة ا الفن ةألنش ة التنفيذي  لخط
  م٤/١٢/٢٠١٢فى موعد غايته  م)٣١/١٢/٢٠١١-١/١٠( خالل الفترة من 

  تم مخاطبة اللجان وھى كالتالى:
 لجنة المشاركة المجتمعية  -
 لجنة التقويم المؤسسى وإدارة الجودة  -
 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى -
  عضاء ھيئة التدريس أمعيار  -

 روس عثمان أحمدحمأ.د/  -
 أ.د/محمود محمد شيحه -
 أ.د/ زيدان زيد إبرھيم -
  د/ بھاء جمال الدين محمد - 

   

٤ 

  التقارير الفنية األتية:بمتابعة  مخاطبة الساده رؤساء اللجان
o  م)٣١/٣/٢٠١٢-١/١التنفيذية خالل الفترة (لخطة ألنشطة االتقرير الفنى الخامس  
o م)٣٠/٦/٢٠١٢- ١/٤( من  خالل الفترة التنفيذيةلخطة ألنشطة ا التقرير الفنى السادس 
o م)٣٠/٩/٢٠١٢-١/٧( من  خالل الفترة التنفيذيةلخطة ألنشطة ا التقرير الفنى السابع  

     الساده رؤساء اللجان - 

  
  
  
  
 

٥ 
ة المشتركة بكلية الطب لالعلمية مخاطبة الساده رؤساء األقسام العلمية بالكلية ورؤساء االقسام  متابع

ا(دبلومو مقرراتال وتقرير وإستكمال توصيف وراه)-ماجستير-برامج الدراسات العلي إلى جانب دكت
  إضافة تقارير الرسائل العلمية لبرنامج الدراسات العليا 

      الساده رؤساء األقسام العلمية - 
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     فوزى يوسفأ.د/ عادل  -  )Program Reportج العلوم الصيدلية (متابعة تقرير البرنامج لبرنام ٦

٧ 
  إستكمال البيانات المطلوبة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالى 

  مجتمع وتنمية البيئة كتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة اللسيد األستاذ الدبا الخاصةالبيانات 

 
 روس عثمان أحمد محأ.د/  -
  

   

٨ 
بأعداد  الساده أعضاء ھيئة التدريس  ومعاونيھم والعاملينالخاصحصائىاإلبيانمتابعة ال
     ئون األفرادإدارة ش -   ألنشاء قاعدة بيانات شاملة بالجامعة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة وذلك المطلوبة

  
 

  
  ممثل اإلدارة للجودة

  
  عميد الكلية                        

  
  جمال أحمد صالح)(أ.د./   )محمود محمد شيحه/  .أ.د(

  

  

  

  

  


