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 محضر اجتماع

 7102 ديسمبروحدة ضمان الجودة عن شهر 

 

 

. تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 92/11/9112الموافق  إنه في يوم األربعاء  

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة  ميد السيد عبد الحميد عبد الح/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور

المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة  الحميد عبد مصطفي منال/ د.أ ضمان الجودة وذلك فى حضور

 .9112/9112والصادر لها أمر إداري بداية من العام الجامعي 

 

 

منال مصطفي عبد الحميد  المدير التنفيذي لوحدة ضمان / قامت السيدة األستاذ الدكتور : أوال 

 .كر للمجلس السابقالجودة بالترحيب بالسادة أعضاء  المجلس  وتوجيه الش

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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  :ت سيادتها بتشكيل مجلس وحدة ضمان الجودة علي أن يكون كالتالي قام: ثانيا

 

 الصفة االسم

 رئيس مجلس االدارة عبد الحميد السيد عبد الحميد/ د.أ

 المدير التنفيذي الحميد عبد مصطفي منال/ د.أ

 عضو   عيد الحميد عبد صالح خالد/ د.ا

 عضو عدالن محمد تامر/ د

 عضو أسماء شوقي النجار/د

 عضو غنيم محمد عامر/ د

 عضو وليد شعبان حبشي/ ا

 عضو سامي سعيد يعقوب /ا

 عضو الماحي حافظ محمد أيمن/ أ

 

 ,المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد

 عميد الكلية                                                                                     

 منال مصطفي عبد الحميد                                                / د.ا

 عبد الحميد السيد عبد الحميد/ د.ا                                                                       

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

تمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر وخدمة مج علميالتى تقوم بها الكلية من تعليم وبحث  كافة األنشطة فياء متابعة جودة األد

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


