
 

 

 2017 يونية( 2العدد )  

كاديمية والمؤسسية ألاصة بالتحقق من أن المعايير االخالعملية  هو
المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفھا وتحقيقھا 

الذى يتوافق مع المعايير المناظرة لھا سواء على المستوى  وعلى النح
القومي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي 

كافة  ئمة أو تفوق توقعاتالعية وتنمية البيئة تعتبر موالمشاركة المجتم
  .أنواع المستفيدين النھائيين من الخدمات التى تقدمھا المؤسسة التعليمية

تماد عإلالقومية لضمان جودة التعليم وا عتراف الذى تمنحه الھيئةاإلهو 
القدرة المؤسسية، التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن لديھا للمؤسسة 

والتى  ،لقوميةكاديمية اوتحقق الفاعلية التعليمية وفقا للمعايير القياسية األ
دنى، أو أى معايير أخرى دولية معتمدة من الھيئة، ولديھا ألتمثل الحد ا

 .نظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودةمن األ

 

 

 

  لماذا ننشـد الجودة في التعليم ؟

لضمان حق الطالب في الحصول علي تعليم جيد ولضمان حق المجتمع في 
تمع كتساب ثقة المجحتياجاته، وإلإيقابلون توقعاته و الحصول علي خريجين

 .ائج ومخرجات التعليم العاليالمحلي واإلقليمي والدولي في نت
                                        ؟معھد معتمدما معني أن أتخرج من 

مجتمع ويجعل الشھادة ثقة ال إن حصول معھدك علي اإلعتماد يكسبه
                                                                                                                                                                                   .فى الداخل والخارج محل تقدير من سوق العمل الصادرة عنه

 ؟المعھد علي االعتماددور الطالب في حصول ما هو 
 منه المستھدفة التعلم مخرجات عن بدراسته تقوم مقرر كل ستاذأ سألإ ،

 .مقرراته تدرس الذي البرنامج توصيف عن سألإوكذلك 
 تكليفات من كإلي يسند ما تؤدي بأن والتعلم التعليم عمليتي في أساتذتك ساعد 

 .المناقشات في بفاعلية وشارك وقراءات
 موالتعل كترونياالل التعليم) الحديثة التعلم أساليب لتطبيق أساتذتك مع تفاعل 

 .ملالع سوق طلبھاتي التى مھاراتالب تسليحك إلي تھدف والتي( الذاتي
   .معرفة المفاهيم المتعلقة بالجودة من خالل ورش العمل التى يقدمھا المعھد 

 
 
 

 
 

قسم الھندسة المدنية ية لطالب ملرحلة عة قامتم إ
إلى ميناء دمياط يوم الثالثاء الموافق متوجھة 

فوزى تحت إشراف أ.م.د/ خالد . 11/4/2017
 خليل، وم. أحمد رمضان بركان.

 

 
 

 

قام بعض طالب قسم الھندسة الكيميائية بزيارة 
يوم الخميس الموافق  شركة موبكول

. تحت إشراف د. رمضان عبد 22/12/2016
 الغنى الكاتب.

 
 
 
 

ھندسة قسم ال لطالب علمية رحلة ةقامتم إ
وم للبترول يللشركة الفرعونية الكيميائيبة 

. تحت إشراف 23/3/2017 الخميس الموافق
و م. أمال السيد  أ.د/ طه إبراهيم فراج

 القصاص.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 قسم الھندسة الكيميائية يوم الخميس الموافق طالب قام

 شركة ميدور للبترول باالسكندرية، بزيارة 11/5/2017
محمد ندى  وم. عبد المولى ريھام عاطف د.تحت اشراف 

قابلھم مجموعة من واحمد الرازقى،  وم.العينين  ابو
مھندسى الشركة وقامو بشرح نشاط الشركة وتفقد 

 .اجزائھا

 الجودة الطريق إلى الإعتماد

 نشرة غري دورية تصدر عن وحدة ضمان الجودة

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
 

 رحلة ميناء دمياط رحلة شركة موبكو رحلة الشركة الفرعونية للبترول
 ميدوررحلة شركة 

 دور الطالب فى التقدم لإلعتماد عتمادمفھوم ضمان جودة التعليم واإل

 ةرحالت علمي



 

 

 
  
 
 

 

 

عمل وحدة ضمان الجودة كال يھنئ فريق 
مال السيد القصاص آالمھندسة  من

المعيدة بقسم الھندسة الكيميائية لحصولھا 
رجة الماجستير جامعة على د

والمھندس أحمد أبو سعده  اإلسكندرية،
لحصوله على درجة الماجستير فى 

، الھندسة المدنية جامعة بورسعيد
والمھندسة ندى أبو العنين لحصولھا على 

ھندسة الكيميائية درجة الماجستير فى ال
، ويتمنى لھم الفريق المزيد جامعة القاهرة

 من النجاح.

 

 
 

 

 
 

قامة إتم  (رئيس مجلس االدارة)احمد خطاب د. تحت رعاية
         2016ي مثاليات للعام الجامعحفل تكريم االمھات ال

، 2017مارس  28وذلك يوم الثالثاء الموافق ، 2017/
يئة المعاونة بحضور السادة اعضاء هيئة التدريس والھ

 والطالب. والجھاز اإلدارى
اد و ا. عم (عميد المعھد)محمد سعد القاضي  /وقد قام ا.د

عبد المقصود و د.اميرة المعھد(، عام  مين)أبو النجا أعلي 
 .بالمعھد مھات المثاليات، بتكريم األىالسنباط

 
 
 

قام وفد من المعھد العالى للھندسة والتكنولوجيا 
محمد سعد  /د.ا مكون من بدمياط الجديدة

أ. عماد على أبو النجا و (عميد المعھد) القاضى
عضاء هيئة أ وممثلين عن (المعھد عام مينأ)

ب طالالداريين وواإل والھيئة المعاونةالتدريس 
لى كنيسة السيدة العذراء بدمياط إبالتوجه 

الجديده لتقديم واجب العزاء الى قيادات الكنيسة 
على  الحادث االرهابىفى شھداء الوطن فى 
 ىسكندرية وكنيسة مارالكنيسة المرقسية باإل

/ 4/ 12جرجس بطنطا وذلك اليوم االربعاء 
2017. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
هو تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير المختلفة 

ھد قد تم المع رسالةلعناصر العملية التعليمية المتوافقة مـع 
تحديدها وتعريفھا وتحقيقھا على النحو الذي يتوافق مع 
المعـايير المناظرة لھا سواء على المستوى القومي أو 
العالمي، وأن مستوى جودة فرص الـتعلم تعتبـر مالئمة أو 
تفوق توقعات المستفيدين النھائيين من الخدمات التي 

تعليم هو في الوضمان جودة  ة.ة التعليميتقدمھا المؤسس
ء ستيفاإالمعھد يعمل على التأكد من  األساس نظام داخلي

عليمية لمستوى محدد من الجودة، جميع عناصر العملية الت
المناهج والموارد وتشمل تلك العناصـر التخطـيط و

 .وعمليات التعليم والتعلم والتقييم وغيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

حرصا من إدارة المعھد على تكوين 
شخصية متكاملة للطالب، تم إنشاء 

العديد من المالعب الرياضية القياسية 
متر مربع  1700على مساحة تبلغ 
 على النحو التالى:

على مساحة  ملعب كرة قدم خماسى
 2م25×45

على مساحة  أرضى ملعب تنس
 2م 8×23

على مساحة تبلغ  ملعب كرة طائرة2
 2م 9×18

 

 
 
 
 

يوجد بالمعھد صالة ألعاب رياضية يمكن 
للطالب إستخدامھا عن طريق اإلشتراك 

زودة ممجھزة واليومى أو الشھرى وهى 
 :التاليةجھزة باأل

Incline Bench Press 
Flat Bench Press 

Leg press 
Leg Extensions 

 
 
 

 حفلة عيد األم زيارة كنيسة السيدة العذراء

 أسرة التحرير

 د. رمضان عبد الغنى الكاتب

 أبو النجام. ريهام عماد 

 أ. رحمة محمود العباسى

 

 تھنئة

 ما معنى ضمان جودة التعليم؟

 وحدة ضمان الجودة

 ةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديد

 المبنى الرئيسى ، الدور الثانى

edu.eg.ttp://www.ndetihb:eW 

01019926615Tel: 

 المالعب

 بالمعھدة يالمرافق الخدم

 صالة األلعاب الرياضية

http://www.ndeti.edu.eg/
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