الجودة...الطريق إلى اإلعتماد
العدد ( )1أكتوبر 2016
عزيزي الطالب...
عزيزتً الطالبت....

معهدك هى بيتك فاحرص عليه

نشر ثقافة ومفهوم الجودة
واإلعتماد
كلمة عمي د

كلمة عميد المعهد
ألن العلم فريضة شرعية ،وضرورة
حياتية ،وألننا نعيش فى عالم سيطر فيه
العلم عامة ،والعلوم التجريبية
خاصة...على كل أمور الدنيا ومقدراتها،
فليس أمامنا – أبنائى الطالب والطالبات
_ إال طلب العلم بجد وإجتهاد .ولنحرص
أثناء طلبنا للعلم على التحلى باألخالق
وجهان لعملة واحدة.
أسال هللا ان يكون عاما دراسيا موفقا
تحقق فيه آمالكم وطموحاتكم.
دمتم للعلم طالبين.....
ولمصرنا حافظين....
أ.د /محمد سعد القاضى

.1
.2
.3
.4

دور وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالمعهد
نشر ثقافة الجودة بالمعهد
تحسين المعايير األكاديمية ومستوى فرص التعليم.
دعم األقسام العلمية واإلدارية فى تطوير نظم ضمان الجودة الداخلية الخاصة بها
إنشاء نظام للمراحعة الداخلية للمعهد تمهيدا للجودة بالتنسيق مع الهيئة القومية
لضمان الجودة واإلعتماد.

كلمت مدير وحدة ضمان
الجىدة واإلعتماد
أصبح التقدم السريع فى عالمنا
المعاصر يفرض علينا تحديات
جسيمة فى كافة المجاالت،
والسيما مجال التعليم ،فلم يعد
التعليم التقليدى هو المأمول
حاليا ،ولكن ظهرت مفاهيم جديدة
مرتبطة بجودة العملية التعليمية.
ولذلك تم إنشاء وحدة ضمان
الجودة بالمعهد العالى للهندسة
والتكنولوجيا فى .2011/10/4
ومنذ ذلك الوقت يسعى المعهد
وجميع العاملين به للعمل ليل
نهار من أجل تحقيق حلم اإلعتماد
من الهيئة القومية لضمان
الجودة واإلعتماد ،حتى يصبح
خريجنا خريجا معتمدا.
د .رمضان عبد الغنى الكاتب
معايير ضمان الجودة واإلعتماد
 .1التخطيط االستراتيجى
 .2القيادة والحوكمة
 .3إدارة الجودة والتطوير
 .4اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 .5الجهاز اإلدارى
 .6الموارد المالية واإلدارية
 .7المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
 .8التدريس والتعلم
 .9الطالب والخريجون
 .10البحث العلمى واألنشطة التعليمية
 .11المشاركة المجتمعية والتنمية البيئة
 .12الدراسات العليا

أهم أحداث عام ()2017/2016
فاز مشروع قسم هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات
برئاسة الدكتور /هيثم حسين عبد هللا
Multiband Dual Polarized Based Station Antenna
New Damietta Engineering and Technology
Institute.
بالمركز األول فى مسابقة يوم الهندسة المصرى

حفل تخرج دفعة 2011
فى يوم  2016/7/24فى مقر المعهد العالى
للهندسة والتكنولوجيا ،بحضور القيادات
التنفيذية والشعبية بمحافظة دمياط
تم اإلحتفال بحفل تخرج دفعة 2011

رحلة طالب قسم الهندسة الكيميائية لشركة النصر
للكيماويات الوسيطة الرائدة فى صناعة الكيماويات
واألسمدة
قام المعهد بعمل رحلة لطالب قسم الهندسة الكيميائية
برئاسة الدكتور إبراهيم جار العلم راشد إلى شركة النصر
للكيماويات الوسيطة الرائدة فى الصناعات الكيماوية بفرع
الفيوم (كوم أوشيم)

الجودة مسئولية من؟
دور المجتمع والمعنييه باألمر فً منظىمت الجىدة
مه هم المعنيىن باألمر؟

المعىيىن تاألمر هم كل مه لهم صلح مثاشرج أو غير مثاشرج تالمؤسسح سىاء فى خىاوثها التعليميح
أو المدتمعيح أو الثحثيح .وقذ سثق اإلشارج لذور المعىييه مه داخل المؤسسح (األستار– الطالة –
القيادج)،
واآلن مه هم المعنيىن باألمر مه خارج المؤسست؟
المعىيىن تاألمر مه خارج المؤسسح هم مه يرتثطىن تعمل الخريح وأوشطح المؤسسح على سثيل
المثال أعضاء الىقاتاخ المهىيح – أصحاب العمل – خهاخ التىظيف التى يقصذها الخريدىن –
المدتمع المحلى .

أسرة التحرير
د .رمضان عبد العنى الكاتب
م .ريهام عماد على
أ .رحمة محمود العباسى

