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فريق المراجعة من قبل الهيئة  لشهر مايوشرفنا بالحضور 

 القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  وذلك

الثالثاء واألربعاء والخميس الموافق      أيام

(10،9،8 /5 /2018،،،،) 

لم بالحصول على اإلعتماد ــق الحـــيـــلين تحقــــــآمونحن 

     تعالى.....بإذن هللا 

 

دورة اليوم الختامي  3/4/2018شهد يوم الثالثاء الموافق 

خالء  كامل لجميع مبانى إاطفاء حريق وتجربة ناجحة لعملية 

المعهد بحضور السيد اللواء / حسن الزينى من الحماية المدنية 

ومجموعة من أفراد معهد تدريب السالمة والصحة المهنية 

ى ــــــــهد علـــــــــادات المعـــــــــــقيبدمياط و حضور عدد من 

 هم ـــــــــرأس

   ، والسيدىـــد القاضـــيد أ.د/ محمد سعـــادة العمـــسي

كما أشاد سيادة اللواء والساده ، أ/ عماد أبو النجا أمين عام المعهد  

الضيوف بنتائج التجربة وحسن التنظيم وتدريب و وعى جميع العاملين 

بالمعهد بأهمية التجربة الميدانية والتزامهم باألدوار المحدده لهم مما أدى 

 لنجاح التجربة بهذا الشكل الرائع.

 

 

 

 

 

 

 

  الطالب /عمر عالء الدين أحمد

 لكترونياتتصاالت واإلقسم هندسة اإل

الحاصل على المركز الثانى على مستوى الوطن العربى فى مسابقة 

" جائزة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة للشباب العربى 

المسابقة التى تقيمها جامعة الدول  في  المتميز مجال البحث العلمى

 .العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

 خبر هام 

 شرة غير دورية  تصدر عن وحدةن          

 ضمان الجودة                        

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

 

 دورات

 طالب متميزون
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 :كترونياإلنظام الحضور 

الخامس بقسم االتصاالت واالكترونيات  بتصميم  مستوىلقد قام فريق من طلبة ال

من النظام التقليدي وتنفيذ وبرمجة نظام لتحويل نظام الحضور والغياب بالمعهد 

لكتروني لكل طالب يتم من خالله تسجيل إ كتروني بعمل كارنيهإللالي النظام ا

لكامل ستعالم امكانية اإلإالحضور والغياب ورصده أتوماتيكيا علي الكمبيوتر مع 

تدريس بقسم العضو هيئة "  د. حازم البنا تحت إشراف وذلك عن الطالب

 ".هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات

 

 

 

فاق العمل وتجهيز الخريج لسوق العمل، وبناء على طلب آتفعيال لدور المعهد فى فتح "

بعنوان "كيف تجهز لعملك بكتابة سيرة ذاتية وكيف  ورشة عملخريجي المعهد تم عقد 

 "تستعد وتدخل مقابلة شخصية

فى  ا  بريل من الساعة الثالثة وحتى الساعة السابعة والنصف مساءإ 21 حد الموافقوذلك يوم األ

 .السيد / حسام كسبه خبير الموارد البشرية بهاقاعة السيمنار بالمعهد وقد شارك 

 

هيئة التدريس والهيئة عضاء أ حضر الندوة عدد من خريجى المعهد وعدد من الطالب بجانب

 ورشة العمل.ثرى قيمة الفائدة من أر ممتاز أثوكان لتفاعل الحاضرين بالمعهد  المعاونة 

 دارة المعهد بالشكر الى مركزإوتتقدم 

كسبة  ى السيد الفاضل حسامإلعداد هذه الندوة، وإعلى المساعدة فى  " I learn أى ليرن " 

 .ورشة العملا ى الخريجيين الذين حضروإلو

 

 وحدة ضمان الجودة .. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.. المبنى الرئيسي الدور الثاني..

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

Tel: 01019926615 

 د. رمضان عبد الغنى الكاتب

 هام عماد أبو النجام. ري

 أ. رنا جمال مسعد هالل

 وشارك في هذه النشرة : 

 م. عماد أشرف أبو النجا

الجودة رحلة مستمرة وليست 

 محطة وصول

 إبتكارات ورش عمل


