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 تحت رعاية د. أحمد خطاب )رئيس مجلس إدارة

المعهد، المعهد عميد  الدكتور  األستاذ  والسيد   )

و اإلدارة  مجلس  أعضاء  بحضور  والسادة 

تم   دمياط  بمحافظة  والشعبية  التنفيذية  القيادات 

الدراسي  العام  عن  للخريجين  حفل  إقامة 

الموافق    2017/2018 األحد  يوم   13وذلك 

من  وفد  ،  2018أغسطس   وفد  نقابة  حضر 

بدمياطندالمه المهندس    ،سين  السيد  وقد تفضل 

المهندسين شها ب  نقيب  على  توزيع  التقدير  دات 

وعلى   والمعيدين الخريجين  المهندسين  بعض 

 . بالمعهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس   )رئيس  خطاب  أحمد  د.  رعاية  تحت 

عميد   الدكتور  األستاذ  السيد  وبحضور  اإلدارة( 

في  المعهد،   الجدد  للطالب  إستقبال  حفل  أقيم 

 .(1مدرج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للسيد الدكتور محمد فكيه فهمي  اني خالص الته

مساعد بقسم العلوم األساسيه العريض المدرس  

لحصولوالهندسية   درجة    ه بالمعهد  على 

الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من كلية العلوم  

الي وذلك  طنطا  الموافق  جامعة  الخميس    ٤وم 

 . ٢٠١٨أكتوبر 

 

 

 وحدة ضمان الجودة

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

 المبنى الرئيسى، الدور الثانى

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

Tel: 01019926615 

 

نشرة غير دورية  تصدر عن وحدة ضمان  

 الجودة  

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط  

 الجديدة 
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المعهد  ش    التدريس  هد  هيئة  المتميز ألعضاء  الحضور 

اإلدارية    المعاونة  والهيئة الهيئة   والطالب وأعضاء 

 القيادات التنفيذية واإلدارية   إعداد  لبرنامج،  والخريجون

وحتى   وذلك في الفترة من يوم السبت  ،مرحلة األولى(ال)

، والذى قامت به مؤسسة 22/10/2018-20يوم اإلثنين  

 القادة، بمقر المعهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمياط،  تحت        محافظ  ِعَوض  منال  الدكتوره  رعاية 

وبحضور د. مها فايد مدير ادارة شئون البيئة أقيم يَْوَم 

  مصر فاعلية بمكتبة    ٢٠١٨أكتوبر    ٣١األربعاء الموافق  

، ولتفعيل الدور  اه "ترشيد استهالك المي "العامة بعنوان

دكتور    :منمكون  بوفد  شارك المعهد    المجتمعي للمعهد

دكتور سامر   دكتورة ريهام عاطف، و الكاتب، ورمصان  

عبد محمد  والدكتور  محمد    العبد،  والمهندس  الهادى، 

و البكالوريوس    خمس  صميدة،  طالب  شارك  من  وقد 

ب  الكاتب  رمضان  ترشيد    بعنوانمحاضرة  إلقاء  دكتور 

   .فريضة شرعية وضرورة حياتية المياةاستهالك 

 

 

 

 

 

التهاني   اإلتصاالت لطالب  خالص  هندسة  قسم 

 لمشروع   األول  بالمركز  لفوزهم    واإللكترونيات

  يوم   جنيه، وذلك في  ٢٠٠٠  درهاق   وجائزة  ،اإلتصاالت

 جامعة   الهندسة  كلية  فى  المقام  ٢٠١٨  بورسعيد  هندسة

،  ٢٠١٨  وفمبرن  6،5  والثالثاء   االثنين  يومى  بورسعيد

 نائب  ابراهيم  أيمن  الدكتور  األستاذ  الجائزة  سلمهم  وقد

  الدكتور  االستاذ  من  كل  بحضور   بورسعيد  جامعة  رئيس

  بورسعيد   جامعة  الهندسة  كلية  عميد  الغطاس  حسن

التعليم   بشئون    الكلية  وكيل  فراج  طه  الدكتور  واألستاذ

وإشترك المعهد بوفد مكون من : أ.م.د/ خالد     والطالب

أحمد   د/  عاطف،  ريهام  د/  الكاتب،  رمضان  د/  سمير، 

د/ محمد   رضا،    لطفي، د/ محمد عبد الهادي، د/ طارق  

هيئة  فكيه أعضاء  شارك  وقد  تحكم  ،  في  التدريس 

 المشروعات الهندسية المتنوعة بالمعرفة. 

 

 أسرة التحرير

 د. رمضان عبد العنى الكاتب

 أ. رنا جمال هاللا

 


