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نتقدم بخالص الشكر والتقديرللسيد األستاذ 

محمد سعد القاضي على مابذله من  /الدكتور

 مجهود في تولية منصب عميد المعهد فيما سبق

تاذ الدكتور/ بخالص التهنئة للسيد األسكما نتقدم 

عميد سامي راجح على تولي سيادته منصب وأ

المعهد متمنيين لسيادته خالص التوفيق 

 والسداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  

تحت رعاية د. أحمد خطاب )رئيس مجلس 

اإلدارة( وبحضور السيد األستاذ الدكتور عميد 

والسيد األستاذ وكيل المعهد، والسيد  المعهد،

أقيم حفل إستقبال للطالب  األستاذ األمين  العام،

العام الدراسي  عن، (1الجدد في مدرج )

 29وذلك يوم األحد الموافق  2019/2020

 ،2019سبتمبر

 

 

 

 

تقويم ألنشطة  عملية

المؤسسة، يقوم بها 

فريق عمل من 

المؤسسة ذاتها أو 

فريق مكلف من جهة 

تابعة للجامعة أو 

الوزارة وتوثق 

النتيجة في صورة 

تقرير.

تقويم ألنشطة  عملية

المؤسسة، يقوم بها 

فريق مراجعيين مكلف 

من قبل جهة من خارج 

يئة زارة مثل الهالو

وتوثق النتيجة في 

هيئة تقرير، ويمكن 

إتخاذ قرار من قبل 

الهيئة بنتائج التقويم.

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

 المبنى الرئيسى، الدور الثانى

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

Tel: 01019926615 

 

الجودة رحلة مستمرة وليست 

 محطة وصول

نشرة غير دورية  تصدر عن وحدة ضمان 

 الجودة 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط 

 الجديدة
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دارة المعهد بالتعاون مع إ بندوة بيئية  ملتم ع

بعنوان  بيئة بديوان عام محافظة دمياط شئون ال

وذلك تحت التنمية المستدامة وجودة المياة"، "

إشراف لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 بالمعهد، وكان المحاضرين علي النحو التالي:

 د.رمضان الكاتب 
 مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد

  حجازىد.طلعت عبد المنعم 
 رئيس قسم علوم البيئة بكلية علوم دمياط

 د.متولى سليم 
وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مهندس / وليد االشوح 
 جهاز شئون البيئة إلقليم شرق الدلتا

، في 2019نوفمبر  26وذلك يوم الثالثاء الموافق 

تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمدرج 

 المعهد.( ب1)

يهنىء فريق وحدة ضمان الجودة بالمعهد 

المهندسة أميرة الشوربجي المعيدة بقسم 

والمهندس نادر نصار المعيد  الهندسة المدنية،

مروة إبراهيم والمهندسة  بقسم الهندسة المدنية،

الت المهندسة في قسم هندسة اإلتصا

على درجة  واإللكترونيات، وذلك لحصولهم

الماجستير في الهندسة كل في تخصصه من كلية 

 ونوفمبر هندسة جامعة المنصورة في أكتوبر

2019. 

 

شهد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط 

الجديدة فعاليات زيارة وفد إتحاد المهندسين 

برئاسة أ.د.خليفة بن سيف الجابري رئيس  العرب

الفريق: د. بدر البوصيري، د. صالح بن ناصر 

الساعدي، د. إبراهيم عبد الرحمن الراشد، د. 

كريم يوسف قبالن، وذلك يوم األربعاء الموافق 

 .2019أكتوبر 23

 أسرة التحرير

 د. رمضان عبد العنى الكاتب

 أ. رنا جمال هالل
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