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كورونا   جائحة  من  يعاني  العالم  أن  بالذكر  الجدير 
 "Covid 19  "  وحتى اآلن مما نتج 2020منذ مارس ،

عنه اإلنقطاع عن المعهد لشهور متتالية، وللحفاظ على  
سالمة العاملين بالمعهد، ورجوع العمل إلى طبيعته، كما  
للحفاظ   المعهد  داخل  إحترازية  إجراءات  بعمل  القيام  تم 
هيئة   وأعضاء  "قيادات،  من  الجميع  سالمة  على  

المعا الهيئة  وأعضاء  الجهاز  التدريس،  وأعضاء  ونة، 
والقاعات   المدرجات  بتعقيم  وذلك  والطالب"،  اإلداري، 

 والمكاتب، ووضع بوابة تعقيم بمدخل المعهد. 
 

مجلس   )رئيس  خطاب  أحمد  د.  رعاية  تحت 
عميد   الدكتور  األستاذ  السيد  وبحضو   اإلدارة(، 
المعهد، أقيم حفل إستقبال للطالب الجدد في مدرج  

 . 17/10/2020الموافق "، وذلك يوم السبت 1" 

 

 

"، خالل شهر  1تم عمل ورشة عمل، بمدرج " 

مقتضيات  2020سبتمبر   بعنوان"  وذلك   ،

واإلعتماد"،  وذلك  العمل  داخل ملف الجودة   
الكاتب   الغني  عبد  رمضان  الدكتور  برئاسة 
"مدير وحدة ضمان الجودة" محاضراً، وذلك  
بحضور السيد األستاذ الدكتور عميد المعهد،  
والهيئة   التدريس،   هيئة  أعضاء  والسادة 

 المعاونة بالمعهد. 
 

األستاذ   والسيد  اإلدارة،  مجلس  )رئيس  خطاب  أحمد  د.  رعاية  تحت 
التدريس    الدكتور عميد المعهد، أقيم حفل تكريم   تكريم أعضاء هيئة 

المعلومات ومديرها نظم  للعام وأعضاء وحدة  الطالب  أوائل  وتكريم   ،
 (. 2019/2020الدراسي )

 نشرة غير دورية  تصدر عن وحدة ضمان الجودة  

ا بدمياط  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيب

 الجديدة
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للمهندسة  التهانى  الشربينى     خالص  آية   /

ة  يوالهندس المعيدة بقسم "العلوم األساسية  
درجة   على  لحصولها  وذلك  بالمعهد"، 
الماجستير فى الهندسة الكهربية من كلية  

جامعة األزهر وذلك يوم الخميس    -الهندسة

. 11/2020/  26الموافق 

 
الدكتور/   األستاذ  للسيد  التهاني  خالص 

بكلي األستاذ  قابيل  النبى  الهندسة  عبد  ة 
جامعة طنطا ، وكيل كلية الهندسة جامعة  
الدلتا للعلوم والتكنولوجيا للعلوم لشئون  
واألستاذ    ، والبحوث  العليا  الدراسات 
سيادته   لحصول  وذلك  بالمعهد  المنتدب 

 ً عالميا األول  المركز  أفضل  بقائمة    على 
الشمسية  اب  500 الطاقة  مجال  فى  حث 

لسيادته   متمنين   ، المياه  دوام  وتحلية 
.دمقالت

خالص التهاني للمهندس/ محمد صميدة "المعيد  
الكيميائية  بقسم لحصوله  بالمعهد  الهندسة   "

الكميائية   الهندسة  في  الماجستير  درجة  على 
الهندسة يوم  - بكلية  وذلك  اإلسكندرية  جامعة 

.12/11/2020الخميس الموافق 
 وحدة ضمان الجودة
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