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عبد   الدكتور/  لألستاذ  التهاني  خالص 
قابيل المنتدب    -النبي    - بالمعهداألستاذ 

وذلك لحصول سيادته على المركز األول  
 2020في مجال الهندسة التطبيقية لعام  

ناصر   ربيع  محمد  الدكتور  جائزة  على 
للبحث العلمي، والتي تمنحها جامعة الدلتا  

 للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة. 
 

 
 
 
 

برعاية كريمة من السيد أ.د. خالد عبد الغفار "وزير التعليم  
عميد   راجح"  السعيد  أوسامي  أ.د.  والسيد  العالي"، 
المعهد"، قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد  
  : بعنوان  ندوة  بتنظيم وعمل  السنباطي  أميرة  د.  برئاسة 
وكان  القومي،  واألمن  والخامس  الرابع  الجيل  "حروب 
محاضراً النقيب " د. أحمد إبراهيم كركيت" دكتوراه اإلدارة  
دولي   "محاضر  األمريكية  الجامعة  من  اإلستراتيجية 
معتمد"، والدكتورة منى سعد حسن " ممثل النشاط الثقافي  
الموافق   اإلثنين  يوم  وذلك  العالي"،  التعليم  بوزارة 

ظهراً،  28/12/2020 عشر  الثانية  الساعة  تمام  في   ،

 ." 1بمدرج " 

 
 

 
أوسامي السعيد    / تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور

أميرة   د.  إشراف  وتحت  المعهد"،  "عميد  راجح 
السنباطي" رئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
مكافحة   صندوق  من  وفد  المعهد  إستقبل  بالمعهد، 
التضامن   لوزارة  التابع  والتعاطي  اإلدمان  وعالج 
اإلجتماعي متمثالً في األستاذ محمد الشافعي منسق  

الصندوق   برامج  وذلك ضمن  عام  دمياط،  بمحافظة 
وذلك  #إنت_أقوى_من_ المخدرات،  فعاليات برنامج  

 . 27/12/2020، واألحد 26/12/2020يوم السبت 
 

نشرة غير دورية  تصدر عن 

 وحدة ضمان الجودة  

المعهد العالي للهندسة  

 وجيا بدمياط الجديدةوالتكنول

 

رؤية وحدة ضمان الجودة: تطمح الوحدة إلى 

من األداء ومحافظة على تحقيق مستوى رفيع 

اإلنجاز الراقي بهدف التأهل للحصول على 

فيدين ورضاهم. اإلعتماد وكسب ثقة المست  
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التهانى   حمدخالص  الدكتور/  ي  لألستاذ 

للمعهد   الغندور، وذلك لتعيين سيادته وكيالً 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك  

الموافق   األحد  متمنيين  2021/ 7/3يوم   ،

. لسيادته دوام التقدم

 
التهاني   وحيد  خالص  روان   / للمهندسة 

اإلتص هندسة  بقسم  "المعيدة  االت  رأفت 
درجة   على  لحصولها  واإللكترونيات" 
اإلتصاالت   هندسة  في  الماجستير 

الهندسة بكلية  جامعة    -واإللكترونيات 
الموافق   األحد  يوم  وذلك  المنصورة، 

24/1/2021.

التهاني   أ.م.د. حمدي  خالص  األفاضل:  للسادة 
 رجة أستاذ. دالغندور وذلك لترقية سيادته ل

د. محمد السيد جبر وذلك لترقية سيادته لدرجة  
. دأستاذ مساع

 وحدة ضمان الجودة                    

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة                           

 ، الدور الثانىالمبنى الرئيسى                           
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 أسرة التحرير

الكاتب الغني د. رمضان عبد  

 أ. رنا جمال مسعد هالل
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