
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

التهاني   فؤاد  خالص  كريم  للمهندس/ 
بقسم   المساعد  الهندسة  "المدرس 

المدنية"، لحصوله على درجة الدكتوراه  
الهندسة بكلية  المدنية  الهندسة    - في 

بورسعيد السبت  جامعة  يوم  وذلك   ،
 . 12/6/2021الموافق 

 

 
 
 
 

تم عمل ورشة عمل إجرائية بعنوان "المعايير األكاديمية  
(، NARS 2018القومية المرجعية لقطاع الهندسي )

بين   الفجوة  األكاديمية  وتحليل  ،  2018المعايير 
المرجعية   األكاديمية  اإلثنين 2009والمعايير  يوم   ،

الثانية  2/8/2021الموافق   الساعة  تمام  في  وذلك   ،
ظهرا   والنصف  "   عشر  مدرج  برئاسة  " 1في  وذلك   ،

وحدة  السيد   "مدير  الكاتب  الغني  عبد  الدكتور رمضان 
العاطي "مدير    ضمان الجودة"، ومحاضرا  د. هبة عبد 
 وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة بورسعيد". 

 
 

 

تم عمل مراجعة داخلية لمعايير اإلعتماد مكونة من:  
السيد األستاذ الدكتور/ أوسامي السعيد راجح "عميد  
المعهد"، السيد الدكتور/ رمضان عبد الغني الكاتب  
المعايير،   ومنسقي  الجودة"،  ضمان  وحدة  "مدير 

إبريل  وتمت   بداية شهر   : من  الفترة  في  المراجعة 
 . 2021، وحتى نصف شهر مايو 2021

 

 نشرة غير دورية  تصدر عن وحدة ضمان الجودة 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط ب

 الجديدة

 

ؤية وحدة ضمان الجودة: تطمح الوحدة إلى ر

تحقيق مستوى رفيع من األداء ومحافظة على 

اإلنجاز الراقي بهدف التأهل للحصول على 

فيدين ورضاهم. اإلعتماد وكسب ثقة المست  

 



 

 

 

 

 

 

 
، سارة فرح الجالد  / للمهندسةخالص التهانى  

المدنية الهندسة  بقسم  وذلك  ،  المعيدة 
هندسة  لحصولها على درجة الماجستير في ال

الهندسة  المدنية   بورسعيد-بكلية  ،  جامعة 
. 30/9/2021وذلك يوم الخميس الموافق 

 
التهاني   وحيد  خالص  روان   / للمهندسة 

اإلتصاالت   هندسة  بقسم  "المعيدة  رأفت 
درجة    واإللكترونيات"  على  لحصولها 

هندسة   في  اإلتصاالت  الماجستير 
الهندسة بكلية  جامعة    -واإللكترونيات 

الموافق   األحد  يوم  وذلك  المنصورة، 
24/1/2021.

التهاني   الدكتورة خالص  شفيق  أمل    /للسيدة 
سيادته  بحيري لترقية  أستاذ دل  اوذلك    رجة 

 . مساعد، متنيين لسيادتها دوام الصحة والعافية

 وحدة ضمان الجودة                    

 الجديدة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط                           

 المبنى الرئيسى، الدور الثانى                           

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

                                   Tel: 01019926615 

 أسرة التحرير

الكاتب الغني د. رمضان عبد  

 أ. رنا جمال مسعد هالل

معايير اإلعتماد: المعايير المعدة من قبل الهيئة 

، وإعتماد المؤسسات التعليمية وتعد األداة ملتقوي

بها في إعداد  الرئيسية التي يتم اإلستعانة

، وتستخدم اتية من قبل المؤسسةالدراسة الذ

بواسطة المراجعيين من الهيئة كأساس لعملية 

 التقويم واإلعتماد للمؤسسة.

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

