
L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 دة ضمان الجودةنشرة ربع سنوية تصدر عن وح 

 الطريق إلى االعتماد... الجودة

اع مكتب لبراءات االختر
ومجلة علمية عالمية 

 بجامعة المنصورة
 
 

 
 

بحاث األفى إطار السعى لنشر 

جليزية إلنالعلمية المصرية باللغة ا

لرفع  وعالميا   والتعريف بها عربيا  

مستوى التصنيف العالمى للجامعة 

ماجدة نصر ./ د.صرحت أ ،دوليا  

نائب رئيس جامعة المنصورة 

ون الدراسات العليا والبحوث ؤلش

الجامعة بصدد إصدار مجلة بأن 

المصرية المجلة )علمية تحت اسم 

( ساسية والعلوم التطبيقيةللعلوم األ

بحاث المقرر ترجمة األوالتي من 

لى لغات أجنبية إ بها مستقبل  

 .أخرى
 

مكتب "كما أشارت إلى افتتاح 

بالجامعة " لبراءات االختراع

 بحاث تميزا  لتسجيل أكثر األ

لى إافة ضكبراءات اختراع باإل

عمل قاعدة بيانات لجميع براءات 

 .ةاالختراع السابقة والجديد
 

وتهيب وحدة ضمان الجودة 

بالباحثين من أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم بمختلف 

إثراء المجلة الهندسة  األقسام بكلية

والتقدم  ،العلميةالعلمية بالبحوث 

لتسجيل براءات االختراع السابقة 

راءات دي مكتب بوالجديدة ل

توالي االختراع بالجامعة، وسوف 

متابعة النشرة في األعداد اللحقة 

مساهمات أبناء الكلية في كل 

 .المجالين

 

 
 
 
 

 عتمادنشر ثقافة ومفهوم الجودة واال

 سية التحصيل اإللكتروني للرسوم الدرا
 

أصبح اآلن بوسع طلب الكلية وكافة طلب 

 المصارفالجامعة دفع الرسوم الدراسية عن طريق 

التي تم اعتمادها ( ا  فرع 0011 – مصرفا   52)

 األهليوتأهيلها لهذا الغرض، وهي بنوك مصر، و

المصري ، والمصرف المتحد، والقاهرةالمصري، و

 المؤسسة العربية، والوطني المصري، والخليجي

، علوة على عدد آخر الوطني للتنمية، والمصرفية

 .على تلك اآلليةيجري تدريبها المصارف من 

 

بإجراء عملية الدفع يتم إخطار نظام شئون الطلب و

بالجامعة بعملية الدفع، وبالتالي ال حاجة ألي إخطار 

 .للدفع أو إيصال لتقديمه إلى الكلية

 

يق خزينة طالب حرية اختيار الدفع عن طرويمنح ال

البنوك مع العلم بأنه في حالة تلك الكلية أو أحد 

الدفع عن طريق البنوك يتم تحصيل خمسة جنيهات 

 .ةم بنكية مضافة للمصروفات الدراسيكرسو

 األهداف االستراتيجية للكلية

 .تدعيم وتحسين القدرة المؤسسية .1

للبرامج التعليمية  تطوير المعايير األكاديمية .2

لتدريس العلوم الهندسية على النحو الذى 

يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى ويحقق 

 .متطلبات المعايير القومية

 .تحسين وتطوير نظم التعليم والتعلم .3

 .هرفع كفاءة البحث العلمى وتنمية موارد .4

تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  .5

 .كليةوتنمية الموارد الذاتية لل

وضع منظومة التقويم المستمر وإدارة الجودة  .6

 .بما يحقق أهداف الكلية

 

  رسالة وحدة ضمان الجودة
ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسين كفاءة 

األداء للكلية بالنسبة ألنظمتها وبرامجها وبما يتفق 

مع رسالة الكلية وأهدافها المعلنة، وكذلك اكتساب 

على آليات تقويم  بناء   ثقة المجتمع في خريجيها

 من خلل إطار عمل مستقل معترف بها عالميا  

 .ومحايد

تهنئكم أســـــرة التحــرير 
 3102بالعام الميالدي الجديد 

 
 
 

م كوتجدد الدعوة لمشاركت
الفعالة في أنشطة الكلية 

  المختلفة

 العدد

 ديسمبر
2102 

02 
FF        EE        MM        UU  

 

 رسالة الكلية
الكلية مؤسسة تعليمية حكومية تستخدم العلم "

وكوادر بحثية من إعداد مهندسين  والمعرفة في

خالل برامجها التعليمية طبقاً للمعايير القياسية 

 ".وإتاحة خدمة مجتمعية ترضي المستفيدين

  054تم اعتماد رسالة الكلية بمجلس الكلية رقم  

 .00/01/5101بتاريخ 

 

 رؤية  الكلية
الخمس سنوات القادمة تسعي كلية الهندسة خالل "

المحلي المجتمع وإرضاء كتساب ثقة اإلى 

واإلقليمي، وأن يكون مشهوداً لها بالمصداقية 

" .والتميز لمخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية

  054تم اعتماد رؤية الكلية بمجلس الكلية رقم 

  .00/01/5101خ بتاري

 

ة د و ج ل ا ن  ا م ض ة  د ح  و
ة س د ن ه ل ا ة  ي ل  ك

 أسرة التحرير
 ماهر محمد عبد الرزاق./ د.م.أ
 ريف أحمـد شـتاـش./ د.م.أ
 إبراهيم عبد الغفار بدران./ م.د
 الحميد فوزي إبراهيمعبد ./ م.د
 

 2103 ايرني
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 اللجان المنبثقة عن وحدة اجتماعات   

 .ضمان الجودة 

  .لوحدةلاجتماعات المجلس التنفيذى   

 

 

 :موقع اإلنترنت
http://www.mans.edu.eg/qau 

 مسئولية من؟... الجودةتابع 

تطبيق نظم الجودة في منظومة التعليم بالجامعات مسؤولية كل من القيادة الجامعية واألستاذ الجامعي يعد 
، وقد تم والمعنيين باألمر من خارج الجامعةوالعاملين، ونستكمل في هذا العدد استعراض دور المجتمع 

عرض المستويات بنبدأ و تعريفهم في العدد السابق بأنهم من يرتبطون بعمل الخريج وأنشطة المؤسسة، 
  :الثالثة التي يؤثرون من خاللها على جودة العملية التعليمية

 :التخطيط مستوى على: أولا 
 ورسالتها المؤسسة رؤية صياغة فى المشاركة. 
 ورسالتها المؤسسة رؤية وتحديث فى مراجعة المشاركة. 
 مع التي تتناسب( إلخ ...اتجاهات –مهارات  –معارف )الخريج  مواصفات تحديد فى المشاركة 

 .واحتياجاتهم توقعاتهم
 التنفيذ وآليات األولويات بتحديد واتخاذ القرارات الخاصة التخطيط فى المشاركة. 

 :التنفيذ مستوى على: ثانياا 
 أهدافها لتحقيق المؤسسة تتبناها التى الخطط تنفيذ فى والمشاركة المساهمة. 
 مجال واألدبية فى والمعنوية المادية بالوسائل منها ستفادةال وآليات والبشرية المالية الموارد دعم 

 .المجتمعية فى والمشاركة العلمى والبحث التدريس
 :المتابعة مستوى على: ثالثا
 رؤيتها نحو وتقدمها لرسالتها المؤسسة تحقيق مدى متابعة مدى فى المشاركة. 
 التحسين خطط فى التقدم تقييم فى المشاركة. 
 بها البحثى الخاص والمنتج الخريج وقراراتها ومستوى سياساتها عن للمؤسسة راجعةالتغذية ال تقديم 

 .المحيط للمجمع تقدمها التي المجتمعية والخدمات
 فى أو تصحيح مسارها فى يسهم بما التعليمية للمؤسسة الرسمى غير بالتقييم القائمة المجتمع عين 

 .تجاهها المجتمع ثقة كسب
 وقيمة المؤسسة العمل سوق احتياجات مع يتناسب بما بالمجتمع هلالمؤ  الخريج قيمة ترسيخ 

 يتبع في العدد القادم                .المعتمدة التعليمية

 الصفحة الرابعة  -  2102  -  ديسمبر  - عشر الخامس العدد 

دعوة لتدريب السادة أعضاء 
هيئة التدريس الراغبين 
في التقدم لعضوية لجان 

  الترقية
 

مركز تقنية التصالت توجه 
دعوة إلى بالوالمعلومات بالجامعة 

أعضاء هيئة األساتذة من السادة 
التدريس الراغبين في التقدم لعضوية 

لحضور التدريب ، وذلك لجان الترقية
على كيفية التقدم من خالل النظام 

نظام البيانات ) المعروف باسم الجديد
 ،(األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس

يوم األربعاء الموافق في وذلك 
اعة السبداية من  6/2/2102

 .صباحاا  01.21
 

يتم في نفس الندوة وقد تقرر أن 
 الجهاز اإلداري فيالتعريف بكيفية قيام 

عميد كل من كليات الجامعة، ويمثله ال
بخصوص وذلك ، أو من ينوب عنه

عتماد بيانات أعضاء هيئة اكيفية 
التي يتقدمون بها لعضوية التدريس 

 .لجانتلك ال

 
 

 

ة د و ج ل ا ن  ا م ض ة  د ح  و
ة س د ن ه ل ا ة  ي ل  ك

 .مبنى اإلدارة، الدور الثاني

 62203: الرقم البريدي
 :تليفون

5500016-121 (0553 )
5500012-121 (0553) 

 121 – 5500321:فاكس

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنصورة كلية الهندسة توقع عقدين لمشروعين تنافسيين مع 

ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة لشئون / د.السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة وأ/ د.اجتمع أ
الدراسات العليا والبحوث بالسادة عمداء الكليات والباحثين الفائزين بالمشروعات البحثية وذلك  

مشروعا  تنافسيا  ممولة من وحدة حساب البحوث بالجامعة بقيمة مليون وسبعمائة  06قيع عقود لتو
كليات هي الطب والطب البيطري والهندسة والصيدلة والعلوم  3جنيه حصلت عليها  ألفن يوثلث

ط والزراعة في مختلف المجاالت الحيوية منها بحوث سرطان الكبد وعلم الجينات والوراثة واالرتبا
باألمراض والتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجى والطاقة المتجددة وتحسين الثروة الداجنه لمقاومة 

 .األمراض وزيادة اإلنتاج وتنمية الصحراء في مصر

 /د.أ بقيادةوكان من نصيب كلية الهندسة تمويل الجامعة لمشروعين تنافسيين، األول لفريق بحثي 
جنيها   002111شهرا  بتمويل  04سم هندسة القوى الكهربية، ومدته محمود صابر قنديل األستاذ بق

بقسم الهندسة شريف أحمد علي شتا، األستاذ المساعد  /د.م.بقيادة ألفريق بحثي  والثانيمصريا ، 
حيث يبدأ تمويل هذه المشروعات جنيه مصري،  011111شهرا  بتمويل  50المعمارية، ومدته 

 مراحل  0يمها على فور توقيع العقود وسيتم تسل

رئيس الجامعة أن الجامعة تدعم االقتراحات الخاصة بالبحث العلمي والتي تعود بالنفع / د.أكد أقد و
على المجتمع وتشجيع البحوث العلمية المتميزة وأهمية التكامل بين األقسام العلمية المختلفة وزيادة 

صرح سيادته أن جهاز ، كما لمركزيةو ضرورة تطوير المعامل ا البحوث التنافسية بين الكليات
الميكروسكوب االلكتروني سيتم توريده هذا الشهر ألول مرة بالجامعة وسيتم وضعه بكلية الزراعة 

ماجدة نصر / د.أكدت أ، كما جنيه  لخدمة جميع كليات الجامعة مليون 0والذي تبلغ تكلفته أكثر من 
رس جهودها لدعم البحث العلمي والمشروعات على تشجيع الجامعة للبحث العلمي وأن الجامعة ستك

الخاصة ودراسة مكافآت براءة االختراعات وتأليف الكتب وترجمة األبحاث األجنبية وأنها تتمنى 
 .أن يرقى مستوى المشاريع البحثية إلى مستوى التطبيق لتحقيق أقصى استفادة منها

محاور بحثية معينة وأكد الحاضرون وجدير بالذكر أن المشاريع الفائزة خضعت لعملية تقييم ضمن 
 على ضرورة ربط هذه األبحاث بالسوق المحلى والمصانع والشركات والبحث عن ممولين حتى ال

تم توقيع هذه ، وقد الجامعة والدولة والمجتمع بالنفعن تعود على أتكون هذه المشاريع بحثيه فقط و
معة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبين نائب رئيس الجا/ د.أ رئيس الجامعة،/ د.المشاريع بين أ

 .السادة عمداء الكليات والباحثين

ة  د ح ةو د و ج ل ا ن  ا م  ض
ة س د ن ه ل ا ة  ي ل  ك

http://www.mans.edu.eg/qau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

منح ماجستير ودكتوراه من  
لبحث العلمى أكاديمية ا

 والتكنولوجيا 
 

أكاديمية البحث العلمى أعلنت 
والتكنولوجيا عن توافر منح لدعم 
المشاريع البحثية المتميزة لطالب 

تبلغ  ، حيث الماجستير والدكتوراة
جنيهًا  05555قيمة كل منحة 

 055555، وللماجستيريًا، ر مص
 .للدكتوراه ًا مصريًا جنيه
كاديمية البحث العلمى أعلنت أكما 

والتكنولوجيا عن توافر منح لدعم 
مشروعات التخرج المتميزة لطالب 
مرحلة البكالوريوس بكليتى العلوم 

جنيه لكل  05555والهندسة بقيمة 
 .مشروع

ء ولمعرفة المزيد عن هذه المنح برجا
 : التالي كاديميةسرعة زيارة موقع األ

http://www.asrt.sci.eg/ar ،
و االتصال بمكتب المنح المحلية أ

البريد اإللكتروني  والدولية على
 :التالي

nigo@mans.edu.eg. 
 
 

 هام للطالب الوافدين
 

جامعة  –كلية الهندسة  تعلنأ
المنصورة عن استقبالها الطالب 
الوافدين من الدول الشقيقة للدراسة 
بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 
ببرامج الكلية التعليمية والمعلنة على 

 .موقع الكلية
 /لالستعالم يرجى االتصال بالدكتور

، األستاذ المساعد محمد عبد العظيم
إللكترونات بقسم هندسة ا

 واالتصاالت
 50550051510:محمول
 0000/5050000050: مكتب
 :لكترونيإ بريد

mazim12@yahoo.com  
 

 :أخالق وآداب المهنــة
 (7)مسئولية مشتركـــة 

الحصووووول علووووى دخوووول محتوووورم موووون 
خوووالل اسوووتثمار نتوووامج أبحووواثهم فوووي 

 .الصناعة
تسهل وتنظم حقوق الملكية الفكريوة  -

إنتقوووال التكنولوجيوووا بوووين الم سسوووات 
 .والدول بسهولة

تسهل حقووق الملكيوة الفكريوة إيجواد  -
وتقويووووووة الووووووروابط بووووووين الم سسووووووات 

 .البحثية والقطاع الصناعي
للباحثين  الفكرية حافزاً توفر الملكية  -

والم سسوووات البحثيوووة علوووى اإلبوووداع 
 .واالختراع

 

 األخالق المهنية للطالب
 

يعد الشباب أهم فمات المجتمع، 
فالشباب أكثر طاقة وحيوية، وهم قادة 
المجتمع في المستقبل، فلذلك يجب أن 
يمارس الطالب األنشطة الطالبية 
النافعة التي تعود على المجتمع بالخير 

النماء من خالل م سساتهم وجامعاتهم و 
ومن حق م، تحت إشراف من أساتذته
معاونيه على / عضو هيمة التدريس 

 :الطالب ما يلي
أن يووورض عضوووو هيموووة التووودريس مووون  -

  .الطالب ما يليق به من احترام
 

 يتبع في العدد القادم

فوووووووي جلسوووووووات المناقشوووووووة العلميوووووووة 
 الماجسوووووووووتير والووووووووودكتوراه  لرسوووووووووامل

حتوووى ال يخووول األسوووتاذ بمسووو وليته 
األخالقية إزاء المساهمة في النموو 
المعرفوووووووووووووي واألخالقوووووووووووووي السوووووووووووووليم 

 .للطالب
تنمية قدرات الطالب علي التفكيور  -

واإلبوووووداع فوووووي المجووووواالت البحثيوووووة 
 .الجديدة

التأكيووووووود المسوووووووتمر علوووووووى األمانوووووووة  -
 .العلمية والسرية

 التقيووووويم الووووودقيق والعوووووادل للبحووووووث -
، سواء التوي يشورف عليهوا العلمية 

أو يوووووودعى لالشووووووتراك فووووووي الحكووووووم 
 .عليها
 

 الملكية الفكرية والبحث العلمي
 

تعتبوووور تشووووريعات الملكيووووة الفكريووووة  -
ال يتجووزأ موون البيمووة الداعمووة  اً جووزء

 .والمحفزة للبحث العلمي
تووووووووفر الملكيوووووووة الفكريوووووووة الحمايوووووووة  -

المطلوبوووووووة لمنتجوووووووات الم سسوووووووات 
البحثيووووة والبوووواحثين وتكووووون محفووووزة 

 .لهم
تمكوووووووون حقوووووووووق الملكيووووووووة الفكريووووووووة  -

 الم سسات البحثية والباحثين من

تواصل النشرة استعراض مقتطفات 
من الدليل الذي أعدته الكلية تحت 

دليل األخالق المهنية،  –عنوان 
حيث تم التعريف بأهم خصال 
أخالقيات البحث العلمي، والتي 

، Accuracyتتضمن الدقة 
، Responsibilityوالمس ولية 

، Integrityواألمانة العلمية 
، Collaborationوالتعاون 

، Anonymityوسرية المعلومات 
، Objectivityوالموضوعية 
الذي يمكن  –ويحدد الدليل 

االطالع على محتواه بالكامل من 
: خالل الرابط التالي

auhttp://www.mans.edu.eg/q  
القواعد الواجبة في السلوك  -

المتوقع في شأن البحث والتأليف 
العلمي واإلشراف على الرسامل 
العلمية وعالقة الملكية الفكرية 

 هذابالبحث العلمي، ونستكمل في 
العدد مس لية اإلشراف على 

 :الرسامل العلمية
 

مسؤولية اإلشراف على : تابع
 الرسائل العلمية

 

الطالووب  عوودم اإلقووالل موون شووأن -
 أو وتسفيه قدراته أثناء البحث

 

آليوووووووات تبنوووووووى البووووووورامج الدراسوووووووية  -
للمعوووووووووايير األكاديميوووووووووة القياسوووووووووية 

 .NARSالقومية 
 .آليات لتفعيل نظام التعلم الذاتى -
آليات تبنوى أسواليب تقوويم محدثوة  -

 .ومعتمدة
 .آليات تحديث المكتبة -
المراجعوووووووة الدوريوووووووة السوووووووتراتيجية  -

 .التعليم والتعلم
إعووووووووداد سياسووووووووات دعووووووووم شوووووووومون  -

الطوووووووالب فوووووووي كافوووووووة المجووووووواالت 
 (.األكاديمية واالجتماعية)

تقيووووووويم وتقوووووووويم كفووووووواءة الخووووووودمات  -
 .الطالبية

يم الووووووودعم الوووووووالزم ل نشوووووووطة تقووووووود -
الطالبيوووووة داخووووول الكليوووووة وربطهوووووا 

 .بجودة التعليم
 القادم يتبع في العدد

إعووووووداد الخطووووووط لعموووووول بنيووووووة تحتيووووووة  -
مطوووورة وتهيموووة ظوووروف عمووول مالمموووة 
لمهووووام اللجنووووة واإلشووووراف علووووى تنفيووووذ 

 .الخطط وآليات الصيانة
آليووووووووات االسووووووووتخدام األمثوووووووول  وضووووووووع -

للموووووووووووارد لمتاحووووووووووة لتقووووووووووديم الخدمووووووووووة 
التعليمية وللتعامل مع الكثافوة العدديوة 

قسوووام لطوووالب مثووول إعوووادة تسوووكين األل
العلمية واإلدارات ووضع نظوام فراىوى 
وزمنوووى لضووومان الفامووودة القصووووض مووون 

 .الفراىات التدريسية
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 الدراسية وشئون الطالب
 

الدعم الفنى لكل األقسام خوالل إعوداد  -
قوووووووووووووررات واسوووووووووووووتحداث توصووووووووووووويف الم

والبرامج الدراسية وخالل إعداد تقوارير 
 .البرامج والمقررات الدراسية

فــي إطــار خطــة الكليــة لمتابعــة جــودة 
ــــم   ــــة ومخرجاتهــــا، ت ــــة التعليمي العملي
تشـــكيل إحـــدى عشـــرة لجنـــة داخليـــة 
بوحدة ضمان الجودة، ضمت  السـادة 
منسقي األقسام العلمية باإلضافة إلـى 
 مجموعـــة أخـــرى مـــن أعضـــاء هيئـــة

ـــك   ـــة، وذل ـــدريس باألقســـام المختلف الت
ــــــــــام الدراســــــــــي  ، 2102/2102للع

وتواصــل النشــرة إســهامها فــي تعريــف 
   :القارئ بهذه اللجان ومهام كل منها
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الرفوووووووووع المسووووووووواحى ونظوووووووووام تكويووووووووود  -
 .لفراىات الكلية بالمبنى الرميسى

عمووول قواعووود البيانوووات لرصووود كفووواءة  -
علم وجووووووووووودة مصووووووووووادر وبيمووووووووووة الووووووووووت

نشطة الطالبية وحالوة المودرجات واأل
 .والقاعات الدراسية واألجهزة العلمية

 ...سؤال وجواب

وهو  :Genuineالمساير الحقيقى  -
الشخص الذى يركز على المنافع المتوقعة 
من األخذ بالرؤية المطروحة ويتبع 

 .حرفية القوانين
وهو الشخص  :Enrollmentالموافق  -

م يبذل المؤيد للرؤية المطروحة ؛ ومن ث
ما يستطيع من جهد في إطار روح 

 .القانون
وهو  :Commitmentالملتزم  -

الشخص المؤيد للرؤية المطروحة؛ ومن 
ا ألجل األخذ بها حتى وإن  ثم يبذل جهد 

 .تطلب ذلك وضع لوائح وقوانين جديدة

وهو الشخص الذى  :Apathyالالمبالى  -
 .يصعب تصنيفه كمؤيد أو معارض

وهو  :Non Complianceالرافض  -
الشخص الذى ال يرى أى منافع من وراء 
األخذ بالرؤية المطروحة، ومن ثم يرفض 

 .المشاركة أو بذل الجهد
 Grudgingالمساير المتذمر  -

Compliance: هو الشخص الذي ال و
ي يرى منافع متوقعة من األخذ بالرأ

المطروح، ولكنه ال يريد أن يفقد وظيفته؛ 
ومن ثم يضطر للمشاركة وبذل قدر من 

 .الجهد
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 ؟لتطوير والتجويد بمؤسسا  التعليم الجامعىا ىمحتملة تجاه رؤالفعا  األردود ما هي 

 أسرة الكليةأخبار 
 

 
/ ستاذ الدكتورأصدر السيد األ

محمد مرسي رميس الجمهورية 
 0500لسنة  082القرار رقم 

محمود  بتعيين األستاذ الدكتور
لرميس  مباً نا محمد المليجي

جامعة المنصورة لشمون خدمة 
، وتتقدم المجتمع وتنمية البيمة

أسرة وحدة ضمان الجودة وكلية 
الهندسة بالتهنمة ل ستاذ 
الدكتور محمود المليجي 
بالمنصب الجديد وتتمنى له 

  .مزيدًا من التوفيق والترقي
 

 
عادل  /د.تم تجديد تعيين أ
 في لجنة محمد الحديدي عضواً 

األساتذة واألساتذة ترقية 
في تخصص المساعدين 

التصميم الميكانيكي وهندسة 
االنتاج وهندسة النسجيات 

تم تعيين كما ، والهندسة البحرية
طالب  حمدان عبده أبو/ د.أ

، وتتقدم في نفس اللجنة عضواً 
أسرة وحدة ضمان الجودة 

 .ل ستاذين بخالص التهنمة

http://www.asrt.sci.eg/ar
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