
Excellence and leadership in engineering 
education nationally, regionally and 
internationally to better serve individuals, 
society and environment.

Achieve academic excellence to graduate 
competitive engineers, academically, 
professionally and ethically, capable of 
continuous learning, in line with international 
innovations and effective contribution to 
sustainable development in Egypt.

• Develop renowned and competitive 
graduates 

• Provide attractive work environment 
suitable for continuous improvement of 
faculty members and assistants. 

• Develop a system to assess strategic needs 
and future directions of the faculty of 
engineering. 

• Strengthen the relationship between 
the faculty of engineering and alumni, 
industrial enterprises, educational 
institutes and society. 

• Upgrade and enhance work systems 
and procedures for administrative and 
academic departments. 

• Realize means for continuous improvement 
of scientific research and graduate studies.

التميز والريادة في التعليم الهندسي محلياً وإقليمياً 
والبيئة  والمجتمع،  األفراد،  حياة  إلثراء  ودولياً 

المحيطة.

مهندس  لتخريج  راقي  أكاديمي  مستوى  تحقيق 
التعلم  على  قادر  وأخالقياً،  ومهنياً  علمياً  متميز، 
المستمر ومواكبة التطور الدولي، واإلسهام بشكل 

فعال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

إعداد خريج متميز، قادر على التنافس.	 
توفير بيئة عمل جاذبة ألعضاء هيئة التدريس 	 

والهيئة المعاونة تسمح بالتطوير المستمر.
اإلستراتيجية 	  اإلحتياجات  لتقييم  آلية  إنشاء 

والتوجهات المستقبلية للكلية.
تقوية العالقة بين الكلية والخريجين والمؤسسات 	 

الصناعية والتعليمية والمجتمع.
الكلية 	  بإدارات  العمل  نظم  تطوير  مواصلة 

واألقسام العلمية.
تحقيق وسائل التحسين المستمر لتطوير منظومة 	 

البحث العلمى والدراسات العليا.

VISION

MISSION

StrategIc gOalS

الرؤيــــــة

الرســـالة

األهداف اإلستراتيجية

* تم إعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ 11 نوفمبر 2014

الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية *
Vision, Mission and Strategic goals
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