
 

 

 

 

 فيالدلفيا جامعة

 والتكنولوجيا اهلندسة كلية

 

 والقيم والغايات الرؤية والرسالة واألهداف

 

 

 

 :الرؤية 

التميززز  ا  زززال التعلزززيم اهلندسزززي والتكنولزززوجي والء زززر العلمزززي و نزززا  ج زززو          

 .مع اجملتمع 

 

 

 :الرسالة

    تعتمزززد  لزززي تساسزززيات   التعلزززيم والتزززد يال مزززم  زززالل  زززرامة مت   زززة ومتنو زززة

 .الرياضيات والعلوم واملها ات اهلندسية والتكنولوجية

 اال تقا   الء ر العلمي والد اسات العليا وتع ي  مها ات الريادة واال داع. 

        زززداد  زززرلني مزززلهلني للعمززز  ا    تشززز يع التعلزززيم امل زززتمر والت زززوير املهززز 

وى اهلندسزززززززي احمللزززززززي واالاليمزززززززي وامل زززززززاههمة ا  فزززززززع امل زززززززت  ال زززززززو 

 .والتكنولوجي

 

 

 :األهداف

        ا زززداد مهندسزززني مزززلهلني للعمززز  والتفا ززز  مزززع الءيتزززة اهلندسزززية  لزززي امل زززتوى

 .احمللي واالاليمي 

  تلهلهم للتعام  مع التكنولوجيا فنيةا داد تقنيني مبها ات. 

        انشززززا  وت ززززوير  ززززرامة هندسززززية وتكنولوجيززززة تلزززز   اجززززة ال ززززو  احملليززززة

 .واالاليمية

  زززززالت وير امل زززززتمر واال زززززداع   ة تعنزززززي يتزززززة هندسزززززية وتكنولوجيززززز  إنشزززززا 

 .واال تكا  

 حتفي  الء ر العلمي الت ءيقي. 

 نا  ج و  هندسية وتكنولوجية مع اجملتمع احمللي . 

 

 



 االسرتاتي ية   تها ا اجلامعة  ليها ترك  اليت القيم

 املشرو ة و ريته وكرامته الفرد ايمة وا رتام اجلميع مع  ا ن اف التعام  :العدالة 

 واملوظفني التد يس وهيتة ال لءة مع اجلامعة  مليات مجيع ا  وضوح التعام  :الشفافية 

 وا  الص واألمانة الثقة مم إطا  ا املهنية واأل الايات  اآلداب التام االلت ام :الن اهة 

  والوطم واجملتمع اجلامعة جتاه  امل لولية الشعو  :االنتما 

 مع احلال وكذلك  ملياتها مجيع ا اجلامعة ا العاملني  ني اجلما ي العم  :التعاون 

 ال لءة

 التعليم  االت ا و  ايتها وتش يعها اال تكا ية واحللول األفكا  استيعاب :ا  داع 

 العلمي والء ر والتعلم

 الت  ص ا والكفاية واملها ة املعرفة إظها   لي املقد ة :املهنية 

  

  :للكلية ا سرتاتي ية اياتالغ

 للكلية االسرتاتي ية الغايات لت ديد كأساس لل امعة األسرتاتي ية الغايات ت تماد مت لقد

 :يلي وكما ،(8881-8102) والتكنولوجيا اهلندسة لكلية ا سرتاتي ية  ةاخل وضع  ند

 الكلية ملت لءات وملءية كفلة  وكمة ضمان :األوىل االسرتاتي ية الغاية.  

 وتع ي هما والتعلم التعليم  ملييت ت وير :الثانية االسرتاتي ية الغاية. 

 املءاد ات وحتفي  وت ويقها ونتاجاته العلمي  الء ر اال تقا  :الثالثة االسرتاتي ية الغاية 

 .ا  دا ية

 واملوظفني التد يس هيتة كفاية تع ي  :الرا عة االسرتاتي ية الغاية. 

 االكتفا  وضمان وصيانتها للتعلم حمف ة تساسية  نية توفري :اخلام ة االسرتاتي ية الغاية 

 .واستدامته املالي

 خبدماتهم واال تقا  وحتفي هم واستءقاؤهم ال لءة استق اب :ال ادسة االسرتاتي ية الغاية. 

 واجلامعة الكلية وتغ  اجملتمع تنمي تنش ة ا االخنراط :ال ا عة االسرتاتي ية الغاية. 

 الذهنية صو تها وحت ني للكلية التناف ية القد ة تع ي  :الثامنة االسرتاتي ية الغاية 

 . ملياتها جودة وضمان

 


