
 الرسالة 
جبودة عالية وفق إطار مؤسسي كفء ومستدام ومرن يسهم يف بناء الشخصية وحيافظ على    هندسي وتكنولوجي ااتحة تعليم

 القيم الوطنية 

 الرؤية 
مدى، وان يكون ااتحة التعليم جبودة عالية وفق إطار مؤسسي كفء ومستدام ومرن يسهم يف بناء الشخصية املتكاملة وإطالق امكانيتها اىل اقصى 

  ومعتز بذاته وشغوف ببناء مستقبل وطنه وان حيافظ على القيم الوطنية انتج العملية التعليمية طالب كفء ومستنري

 األهداف االسرتاتيجية 

 للهندسة والتكنولوجيا مؤسسة علمية ذات تعليم هندسي متميز.  العاليمعهد المنصورة  :األولى  الغاية

 يمية. التعل  ية كفاءة العمل   ة املعاونة لضمانيئواهل يس التدر  يئة درات أعضاء هق يز تعز   :( 1اهلدف ) 

 يمية. التعلية وضمان جودة العمليمية املستمر للربامج التعل ير التطو  :( 2اهلدف ) 

 ية. الطالب  واخلدمات  واالنشطة والدعم بول ق لل متكامل  نظام يرتطو   :( 3اهلدف ) 

 وفعالة.  متطورة جودة إدارة خالل من  املؤسسي للتقوي  نظم تطوير  :( 4اهلدف ) 

 معهد. لل يةاملاد املوارد  ديث وحت يرتطو   :( 5اهلدف ) 

 . سوق العمل  ف  واملنافسة  االبتكارعم يدمبا    جينيرات الطالب واخلر ية قد تنم  :( 6اهلدف ) 

 األكادميي.  لالعتماد املختلفة الربامج  أتهيل   :( 7اهلدف ) 

 االستفادة من الوسائل التكنولوجية احلديثة لتحسني نواتج العملية التعليمية وجماالت التدريب للطالب.  :( 8اهلدف ) 

        . البحوث العلميةفي مؤسسة علمية متميزة  ثانية: معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا ال الغاية

 يفاً. كما وكمعهد  لل البحثي اإلنتاج  يرتطو   :( 1اهلدف ) 

 عهد. ابمل العلمي للبحث  ية التحت  يةالبن يث دعم وحتد  :( 2اهلدف ) 

 .العلمي البحث  قياتأخال يز وحتف   يعتشج  :( 3اهلدف ) 

 . خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في المساهمة  فيتعظيم دور المعهد ثالثة:  ال الغاية



 يئة. الب يةوتنم  خلدمة اجملتمع ملعهداألمثل إلمكاانت ا االستغالل  :( 1اهلدف ) 

 عهد. امل كد من رضا اجملتمع عن دور أوالتية شراكات حمل حتقيق  :( 2اهلدف ) 

 القيم املؤسسية 
 األبداع واالبتكار  .1

 جودة األداء والتطوير املستمر .2
 األمانة العلمية  .3
 التفاعل واملشاركة اجملتمعية  .4
 االلتزام واملساءلة واحملاسبة .5
 تقدير الكفاءات .6
 احرتام الرأي اآلخر  .7
 العدلة وعدم التمييز .8

 

 

 


