الرسالة والرؤية واألهداف االستراتيجية لبرنامج هندسة الطاقة و الطاقة المستدامة
بنظام الساعات المعتمد و أهداف القسم

 الرسالة و الرؤية و األهداف االستراتيجية:أوال
 رسالة الجامعة:أوال
توفٌر نظم تعلٌمٌة متمٌزة إلعداد خرٌج مؤهل للمنافسة فى سوق العمل محلٌا ودولٌا وإعداد الباحث المبتكر
المبدع للنهوض بالبناء العلمى والثقافى واالجتماعى لإلنسان المصرى وتوجٌه الخطط البحثٌة لخدمة
وتتمثل الرؤى المستقبلٌة فى الوصول بالجامعة إلى مستوى.المجتمع والبٌئة والمساهمة فى دفع عجلة التنمٌة
.ًمتقدم عالمٌا والمشاركة بفاعلٌة فى قٌادة حركة التنمٌة محلٌا ُ و دولٌا
BENHA UNIVERSITY MISSION
Benha University is committed to give an excellent educational system to introduce a caliber
graduate who shall meet the needs of local and global market, and prapare research who is
able to develop the community scientifically and culturally by developing the research plans.
The university vision is to achieve a high rank international and to lead the development locally
and internationally.

: رسالة الكلية:ثانيا
ًتلتزم كلٌة الهندسة بشبرا بأداء خدمة تعلٌمٌة متمٌزة فً جو ودي ٌسعى إلً تنمٌة روح الفكر والمساهمة ف
دعم المجتمع للطالب والعاملٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس إلعداد خرٌج مهندس وفقا ً لمعاٌٌر األداء القٌاسٌة
.ولتلبٌة احتٌاجات المجتمع الدولً الغنى بالتكنولوجٌا المتطورة
Faculty Mission Statement
Shoubra Faculty of Engineering – Benha University is committed to promote and sustain
engineering programs that integrate instruction, research, and extension community service in
a design most responsive to the needs and endeavors of individual and groups within its scope
of influence faculty vision. To become the leader in preparing high- caliber engineering
graduates who will meet the needs of a global and Technological rich society.

ثالثا :الهـدف من إنشاء البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة:
تهدف الكلٌة إلى تقدٌم برامج جدٌدة خاصة لتحقٌق األهداف اآلتٌــة:
 تقدٌم برامج جدٌدة متمٌزة بتكنولوجٌا حدٌثة تتفق مع اإلحتٌاجات الفعلٌة لسوق العمل المحلً واإلقلٌمً.
 العمل على زٌادة موارد الجامعة دون تحقٌق ربحٌة مع اإلستفادة من العائد فى إنشاء معامل حدٌثة تخدم
هذه التخصصــات.
 تعتمد البرامج الجدٌدة على أسلوب الساعات المعتمدة لما ٌوفره من مرونة فً التطبٌق تتفق مع الفوارق
اإلستٌعابٌــة للطالب.
 تقدٌم برامج بٌنٌة بٌن التخصصات الحالٌة فً ضوء احتٌاجات سوق العمل.

