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 ا رؤ   الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاعالیة ة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعى  

 

 ا ر مل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق الع
 .ر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي كما تلتزم بالتشجیع والتطوی، محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیاً 
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دا   
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  ندم وادادة واا ور  وم لأ  

١-   ت  اب وأ ن وود  ، وا ا ت ا وذ

ا و ا دق   واوا ن  واا ط وار ور ا ار واوا

ا و   ب ا  وما وا. 

٢-  ا و ا داب وات ا رات وذر ام ت ن وود 

 ا وا اء ا  وا   يا. 

 ٩٩ ودن و أار  ا و ات  ارج و ر  ل  -٣

  ت اوا ا  نج ا  . 

  ف  دارات وت ا ا وإمص   اا وات  -٤

وأ ن اا  ة ا. 

٥-  ا ا =  ا  ة. 

  ور  وم لن أدذج وارة واا.  

 ودن أاب واات  ور و  و    ات  -١

 . 

٢-     تر  ا رت ا. 

٣-  ر ابأ و  و دوا . 

 .وان  ات ا ا  ات اات  -٤

 .ح  وا دى  ا ودن  -٥

٦-  ت ر    ما ا . 

٧- أر ن وود  ا  ةط ا . 

٨-  ر   تا  اتو  رات نود .  
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  ءرا ور  وم لأ . 

 .وذ ت اداب وا و ا ا ، إح و ا ر اه  -١

  توا راطا ور  وم لأ . 

١-  ا و ن ا ها ت رط و م. 

٢-  مح وإ رو ادك و. 

 

  

   امج امج

   ا ا ل  ل   

  ور  إدارة  امجور  إدارة  امج

  

   / /ا دى اا دى ارر    دد..أأ . .        

  


