
   اجرز 

Production Center 
  

 دود ة ن وا ن اة م وادا  

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
  

    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا منیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه الر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .
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