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إمداد الطالب بخلفية علمية وهندسية قوية تؤهل للتعامل مع  •

مع إكساب الطالب  المشاكل التقنية في مجال الرعاية الصحية

 .الثقة الالزمة للقيام بتلك المهمة

رفع مهارات الطالب في مجاالت التواصل الفعال مع االخرين،  •

 .واإلبداعي االبتكاريالعمل بفعالية ضمن فريق، التفكير 

تمكين الخريجين للعمل ليس فقط في األسواق المحلية، ولكن   •

أيضا في السوق اإلقليمي )وخاصة في المنطقتين العربية 

 .واألفريقية( واألسواق الدولية

 
• To provide the students with a solid base of 

knowledge in science and engineering, readily 

applicable to solving technical problems, 

together with the self-confidence necessary 

for doing so. 

• To upgrade the skills of students in effective 

communication, working effectively within a 

team, innovative and creative thinking. 

• To enable graduates to work not only in local 

markets but also in regional (particularly, in 

the Arab and African regions) and 

international markets. 

 

We seek to cultivate our students’ problem-solving 

and communication skills, nurture their creativity, 

promote their ability to think critically and 

independently for the sake of improving healthcare 

services, facilities and processes which would 

ultimately lead to improving the human health. 

 

 
To provide a world-class graduate capable of 

applying Engineering expertise to advance 

Healthcare. 

  *االستراتيجية واألهداف والرسالة الرؤية

Vision, Mission and Strategic goals 

 
 

 ورعاية والهندسية المعرفيةنطمح لصقل قدرات الطالب 

التفكير المبدع والخالق في مواجهة المشاكل  اتجاهاتوتشجيع 

 .مجال الرعاية الصحيةفي  المحيطةوالتحديات 

 

 

تخريج مهندس كفء قادر على تطبيق العلوم والخبرات لتطوير 

 .وتقدم المنظومة الصحية


