

VISION

IMC aspires to be a leader in applied medical sciences, health care
education and research.


MISSION

 الرؤية
 وتعليم الرعاية الصحية، الريادة والتميز في مجال العلوم الطبية التطبيقية
.والبحوث العلمية
 الرسالة

IMC is committed to develop highly qualified and competent تتمثل رسالة كلية العناية الطبية في االلتزام بتخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا
graduates able to provide leadership and excellence in services to
قادرة على القيادة والتميز في تقديم خدمات صحية متكاملة لتلبية احتياجات
meet the health needs of the nation and the global community
through wide range programs, nationally competitive faculty, state-of- ،المجتمع المحلي والدولي من خلل برامج أكاديمية تعليمية واسعة النطاق
the art infrastructure, research applications, and a diverse  وإجراء،ومعززة ببنية تحتية رائعة قادرة على التنافس على الصعيد الوطني
environment with enriched engagements.

.البحوث العلمية التطبيقية وتوفير بيئة متنوعة إلثراء المشاركات

Values:
IMC value the individual self-esteem and welfare of those with whom
we teach, study, work and serve. The core values that guide IMC
conduct, performance and decisions that form the foundation of its
relationships are:



Learning- actively encourages life-long learning for our
students and ourselves.
Leadership – reflected in courage, honor, professionalism,

: القيم
تتمثل قيم ومباديء كلية العناية الطبية في السعي لغرس الثقة بالنفس
 إن من. والدراسة والعمل والخدمة معهم،والرفاهية ألولئك الذين نقوم بالتعليم
اهم القيم األساسية لكلية العناية الطبية توجيه السلوك واألداء واتخاذ القرارات
:التي تشكل األساس لعلقاتها وتتمثل في اآلتي









transparency, and vision.
Excellence – to be distinguished, enthusiastic, passionate and
achieve the highest standards in effectiveness, efficiency.
Integrity – to be honest, accountable, reliable, and ethical.
Creativity – to be curious, open, and innovative
Compassion – to treat others with caring, kindness, empathy,
and social responsibility.
Dedication –to be committed to IMC mission.
Service – to understand and respond to the needs of
individuals and the community
Collegiality – reflected in collaboration, partnership, sense of
community, and teamwork.

. تشجيع التعلم مدى الحياة لطلبنا وأنفسنا:  التعلمo
 تتجلى في الشجاعة والشرف والكفاءة المهنية والشفافية:  القيادةo
.والرؤية
 عاطفي وتحقيق، متحمس، أن تكون الكلية متميزة لتمييزها:  التميزo
.أعلى معايير الفعالية والكفاءة
 اإللتزام بالصدق والمسئولية والجدية والسلوك األخلقي:  النزاهةo
 غرس حب االطلع والنفتاح واألبتكار:  اإلبداعo
 معاملة اآلخرين برعاية عطف والتعاطف معهم:  الرحمةo
.وتقديرالمسؤولية االجتماعية
 االلتزام برسالة كلية العناية الطبية:  التفانيo
 الفهم واالستجابة الحتياجات األفراد والمجتمع:  الخدمةo
 والعمل، التعاون والشراكة واإلحساس باالنتماء للمجتمع:  الزمالةo
.الجماعي

