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رؤیة و رسالة و الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الھندسة – جامعة 

 فاروس باإلسكندریة
 : الكلیةیة رؤ

تتبنى كلیة الھندسة بجامعة فاروس رؤیة خاصة للوصول إلى مستوى أكادیمى متمیز. و یتم ذلك من خالل 
تقدیم تعلیم ھندسى مواكب للتطور التقنى الدولى. كما یعمل على تنمیة قدرات الطالب التعلیمیة و المھنیة و 

 .التمیز فى سوق العمل المحلى و اإلقلیمى و الدولىالبحثیة و القیادیة للمنافسة و 

 : الكلیة سالةر

تھدف كلیة الھندسة بجامعة فاروس إلى تحقیق مستوى أكادیمى راقى لتخریج مھندس متمیز قادر على التعلم 
المستمر من خالل تخصصات و برامج أكادیمیة متمیزة تلبى اإلحتیاجات التقنیة للمؤسسات الصناعیة و 

خدمیة و تساھم فى التنمیة المستدامة فى مصر. و تسعى الكلیة إلى تطویر البحوث التى تنتجھا إلى المصالح ال
نواحى تطبیقیة تساھم فى خدمة المجتمع و تنمیة البیئة و التفاعل مع قضایاه التقنیة. و تسعى الكلیة نحو رعایة 

تعلم األخالقیات واآلداب المھنیة وتشجیع مناخ أكادیمى یمكن الطالب من تنمیة القدرة على اإلبتكار و
 .واإلحساس بالمسئولیة تجاه المجتمع

 : الغایات و األھداف اإلستراتیجیة للكلیة

قد تم اإلعتماد على التحلیل البیئى عند صیاغة الغایات النھائیة و األھداف اإلستراتیجیة للمؤسسة و ذلك 
الفرص المتاحة و تجنب التھدیدات التى تؤثر سلباً ستغالل إب القوة و معالجة جوانب الضعف و لتدعیم جوان
 على أدائھا.

 : الغایات اإلستراتیجیة 

 : تبنت الكلیة مجموعة من الغایات العامة لتحقق بھا رؤیتھا و رسالتھا، وتتلخص ھذه الغایات فیما یلى

 مجال التعلیم الھندسى.جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمیة المتمیزة فى  –: كلیة الھندسة  الغایة األولى

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمیة المتمیزة فى مجال البحث العلمى. –: كلیة الھندسة  الغایة الثانیة

جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمیة المتمیزة فى مجال خدمة المجتمع و  –:  كلیة الھندسة  الغایة الثالثة
 تنمیة البیئة.

 جامعة فاروس. –و تنمیة الموارد الذاتیة لكلیة الھندسة :  تطویر  الغایة الرابعة
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 : األھداف اإلستراتیجیة لتحقیق الغایات

 .الجودة وإدارة المؤسسیة والقدرة التعلیمیة للفاعلیة المؤسسى المستمر  نظم متطورة وفعالة للتقویم )١

 المستخدمة.الدراسیة واسالیب التعلیم والتعلم   البرامج التعلیمیة والمناھج تطویر )٢

 الكفاءة. من عالیة درجة على تدریس ھیئة أعضاء )٣

 المؤسسى. اإلعتماد على الحصول )٤

 .القدرات البحثیة لدى اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة تطویر )٥

 .للكلیة البحثیة الخطة یحقق بما والدبلومات العلیا الدراسات برامج و إعتماد ستكمالإ )٦

 التكنولوجى .للتطور  مجاالت البحث العلمى مواكبة )٧

 بحوث علمیة متمیزة.الحصول على  )٨

  .تطویر و ترویج وحدات و معامل الكلیة لخدمة المجتمع و تنمیة البیئة )٩

  تفعیل التواصل مع المؤسسات الھندسیة ومنظمات المجتمع. )١٠

      المساھمة فى نشر الوعى البیئى والثقافى بقضایا المجتمع والبیئة. )١١

 تنمیة الموارد بالكلیة.إستكمال إنشاء و تفعیل وحدات  )١٢

 

 األھداف اإلستراتیجیة الغایات اإلستراتیجیة    

جامعة فاروس كأحد  –. كلیة الھندسة ١
المؤسسات العلمیة المتمیزة فى مجال 

 التعلیم الھندسى.

 المؤسسى المستمر  نظم متطورة وفعالة للتقویم )١

 .الجودة وإدارة المؤسسیة والقدرة التعلیمیة للفاعلیة

الدراسیة واسالیب  البرامج التعلیمیة والمناھج تطویر )٢
 المستخدمة.التعلیم والتعلم  

 الكفاءة. من عالیة درجة على تدریس ھیئة أعضاء  )٣

 المؤسسى. اإلعتماد على الحصول  )٤

جامعة فاروس كأحد  –. كلیة الھندسة ٢
المؤسسات العلمیة المتمیزة فى مجال 

 البحث العلمى.

القدرات البحثیة لدى اعضاء ھیئة التدریس  تطویر )٥
 .بالكلیة

 والدبلومات العلیا الدراسات برامج و إعتماد ستكمالإ )٦

 .للكلیة البحثیة الخطة یحقق بما

 .التكنولوجىللتطور  مجاالت البحث العلمى مواكبة  )٧

 بحوث علمیة متمیزة.الحصول على  )٨
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جامعة فاروس كأحد  –كلیة الھندسة . ٣
المتمیزة فى مجال خدمة المؤسسات العلمیة 

 المجتمع.

تطویر و ترویج وحدات و معامل الكلیة لخدمة  )٩
  .المجتمع و تنمیة البیئة

تفعیل التواصل مع المؤسسات الھندسیة ومنظمات  )١٠
  المجتمع.

المساھمة فى نشر الوعى البیئى والثقافى بقضایا  )١١
      المجتمع والبیئة.

تطویر و تنمیة الموارد الذاتیة لكلیة . ٤
 جامعة فاروس. –الھندسة 

إستكمال إنشاء و تفعیل وحدات تنمیة الموارد  )١٢
 بالكلیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


