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كــم  3تقع جامعة فاروس في قلب مدينة اإلسكندرية بمنطقة سموحة، وتطل على قنال المحمودية وتبعــد حــوالي 

كــم عــن وســط اإلســكندرية، وتغطــي مســاحة أرض الجامعــة  4عن الحرم الرئیسي لجامعــة اإلســكندرية العريقــة و

  متر مربع.  200000حوالي 

. وقد 2006لسنة  252إنشاؤھا بموجب القرار الجمھوري رقم جامعة فاروس ھي أول جامعة خاصة باإلسكندرية تم 

م بموجــب قــرار وزيــر التعلــیم العــالي ووزيــر 2006بدأت الدراسة بالجامعة يوم األحد الموافق األول مــن أكتــوبر لعــام 

وذلــك فــي ســبع  6/9/2006بتــاريخ  2300الدولة لشئون البحث العلمي ورئــیس المجلــس األعلــى للجامعــات رقــم 

  ي:كلیات ھ

  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي(Faculty of Pharmacy & Drug Manufacturing) 

  كلیة الھندسة(Faculty of Engineering) 

  كلیة العلوم المالیة واإلدارية(Faculty of Financial & Administrative Sciences) 

  كلیة الدراسات القانونیة والمعامالت الدولیة(Faculty of Legal Studies & International Relations) 

  كلیة اللغات والترجمة(Faculty of Languages & Translation) 

  كلیة طب األسنان(Faculty of Dentistry) 

  كلیة السیاحة وإدارة الفنادق(Faculty of Tourism & Hotel Management) 
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كلیات، وقد بدأت الدراسة بھــذه الكلیــات بموجــب قــرار  بإضافة أربع 2009لسنة  302كما صدر القرار الجمھوري رقم 

بتــاريخ  331وزير التعلــیم العــالي ووزيــر الدولــة لشــئون البحــث العلمــي ورئــیس المجلــس األعلــى للجامعــات رقــم 

  ، وھذه الكلیات ھي:20/10/2009

  كلیة العالج الطبیعي(Faculty of Physical Therapy) 

  كلیة العلوم الطبیة المساعدة(Faculty of Allied Medical Sciences) 

  كلیة اإلعالم وفنون االتصال(Faculty of Mass Communication) 

  كلیة الفنون والتصمیم(Faculty of Arts & Design) 

وكما ھــو الحــال مــع الجامعــات الخاصــة فإنــه يــتم معادلــة درجــة البكــالوريوس أو اللیســانس التــي تمنحھــا بدرجــة 

 1972لســنة  49للیسانس التي تمنحھا الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظــیم الجامعــات رقــم البكالوريوس أو ا

  والئحته التنفیذية.

 العیاداتوالمعامل وحرصت جامعة فاروس على تجھیز كلیاتھا بأحدث اإلمكانات المادية من قاعات للمحاضرات 

تساعد علي الوصول إلى  والتيبأحدث األجھزة الالزمة  المكتبة االلكترونیة. كما قامت بتزويدھاوالمكتبات و الورشو

رتقاء المنشود فى العملیة التعلیمیة. كما تحرص الجامعة على توفیر الخدمات الطالبیة بالجامعة مثل موقع اال

يحتوي على العديد من المعلومات الھامة التي ينبغي على جمیع طالب الجامعة معرفتھا  الذي االلكترونيالجامعة 

رجوع إلیھا باستمرار مثل اإلعالنات الھامة والتقويم األكاديمي والقواعد واللوائح األكاديمیة باإلضافة إلى البرامج وال

الدراسیة للكلیات والجداول الدراسیة والمادة العلمیة للمحاضرات والحصص العملیة. كما يوجد بالجامعة قاعات 

والمسرح ، لكرة القدم والسلة والید والتنس رياضیه ومالعبعیادة طبیة و خدمة بنكیةو مركز النسخو لالطالع

  والذي يحتضن المناسبات والحفالت الطالبیة. اً الطالبي الذي يسع خمسمائة مدعو
  
 


