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 مبادئ العمل بالجامعة
  

  ة المبادئ التي تستند إلیھا السیاسات العامة للجامعة:یلاتمثل العناصر الت

  

  تكافؤ الفرص

الھیئة التدريســیة والبحثیــة تؤمن الجامعة بمبدأ تكافؤ الفرص بین جمیع أعضاء مجتمعھا من طالب وباحثین وأعضاء 

  والعاملین.

  

 تقديم البرامج فيالتنوع 

المرحلــة  فــيتتمیز برامج الجامعة بالتنوع من حیث التخصصات والكلیات كما تقدم الجامعة برامج أكاديمیــة عديــدة 

 ي الجامعــةمما يتــیح لخريجــالتعاون الدولیة ومذكرات الجامعیة األولى كذلك تقدم برامج مشتركة بموجب اتفاقیات 

تصــل بجامعــة فــاروس  والتــيفرص العمل بكثیر من الدول األجنبیة وإدخال الجودة األوروبیة للتعلیم بجامعة فــاروس 

  إلى أعلى مستوى للتعلیم والبحث.

  

 حقوق الملكیة الفكرية

مــن حیــث  وغیــرھم عند وضع خططھا وبرامجھا حقوق الملكیة الفكرية للسادة أعضاء ھیئة التدريس راعت الجامعة

  مؤلفاتھم وبحوثھم ومقرراتھم الدراسیة وغیرھا.

  

 للخريج المھنيالسیاق 

المھنیــة  المھــامتسعى سیاسات الجامعة ببرامجھا المختلفة أن يكون ھناك اتساق بین برامجھــا ومقرراتھــا وبــین 

ً على القیام بمھامه وأدواره  ما يواجھــه مــن تحــديات و الحاليظل العصر  فيالمتوقعة من الخريج، بحیث يصبح قادرا

  وتغیرات سريعة.

  

 االستیفاء

الجــاد مــن حیــث  العلمــيتستھدف سیاسات وبرامج الجامعة أن تكون مستوفاة لمتطلبــات ســوق العمــل والبحــث 

المؤھل  فيتأكیدھا على الشروط المھنیة (الخصائص المھنیة والشخصیة والنفسیة للخريج) واألكاديمیة المتمثلة 

  ه لكل برنامج.المطلوب الحصول علی

  

  الثقة

تتیح سیاسات الجامعة العدل والموضوعیة بین أعضاء ھیئة التدريس والعاملین بھا مــن أجــل اكتســاب ثقــة الطــالب 

واإلقلیمــي  والقــوميثقة المجتمع المحلى  اكتساب، باإلضافة إلى والخارجيوالمستفیدين من المجتمع الداخلي 

  بالجامعة وبمخرجاتھا.
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 المرونة

ً للمعطیات والمتطلبات  فيتتمیز سیاسات العمل بالتنوع  آلیاتھا مما يتیح للنظام فرصة لتعديل الخطط والبرامج وفقا

  المتغیرة للمستفیدين.

  

  المجتمعیةالمشاركة 

ضمان جودة االتساق بــین برامجھــا  فيتؤمن الجامعة بأھمیة المشاركة المجتمعیة باعتبارھا أحد العوامل المھمة 

  المستفیدين. واحتیاجاتومتطلبات سوق العمل 

  

 والمحاسبةالمساءلة 

األداء وإدارة التغییــر بحیــث يمكــن بمقتضــاھا  فــيتؤكد سیاسات الجامعة على ضرورة مبدأ المســاءلة والمحاســبة 

ً لما ھو مخطط لھا وضمن أفضل أداء ممكن  التــي، وذلك بأن يتم األداء ضــمن األطــر التحقق من أن األمور تسیر وفقا

 أيحددتھا األھداف وفق المعايیر المتفق علیھا للوصول بالنظــام إلــى مســتوى متمیــز مــن الكفايــة والفاعلیــة دون 

 ً ً رئیسیا تحقیق المحاسبیة، كما أن نتــائج المحاســبیة ضــرورية  فيتسیب أو إھدار، وبذلك يعتبر تقییم األداء عنصرا

 التــيا مع نتائج التقییم، ألنه ال يمكــن عمــل إجــراءات التحســین ھالجامعة بشرط تكامل فيألداء من أجل تحسین ا

  إطار المسائلة. فيداء لمؤسسي بدون تعرف نتائج تقییم اآلتستھدف التطوير ا

  

  الجدية والمتابعة ومبدأ الثواب والعقاب

جمیــع العــاملین فــي الجامعــة ســواء فــي والتــزام علــى الجدية في العمل ركن أساسي يراعى ويطبــق بكــل دقــة 

اإلدارات األكاديمیة واإلدارية العلیا وأعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونــة واإلداريــین. كمــا أن متابعــة وتقیــیم اآلداء 

  وتطبیق مبدأ الثواب والعقاب يطبق على الجمیع كضمان لجدية ودقة اآلداء.
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  ىالمرحلة الجامعیة األول فيسیاسة الجامعة لقبول الطالب 

  

  قواعد القبول بالجامعة

تقبل الجامعة جمیع الطالب المصريین والوافدين لاللتحاق بھا والذين يستوفون شروط القبول والتسجیل للجامعــات 

الخاصة وتقبل جمیع الشھادات (الثانوية العامة المصرية وما يعادلھا من شھادات معادلة من قبل المجلــس األعلــى 

  معات) وھي كما يلي:للجا

 .الثانوية العامة المصرية و ما يعادلھا 

 (جمیع الشھادات العربیة) الثانوية العربیة 

 ثانوية أزھرية 

 دبلوم تجاري لاللتحاق بكلیة إدارة اإلعمال 

 دبلوم صناعي نظام الخمس سنوات لاللتحاق بكلیة الھندسة 

 الثانوية البريطانیة 

 الثانوية األمريكیة 

  األلمانیةابیتور 

 الثانوية الدولیة 

 الثانوية الفرنسیة 

 أي شھادات أخرى معادلة من المجلس األعلى للجامعات 

  كما تقبل الجامعة جمیع التحويالت من الجامعات األخرى.

وتلتزم الجامعة في قبول الطالب، بجمیع الشــروط والقواعــد والقــرارات التــي تصــدر عــن مجلــس الجامعــات الخاصــة 

  واألھلیة.

  


