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 الدوليتطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة وعلي المستوى 

لتلبي احتیاجات المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبھا التعلیمیة 

 والمھنیة والبحثیة والقیادية.

 توفیر فرص تعلیمیة ذات مستوى متمیز تساعد الطالب على تنمیه وتطويرتھدف جامعة فاروس إلى 

مؤسساتھم من خالل تحقیق  إنتاجیة مھاراتھم ومعارفھم وتمكن خريجیھا من خدمة مجتمعاتھم وتطوير

 .التكامل بین القدرات التعلیمیة والبحثیة والتطبیقیة
 

  

  الرؤية والرسالة

  

  رؤية الجامعةـ 1

بنى ھذا الحلم على الفھم الصحیح لواقع البیئة الدينامیكیــة  ُ تعكس الرؤية حلم الجامعة خالل سنوات الخطة. وي

المحیطة والفھم األعمق لرغبات أصحاب المصالح المؤثرين والمتأثرين بأنشطة الجامعة المختلفــة، إضــافة إلــى 

  .الجامعيتحديد دقیق لمجموعة القیم الحاكمة للعمل 

  -:يليما إذا أخذنا في االعتبار كل ما سبق فقد تم تحديد رؤية الجامعة ك

  
  

  رسالة الجامعةـ 2

أنشئت الجامعة من أجله، فالرسالة من ھــذا المنطلــق تعكــس  الذي األساسيتعكس رسالة الجامعة السبب 

يمكــن مــن خاللھــا  التــيتسعى الجامعة إلى تقــديمھا والوســائل  التيمجموعات األنشطة والبرامج والخدمات 

  تحقیق رسالة الجامعة.

  
  

  -الغايات واألھداف اإلستراتیجیة للجامعة:ـ 3

ً لرؤية ورسالة الجامعة تم تحديد الغايات واألھداف    -التالیة: اإلستراتیجیةتحقیقا

  رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسین الوضع التنافسي للجامعة الغاية األولى:

  زيادة القدرة التنافسیة لطالب جامعة فاروس. الغاية الثانیة:

  تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدريس ومھاراتھم وتحسین الخدمات المقدمة لھم. الغاية الثالثة:

، وتوجیه األبحاث نحو تعزيــز القوميتنمیة االقتصاد  في واستثمارهودعمه  العلميتطوير البحث  الغاية الرابعة:

  الخدمات المجتمعیة.

  وتنمیة البیئة. لمدنياتدعیم عالقات الشراكة وبرامجھا مع مؤسسات المجتمع  الغاية الخامسة:
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  الغاية األولى: رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسین الوضع التنافسي للجامعة

  الغاية الثانیة: زيادة القدرة التنافسیة لطالب جامعة فاروس

  : تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدريس ومھاراتھم وتحسین الخدمات المقدمة لھمالغاية الثالثة

  

  -المرجوة:األھداف 

 .اإلستراتیجیةتحديث ومتابعة تنفیذ الخطة  -

 ملتزم بالقیم واألخالقیات والمثل العلیا. خريجإعداد  -

 مخرجات البرامج التعلیمیة.تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدريس واإلداريین لتحسین  -

 تطوير الھیكل التنظیمي والمھام اإلدارية بالجامعة. -

 الجامعة في التقويم المؤسسي وتقويم الفاعلیة التعلیمیة. وفعالیاتتنظیم ورش عمل لوضع خطط رفع قدرة  -

  

  -األھداف المرجوة:

 برامج تعلیمیة متمیزة لتناسب مواصفات الخريجین واحتیاجات سوق العمل.تقديم  -

تطــوير البــرامج والمقــررات التعلیمیــة لطــالب البكــالوريوس والدراســات العلیــا لتتوافــق مــع المعــايیر األكاديمیــة  -

 .(NARS)القیاسیة القومیة 

 إنشاء وحدة لمتابعة الخريجین بالجامعة. -

 ھنیة للطالب.تنمیة المھارات الشخصیة والم -

  

  -األھداف المرجوة:

 زيادة مشاركة أعضاء ھیئة التدريس في مشروعات األبحاث القومیة والدولیة.  -

 والجامعات المختلفة. زيادة مشاركة أعضاء ھیئة التدريس في برامج تبادل األساتذة بین الكلیات -

زيادة مشاركة أعضاء ھیئة التدريس فــي النشــر العلمــي الــدولي ألبحــاثھم وكــذلك المشــاركة فــي المــؤتمرات  -

 الدولیة.

 زيادة المخصصات المالیة لبند التمويل للمشروعات البحثیة ألعضاء ھیئة التدريس. -

نشر العلمــي الــدولي ممــا يحســن مــن وضــع زيادة المخصصات المالیة لبند تحفیز أعضاء ھیئة التدريس علي ال -

 الجامعة.
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تطوير البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمیة االقتصاد القومي، وتوجیه األبحاث : الرابعةالغاية 
  نحو تعزيز الخدمات المجتمعیة

  وتنمیة البیئة المدنيتدعیم عالقات الشراكة وبرامجھا مع مؤسسات المجتمع  :الخامسة الغاية

  

  -األھداف المرجوة:

 تحديث خطط البحث العلمي باألقسام والكلیات وربطھا بالخطة البحثیة للجامعة.  -

 العلمي.بتطبیق وسائل التكنولوجیا الحديثة في مجال البحث  االھتمام -

علــى علي الصعید الدولي في مجاالت مختارة والعمل  مستوي تنافسي يباالستناد إلرفع القدرة علي البحث  -

  في التعلیم الجامعي.  اإدماجھ

 تشجیع أعضاء ھیئة التدريس للحصول على مشاريع بحثیة ممولة. -

المعرفي في التعلیم العالي وما يتطلب ذلــك مــن التفاعــل الكامــل  واإلنتاجللتطوير  كأداةالبحث العلمي  اعتماد -

 الدولة.مع القطاعات اإلنتاجیة والحكومیة في 

 إصدار مجلة علمیة محكمة. -

  

  -المرجوة:األھداف 

  . زيادة مشاركة المؤسسات المجتمعیة في تدريب وتأھیل الطالب والخريجین -

  .ات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بغرض وضع برامج لزيادة فرص تشغیل خريجي الجامعةیتوقیع اتفاق -

 إنشاء وتحفیز الوحدات ذات الطابع الخاص المتمیز واألكثر تفاعال في خدمة الجامعة والمجتمع المحیط. -

بقضــايا  والثقــافي البیئــي الــوعيتوجیه سیاسات التعلیم لخدمة التنمیة المستدامة فــي المجتمــع، مــع نشــر  -

 المجتمع والبیئة.
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 میثاق الشرف األخالقي
  

I ـ الباعث والھدف  

تنتھج جامعة فاروس باإلسكندرية سیاسة على أعلى درجة من األمانة والنزاھة، وتعتبر الجامعة ھذه السیاســة 

مسئولیة جمیع المنتمین للجامعة، ويجب على أعضــاء مجلــس األمنــاء ورئــیس الجامعــة ونوابــه وعمــداء ووكــالء 

بما جاء في ھذا المیثاق، وأن يتعــاونوا جمیعــا  الكلیات وأعضاء الجھاز األكاديمي والجھاز اإلداري والطالب االلتزام

لترسیخ مبادئ األمانة والصدق والنزاھة واإلخالص وجمیع المقومــات التــي تحــافظ علــى ســمعة الجامعــة تجــاه 

  المجتمع.

لیس المقصود من وضع ھذا المیثاق تحديد المسئولیات وأســلوب العمــل، وإنمــا الھــدف ھــو وضــع میثــاق شــرف 

لجمیع المنتمین للجامعة وملزما لھم في عملھم وفــى التعامــل مــع الغیــر ســواء كــان مــن  أخالقي يكون معلوما

  داخل الجامعة أو خارجھا.

سوف يحتوى ھذا المیثاق على مجموعة من المسئولیات وااللتزامات العامة لمجتمع الجامعــة، وســوف يتضــمن 

  قلة.أيضا المسئولیات وااللتزامات األخالقیة الخاصة لكل فئة بصورة مست

  

II ـ التطبیق  

يطبق میثاق الشرف األخالقي على أعضاء مجلس األمناء ورئیس وأعضاء مجلــس الجامعــة وجمیــع أعضــاء ھیئــة 

  التدريس وطلبة الجامعة وأعضاء الجھاز األكاديمي واإلداري في الجامعة.

  

III ـ االلتزامات نحو اآلخرين  

  ة:ـيقر جمیع المنتمین لجامعة فاروس بااللتزامات اآلتی

  ـ نحو الطالب: أ

ـ مراعاة العدالة واالحترام لشخصیة الطالب ومنحه الحرية الشخصیة فــي التعبیــر عــن رأيــه وعــدم التمییــز  1

  بین الطالب بسبب العقیدة أو اللون أو الجنس.

  ـ توفیر بیئة جامعیة خالیة من الظلم واإلرھاق والتمییز والتھديد. 2

  حصول الطالب على أعلى مستوى تعلیمي وثقافي.ـ اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان 3

  ـ نحو أعضاء ھیئة التدريس: ب

  ـ التوقیر واالحترام للقائمین بالتدريس واعتبار ما يقومون به عمال مقدسا. 1

ـ توفیر الظروف المناسبة لكي يقوموا بواجباتھم التدريسیة والبحثیة وخدمــة المجتمــع علــى أكمــل وجــه،  2

  ديمیة الالزمة لعرض أفكارھم.ومنحھم الحرية األكا
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  ـ ـ نحو اإلدارة األكاديمیة:ج

  اإلدارة األكاديمیة تتكون من رئیس الجامعة ونواب رئیس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة.

يجب توفیر الظروف المالئمة لكي يعمل أفراد اإلدارة األكاديمیة بأعلى كفاءة ممكنة وفى بیئة آمنة وســلیمة 

  ف غیر قانوني أو غیر أخالقي.ال يشوبھا أي تصر

 ـ نحو مجلس األمناء: د

  ـ التعامل مع مجلس األمناء بكل صدق وأمانة وعدم نقل أي معلومات خاطئة أو غیر صادقة له. 1

ـ إدارة ممتلكات الجامعة من مباني وأجھزة وخالفه بأعلى قدر ممكن من الحكمة والعقل تبعا لتوجیھات  2

  انون.مجلس األمناء وفى حدود الق

  ـ تنفیذ اإلستراتیجیة العامة للجامعة التي يضعھا مجلس األمناء بكل أمانة وإخالص. 3

  ـ نحو الجار: ـھ

نحن نلتزم جمیعا بالعمل في الجامعة واستخدام كل ما ھــو فــي الجامعــة بأســلوب ال يلحــق الضــرر واألذى  

  بالبیئة المجاورة بما  تشمل من أفراد وممتلكات عامة وخاصة وسواء كان الضرر ماديا أو معنويا.

  و ـ نحو السلطات الرسمیة:

الجامعة مع الجھات والســلطات الرســمیة ســواء كانــت نحن نلتزم دائما باألمانة والصدق في جمیع تعامالت   

  على مستوى المحافظة أو الوزارات أو المجالس والھیئات الحكومیة الرسمیة.

  

IV ـ السلوك والتصرفات  

يتعھد جمیع المنتمین لجامعة فاروس بأن يطابق سلوكھم وتصرفاتھم المعايیر التالیة وأن يتجنبوا أي سلوك أو 

  ايیر:تصرف يتعدى تلك المع

ـ عدم استخدام موارد الجامعة إال لألغراض المخصصة لھا، وااللتزام بإدارة تلك المصادر بأقصى قدر ممكن  1

  من الحكمة واألمانة وعدم استخدامھا للمنفعة الشخصیة أو لمصالح أي شخص آخر.

 منفعة شخصیة غیر عادلة.عدم تقديم أي مورد مادي أو معنوي من موارد الجامعة ألي شخص أو جھة بھدف تحقیق ـ  2

  

V ـ العالقة مع البائعین 

يقصد بالبائعین فئة المقاولین والموردين والقائمین بأعمال الصیانة واإلصالح وكل من يتعامل مع الجامعة بھدف  

  الحصول على أموال.

بین ھذا العضو ـ ال يجوز ألي عضو ينتمي للجامعة أن يوافق أو يوصى أو يسند أي عمل لبائع إذا كانت توجد  1

والبائع أي صلة قرابة أو منفعة أو معامالت مادية أو وظیفیة من أي نوع وعلى أي مستوى، ما لم يفصح 

  عن ھذه الصلة لرئیس الجامعة بصورة كتابیة مع توضیح السبب الذي يدعوه للتعامل مع ھذا البائع.

عین ھو في صالح الجامعة، وال يجلب علیھا ـ ضرورة أن يتأكد المنتمون للجامعة من أن تعامالتھم مع البائ 2

  أي خسائر منظورة وأن البائعین المختارين للتعامل ھم أفضل اختیار.
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ـ يحظر قطعیا على المنتمین للجامعة وأقربائھم من الدرجة األولى والثانیة قبول أي ھدايا عینیة أو مادية أو  3

ويسرى ھذا الحظر لفترة زمنیة تمتد لمدة عام  مبالغ مالیة أو تحقیق أي منفعة شخصیة من البائعین،

  قبل بدء تعامل البائعین مع الجامعة وأثناء التعامل مع الجامعة ولمدة عام بعد التعامل مع الجامعة.

  

VI ـ الھدايا  

ال يجوز ألي عضو في مجلس الجامعة أو اإلدارة األكاديمیة أو أعضاء ھیئة التدريس أو المــوظفین فــي الجامعــة 

و التماس أي ھدية أو أي عطاء ذو قیمة مادية أو الحصول على خدمــة معنويــة ينــتج عنھــا التــأثیر علــى قبول أ

قرار يخص الجامعة، وھذا ال يمنع قبول الھدايا الرمزيــة ذات القیمــة الماديــة المنخفضــة فــي بعــض المناســبات 

  كاألعیاد واالحتفاالت.

إذا كانت مقدمة للجامعة ولیس لشــخص بعینــه، وتحفــظ ھــذه ويجوز قبول الھدايا ذات القیمة المادية المرتفعة 

  الھدية في الجامعة وال يجوز االنتفاع بھا بصورة شخصیة.

  

VII ـ سرية الحسابات والوثائق  

الحسابات والوثائق التي تتسم بالسرية أو التي تؤثر تأثیرا مباشــرا علــى مصــلحة الجامعــة ال يجــوز تــداولھا أو 

ھم الحق في ذلك بقــرار كتــابي أو تبعــا للتوصــیف الــوظیفي. ويتعھــد جمیــع المنتمــین االطالع علیھا إال لمن ل

للجامعة بااللتزام بھذه القاعدة. يدخل تحت ھذا النطاق أعمال االمتحانات األكاديمیة كأوراق األســئلة وأعمــال 

  الكنترول والشئون المالیة التي تتطلب مصلحة الجامعة الحفاظ على سريتھا.

  

VIII ھداتـ التع 

يتعھد جمیع المنتمین لجامعة فاروس باحترام وتنفیذ جمیع البنود الســابق ذكرھا.وتتعھــد كــل فئــة ـ باإلضــافة 

  إلى تلك البنود ـ بما يلي على وجه الخصوص:

  أ ـ الطالب: 

ـ التوقیع بالعلم والموافقة على میثاق الشرف األخالقي لجامعة فاروس باإلسكندرية عند التقدم لاللتحاق  1

  .بالجامعة

  ـ االلتزام التام بعدم خرق أي بند من بنود المیثاق. 2

  ـ التوقیر واالحترام الكامل للمدرسین على كافة المستويات. 3

ـ عدم القیام بأي تصرف يمس النزاھة األكاديمیة كالغش في االمتحانات واالقتباس والسطو على أعمال  4

  الغیر والكذب بجمیع أشكاله.

  الكاملة على مباني وتجھیزات الجامعة.ـ المحافظة  5

  ـ االلتزام بالقواعد واللوائح والقوانین واألعراف الجامعیة. 6

  ـ مراعاة محاسن األخالق واألدب واألمانة في التعامل مع الزمالء. 7

  

  



 رؤية ورسالة الجامعة      التطور ـ التمیز)  (النشأة ـ جامعة فاروس باإلسكندرية

)9( 

  ب ـ المدرسون:

ند التقدم للعمل ـ التوقیع بالعلم والموافقة على میثاق الشرف األخالقي لجامعة فاروس باإلسكندرية ع 1

  بالجامعة.

  ـ االلتزام التام بعدم خرق أي بند من بنود المیثاق. 2

  ـ ضمان االحترام والعدالة والكرامة الشخصیة والمعاملة الطیبة لجمیع الطالب دون تمییز. 3

  ـ االلتزام بتقديم أرقى خدمة تعلیمیة ممكنة للطالب. 4

توى العلمي واألكاديمي عن طريق االطالع الدائم على أحدث ـ االھتمام بتطوير الذات واالرتفاع بالمس 5

  األبحاث والتطورات في مجال التخصص؛ مما ينعكس بالفائدة على العملیة التعلیمیة وعلى الجامعة بأسرھا.

  .ـ االلتزام التام والدائم بمعايیر النزاھة األكاديمیة 6

  میة واإلدارية في الجامعة.ـ االحترام المتبادل بین الزمالء واإلدارات األكادي 7

  ج.  اإلدارة األكاديمیة:

ـ التوقیع بالعلم والموافقة على میثاق الشرف األخالقي لجامعة فاروس باإلسكندرية عند التقدم للعمل  1

  بالجامعة.

  ـ االلتزام التام بعدم خرق أي بند من بنود المیثاق. 2

  مستواھا بین الجامعات األخرى.ـ بذل أقصى جھد ممكن للرقى بالجامعة ورفع  3

  ـ العمل على توفیر بیئة طیبة وصالحة لجمیع األفراد المنتمین للجامعة. 4

  ـ إدارة الجامعة بأسلوب ديمقراطي مع تجنب القرارات الفردية واالنفعالیة. 5

نس أو االختالف ـ إقامة العدل التام بین أفراد المجتمع الجامعي والبعد عن االضطھاد بسبب العقیدة أو الج 6

  في األداء.

  ـ إسداء النصح والمشورة لمجلس األمناء بما يتفق مع األمانة والصدق واإلخالص. 7

ـ العمل الجاد والدائم على إقامة وتوثیق عالقة الجامعة باألطراف المجتمعیة المحلیة والھیئات والجامعات  8

  المصرية والعالمیة.


