جامعة فاروس باإلسكندرية
"القيم الحاكمة"
في عام  ،2019تبنّت جامعة فاروس مجموعة من القيم الجوهرية التي ترسي األساس الذي تقوم عليه مباديء
شاملة عادلة داخل حدود حرمها الجامعي .وتغطي هذه القيم البنود اآلتية:
البند األول :التعليم
تضع جامعة فاروس طالبها في أولى أولوياتها وتوفر لهم البيئة المناسبة لضمان نجاحهم الشخصي واألكاديمي
وكذلك توفير الدعم الالزم لذلك .وتشجع الجامعة على تبنّي روح التفكير والتساؤل من خالل تقديم نطاق يشمل
ً
محفزا رئيسيًا لكل من التدريس والتعلم .وتضع الجامعة نصب أعينها احتياجات
ُمختَلَف الموضوعات يعمل
الطالب ذوي اإلعاقة وتبذل أقصى الجهد لدعم نجاحهم بشتّى الطرق ،ومنها توفير المرافق الالزمة والمنح
واللوجيستيات وخصم على الرسوم الدراسية كلما يتطلب األمر ذلك .وتثمن الجامعة جميع أنماط التعلّم
والتدريس والبحث العلمي وفرص التدريب واالبتكار لتطوير رسالتها.
البند الثاني :البحث والنتائج
تثمن جامعة فاروس العالقات الوثيقة المتبادلة بين الكليات ومجموعات البحث العلمي ،وتثمن أيضا عملية
االكتشاف العلمي من خالل مشروعات البحث ،مع دعم الباحثين سواء أكانوا أفرادا أم مجموعات .كما تثمن
جامعة فاروس أهمية جميع التخصصات البحثية ،وكذلك قوة الترابط فيما بينها وتأثير تداخل مجاالتها المتعددة.
البند الثالث :النزاهة
تحافظ جامعة فاروس على األمانة واألخالقيات في جميع التعامالتوذلك في ظل أعلى المعايير األخالقية في
التدريس والبحث والنشر واالندامج في العمل العام وكافة الخدمات.
البند الرابع :أعضاء هيئة التدريس وحقوق العاملين بالجامعة
تشجع جامعة فاروس التطوير المهني لجميع أعضاء هيئة التدريس بها وتعزز التميّز فيه من خالل االبتكار
واإلبداع والدقة وتبين مذهب عملي تجاه هذا التطوير .كما تقدر جامعة فاروس أعضاء هيئة التدريس العاملين
بها باعتبارهم أهم ما يميزها وتكافئهم .كما تقع على عاتق الجامعة مسئولية توفير أجور لجميع أعضاء هيئة
التدريس والعاملين بها لتغطية نفقاتهم بما يتناسب ومستوى األجور المحلية.
البند الخامس :االعتراف باالتحادات األكاديمية والنقابات المهنية
تعترف جامعة فاروس باالتحادات األكاديمية والنقابات المهنية ،وتحترم قوانين العمل فيما يتعلق بحقوق جميع
أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بها ،وكذلك حقوق المرأة.
البند السادس :البحث والتعبير الحر وغير المقيد

يُعد السعي إلى المعرفة هو الهدف الرئيسي لجامعة فاروس فالجامعة تثمن حرية الفكر والتعبير بال أي تمييز
باإلضافة إلى البحث والتعبير ال ُحر مع ضمان الحرية األكاديمية.وتعد حرية إبداء االعتراض المسبب على
ً
متأصال في إطار التزام الجامعة بمدأ الحرية.
أمرا
األمور التي قد يعترض عليها الفرد ً
البند السابع :مجتمع التنوع و اإلنتماء
تثمن جامعة فاروس التنوع وادماج جميع الفئات فهي ترحب بمجتمع عادل ومحب يتيح للطالب والكلية وكل
العاملين بها مع اختالف خلفياتهم ووجهات نظرهم وقدراتهم وتجاربهم إمكانية التعلم واالبتكار والعمل في بيئة
يسودها اإلحترام كما يُ َمكنهم من المشاركة في أي حوار مجتمعي ليتناسب مع مكانة الجامعة في المجتمع
األكاديمي والمحلي واسع النطاق.
البند الثامن :المساواة
تعمل جامعة فاروس على ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين؛ فهي حريصة على رصد كل ما يتعلق بهذا
الشأن في جميع األعمال والوظائف وجدول األجر الوظيفي الخاص بالجامعة.
البند التاسع :التعاون بين المجاالت العلمية واالستكشاف عبر الحدود:
تثمن جامعة فاروس أهمية جميع المجاالت األكاديمية وقوة العالقات الموجودة بينها وتداخلها .فالجامعة تدعم
الموضوعات الشاملة في كل الجهود التي تظهر في الوحدات األكاديمية وتتصدى للتحديات والفرص الهامة.
كما وتسعى الجامعة إلى الحصول على فرص الشراكة االبتكارية مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وقطاع
األعمال والمؤسسات والجمعيات األهلية ومجال الرعاية الصحية.
البند العاشر :تغيير نمط المعيشة من خالل االندماج في المجال العام:
تثمن جامعة فاروس االندماج في المجتمع المحلي والشئون اإلقليمية والدولية ،والتعرف على احتياجاتها ونقاط
قوتها ،وتقديم المعرفة التي توجدها لتحقيق االستفادة لها .وتسعى الجامعة جاهدة ً إلى اإلسهام في المجتمع من
خالل مواصلة إيجاد المعرفة ونشرها وتطبيقها ،وإيجاد استراتيجيات حل النزاعات واحترام التراث.
البند الحادي عشر :احترام البيئة الطبيعية:
تُثمن جامعة فاروس دورها في تقديم حلول لمستقبل مستدام متبعةً بذلك أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
وكذلك خطة مصر اإلستراتيجية لعام  .2030كما تدعم الجامعة انتهاج سبل عيش وعمل بشكل مستدام بيئيًا،
واقتصاديًا ،واجتماعيًا في برامج اإلدارة ،والبرامج األكاديمية ،والبرامج البحثية.
البند الثاني عشر:استراتيجيات التوسع
تقر جامعة فاروس بأهمية الموضوعات الجديدة الناشئة في كل المباحث العلمية وتُثمنها ،كما تتبع استراتيجية
توسع في بنيتها لكي تتماشي مع مثل هذه القضايا الناشئة وتلبي االحتياجات القومية.
البند الثالث عشر :الجودة
تُثمن جامعة فاروس إجراءات الجودة وتتبعها في كل األنشطة األكاديمية وأنشطة اإلدارة وكذلك في توفير
الخدمات االجتماعية.

