
 جامعة القاهرة –كلية اآلثار ل المعدلة رسالةالرؤية وال

 (3101-8102)خطة إستراتيجية 

 

ً لما تضمنته الخطة التنفيذية الخاصة بالخطة  لكلية اآلثار ، بشأن تحديث الرؤية والرسالة  اإلستراتيجيةطبقا

ً مع ما تم من  اإلستراتيجيةواألهداف  في منطوق الرؤية والرسالة الخاصة بجامعة  تعديالت أخيرةللكلية، وتمشيا

، فقد قامت اللجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية في كلية اآلثار بعمل تحديث في في منطوق 1028القاهرة في عام 

الرؤية والرسالة لكلية اآلثار، مع عمل استبيان للفئات والجهات ذات الصلة والمستفيدة في داخل الكلية، من نفس 

في مجلس كلية اآلثار  اعتماد المنطوق المحدثلفئات التى تم استقصاء آرائها في الخطة األصلية،  وتم مجاالت ا

 ، وهو كاآلتي:1028نوفمبر   23  بتاريخ

 

 

 Vision     الرؤية

لجامعات أفضل كليات اآلثار بين " أن تكون كلية اآلثار ببرامجها المختلفة من 

تأصيل المعرفة البحث العلمي و بالتميز فيمشهود لها الو الجيل الثالث العالمية

لتثري حياة األفراد والمجتمع والمؤسسات والبيئة  وتكوينها ونشرها وتطبيقها

 .المحيطة"

 

  

 

 Mission     الرسالة

تعليميةة وبحثيةة ومجتمعيةة جامعة القاهرة بالتميز فى تقديم خدمات  اآلثارتلتزم كلية " 

وإعةةةداد خةةةريجين مهنيةةةين وبةةةاحثين متخصصةةةين مةةةواكبين واستشةةةارية وتدريبيةةةة، 

 اآلثارسوق العمل فى مجاالت دراسة التى تفي بمتطلبات  للتطورات العلمية والتقنية

وكافةة مجةاالت العمةل الميةداني األثةاري باعتبةار التةراث مقومةاً  وترميمها وصةيانتها

ة الوطنيةةة لتحقيةة  إسةةتراتيجياً هامةةاً لتعزيةةز روم االنتمةةاء والمواطنةةة وصةةون الهويةة

التنمية المستدامة في كافة المجاالت في ضوء مفهةوم األمةن القةومي الشةامل وطبقةاً 

 لمعايير الجودة والتقدم العلمي العالمي.
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   جامعة القاهرةنظيراتها المعدلة لو كلية اآلثار لرسالة الرؤية والتحليالً لالرتباط بين كل من:  -

 رؤية جامعة القاهرة رؤية كلية اآلثار 

 أفضل بين من المختلفة ببرامجها اآلثار كلية تكون أن"  

 لها والمشهود العالمية الثالث الجيل لجامعات اآلثار كليات

 وتكوينها المعرفة وتأصيلالعلمي  البحث في بالتميز

 والمجتمع األفراد حياة لتثري وتطبيقها ونشرها

 ".المحيطة والبيئة والمؤسسات

جامعات الجيل الثالث من أفضل جامعة القاهرة  أن تكون"

العالمية والمشهود لها بالتميز في تأصيل المعرفة وتكوينها 

 .ونشرها وتطبيقها إلثراء حياة األفراد والمؤسسات والمجتمع"

 رسالة جامعة القاهرة رسالة كلية اآلثار 

 تقديم فى بالتميز القاهرة جامعة اآلثار كلية تلتزم"  

 ،وتدريبية واستشارية ومجتمعية وبحثية تعليمية خدمات

 مواكبين متخصصين وباحثين مهنيين خريجين وإعداد

 سوق بمتطلبات تفي التى والتقنية العلمية للتطورات

 وصيانتها وترميمها اآلثار دراسة مجاالت فى العمل

 التراث باعتبار األثاري الميداني العمل مجاالت وكافة

 والمواطنة االنتماء روح لتعزيز هاما   إستراتيجيا   مقوما  

 كافة في المستدامة التنمية لتحقيق الوطنية الهوية وصون

 وطبقا   الشامل القومي األمن مفهوم ضوء في المجاالت

 ".العالمي العلمي والتقدم الجودة لمعايير

 بالتميز في تقديم خدمات التعليمجامعة القاهرة  تلتزم" 

في  وبناء شخصية الطالب والبحوث واالستشارات والتدريب

، وتكوين الثقافة ونشر ضوء مفهوم األمن القومي الشامل

المعرفة محليا  وإقليميا  ودوليا  طبقا  لمعايير الجودة بوصفها 

جامعة من أعرق الجامعات بالشرق األوسط، ومن خالل 

ً وتكنولوجياإلسهام في تقديم حلول متكاملة فنيا   لالقتصاد  ا

القومي، مع االهتمام بالمسئولية المجتمعية وتنمية رأس المال 

مع لجميع المستفيدين،  لتحقيق التنمية المستدامةالبشري 

التقدم العلمي ، والمشاركة في الحفاظ على التراث والهوية

 ". العالمي

 غايات جامعة القاهرة غايات كلية اآلثار 

 وتحسين المؤسسي األداء كفاءة لرفع اإلدارة  حوكمة .1 

 .للكلية التنافسي الوضع

 .بالكلية التعليمية والفاعلية لألداء المستمر التطوير .2

 العمل باحتياجات وربطه العلمي بالبحث االرتقاء .3

 .والدولي واإلقليمي المحلى األثري

 .ومتميزة متطورة بشرية موارد تحقيق .4

 المجتمعية والخدمات المالية الموارد وتطوير تنمية .5

 .األثري والعمل

 .الجودة أداء نظم تطوير .6

 .حوكمة اإلدارة والقيادة لرفع كفاءة األداء المؤسسي .1

 التطوير المستمر للعملية التعليمية وتدويل الجامعة. .2

 موارد بشرية متميزة. .3

استثمار البحث العلمي في التنمية اإلنتاجية وتلبية  .4

 االحتياجات المختلفة للدولة.

وتنمية الوعي القومي له بوصفه بناء شخصية الطالب  .5

 جوهر الدولة.

مسئولية مجتمعية فاعلة وتوسيع دور الجامعة كمركز  .6

 إشعاع ثقافي.

 التحول إلى الجامعة الذكية. .7

 بنية تحتية وتوسعات مستقبلية. .8

 

 



3 

 

 

   جامعة القاهرة –لكلية اآلثار   األهداف اإلستراتيجية -أ

 :(  3110/  8102 جديدة    ) الخطة ال

 

 .بالكلية وتطبيق معايير الحوكمةتنظيمي الهيكل تحديث وتطوير ال .2

  ة التعليم الذكي والتحول اإللكتروني للجامعة.واكبومالعملية التعليمية ب االرتقاء .1

 تطوير طرق التعليم والتعلم وأساليب التقويم واالمتحانات. .3

 العليا.منظومة البحث العلمي والدراسات ب المستمر واالرتقاء تطويرال .4

 .بالكلية على كافة المستويات مهارات الموارد البشريةالمستمرة لقدرة وتنمية ال .5

 المتميزة. المجتمعيةوالخدمات  لمشاركةوتطوير ا تنميةالمالية و و تنمية الموارد المادية .6

 للكلية وإدارة الجودة.والتطوير المستمر التقويم  .7

 

_________________________________________________________________________ 

 

 جامعة القاهرة –الغايات اإلستراتيجية والسياسات لكلية اآلثار . 1

 (  3110/  8102 جديدة    ) الخطة ال

 

 

 "التنافسي للكليةتحسين الوضع ورفع كفاءة األداء المؤسسي اإلدارة ل حوكمة "   الغاية األولى:أ( 

 األهداف:

 حوكمةقواعد البنى الكلية تت  Governance  اإلدارةفي جميع أعمال وتطبيقها. 

  المختلفة على كافة المستويات الكليةجميع أقسام وإدارات بوتدعيمه االرتقاء بمستوى القيادة. 

 .تطبيق مبادئ ومعايير الجودة الشاملة 

 استغاللها بالشكل األمثل.تعظيم تنمية موارد الكلية الذاتية  و 

 

 التعليمية بالكلية." المستمر لألداء والفاعليةتطوير ال" الغاية الثانية:ب( 

 األهداف:

  محليا  ودوليا . سوق العملوتطور  تلبي احتياجات هاولوائحدراسية برامج  تطوير واستحداث 

  .استحداث برامج دولية ومشتركة مع األقسام ذات الصلة بالجامعات المحلية والدولية 

  والبنية التحتية بالكلية. لبيئة التعليمية والتكنولوجيةالمستمر ل التطوير 

  .تنمية المهارات اإلبداعية والبحثية والتفكير العلمي والتنموي للطالب 

  .تحسين الخدمات واألنشطة الطالبية المختلفة المقدمة للطالب 

  .زيادة أعداد الطالب الوافدين من كافة الجنسيات 
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   المستمر للعملية التعليمية لتقييم من خالل ا ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضا والتزامأداء رفع

 بالكلية وتحسين فاعليتها.

 

 والدولي" المحلى واإلقليميباحتياجات العمل األثري البحث العلمي وربطه ب االرتقاء" : الغاية الثالثةج(  

 األهداف: 

 وضع خطط بحثية لألقسام العلمية بالكلية. 

  والدولي واإلقليمي المحلىمشكالت العمل األثري قضايا وب يةالعلم األبحاثربط. 

 اريع البحثية والعالقات الخارجيةلمشا زيادة. 

  المعامل البحثية والمختبرات بالكلية.تطوير 

  زيادة النشر الدولي والمشاركات بالمؤتمرات والفعاليات الدولية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة

 .المعاونة بالكلية

  لهم. المقدمودعم األبحاث قدرات أعضاء  هيئة التدريس  وتحسين الخدمات مهارات وتنمية 

 

 " متطورة ومتميزة موارد بشريةتحقيق "  الغاية الرابعة:د(  

 األهداف:

 بالكلية.مهارات القيادات المستمرة لتنمية ال  

 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضاوقدرات مهارات المستمرة لتنمية ال. 

  بالكلية الجهاز اإلداريوتدريب ورفع كفاءة العاملين بتنمية مهارات. 

 .تنمية مهارات الطالب والخريجين 

 

 "العمل األثريالمجتمعية و اتالخدمالموارد المالية و وتطوير " تنمية  :خامسةالغاية الو(  

 األهداف:

 .استثمار البحث العلمي لحل مشكالت العمل األثري والمجتمع والبيئة 

 المشاركة المجتمعية. زيادة وتنمية 

 دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى تمويل مشروعات تخدم حل مشاكل  زيادة

 المجتمع.

 بالكلية لموادالمتخصصة لتحليل وعامل الفحوص وال اتوحد تنمية. 

 .تنمية وتطوير أعمال التنقيب والحفائر للكلية 

 بالمجالتعاون مع الجهات المستفيدة لتقديم االستشارات ذات الصلة البروتوكوالت  زيادة. 

 

 " تطوير نظم أداء الجودة":سادسةالغاية الهـ(  

 األهداف:

  وضع سياسات وآليات واضحة إلدارة الجودة واللجان المعاونة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية

 للخطة اإلستراتيجية.

 والبرامج وأعمال التطوير. المتابعة المستمرة لمؤشرات األداء والخطط 


