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 لخصالم

المؤسسة  هذه كلية رائدة تنشد التميز فى األداء، ولكن أماموالزالت كانت كلية الهندسة جامعة القاهرة 

 نظراير، يتغالقيام بى هذا المستوى الرائد بدون علستمرارمية العريقة تحديات حقيقية فى اإلالتعلي

وللقيام بهذا التغيير بأسلوب علمى متناسق  نطقة المحيطة بنالتسارع وتيرة التعليم فى العالم والم

بحيث  ةتحدد قيم العمل والرؤية المؤسسية ورسالة المؤسس ةيتطلب وضع خطة استراتيجية متكامل

األنشطة التى تضمن لها االستمرار فى مكونات والتحدد هذه الخطة االستراتيجية إطار عمل كافة 

 .الريادة

تمثل  التى المهامو المراحل أنشطة شملت العديد من ةعدا باإلعداد لهتم الخطة هذه  صياغةبل قو

 . ومرفقاتها التمهيدى من هذه الخطة ءمخرجاتها الجز

و  لتحليل الرباعىل هدتومشاكله والتى م باحصائتهمرحلة التوثيق شملت توصيف الوضع الراهن ف

 تمثل عائق أمام الريادهالتى الضعف نقاط والتى تكمن فى داخل المؤسسة  لنقاط القوة الذى يشمل

ةالتى يجب التشبث بها والتحديات التى يجب مجابهتها والتصدى لها فى ظل مناخ متاحالوالفرص 

 مكانياته المادية المعروفة.التعليم الجامعى الخاص بإمع ى تنافس

ؤية وكذلك الر،والقيم التى تستند عليها ،وقد تم توظيف التحليل الرباعى فى استخالص رسالة الكلية

وقد تطلب ذلك الكثير من ن الوضع الحالى والوضع المنشود والفجوة بي،التى تنير مسارات العمل

صياغة مثلى ومقبولة لمكونات مل واالجتماعات والندوات للوصول إلى ساعات الع

 .االستراتيجية للكليةالخطة

الكساب الخريج  ىوقد صيغت رسالة الكلية لتحقيق مستوى أكاديمى راٍق يحقق جودة البحث العلم

 مهارات متميزة والمساهمة فى تنمية المجتمع.

 التالية والالزمة لتحقيق الرسالة:    الستوتحتوى الخطة على الغايات االستراتيجية 

 .إعداد خريج متميز , قادر على التنافس 

 توفير بيئة عمل جاذبة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تسمح بالتطوير المستمر 

 تيجية والتوجهات المستقبيلة للكلية.اإنشاء آلية لتقييم اإلحتياجات اإلستر 

 .تقوية العالقة بين الكلية والخريجين والمؤسسات الصناعية والتعليمية والمجتمع 

 .مواصلة تطوير نظم العمل بإدارات الكلية واألقسام العلمية 

 والدراسات العليا. تحقيق وسائل التحسين المستمر لتطوير منظومة البحث العلمي 

 استقر الرأى على الشعار التالى للكلية كما

 جامعة القاهرة -"كلية الهندسة

  "يومحيطها اإلقليم العربية مصرجمهورية ب يالتعليم الهندس فى رائدة
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