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رؤية كلية العلوم
تتطلةةةل ةليةةةة العلةةةوي باإلسةةةماعيلية إلةةةى عل تتبةةةوع مكانةةةة علميةةةة متميةةةزة علةةةى
المستويين المحلى واألقليمى وعل تكةول مرةةز خبةرة لتقةديم التةدريس المسةتمر
واإلستشارات العلمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

رسالة كلية العلوم
تقةةوي ةليةةة العلةةوي باإلسةةماعيلية بالتةةدريس والبحةةل والتطةةوير المسةةتمر فةةى
مجةةاالت العلةةوي األساسةةية والتطبيقيةةة بطريقةةة تشةةجل علةةى التفةةوع العلمةةى
واإلبتكار والقدرة على تحديةد المشةك ت ,وحلهةا لررتقةاب بةالمجتمل المصةر
عامة ومجتمل إقليم قناة السويس وسيناب خاصة.

الغايات واالهداف اإلستراتيجية لكلية العلوم
الغاية األولى  :رفل ةفابة األداب المؤسسى لتحسين الوضل التنافسى للكلية
تطوير الهيكل التنظيمي واإلدارى
ميكنة العمل اإلدارى
استكمال الهيكل التنظيمي ألقسام وإدارات الكلية وسد العجز فى التخصصات الشاغرة.
رفع كفاءة أداء اإلداريين بالكلية.
استحداث وحدات ادارية خدمية وبحثية وبيئية وتعليمية.
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الغاية الثانية  :زيادة القدرة التنافسية لط ب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا
تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية.
تطوير المعامل والقاعات الدراسية ومكتبة الكلية.
التوسع فى طرق التعليم والتعلم الغير تقليدية.
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الغاية الثالثة  :اإللتزاي بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية دوري
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تعظيم دور وحدة ضمان الجودة كمرجعية محورية لجميع انشطة القطاعات المختلفة بالكلية
إرساء المفاهيم ووضع القواعد الحاكمة لضمان فاعلية لجان الجودة.
تحويل وجدة ضمان الجودة لبيت خبرة ومركز استشارات لدعم اتخاذ القرارات.
دعم وحدة ضمان الجودة لتأهيل الكلية لإلعتماد.

الغاية الرابعة  :تنمية قدرات ععضاب هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 1/4تنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 2/4تنمية القدرات اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 3/4تنمية القدرات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الغاية الخامسة  :رفل ةفابة البحوث التطبيقية والمراةز البحثية
 1/5النهوض بمستوى أداء قطاع الدراسات العليا والبحوث.
 2/5توفير موارد مالية موازية لموارد الدولة لدعم البحث العلمى.

الغاية السادسة  :رفل مستو الخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية للمجتمل المحلى
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توثيق العالقة بين الكلية والمجتمع من خالل أنشطة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

