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 فتتبحيخإ

ٔض ض لت ُٖععععععمضل جبتوعععععع دض  هزعععععع ض  ععععععٖٔ ضضدةضٕٓسععععععز ضهانعععععع ض ععععععو َض  عععععع

ض عععٖٔ ضٕععع ض  هزععع ض  عععٖٔ "ضمٌسعععٔ  ض  هزععع ض ض" لقعععٖىض  ُٔا َضٕقععع يضُعععثْض لٔ ٖقععع ض

 ضٕتحل ض ِ ضهٌسٔ  ض   هزعضمٍضٕقٔيض  ٕ رةض   هز ض ٓضٕسز ضمزاف ض لقٖىض  ُٔإ ض لت ضٓ

ض.ضهز ٕش ضُثْض لقٖىلتفزٖمضٓ لٔ ٖق ضمبث   ضدجبٔةضمٌسٔ  ض   هز ضٓ

ّضضمس جبٖمضه ٕاضه .د/ضإ ا ُٖىضحمو ضإٕتق يض فع ضضضان ض و َض  ٔدةض  لشكاضمعٍضجب ًٓع

هعع ٕاضٓةعع ةض لت  ععٖ ض ععت اض لعع نتٔر/ضحموعع ضجبظعع ض لز ععٖىض لعع ض لسععٖ ض أإجبعع  دض لٔ ٖقعع ض

ض،ر عععععٔاضإ عععععا ُٖىضحموععععع ض ًعععععٔرض لسعععععٖ ة/ضد رٕعععععرض ععععع مان هعععععٍض إلٓ عععععى  ٖ  ض إل

ض./ضحمو ض ٖ ضًٔحض لسٖ ضض

 مٌزقعع ةضفعع ضض689ٓقعع ضاض جبتوعع دضُععثْض لٔ ٖقعع ضهععٍض لععةض   هزعع ض لسعع ضرقععىضضضض
ضي.10/8/2018 موت ةضةت ضيض30/7/2018

 

 يدير ادلركز 
 

 حمًد إمسبعيم( إثراهيى)أ.د/  
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طىرح حجر االصبس جلبيعخ أصيىط
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  7102/1022اجلبيعخ  قيبداد 

 أ.د/أمحد عجدِ أمحد عجداحلبفظ جعيض
 رئيش اجلبيعخ

 

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=249
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جدانهطيف جبدادلىىلأ.د/حمًد حمًد ع  

 َبئت رئيش اجلبيعخ نشئىٌ انجيئخ 
 و قبئى ثئعًبل َبئت رئيش اجلبيعخ نشئىٌ انطالة

 و

 

 

 أ.د/طبرق عجداهلل يرصً اجلًبل
 َبئت رئيش اجلبيعخ نهدراصبد انعهيب و انجحىث

 

 

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=1739
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=1894
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 رؤيخ جبيعخ أصيىط ورصبنتهب

 انرؤيخ

 . لإ دةضيفض ٌ ءض توعض مزاف ض

 انرصبنخ

 ِع ضٓ ٔففِع ضلتحقٖعؤضرهٕتِع ضهعٍض ع نضضضضضضض  ٖٔ ض  هزع ضةكٔهٖع ضدشع ض  قضضض   هز ض

 ٖع نضهتوٖع ةضهعٍض نيعا رضضضضضأضٓهٌعت ضظع  ض ا  عاضٓ مسعتقظمض.ضضضضل ق ٕىض زلٖىضهٔ نع ضمت ض

ض  ٔ قض لزومض حمللٖ ضٓ لز مٖ ض.ضق درةضجبل ض مٌ فس ضف 

ٓهؤُل ضللتفٔقضف ض ع ت ض لظحعاض لزلوع ضٓ لتكٌٔلٔ ٖع ضٓفع ضٓ ععضٓ ٌفٖعثض لع  ه ضضضضضضضضض

ض  رضهٍض لقٖىض   هزٖ ض.إٓ سِىضف ض  ٕٔاض جملتوعضٓالكضف ض لظحثٖ ض لت ض ٌو ض مزاف ض
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on and Mission of Assiut UniversityVisi 

 

Vision  

Assiut University aims at leadership in building a knowledge society. 

 

 

Mission 

 
Assiut University is a governmental university that mobilizes its energy 

and employs it to achieve its vision  through  providing  education  in 

line with the requirements of the present and the future, awarding 

distinguished generation of   graduates able to compete in the local and 

global labor markets. 

 

The University is qualified for excellence in the fields  of scientific 

research and technology, in the development and implementation of 

research programs that develop knowledge and contribute to the 

development of society in a framework of university values.  
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 انغبيـــــبد 

ض إ ضهتوٖ ضق درضجبل ض إل تك رضٓ مٌ فس ضف ض ٔقض لزومض.ض-1

ض  ٕٔاض ل ر    ض لزلٖ ضٓ لق رةض لظحثٖ ضلل  هز ض.ض-2

ضلى   ض رض   هز ضٓ جملتوعض. زوٖؤض ض-3

ض ِ زضإد راضفز نض.ض-4

ض ا ٖخض لقٖىضٓ لتق لٖ ض   هزٖ ض.ض-5

ضدجبىضنلٖ  ضٓهز ُ ض   هز ضللتأُمضلإلجبتو دض.ض-6
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 رؤيخ و رصبنخ يركز ضًبٌ اجلىدح

 رؤيخ ادلركز:

إنتو نضهقٔه  ضً  يض و َض  ٔدةض ل   ل ض وٖعضنلٖ  ضٓهز ُ ض   هزع ض م تلفع ضضض

ل ض َض كَٔضق درةضجبل ض لت ٕٔاض مسعتواضمبع ض ؤُلعِ ضللح عٔنضجبلع ض إلجبتوع دض مؤ سع ض ع ضضضضضضضضضجب

ٓ أن دمي ضل   ِ ضهٍض  ٖئع ض لقٔهٖع ضلاعو َض عٔدةض لتزلعٖىضٓ إلجبتوع دضٓنعثلكض  ٖئع  ضضضضضضضضض

ض إلقلٖوٖ ضٓ لز مٖ ضا  ض لسو ض موٖ ة.

 رصبنخ ادلركز:

ٌ ٔه ض لتزلٖوٖ ضف ض ٔءضهز ٕار أد ءض قٕٔىض أد ءض   هز ضلك ف ضجبٌ صاضٓ ًش  ض م

 حمللٖ ضٓ إلقلٖوٖ ضٓ لز مٖ ضٓمب ضٕتٔ فعؤضهععضهزع ٕارض  ٖئع ض لقٔهٖع ضلاعو َض عٔدةض لتزلعٖىضضضضضضضضض

ٓ إلجبتوع دضهععٍض  عمضدقٖععؤض  ععٔدةض لشع هل ضٓ لت ععٕٔاض مسععتواضمٌ ٔهع ض لتزلععٖىض  عع هز ضضضضض

لٖىض   هز ضٓ لتع ضٕتاعوٍضهعٍضضضضٓ إلر ق ءضمبستٔاض لكف ءةضٓ لق رةض لتٌ فسٖ ضم ا   ض لتز

    ض لتٔ   ض  هز ض  ٖٔ ضجبل ض إ  ض   هز  ض موٖع ةض عٔ ءضجبلع ض مسعتٔاض لقعٔه ض ٓضضضضضض

ض لزا  ض ٓض لز م .
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 انقيى اجلىهريخ جلبيعخ أصيىط
    "Respect"اإلحرتاو  -

عضٕ فزٌ ض إلةى يضإىلضهزاف ضق ر  ض آل إٍضٓه ضميكٍض َضٕس ُىض ّض آل عاضفع ض توعضضض
ض   هز ض.

 " Sustainability "  واإلصتدايخ    " "service  اخلديخ -
  هع ضضض-ُثْض لقٖو ض ست جب ضإهك ًٖ  ٌ ضهٍض  عمض قع يض   هزع ضٓ جملتوععض حملعٖ ضضضضضض

ٖ إع ضض لقٔ فعمض ل ظٖع ضٓ لظضضض–  هع ض جملتوععضرع رصض  عف ضدٓرٕع ضضضضضضض– ل  بضجبقٖ ةضلع ٌٕ ض
   هزٖعع ضٓ لظٖ إععع ضٓها نعع ض ل ر  ععع  ضضضىلض مستشععفٖ  ضضٓ لتٔجبٖعع ض ل ععحٖ ض  إل ععع ف ضإضض

ضٓ إل تش ر  ض.

    "Integrity"انُزاهخ   -

 لٌ  ُ ض ٔ ءضن ًتضجبل ضهستٔاض أش  صض ٓضجبل ضهستٔاضهؤ س ض ؤداض ىلض ٔ فؤض أفزع نضضضضضض
ضهعض أقٔ نض.

ض لتحعععع اضضٓرحععععٖوض لزوععععمضٓحم  ععععظ ض لععععٌفةض أهععععاض لععععثاضضضضض لٌ  ُعععع ض  نعععع ضرٓح
ضٌٕت ض أد ءض  ٖ ضض

ض لٌ  ُ ض ست جب ضُو ضنمضجبأضف ض   هز ضإلجن زضهِ هّضٓفؤضر  ل ض   هز ض.

 Excellence "   "   انتًيز -
َض كعَٔضهٌ ع   ِىضذع ا ضضضضٕع فعضهٌسعٔ  ض   هزع ضللزوعمضجبلع ض ضضضضضض ز ض   هز ضللتوٖع ضضضضضض

ض إل   عضٓ إل تك ر.ض-ٓلٖةضفق ضض َض كَٔضها ٖ ض

هٍض لزلوٖ ضضف ض ل  ه ض أن دميٖع ضإىلض أًشع  ضضضضصف ض لتوٖ ض  ِاضف ضن ف ض أًش  ض  ًء
ض لإ  ٖ ضٓ ألز بض،ضهٍض  ه ض ل  ل ضإىلض إلُتو يض  لظٖئ ضف ض اايض   هز ض.
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 انىالء واإلَتًبء اىل اجلبيعخ وحضٍ متثيههب  -
 زت ضقٖو ض لٔتءضٓ إلًتوع ءضلل  هزع ضهعٍض ُعىض لقعٖىض لتع ض كعَٔض حملعا ض أ   عٗضضضضضضضضضض

ٍٕضثهٌسعٔ ٗض   هزع ض لعضضضض.ٓجبل ض مستٔاض لقٔه ض كَٔض   صض ق يض لع ٓنضض،ضلتق يض   هز ض

 أاض ِع ض ٓضجبوعمضٓتٌٕت عآَض مق  عمضأاضضضضضٕتوتزَٔض ِثْض لقٖو ضتضٕ  آَضٓ زً ضٓتٕظ لَٔض

ضإجن ز.

 ادلضبواح وعدو انتًييز وتكبفؤ انفرص ثني يُضىثً اجلبيعخ  -
ٓدقٖؤض مسع ٓ ةضٓجبع يض لتوٖٖع ضضضضضملكض"كو ض"ض لز نض   صض ُثةض لقٖو ض تٔ فؤضهعض ا

ٓ كعع فؤض لفععاصض ععرضهٌسععٔ ٗض   هزعع ضهععٍض ُععىض مو ر عع  ض لععدض تاععوٍضقٖعع يضنععمضفععادضيفضض

ض مٌ ٔه ض  ٓرْضٕٓسز ضإىلض لتحسرضٓ لت ٕٔا.

 كفبنخ حقىق ذوي اإلحتيبجبد اخلبطخ -
 عع  ض تزععااض   هزعع ضجبلعع ض إلةتٖ  عع  ض لفادٕعع ضلل عع بض مزعع قرض ٓضآاض إلةتٖ ضضضض

ضٓدىيضةقٔقِىضيفض مش رن ضيفض أًش  ض لزلوٖ ضٓ لثق فٖ . ني ص ض

صض متس ٕٓ ضمش رن ضمجٖععض ل ع بضضض ٔفاض   هز ض لظٖئ ض لتزلٖوٖ ض لت ض اوٍض لفاض

ض ٔفاض   هز ض إلق ه ض وٖعض ل  بض مز قرض  م ٌٕ ض   هزٖ .،ض
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 "Learning for life"انتعهى يٍ أجم احليبح    -

 لقٖو ض ش زٌ ضلك ضًتع  عض مزافع ضًٓظحعاضجبلع ض اقٖقع ض ع نضةٖ  ٌع ضلىقٖع ضضضضضضضضضضُثة

ض ًفسٌ ضٓ توز  ٌ ضٓ زوٖؤضفِىض زاٌ ض لظزضضٓ لزومضنفإؤض.

 إحرتاو حقىق ادلهكيخ انفكريخ -

هعٍضإ ع  جب  ضضضضه ٌٕت عّض لفكعاض لظشعااضضضضةقٔقض ملكٖ ض لفكإ ض ِ اضإىلض افع فضجبلع ضضض

ضٓض قٌٖ ض ٓضجبلوٖ ض.ٌٖ ض فٓإ تك ر  ض ٔ ءضن ًتض

يفض لظحعاض لزلوع ضٓيفضضضٕتوثمضإةعى يض ملكٖع ض لفكإع ضيفض عٔ فاض لٌ  ُع ض أن دميٖع ضضضضضضض

ضإ ت   يض ل  ه ضٓ م ٌف  ض لفٌٖ ض.

ها جبعع ةض ٔ ٖععؤضًٓشععاض ععاقض لظحععاضًٓت   ععّض  إقعع ض سععوةض عع لفحوضٓ مٌ قشعع ضضضضضض

ضٓ لتحكٖىض.


