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 خالقىألالميثاق ا
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 افتتبحيخ
 

ضِسععععععز ضمانعععععع ضاعععععع لىضتؾععععععُةٔضَتوطليّعععععع ضو  ط ععععععلةضظلمزععععععٕض  ععععععُّ ضضض
وطعٖضربع اضتوقعّ ضضضضَيعذٍضتوُثّقعٕضتضضض تملّجعل ضتخال ىعٖضؾلمزعٕض  عُّ ضضضض ىضِق مضيذٍضتوُثّقعٕض ض

 لضاملس عٕضضِلط مُتضبًلضموضالع ضقضبًلضمهسُبٖضتؾلمزٕضَتوسلُنّلتضتوطٖضجيبض ىضِطخلتوهبّلٕضَ
َس علوطًلضضتؾلمزعٕضضضميج ضتخوط تمضتخال ىٖضملهسُبٖضتؾلمزٕضسفزٕضوع َسض،ضمًلمً ضتوُظّفّٕ

ضتخنط ل٘ضولذلمزٕضَولُطو.ن لضِا خضىّ ٕضتوُخ٘ضَ

ًِ فضتوطبلِوضتخال ىٖضولذلمزٕضتوطٖضربزع اضتوقعّ ضتؾلمزّعٕ،ضن علضِسعً ضفعٖض  ع تةضضضضضضضض
ّعل.ضن علضِسعً ضتملّجعل ضتخال ىعٖضفعٖضربًّٚعٕضضضضضضضضجع ضتوزلضموضتـادنيضربزلِضضمع ضتوقعّ ضَضتملضضدّ ض

سععطُٗض  ضععل٘ضيّٚععٕضتوطعع سِاضول هلفسععٕض لععٖضتملعضَضتوظععاَفضتمععلمضنلّععلتضتؾلمزععٕضَتخَاععل
ضتملصلسنٕضتجملط زّٕض.توزل ٖضَضتوبشحموضسّحضدُةٔضتوطزلّ ضَتوزلملٖضتخىلّ ٖضَ

لَنعٌضفعٖضضضِطق مض .ة/ض باتيّ ضق  ض مسل ّ ضم ِاضمان ضا لىضتؾُةٔضبلوصكاضملعوض ض
موضتخةتسِنيضبعلملان ضَضيع ضتوسعّ ض/ض عل لضتوع ِوض بع ضضضضضضضَضض ّ ض .ة/ضة ل٘ضق  ض   تةضتوُثّقٕض

ضتؿفّظض بع ضتوز ِع ،ضتوسعّ ٔض/ض ميعلىضق ع ضنبّع ،ضتوسعّ ٔ/ضساعُٗض بعاتيّ ضق ع ض نعُس،ضضضضضضضضضضض
ضتوسّ ض/ضق  ض ّ ضنُحض.ضض

 ٔضفععٖضتملهزقععض989َىعع ضاضت ط ععلةضيععذٍضتوُثّقععٕضمععوضفلععاضتؾلمزععٕضظلسععٕضسىعع ضضضض
ضم.10/8/2018تمل ط ٔضسطٖضمض30/7/2018

 مدير املركز 
 

 حممد ئمسبعيل( ئثراهيم)أ.د/  



     

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515/ جامعة أسيوط / رقم بريدى  مركز ضمان الجودة و التأهيل لالعتماد
 (3)       3218/3216/3215داخمى  -  002 -088 -2080462اكس تميف                                    

  

 Web Site: www.aun.edu.eg/evaluation/index. htmموقع إلكترونى ،  auqaac2013@yahoo.com :E-Mailإلكتروني  بريد

  تهبرسبلو  جبمعخ أسيىط رؤيخ
 الرؤيخ

 .تواِلةٔضيفضبهل٘ضفط  ضتملزافٕض

 الرسبلخ

ربًعلضَربُظفًعلضوطشقّعقضسهِطًعلضمعوضالع  لضضضضضضضل ُّ ضدلمزعٕضسكُمّعٕضؼصع ضطلىضضض دلمزٕض

تـعاجينيضضضدّعل لضمط ّع ٔضمعوضضضألضَضمهعطرضتؿلاعاضَتملسعطقب .ضضضبعلتضلربق ِ ضربزلّ ضمُتنعبضملط ض

ٖض ٕضضضضضىلةسٔض لٖضتملهلفسٕضفع َمؤيلعٕضولطفعُ ضفعٖضفعلختضتوبشعحضضضضضض.  عُت ضتوز ع ضتيلّعٕضَتوزلملّع

توزل ٖضَتوطكهُوُدّعلضَفعٖضَاع ضَربهفّعذضتوع تمرضتوبشجّعٕضتوطعٖضربه عٖضتملزافعٕضَربسعً ضفعٖضضضضضضضضضضضض

ض.طلسضموضتوقّ ضتؾلمزّٕض ضرب ُِاضتجملط  ضَذوكضفٖ
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 رؤيخ و رسبلخ مركز ضمبن اجلىدح

 رؤيخ املركز:

نط عل لضمقُمععلتضنظعلمضاعع لىضتؾعُةٔضتوعع تاللٖضظ ّع ضنلّععلتضَمزليع ضتؾلمزععٕضضضضضض 

 ط علةضضإلتملخطلفٕض لٖض ىضربكُىضىلةسٔض لٖضتوط ُِاضتملسعط اضاعلضربؤيلعًلضولش عُ لض لعٖضتضضضضض

 ط علةضضإلّ ضَتنلةميٖضو تفًلضموضتهلّٕٚضتوقُمّعٕضوضع لىضدعُةٔضتوطزلعضضضضألتملؤ سٖضهللضَت

ضىلّ ّٕضَتوزلملّٕضذتتضتوس ٕضتمل ّ ٔ.إلَنذوكضتهلّٚلتضت

 رسبلخ املركز:

ةت٘ضتؾععلمزٖضوكلفععٕض هلأععاضَ نصعع ٕضتملهظُمععٕضتوطزلّ ّععٕضفععٖضاععُ٘ضضضضضألربقععُِ ضت

ىلّ ّٕضَتوزلملّٕضَالضِطُتفقضم ضمزلِريضتهلّٕٚضتوقُمّعٕضوضع لىضضضإلتيلّٕضَتضتألةت٘مزلِري

 دع ضؼقّعقضتؾعُةٔضتوصعلملٕضَتوط عُِاضتملسعط اضملهظُمعٕضضضضضضضضض ط علةضمعوضضإلدُةٔضتوطزلّ ضَت

سربقععل٘ضاسععطُٗضتوكفععل٘ٔضَتوقعع سٔضتوطهلفسععّٕضملخادععلتضتوطزلععّ ضضإلتوطزلععّ ضتؾععلمزٖضَت

 ععُّ ض لععٖضالاِ ععٕضتؾلمزععلتض تؾععلمزٖضَتوطععٖضِطضعع وضمععوضال هلععلضتوطُتدعع ضؾلمزععٕض

ضَضتوزلملٖ. تمل ّ ٔض ُت٘ض لٖضتملسطُٗضتوقُمٖضتَضتوزابٖض
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 خاللياألق يابامل

 خاللًألتعريف امليابق ا

مهسععُبٖضىضِلطعع مضبًععلض توسععلُنّلتضتوطععٖضجيععبضف ُ ععٕضمععوضتوقععّ ضتوهبّلععٕضَضيععُ

ِا عخضضال ىٖضفٖضتمل لس لتضةتال ضتؾلمزٕضوط تمضتألإل  لهل ضفل ثهل٘ضاملس ٕض تؾلمزٕض

ض.أّلٕألِاف ضتوقّ ضتجملط زّٕضتمزهٖضتوز  لضَتملسلَتٍضَ

 أهداف امليابق

تؾلمزلتضتمل إِضمهذضمُضىعاىضضضال ىّلتضَتوطقلوّ ضتؾلمزّٕضتوطٖض افطًلألربز ِ ضتض-

يفضنلفٕض طاتفضتوز لّٕضتوطزلّ ّٕض،الضِسً ضيفضموضتو ملىضَ  لةٔضتإليط لمضبػا ًلض

د ِ ضموضتـاجينيض،ضمط سكضبلوقّ ضَتألال ىّلتضَتملجع ضتوزلّعلض،َىعلةسضضضض   تةضدّ ض

ضنلفٕضى ل لتضتجملط  ضَتملسعلي ٕضيفضتؾًعُةضضض لٖضىّلةٔضماسلٕضتوط ُِاضَتإلأ حضيف

ضتوطٖضِسطشقًلضبنيضتألم .ضٕضتوُطوضَشػلٌضتملكلنٌضوافزتملبذَوٕض
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ة  ضَربز ِ ضدًُةض  ضل٘ضيّٕٚضتوط سِاضيفض ةت٘ضس لوطً ضتوطزلّ ّعٕضَتوبشجّعٕض لعٖضضضضض-

ّعٕضضكلسضَتإلسربقعل٘ضبهُ ضط،ضَربًّٕٚضتألدُت٘ضتملهل بٕض ملمً ضوإلب تعضَتإلبتوهشُضتوقُِ ض

ضتوبشُخضَتملؤوفلتضتوزل ّٕضتملهصُسٔ.

ِ سكض ي ّٕضتوقّ ضَتألال ىّعلتضَتدةت ض،ضَِط سعكضبًعلضضضض جيلةضس ٗض لمضةتال ضتوكلّٕضض-

ضَاللسزضتؾلمزٕضبكلفٕضتو ا ضتمل كهٕ.َِز  ض لٖضنصايلضةتال ض

 ملمضنلّلتضتؾلمزعٕضَ  ضعل٘ضيّٚعلتضتوطع سِاضضضضضتإل ًلمضفٖضربًّٕٚضتألَالعضَتوظاَفضض-

فسٕض لٖضتملسطُٗضتوزلملٖضموضسّحضمسطُٗضتوطزلّ ضتملق مضول   ضَتـ ملتضبًلضول هل

ضَتإل طصلستتضتملق مٕضولذ ّ ض.

قلسبٕضظليأض  مض نضبل ضبزضضتو   ض ُت٘ضيفضىل ٕضتو ست ٕض َضيفض لسلتضتؿامضض-

توزعلمض ثهعل٘ضضض،ضَنذتضمكلفشٕض نطصلسضظليأضتوػعضضَ ع مضتإلوطع تمضبلوهظعلمضضضضضتؾلمزٖ

ضلنلت. ريضتإلمطش
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 أخالليبد وتمبليد العمل اجلبمعً

 لدي املسإولني يف املنبصت اإلداريخ يف الكليخ 

تإلةتسٔضتؾلمزّعٕضيعٖض َ ضضضّّاض  طق وّٕضتؾلمزٕضَتإلبطزلةض وضربس ةستكض ىضأّلنٕضض-

ض.وّلتضتوز  ضتوقّلةٗضيفضتؾلمزٕضمسُٚ

ؾلمزٕضَتوكلّٕض منلضيعُضيفضضتإلةتسِٕضةتال ضت ةستكض ىضربُوْضمسُٚوّٕضتإلةتسٔضيفضتملهلأبضض-

ٕضضض ربًع فض  ضؼقّعقض يع تفضتملؤ سعٕضَوعّاض ٗض يع تفضضضضضضضضسقّقٕضتألمعاض ملنعٕضَمسعُٚوّ

ضشخ ّٕ.

تإلبطكعلسضضيفضتملسلي ٕضيفضربهُِاض قعُ لضتو ع  ضَفعطفضقفعل ضضضضض ةستكض ي ّٕضَةَسضتؾلمزٕضض-

 ضَتإلبعع تعض مععلمً ضَيفضربكععُِوضَربقعع ِ ضتـعع تتضَتوقعع ستتضتوقععلةسٔض لععٖض  ععطّزلضضضضض

ضتضتجملط  ضَمزلؾطًلض.مصك 

ٙفضَةميقاتطّعٕضتإلةتسٔضَتوز ع ضتملؤ سعْضَنبعذضضضضض  ط لةضمبعلة ض سعمتمضتوقعلنُىضَتولعُتضضضضض-

يعٖض َ ضضَ ةستكض ىضةميقاتطّٕضتإلةتسٔضتؾلمزّٕضمسطُِلتضتإلةتسٔضتوصخ هٕضيفضنلفٕض

ال ُتتضتوطهصٕٚضتو ميقاتطّعٕضولصعبل ضتؾعلمزٖضَ سعمتمضنلفعٕضتملبعلة ضذتتضتو علٕضضضضضضضض
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 ععوضتإل طبععلستتضضنععٕضَتو عع  ضَتملُاععُ ّٕضَتوز توععٌضَن ععأضتملظلععُمضَتوبزعع ضضضضضنلألمل

َتؿاصض لٖضتملل لضتوزلمضَتوصفلفّٕضَتوطزعلَىضمع ضضضتوصخ ّٕضَ  مض  طػ  لضتوُظّفٕض

ض.تملسُٚونيضتوسلبقنيضَنق ضتـ تتضول سُٚونيضتؾ ة

توكععلفضهلععلضتإلوطعع تمضتوكلمعع ضبلملًععلمضَتملسععُٚوّلتضتملط ععلٕضبلوُظّفععٕضَ   ععل٘ضتوُىعع ضض-

َمُتنبعععٕضتوط عععُستتضتوزل ّعععٕضَتإليط عععلمضتملسعععط اضبطه ّعععٕضتوقععع ستتضَبعععلوط ُِاضض

ضَتوطكهُوُدّٕ.
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 خالليبد مهنخ التدريسأ

ضطا ضتوطقُِ .َرب سِاضتملهًرضَ  تةض وط تمضازلِريضتؾُةٔضفٖضإلتض-

توُ ععلٙ ضتؿ ِجععٕضتوطععٖضربسععل  ض لععٖض ربقععلىضتوطعع سِاضوُّتنععبضضضضَ ععطخ تمضتو ععا ض ض-

ضوز ا.مط لبلتضت

نلةميّععٕضملععلمضبلملزععلِريضتألضتإلَؼقّععقضتملخادععلتضتوطزلّ ّععٕضتملسععطً فٕضمععوضتملقععاسضضضضضض-ض

ضول نلمر.

ض لوّبضربقّّ ٌ. َقطُِلربٕضَي تفٕض َ  مضتو لوبضبطُأّفضتملقاسض ض-

 َ ّعٕضتملزلُمعلتضضضَتملزافعٕضضضةسربعُدًًّ ض  ضم علضضَربصذّ ضتو   ض لٖضتوطزل ضتوذتربٖضض-

ضماتد ضتو ست ٕ.َ

ضتؿفلظض لٖضسقُ ضتمللكّٕضتوفكإِ.َصا ٖضول ُتةضتوطزلّ ّٕضتوتوهسخضغريضضضسفض-
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ضض. ستًٙ سمتمض َب تعضإلزً ض لٖضتربصذَّربه ّٕضى ستتضتوطفكريضو ٗضتو   ضض-

 عع مضَبطكععلسضإلتَربصععذّزٌض لععٖضتوععطفكريضتملسععطق ضَسععمتمضىعع ستتضتو لوععبضتوذيهّععٕض ض-

ضتوسخإِضمهٌ.

تملعطػريتتضتؿ ِجعٕضوطينّع ضمهلفسعطٌضضضضضَتوط ُستتضَزلُملتضم لزًلض لٖضتملَضىضِكُىضمل ًل ض-

ض.ٌ س وٌضول  تسٔضفٖضفلوَ

تجملط  ضمطٖضنلىضذوعكضضَتملؤ سلتضَفاتةضدً ٍضفٖضربق ِ ضتـ ملتضوألضٗىضِبذ لضى لس ض-

ضشا ّٕ.َ اِقٕض ُِٕضم لُبًلضب

ضشاتفض لٖضتو سَسضتوز لّٕ.إلتَوط تمضبطفزّ ضتوسل لتضتملكطبّٕضإلتض-

ض.نلةميٖضول   ألسشلةضتإلًلستتضتمط كضم ض-

ض.ٌدلمزطَضٌبكلّلربتملسلي ٕضفٖضتواِلةٔضتو  بّٕضض-
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 طعذتسض عوضضضإلتَتو سَسضتوز لّعٕضفعٖضمّقلربًعلضضضضَتوط لسِوضَيلااتتضوط تمضعضُسضتإلتض-

ض  مضتؿضُس.

ّ ضذوىضِز  ض لعٖضربعضض َتو لوبضضٌوطُدٌّضىضِبذ لضن ضملضفٖضَ ز  طلذضتؾلمزٖضأل لٖضتض-

ىضِسععلَٗضبّععهً ضفععٖض َىضحيسععوضمزععلملطً ض َتملصععك تضتوطععٖضربُتدًععٌضضسعع َتو ععزل ض

ضتوا لِٕضةَىضمتّّ .

تؿ عُ لضضَ بق  ضؼقّقضمهفزٕضشخ عّٕضضضٌىضِسطػ ضَظّفط  طلذضتؾلمزٖضألخجيُاضوض-

معوض  ع ضِع ال ضفعٖضضضضضضًتدعاض ىضِطقلاعٖضض  لٖضنسبضملةٗضموضطلوبض ل ضن لضخجيُاضوعٌضض

ض.ًلألّٕضتوطٖضِؤداض لّتألضٌالط لصضَظّفط 

توطزلّ ضتؾلمزٖضيُضس لوٕض لمّٕضَنبّلٕضَموضث ضيُضوعّاضفعاةضَظّفعٕضضضضضميلىضبيىإلتض-

ضفٖضربصكّ ضَأّلغٕض قُ لضتو   ضََد تنً ض.وّٕضَُٚ منلضيُض ملنٕضَمس
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 َضتوط ّّع ض هع ضضضضتوطسعل ض َتيلبعلٍض َضتإلنطقعلمضتوصخ عٖضضضضضضشعكل لض ػهبض ٗضشك ضمعوضضض-

ضربق ِاض   ل لضَةسدلتضتو   ض.

يّٕٚضتوط سِاضمسُٚ لضمسُٚوّٕضشخ ّٕض وضقستٌٙضتوطٖضخربز ضبلوضاَسٔض عوضضض ىض ضُض-

س ٗضتملؤ سٕضتوطٖضِز  ضبًلضضَذوكض لٖضتوهشُضتوطعٖضربكفلعٌضاع لنلتضأعّلنٕضتؿاِعلتضضضضضض

ضتألنلةميّٕضَتوطٖضؼ ًّلضتملُتثّقضتو َوّٕضَتو  طُسض.
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 شراف علً الرسبئل العلميهاإلوالتأليف وخالليبد املهنه فً الجحث أ

ض ل ٖ. ال ىٖض وط تمضإنسلنّٕضنإلتَتجملط  ضَربُدّٕضتوبشُخضمللضِفّ ضتملزافٕضض-

ضتملؤوفلت.َملنٕضتوزل ّٕضفٖضربهفّذضتوبشُخضتوطشلٖضبلألض-

ضوط تمضبيىضِكُىضؾ ّ ضتملصلسننيضفٖضتوبشحضةَسًتضسقّقًّل.إلتض-

ضصا.ٗضمزلُملتضموضتوبشُخضتمل ُوٌضةَىضتوادُعضو لسبضسقضملكّٕضتوه   مضنصاضض-

ضشاتفض لٖضتوا لٙ ضض ه ضربزلسضضتمل لحل.إل طذتسض وضتتإلض-

ضؼلّلًلضم ضتيلفظٕض لٖض اِطًل.َضملنٕضفٖض  ضتوبّلنلتضتملّ تنّٕألتَتو ىٕضض-

ضىاتسضمُاُعضتوبشح. َالطّلسض منيضفٖضتألَتملخلصضضٌتوطُدّضض-
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ّعلتضتوبشعحضضضال ى ربه ّعٕضضَربق ِ ضتملزُنعٕضتوزل ّعٕضتوكلفّعٕضو ع  ضتو ست علتضتوزلّعلضضضضضضضض-

ضتوزل ٖضو ًِ .

ضتوبشُخضتوزل ّٕ.َتؿّلةِٕضفٖضربقّّ ضتوهطلٙرضَتو ىٕضض-

ضفٖضدلسلتضتملهلىصٕضتوزلهّٕضولا لٙ .َسمتمضس ٗضتو لوبض ثهل٘ضتوبشحض ض-

ضينفعض ضىضِسطزنيضغ ٔضموضي  َتملًهّٕضضٌربتع َةضمًلسىضِلط مض  طلذضتؾلمزٖض لٖضتألض-

ضتوبشُخض ه ضتول َم.ضٌربُدَّ لربذٔضتملهلظأضمهٌضموضتأل

فضع ضض  ضنطلٙرض ػليلتضتوبشجّٕضتي ةٔضولُأُ لضىضِلط مضبلإل ضٖ طلذضتؾلمز لٖضتألض-

ضملى.تألَبصا ضتوفل لّٕض

كضمزعٌضضمشعض ذتض ضٌٗضمعوضام ٙعضض ِ تعض ل ٖضم ض ىضِطقل  ض لٙ ض  طلذضتؾلمزٖضأل لٖضتض-

ضوضتو ُس.ٗضأُسٔضميالاضب خضِز  ضَ ّ ًلضوبلسحض َعلخضفزلًّلضفٖضتأل
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يععلضسلّطنط عع ضتال ذتضملضِكععوضىعع ض  ععطلذضتؾععلمزٖضرب بّععقضطاِقععٕضد ِعع ٔضخضجيععُاضوألض-

ثبعع ضَال ىععٖضتوسععلّ ضنصععاتضفععٖضتجملععلختضتوزل ّععٕضتملزط عع ٔضضتألَ ععلُ ضتوزل ععٖضبلأل

ُضضضضضضضَأ سّطًلض ىضِهسعبضض ِضعلضض وعٌضضضااضتومالعّصضبًعلضمعوضتؾًعلتضتملخط عٕضن علضخضجيع

ضنفاتةٍضبٌ. ِ  ٖضَ ٗضنصفض ل ٖض بهفسٕضةَىضَدٌضسقض

كلوفٕضَ ِ  ضبصًلةٔضبزّ ًتض وضؽ  ٌضَ اسضربقاِاىضحي  طلذضتؾلمزٖضخضجيُاضوألض-ض

ضوٌّضموضال  لضعجٌضتوزل ٖ. ولُتى ضتوذٗضربُأ ض

داضي طزلنٌضبلوُ  ل٘ضفٖضم تَوٕضتملًهٕض عُت٘ضنعلىضذوعكضبعضضضضتإل طلذضتؾلمزٖضخضجيُاضوأل-

ضدا. ةَىضَ 

غععاتضضألعععلخضألرضتِمسععٌضفععٖضربععاَ  ععطز ل لضإوسعع لحضبت ععطلذضتؾععلمزٖضخضجيععُاضوألض-

ض.ػلسِٕ
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 طصلستتض ل ّٕضفٖضفل لضػلسٗض عُت٘ضنعلىضضض دات٘ضإتوقّلمضب طلذضتؾلمزٖضوألخضجيُاضض-

َىعلتضض غعريضضَىعلتضض فعٖضضٍضةَىضمُتفقٕضنطلبّٕضموضتوكلّٕضَيمكلفَ ضمارببضرينظَ بلجمللىض

ضتوز  ضتوامسّٕ.

 ضتوبّٚععٕضبعع ضجيععبض تملصععزٕضَ تضتملععُتةضتوسععلمٕضنفلِععلضط  إاععاتسضبلوبّٚععٕضبعع عع مضتإلض-

وقل٘ضكلفعلتضتوكلٙهعلتضتو ىّقعٕضفعٖضشعبكٕضتو عافضةَىضضضضضضض َ مهٌضقخلصضمهًلضب ا ضطتو

ض.دات٘ضربزقّ ضَمزلؾٕ 

يع ضىُت ع ضضض ملنعٕضتوزل ّعٕضتوطعٖضربزع ضمعوضضضضضضوطع تمضبًعلضتألضضي ضتملبلة ضتوطٖضِهبػٖضتإل موضض-

ض.تو شزُسٗرضم ضتوطشّ الذضَربسذّ ضتوهطلٙ توزل ضَتؿذسضَتوّقظٕضفٖض

َضضضضضتخِطُ ض- فلّشّع ضضضخ نٖض وضربق ِ ضتوه ّشٕضفّ لضميطلعكضفّعٌضتو ستِعٕضَتـع ٔضفقع ض

ض.نجاضمهٌضةستِٕضَال ٔ  ضموضي ض ماضتأل
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ىع مضوعٌضمصعُسٔضضضضَمزلَنعٕضفزلّعٕضتضضضٌدعات٘ضعجعضض فعٖضضىضِكُىضمزمفعلضبفضع ضمعوض لَنعٌضضضضض ض-

َفعٖضض سلوعٕضتوا علوٕضتوزل ّعٕضضضضىضِ َىضذوكضفٖضأفشٕضتوصعكاضَتوزافعلىضفعٖضضضض ن فضََ 

ض.ىلٙ ٕضتملاتد ضفٖضسلوٕضتوُسىٕضتوزل ّٕ

ض.توزل ّٕض لٖضتوبصاضَ لٖضتؿُّتىضتوبشُخدات٘ض ال ىّلتضألضمات لٔضتوقُتننيضتملهظ ٕض-

مسعل٘ضضبطزعلةض عوضَاع ضتألضضضةَتسضتملصعلسننيضب ىعٕضَتإلضض فٖضتوبشُخضتملصمنٕضجيبضربُاّفضض-

ض.ول ذلملٕ

ض.الطّلسضمُاُعضتوبشح فٖض  لّٕضربق ِ ضتوه ّشٕضتوزل ّٕضض-

ض.ُوّلتضعجٌضَؼلّ ربٌضَنطلٙذٌٚربه ّٕضى ستتضتو لوبضوطش  ضمسض-

شعاتفضضتوطعٖضِع  ٖضوإلضضَ توطقّّ ضتوع ىّقضَتوزعلة لضولبشعُخض عُت٘ضتوطعٖضِصعافض لًّعلضضضضضضضضض-

ض.ولشك ض لًّل
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فعٖضدلسعلتضتملهلىصعٕضضضضَ ثهعل٘ضتوبشعحضضض ضٌى  لضموضشيىضتو لوبضَربسعفٌّضى ستربعضض  مضتإلض-

سععلي ٕضفععٖضضات٘ضتمل وّطٌضتـلقّععٕضُٚ ععطلذضاسععضألولا ععلٙ ضسطععٖضخخيعع ضتضضضتوزل ّععٕ

ض.تملزافٖضَتـلقٖضتوسلّ ضول لوبُتوه 

توطينّ ض لٖض ي ّٕضتوز  ضتؾلمزٖضَتملصلسنٕضفٖضتوبشُخضَضتوطيوّفضتوزل عٖضغعريض نعٌضضضضض-

ذوكض مكلنّٕضطجهٖضموضسحيذسضتوط ال ضفٖضتملقاستتضتو ست ّٕضتوطٖضِق مًلضتدالاَىضَِ

ة لضتدست٘ضفٖض طلسض دط ل لتضتألىسلمضتوزل ّٕضتوطٖضربسعطً فضتإلسربقعل٘ضبلوز لّعٕضضضضرببل

ضتوطزلّ ّٕض.

  طّزل ض ي ّٕضتوطفكريضتوهق ٗضفٖضربقع مضتملزعلسفضَ ىض  لّعٕضتوبشعحضتوزل عٖض  لّعٕضضضضضضضض-

توبشعُخضفعٖضتملزعلسفضتإلدط ل ّعٕضنطعلٙرضنسعبّٕضَؼط ع ضربزع ةضضضضضضضضض ىضنطعلٙرضضَضمسط أض

ضضتأل ٚلٕضتوبشجّٕضَتملهليرضَتألةَتتضتوبشجّٕضتملسطخ مٕض.ضتملزلؾلتضتوبشجّٕضموضسّح
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 متحبنبدإلتنظيم اوخالليبد املهنخ فً تمييم الطالة أ

رب ععشّفضَض ععطفلةٔضمهًععلفععلةربً ضبهطععلٙرضتوطقّععّ ضوإل توطقّععّ ضتملسععط اضول عع  ضمعع ضض-

ضتملسلس.

ض  لّٕضسأ ضتوهطلٙر.َدلبٕضتوسإِضفٖضرب شّفضنات لتضتإلَتو ىٕضض-

ضشمتكضفٖض  لّلتضتوطقّّ ض ه ضربزلسضضتمل لحل.  مضتإلض-

ضٗضربظل . ماتدزٕضتوهطلٙرض ه ضَدُةضَتوط ىّقضفٖضشكلَٗضتو   ضض-

وطع تمضبقُت ع ضتوُسىعٕضضضضتإلَمطشلىض ٚلٕضفٖضرب  ّ ضتإلتألربهُعضَتؾُةٔضَربُالٖضتوز  لضض-

مطشعلىضضتهلع َ٘ضفعٖضدلسعلتضتإلضضضَتوهظلمضضوط تم َنضبل ضإلتؿاصض لٖضتَمطشلنّٕضتإل

رب بّعقضىعلنُىضمزلىبعٕضتو لوعبضفعٖضسلوعٕضتوػعضضضضضضضضضَضاصض لٖضمه ضتوػضضمهزًلضبلربعلًضتؿَ

ضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ٌتوصاَعضفَّ 
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 : نشطخ الطالثيخخالليبد املهنخ فً األأ

ض.ةتسًِل َة  ًلضفهًّلضَضتملخطلفٕض اَتألضنص ٕضتو  بّٕربصذّ ضتألض-

ضربصذّزًل.َربه ّطًلضَنطصلفضمُتيبضتو   ض ض-

ضسَحضتوفاِقضو ٗضتو   .َوز  ضتؾ ل ٖضغاسضىّ ٕضتض-

ضتـسلسٔ.َض ضتوفُاتوبز ض وضتوطز بض هَتوطشلٖضبلواَحضتواِلإّضضض-

ضتوفاص.ضؤربكلفَتوطهلىاضَتوط سكضبقّ ضتوهظلمضض-
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 : خالليبد املهنخ فً املشبركخ اجملتمعيخأ

ضنط ل٘ضو ِهً ضََطهً .سسلسضو ٗضتو   ضبلإلربه ّٕضتإلض-

ضتجملط  .َبنيضتوكلّٕضضتوجقٕضاَتأ ربُطّ ضض-

ضتوط ّ ضفًّل.َربه ّٕضتوبّٕٚضَيط لمضبلملصلسنٕضفٖضباتمرضال مٕضتجملط  ضتإلض-

اععاتسضبًععلض ثهععل٘ضتوطزلمعع ضمعع ضتملععُتةضتوك ّلّٙععٕضضضضضضض عع مضتإلَتيلفظععٕض لععٖضتوبّٚععٕضضضض-

ض.دّٕضتوضلسٔوُتوبَُّ

ضسطفّ ضمهًل.تملٍض طبلسإٗضتجملط  ضتيّ ضفٖضتو تمرضتوطٖضربق مًلضتوكلّٕضب الذضباتألض-

توطعٖضربُتدعٌضتجملط ع ضضضضتوز لّٕضتملهل بٕضول صعك تضضَجيلةضتؿلُ لضتوزل ّٕض توز  ض لٖضض-

ضتيّ .

ِضضضضَذوعكضض ضل٘ضيّٕٚضتوط سِاضاًلمً ضػلٍضتجملط  ض ىّلمضض- ضٌزل عضطمعوضالع  لضسبع ضمعلض

ربعٌضضال تَ ل ٌضَد ٘ضنبريضموضدً ٍض طلذضىضخي صضتأل َسطّلدلتضتجملط  ضإتو   ضب

ضتملصك تضتوطٖضِزلنٖضمهًلضتجملط  .و ست ٕضوجقلفّٕضتَتوزل ّٕض
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ت ضتوطفل ع ضتملبلشعاضضض توطعٖضربعؤةٗضضضَنطلدّعٕضتملخطلفعٕضضضربقُِٕضتواَتب ضمع ضتملؤ سعلتضتإلضضض-

 ضععل٘ضيّٚععٕضتوطعع سِاضفععٖضسعع ضتملصععك تضتوطععٖضربُتدععٌضيععذٍضضض عّععحضِسععً ضبّهً ععلض

ضتملؤ سلت.

توطػلعبض لعٖضضضَبصعُٚىضتؾلمزعٕضضضربقلىضولهًعُضضض َضال صإىضِقُمضبلملًلمضتملسه ٔضتوٌّضب ض-

ضتو زُبلتضتوطٖضربزاىلٌض ه ضربهفّذيل.

معوضمزع تتضضضضٌتيلفظٕض لٖضتملل لضتوزلمضبك ضَ ّلٕضِاتيلضمهل عبٕض عُت٘ضفّ علضِسعطخ مضضضضض-

ض.شمتكضفٖضتولذلىتإلَٗض فٖض ب ت٘ضتواَ طخ تمضَىطٌض  فٖضَ مسطل ملتضَ

ّٕٚضتوطع سِاضمعوضالع  لضضضضيُوًّعلض ضعضض تملصافضولذلمزٕضتوطٖضِهط عٖضضَتوط جّ ضتؿسوضض-

ض  ً ضطّبًلضفٖضن ضمكلى.َىًُخضَب ت٘ضمظًاًتض 

ضذتتضتو لٕضَىُت  ضتوهظلمضتوزلم.تإلوط تمضبلو  طُسضَتوقُتننيضَنلفٕضتولُتٙفضض-

 ض لٖضنصاضتملزافٕضيفضتجملط  ضموضالع  لضبعاتمرضربزلّ ّعٕضمهل عبٕضَتؿفعلظض لعٖضضضضضضض توزض-

ض جيلةضأ تضىُِٕضَةتٙ ٕضم ضتـاجيني.
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 التربعبدوليبد املهنه فً لجى  ادهدايب خالأ

 عطخ تملربًلضض َدًعلتضربلقًّعلضضضَتوط  لتضتوطٖضربطلقليعلضتؾلمزعٕضضضَىض وضتهل تِلض  تإلض-

ضبصفلفّٕضربلمٕ.

ضتوصاف.َ ٗضشخصضِجب ضربُسطٌضفٖضمسلٙ ضمتاضتوه تيٌض   مضتوطزلم ضم ضََىفضض-

شععخلصض مععوضضاللأععٌرب  ععلتضَ فععاتةضىبععُ لضيعع تِلضشخ ععٌّضتألَ ععلربذٍضحيظععاض لععٖضتألض-

ضضدًلت.َ 

رب  علتضشخ عٌّضاللأعٕضضضضَ مزلَنًّ ضىبُ لضيع تِلضضَ ضل٘ضيّٕٚضتوط سِاض حيظاض لٖضض-

ض ضل٘ضيّٕٚضتوط سِا. شخلصضهل ض  ىٕضبز  ض موض

ربُسطٌضفعٖضمسعلٙ ضمتعاضتوه تيعٌضضضضضشخصضثب ضمؤالاًتضَ ٗضدًٌض جيبضَىفضتوطزلم ضم ضض-

ضتوصاف.َ 
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 :داريني إلخاللً لألامليابق ا

ال  ضتؿ ّعع ٔضَمععطقوضفععٖض  لععٌضىضِكععُىضسسععوضتوسعع زٕضمطشلّععًلضبععلألض سٗضجيععبضةتتإلض-

ض.مطزلَىضم ضام ٌٙ

ض. قّ َٔ دهاضَ نُعضَوُىض ضخِفا ضفٖضتملزلم تضبهل٘ض لٖض-

ض.نط ل٘ضولكلّٕ  ٘ضسَحضتإل ىلةسض لٖضؼ  ضاػُ ضتوز  ضَض-

ض.ػضِبطز ض وضتوسلُنّلتضتوذمّ ٕضمج ضتوساىٕضَتواشُٔضَتيسُبّٕضَتوض-

ًضضضضضضضض-  ضمزلملٕض  ضل٘ضيّٕٚضتوطع سِاضَتهلّٚعٕضتملزلَنعٕضبعلإلسمتمضتوُتدعبضربقع ِاًتضملكعلنط

ضتوزل ّٕضَتجملط زّٕ.

شخ عّٕضَتؿفعلظض لعٖضتمل طلكعلتضضضضضضم علحلضتوطقّ ضبلمل لشٕضتوزلمٕضولكلّٕضَػهعبض ٗضضض-

ضَرباشّ ض  طخ مضتملل لضتوزلم.توزلمٕض

ضيفضنلفٕضماتسلًلض. لّٕضتوطزلّ ّٕضتوطقّ ضبكلفٕضتوقُتننيضَتولُتٙفضتملهظ ٕضولزض-

ل٘ض عل لتضتوز ع ضتوامسّعٕض َضضضضثهعضتإلمطهلعض وض ةت٘ض ٗض   ضاللصض َض ٗض  ع ضاقلبع ض ضضض-

ضضمل.ضتإلنصػل لض وضتوز  ضبيٓضَ ّلٕ
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 :الزمالء  ىحنهيئخ التدريس  ىخالليبد عضأ

ضض.سمتمضمطبلة ل ىضِطزلم ضم ضام ٌٙضبجقٕضَ ض-

ضٗض  ع ض زٖضمل تمحٕضامّ ضوٌضب اِقٕضغعريضناميعٕضفعٖضضضضىضِس  طلذضتؾلمزٖضخجيُاضوألض-

ض.شاتفض لٖضطلوبض ل إلتَ مطزلقضبلملًهٕض

طقعلةضضن ذتضنلىضيهلكضملِسعط  ٖضض ىضِقل ضموضى ستتضام ٌٙضَ  طلذضتؾلمزٖضخجيُاضوألض-

ض.ملمضؾهٕض ل ّٕضقلِ ٔ امّ ضوٌضمًهّلضفّكُىضذوكض

ةوعٕضفضعً ض عوضضضضفعٖضتوز ىعلتضتملطبلضضٕضتإلنسعلنّٕضَتإلدط ل ّعضض سمتمضَربه ّٕضتوز ىلتضض-

تإلمطهلعض وض فصل٘ض ٗض  اتسضتَض ٗضمزلُملتضشخ ّٕضؽصضام ٘ضتوز  ض َضتإل ل٘ٔضهل ض

ض َضتإلااتسضبس زطً ض َضتوطصًريضبً ض.

بذ لضتوق سضتوكلفٖضموضتوا لِٕضَتوزهلِٕضازلَنٖض  ضل٘ضيّٕٚضتوطع سِاضضمعوضتمل س عنيضضضضض-

ضبإ طبلسي ضنُتٔضتألدّل لضتملقبلٕضموضتأل لربذٔض.تملسل  ِوضَتملزّ ِوضَتوبلسجنيض
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 1* مليابق األخاللي للطبلت اجلبمعًا

 أهداف امليابق األخاللي:

ضَربفكريٍضيفضطبّزٕضةَسٍ.ضِصزاضتو لوبضبلملسُٚوّٕضػلٍضدلمزطٌض-

ضبنيضتأل  ل لضتوفزلّٕضَملِهبػٖض ىضِكُىض.ذٍضمزّلستضول ُتانٌضِطخض-

ضٌ.ٙبّهٌضَبنيضام ضِفٕ شل ٕضسَحضتملهلفسٕضتوصاض-

 صفبد الطبلت اجلبمعً املابيل:

ضتإلوط تمضَتإلنضبل ضةتال ضَاللسزضتؿامضتؾلمزٖ.ض-

ضتوطفُ ضتوزل ٖضتألنلةميٖ.ض-

ض.تإلرب تىضتإلنفزلوْضَتوجقٕضبلوهفاضَتملًلستتضتوصخ ّٕض-

ضتوق سٔض لٖض للاضتملًلمضَتوُتدبلتضَتألنص ٕضتملكلفضبًلض.ض-

                                                 

ضوذٗض   ربٌضَاتسٔضتوطزلّ ضتوزل ضَمهصُسضفٖضتوصبكٕضتوزهكبُربّٕضول زلُملتض.*يذتضتؾ ٘ضمقطباضموضتملّجل ضتألال ىٖضول لوبضتؾلمزٖضتض1
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ضاصض لٖضتوطفُ ضتو ست ْ.مطلبزٕضتيلااتتضَتؿض-

ضَسسوضتـلق.سوضتملظًاضسض-ض

ضىّلمٌضب َسضبلساضيفضال مٕضتجملط  ضتؾلمزٖضَتجملط  ضتيّ ضبٌ.ض-

ض  طػ  لضتوُى ضَربقسّ ٌضب اِقٕضأشّشٕ.ض-

ضَتوجقلفٕضتوزلمٕضَتملطهُ ٕ.ضتيلفظٕض لٖضاملس ٕضتهلُتِلتض-

ضؾلسِٕ.تإلمللمضبلألس تخضتيلّٕضَتإلىلّ ّٕضَتوزلملّٕضتض-

ض(. ةتسٔضتؾلمزٕض-توكلّٕض ةتسٔض-تأل لربذٔضتوق سٔض لٖض ىلمٕض  ىلتضطّبٕضم ض)ض-
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  آليبد تطجيك امليابق األخاللي:

ض.باتمرضربُ ّٕضول   ضبيال ىّلربً ضََتدبلربً ضَسقُىً ض-

ض.تو  ضَتملجلبأض لٖضطلبضتوزل ض-

ضضتوُى ضٕضَمزافٕ ٗضمزافٕضتوُى ضتملهل بضو احضتأل ٚلال ربٌضتتوف هٕضيفضم ض-

ضام ٌٙضضتو   ض. َض ضل٘ضيّٕٚضتوط سِاض  ُت٘ضم ضضدلبٕض لًّلتمل ٙ ضوإلضضض

ضسمتمض ضُضيّٕٚضتوط سِاض. ض-

ضربكُِوض  ىلتضطّبٕضَتوطزلَىضم ضام ٌٙض.ض-
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 -ن يتحلً ثهب الطبلت :أ* الىاججبد الىت جيت 

ض.تؿاصض لٖض ريربٌضَمسزطٌضض-

ض.توزهلِٕضبلملظًاضض-

ض.لااتتضَرب بّقضتوزل ضيتمضبلوط تإلض-

ض ل٘ٔضهللض.توُخ٘ضولذلمزٕضَ  مضتإلض-

ض طذنلسض.توط كوضتولػُٗضَتوطذلَ ضَتإلض-
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 -*احلمىق الىت يتمتع ثهب الطبلت :

ضربُفريضبّٕٚضةست ّٕضَمهلخض ل ٖضمهل بض.ض-

ضتؿ ُ لض لٖضب لىٕضدلمزّٕضربجب ضشخ ّطٌضةتال ضَاللسزضتؾلمزٕض.ض-

توزل ٖضسسبضسغبطٌضَفقضاُتب ضشاَ ضتوقبُ لضَتوطسذّ ضضتوقس ضتخوطشل ضبلوكلّٕض َض-

ضتوطٖضربقايلضتؾلمزٕض.

َضربزلّ ض وض نطظلمضنطسل ضإل  َضؼُِ ضموضالاٗضةتال ضتؾلمزٕض  ض توطشُِ ضموضنلّٕضض-

ضبلوطشُِ ض.ضبز ضسسبضتولُتٙفضتملهظ ٕضتـلإٔ

ضؾلمزٕض.نظ ٕضبل طفلةٔضموضال ملتضَماتفقضتؾلمزٕضَفقلضولُتٙفضَتألإلتض-

توكلفّٕضوٌضَربعُفريضتوزع زضفعٖضتملسطصعفّلتضَتملاتنع ضتو عشّٕضضضضضضضضربُفريضتوا لِٕضتو شّٕض-

ضتوطلبزٕضولذلمزٕض.

سطّلدعلتضضسطّلدلربٌضفٖضسلوٕضنُنٌضمعوضذَٗضتإلضَمهل بٕضإلتؿ ُ لض لٖضال مٕضخٙقٕضض-

ضتـلإٔض.
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ض.تؿ ُ لض لٖضربُأّفضتملقاسضتو ست ٖضض-

ن لععٌضَفقععلضولطقععُِ ضتؾععلمزٖضيف عع ضتو ست ععٖضبٗضمقععاسض َضسععذفضتو اععلفٕض سععذفض َضض-

ضتوقلٙ ض لٖضنظلمضتوسل لتضضتملزط  ٔض.

ضنظ ٕضتؾلمزٕضَوُتٙشًلض.سإِضتوطزبريض وضس ٌِضفٖضس َةضتوسلُنّلتضتو ٙقٕضَفقلضألض-

ٕضضض- َ ع مضضضبلو لوعبضفعٖضنع ضمعلِطزلقضضضضضتيلفظٕض لٖض إِضتملزلُملتضَتـ ُأعّٕضتوطلمع

ضخضول  احضهل ضفق ض. تضتوصخ ّٕضتملزلُمل طخ تمض َ ط عضتإل

َض عقٌضَوف ضنظأض هع ضَىعُعضضضٗضىاتس ؽلذض شزلسٍضىب ض ض- ال علسٍضنطلبّعًلضضض ٗضكلوفعلتض

نظ عٕضضٗضىعاتسضَفقعًلضألضض   علٍ٘ضسعقضتوعهقضضفعٖضضضضض موضىعاتستتضعقعٌضمع ضضضضضٍؽلذ الضاض

ضتؾلمزٕضَوُتٙشًلض.

ضدط ل ّٕضتوطٖضربق مًلضتؾلمزٕض.توط ط ضبلوا لِٕضتإلض-

ضُ لض لٖضتؿُتف ضَتملكلفيتضتمللةِٕضفٖضسلوٕضنُنٌضطلوبضمطفُ ض.تؿ ض-

معوضضموضتؿسعٖضَتألضأل علربذربٌضمع ضشعزُسٍضبعلضضضض اع لىض عإِضتوصعكُٗضتملق معٕضمهعٌضاع ضضضضضضضض-

ضموضتوهفسٖض.ٗضَتألُتملزه
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توطظل ضو ٗضتؾًٕضتملزهّعٕضفعٖضسلوعٕض ع مضس عُوٌض لعٖضسقُىعٌضتملعذنُسٔضفعٖضمّجعل ضضضضضضضضضضضض-

ضتو لوبض.

تو َسِععٕضَتوف ععلّٕضالطبععلستتضإلٌضفععٖضتملقععاسضتو ست ععٖضَنطععلٙرضتضطعع عض لععٖض  ملربععإلتض-

ضالطبلستتض.دلبلتضتوه ُذدّٕضوإلَمزافٕضتإل

ضالطبلستتضا وضتملقاسضتو ست ٖض.ىضربكُىضتإل ض-

 ضل٘ضيّٕٚضتوط سِاضاُت ّ ضتيلااتتضَتوسل لتضتملكطبّٕضَفعمتتضتواتسعٕضضض وط تمض ض-

ضوػلًٙلض. َض لااتتض  ىض وضضربػّريضمُت ّ ضتيبنيضتيلااتتضَتإل

ض.ربُفريضتوطُتأ ضتو تٙ ضم ض ضُضيّٕٚضتوط سِاضبلو ا ضتملخطلفٕضض-

ضنظ ٕضَوُتٙفضتؾلمزٕض.تؿ ُ لض لٖضَثّقٕضتوطخازضَفقلضألض-

ض.ضال  وكمَنّٕضموضَثّقٕضمّجل ضتأل ض َضتؿ ُ لض لٖضنسخٕضَسىّٕض-

ض

ض


