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 دنُم 
 انُظبو انذاخهً

 نضًبٌ اجلىدح جببيؼخ أعُىط
 

 ئػذاد
 )مركز ضمان اجلودة و التأهيل لإلعتماد(

8102 
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ػجذاهلل يشعً اجلًبلأ.د/عبسق   

 سئُظ اجلبيؼخ 

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=1894
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 شحبرخ غشَت زلًذ شهمبيًأ.د/

ىُئُظ اجلبيؼخ نشئىٌ انغالة وانزؼهَبئت س  

 أ.د/أمحذ زلًذ كًبل زلًىد ادلُشبوي

 َبئت سئُظ اجلبيؼخ نهذساعبد انؼهُب و انجحىس

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=2006
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=2006
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 اثشاهُى زلًذ امسبػُمأ.د/

 يذَش يشكض ضًبٌ اجلىدح و انزأهُم نإلػزًبد

 أ.د/يهب كبيم غبًل ػًش

 َبئت سئُظ اجلبيؼخ نشئىٌ انجُئخ

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=1941
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=1941
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 كهًخ افززبحُخ

 

ا٠ُ ر٤َ٤و اُؾظٍٞ ك٠ ئؽبه ٍؼ٠ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك ثغبٓؼخ أ٤ٍٞؽ 

ػ٠ِ أُؼوكخ ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٓلوكاد اُ٘ظبّ اُلاف٠ِ ُِغٞكح ثٔإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ هبّ أُوًي 

ثاػلاك ٛنا اُل٤َُ أُقزظو َٓزوشلا ثل٤َُ اإلػزٔبك ٝػٔبٕ اُغٞكح ك٠ اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ثغٜٔٞه٣خ 

( ًٝنُي ٣2005َٔجو ٓظو اُؼوث٤خ ٝاُظبكه ػٖ اُِغ٘خ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ اُغٞكح ٝاإلػزٔبك )ك

 اُ٘ٔبمط اُز٠ رؼٔ٘زٜب أكُخ اإلػزٔبك اُظبكهح ػٖ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ  ٝاإلػزٔبك.

٣ولّ ٛنا اُل٤َُ أُؼِٞٓبد اُزلظ٤ِ٤خ ٝاإلهشبكاد  ٝاإلعواءاد أُطِٞثخ إلٗشبء اُ٘ظبّ 

ػ٠ِ ؽو٣ن اُزب٤َٛ اُلاف٠ِ ُِغٞكح  ك٠ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ٝاُنٟ ٣ٔضَ ؽغو األٍبً 

 ُإلػزٔبك.

ًٔب ٣ٔضَ ٛنا اُل٤َُ ٓوعؼب ٓ٘بٍجب َُِبكح اػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ فبطخ اُشجبة  ْٜٓ٘ أٝ ٖٓ ُْ 

( ٗظوا ُزٞاعلٙ  ثبُقبهط .  ٣QAAPشبهى ك٠ ٓشوٝع ئٗشبء اُ٘ظبّ اُلاف٠ِ ُِغٞكح ثب٤ٌُِبد )

ف٠ِ ُِغٞكح ًٔب ٣شزَٔ اُل٤َُ ٣زؼٖٔ اُل٤َُ ػ٠ِ رؼو٣ق ُجؼغ أُظطِؾبد ٝأُلوكاد ُِ٘ظبّ اُلا

ػ٠ِ اُ٘ٔبمط أُقزِلخ ُزٞط٤لبد اُجوٗبٓظ  ٝأُووه ًٝنُي اُزوبهثو ا٣َُٞ٘خ ُِجوٗبٓظ ٝأُووه  

ٝا٣ؼب روبه٣و أُواعؼخ . ٣زولّ ا.ك. اثوا٤ْٛ ٓؾٔل ئٍٔبػ٤َ ٓل٣و أُوًي ثقبُض اُشٌو ُٖٔ 

أُؼي ٗبئت ٓل٣و أُوًي ٖٝٓ شبهى  ا.ك. كبؽٔخ أثٞثٌو ػجل ا٤َُلح/ شبهًٚ ك٠ ئػلاك اُل٤َُ ْٝٛ

 ك٠ ئفواط اُل٤َُ ٖٓ ئكاهٟ أُوًي.

٣ز٠٘ٔ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح إٔ ٣إر٠ ٛنا اُل٤َُ صٔبهٙ ٣َٝبْٛ ك٠ ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠  ٝرؾ٤َٖ 

  األكاء ك٠ عبٓؼز٘ب اُـب٤ُخ.

 يذَش ادلشكض  
   
 )أ.د/ ئثشاهُى زلًذ امسبػُم (  
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 فهشط احملزىَبد

 انصفحخ ادلىضىع

 ر٤ٜٔل -

 اُـوع ٖٓ اُل٤َُ -

 أُجبكب اُز٠ ٣ورٌي ػ٤ِٜب ٗظبّ ػٔبٕ اُغٞكح -

 كٝه اُغبٓؼخ ٝهٍبُزٜب -

 هٍبُخ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزب٤َٛ ُإلػزٔبك ثغبٓؼخ ا٤ٍٞؽ -

 األٛلاف اإلٍزوار٤غ٤خ ُِغبٓؼخ -

 ٓشٞاه عبٓؼخ ا٤ٍٞؽ ك٠ اُغٞكح -

 ٤ًِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ اُز٠ ؽظِذ ػ٠ِ اإلػزٔبك -

 اهٟ ثبُغبٓؼخ ػ٠ِ شٜبكح األ٣يٝؽظٍٞ اُغٜبى اإلك -

 رط٣ٞو ٗظْ ػٔبٕ اُغٞكح اُلاف٤ِخ ك٠ ٤ًِبد اُغبٓؼخ -

 أُظطِؾبد ٝأُلب٤ْٛ أُزلاُٝخ ك٠ ػ٤ِٔبد اُزو٣ْٞ ٝاإلػزٔبك -

 ٗظْ ئكاهح اُغٞكح ثبُٔإٍَخ -

 ئكاهح اُغٞكح ك٠ اُغبٓؼخ  -

 أُالؽن -

7 

9 

10 

11 

13 

15 

19 

29 

30 

32 

37 

43 

51 

56 
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 متهُذ:
إلكاهح اُغٞكح رزٞكو ُٚ ٍجَ اُلػْ أُقزِلخ ٝرِزيّ اُغبٓؼخ ثاعواء رو٣ْٞ كاف٠ِ ُِغبٓؼخ ٗظبّ 

مار٠ شبَٓ َٝٓزٔو ٝرَزؼ٤ٖ ثبُٔواعؼبد اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ ُؼٔبٕ عٞكح األكاء ٝهل ثلأ ٗظبّ 

ظوا ٗ 1997ر٤ًٞل اُغٞكح ثبُغبٓؼخ ثؼل ئٗشبء ٝؽلح رو٣ْٞ األكاء اُغبٓؼ٠ ثغبٓؼخ أ٤ٍٞؽ ػبّ 

الٛزٔبّ اُلُٝخ ثبُزؼ٤ِْ ٝك٠ ظَ اُزو٤ًي ػ٠ِ هؼ٤خ اُغٞكح ك٠ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ًبٕ الثل إٔ 

أل٣ُٞٝخ ٝاُوػب٣خ اٌُبِٓخ كول ًبٕ ُغبٓؼخ  ٣شـَ ٓٞػٞع رو٣ْٞ األكاء اُغبٓؼ٠ ٝر٤ًٞل اُغٞكح

فالٍ ٛنٙ أ٤ٍٞؽ اَُجن ٝاُو٣بكح ك٠ ئٗشبء اُ٘ٞاح األ٠ُٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغبٓؼبد أُظو٣خ ٖٓ 

اُٞؽلح ٝ مُي ثٜلف رطج٤ن آ٤ُبد ر٤ًٞل اُغٞكح ٝئشواى اُطالة ك٠ رو٣ْٞ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ٝئػلاك 

 ا٤ٌُِبد ُالػزٔبك األًبك٠ٔ٣.

ٝرو٣ْٞ االكاء ٛٞ أٍبً اُزط٣ٞو ٝرؾو٤ن اُغٞكح اُشبِٓخ اُز٠ رإكٟ ا٠ُ فو٣ظ هبكه ػ٠ِ 

، ٝهل طله هواه ٖٓ ا٤َُل أ.ك/ هئ٤ٌ اُغبٓؼخ  ٝاُؼب٠ُٔ أُ٘بكَخ ك٠ ٍٞم اُؼَٔ أُؾ٠ِ ٝااله٠ٔ٤ِ

٠ُ ٓوًي ر٤ًٞل ئكاء اُغبٓؼ٠ ألثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ رـ٤٤و ٠َٔٓ ٝؽلح رو٣ْٞ ا 31/10/2004ثزبه٣ـ 

٤ٍٞؽ ٝٝؽلارٚ ث٤ٌِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ أُقزِلخ صْ رٞا٠ُ رـ٤و ا٠َُٔٔ أاُغٞكح ٝاالػزٔبك ثغبٓؼخ 

ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ رـ٤٤و  22/11/2010لح ثزبه٣ـ ؽز٠ طله هواه ٓغٌِ اُغبٓؼخ ثغَِزٚ أُ٘ؼو

٠َٔٓ ٓوًي ر٤ًٞل اُغٞكح ٝاالػزٔبك ٤ُظجؼ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزأ٤َٛ ُالػزٔبك ٝ ثؼل مُي رْ 

 9/2/2014ٝأُٔزلح ا٠ُ  17/7/2014( ٝأُ٘ؼولح ثزبه٣ـ 645طلٝه هواه ٓغٌِ اُغبٓؼخ ههْ )

كاه٣خ ُٔوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزأ٤َٛ ُالػزٔبك إلاٝأُزؼٖٔ أُٞاكوخ ػ٠ِ اػزٔبك اُالئؾخ أُب٤ُخ ٝ
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ؽز٠ ٣َزط٤غ أُوًي ٖٓ رلؼ٤َ هؤ٣زٚ ك٠ رٞاعل آ٤ُبد ُؼٔبٕ اُغٞكح ك٠ ع٤ٔغ ٤ًِبد ٝٓؼبٛل 

اُغبٓؼخ أُقزِلخ ٝػِٜٔب أَُزٔو ٝاُلؤٝة ك٠ ٓزبثؼخ ٝٓواهجخ  رؾو٤ن ٛنٙ اُغٞكح ك٠ ع٤ٔغ 

ٝٓظبكه ٓؼوكخ ٝ كوص رؼِْ  خٌب٤ٗبد ٓؼ٤ِٔٓئٝ خًبك٤ٔ٣أػ٘بطو اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ ثوآظ 

ػؼبء ٤ٛئخ أٓقزِلخ رؾون ر٘ل٤ن اُجوآظ ثبُغٞكح أُطِٞثخ ٓغ ٝعٞك ثوآظ رله٣ج٤خ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبهاد 

ٓغٌِ ئكاهح أُوًي ٣ٌٕٝٞ ثٌَ  خاُزله٣ٌ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ُْٜ ٣ٝز٠ُٞ أ.ك/ هئ٤ٌ اُغبٓؼخ هئبٍ

ػ٤ٔل ا٤ٌُِخ / أُؼٜل ٝك٤٘بً ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزأ٤َٛ زجغ ئكاه٣بً ر٤ًِخ ٝٓؼٜل ٝؽلح ػٔبٕ عٞكح 

 ُالػزٔبك ثبُغبٓؼخ.

ٝهل هبّ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزأ٤َٛ ُالػزٔبك ثزول٣ْ ك٤َُ ُؼٔبٕ ٗظبّ اُغٞكح اُلاف٠ِ 

ثبُغبٓؼخ ٤ًِٝبرٜب أُقزِلخ ٣زؼٖٔ ٜٓبّ ٝآ٤ُبد ػَٔ ٓؾلكح  ًل٤َُ ئهشبكٟ ثـوع ئٍزؼٔبُٜب ك٠ 

زؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ثبُغبٓؼخ ًٔوعغ ٤ٌُِِبد ٝ أُؼبٛل أُقزِلخ ُزأ٤ًل ػٔبٕ اُغٞكح ثوٗبٓظ ئطالػ اُ

طؾبة أُظِؾخ اُؼبٓخ ٝ ك٠ ئؽبه اُٞطٍٞ ئ٠ُ أًبك٠ٔ٣ ٝ ألاُلاف٠ِ ٝ مُي ُقلٓخ أُغزٔغ ا

اُٜلف االٍزوار٤غ٠ ُِغبٓؼخ ٝ ٛٞ ر٤ٜئخ ا٤ٌُِبد ٝ أُؼبٛل أُقزِلخ ثٜب ُإلػزٔبك ، هأد اُغبٓؼخ 

ن ُٞػغ فطخ ئٍزوار٤غ٤خ ُِغبٓؼخ ُؼٔبٕ اُغٞكح اُلاف٤ِخ ٝ اُز٠ ثلأد ثزؾل٣ل رش٤ٌَ كو٣

اإلؽز٤بعبد ٝرؾ٤َِ ٗوبؽ اُوٞح ٝاُؼؼق ٝ اُلوص أُزبؽخ ٝ اُزٜل٣لاد ٝ ٜٓ٘ب ٝػؼذ فطخ 

-2011ػٞاّ ) ألُ  2009ئٍزوار٤غ٤خ ًبِٓخ رؾزٟٞ ػ٠ِ فطخ ى٤٘ٓخ ُِز٘ل٤ن ٝاُز٠ ٝػؼذ ٍ٘خ 

( ئشزِٔذ ػ٠ِ هؤ٣خ ٝهٍبُخ  2019-2014ل مُي ثقطخ عل٣لح ) ( ٝهل رْ رغل٣لٛب ثؼ 2016

 ُِغبٓؼخ ٝأٛلاف ئٍزوار٤غ٤خ ٝ فطٚ ر٘ل٤ن٣خ.
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 نذنُم:انغشض يٍ ا

االػزٔبك ك٠ ٓزطِجبد ؼٔبٕ اُغٞكح ُٝؼ٘بطو اُ٘ظبّ اُلاف٠ِ ٣ُولّ ٛنا اُل٤َُ ٝطلب شبٓال  -1

ز٘لاد أُقزِلخ أُطِٞثخ إلػلاك أَُاُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ثبإلػبكخ ئ٠ُ ئهشبكاد ٝٗٔبمط ٓإٍَبد 

 ؾقطُُلػْ ًٔب ٣ولّ اٝمُي إلؽبؽخ ًَ أُؼ٤٤ٖ٘ ثز٘ل٤ن أٗشطخ اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ُٔٔبهٍبد اُ٘ظبّ 

 ُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ.ُٔإٍَبد ااُزؾ٤َٖ أَُزٔو 

ك٠ ئػطبء اُضوخ ٌَُ ٖٓ اُلبػِخ اُغٞكح ٓٔبهٍبد ٓ٘ظٞٓخ ٣ٌٖٔ إٔ رِؼجٚ ٓب ٣وًي اُل٤َُ ػ٠ِ  -2

 ٖٓ اُقو٣غ٤ٖ ٝاألؽواف أُغزٔؼ٤خ  ٖٓ أَُزل٤ل٤ٔ٤ٖ٣خ ٝاُجؾض٤خ ٝأؽواف اُؼ٤ِٔخ اُزؼِ

  .ٝاُغٜبد اُزٞظ٤ل٤خ ُِقو٣غ٤ٖ

           هشبكٟ ٛٞ رط٣ٞو ٗظْ ٓورجطخ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُإٍَخإلئٕ اُـوع ٖٓ اُل٤َُ ا  -3

بٓظ األًبك٠ٔ٣ ٝ أُووه ٝ رول٣ْ  ٗٔبمط ٓوزوؽخ ُِٔٞاطلبد ٝ اُزوبه٣و ػ٠ِ ًَ ٗٝاُجو

رطج٤وٜب ثبٌُبَٓ ، ٍزٞكو أكٝاد ػٔبٕ اُغٞكح ٛنٙ ،  ْٛنٙ أَُز٣ٞبد، ٝػ٘لٓب ٣زَٓزٟٞ ٖٓ 

ٝثشٌَ ٓ٘زظْ ، ٓؼِٞٓبد رو٤ٔ٣ٞخ ؽل٣ضخ رقلّ االٛزٔبٓبد اُلاف٤ِخ ٝ اُقبهع٤خ ُِٔإٍَخ ػ٠ِ 

ُلٝه٣خ ثٞاٍطخ أُإٍَخ ٝ أُٞػؼ اؽل ٍٞاء، ئ٠ُ عبٗت ٛنا، كبٕ ئؽبه اُؼَٔ ُِٔواعؼخ 

ٔإٍَخ ٤ٍِٝخ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ هؤ٣خ ػو٣ؼخ ٝ اٍزوار٤غ٤خ ًَ فٌٔ ك٠ أُِؾن ، ٣ٞكو ُِ

 .ٍ٘ٞاد الرغبٜٛب اُنٟ ر٤َو ك٤ٚ ٝ ربص٤و مُي ػ٠ِ أُإٍَخ
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 ادلجبدئ انىت َشركض ػهُهب َظبو ضًبٌ اجلىدح:
 

 اُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼ٤َٔ )ٓقبؽجخ االؽز٤بعبد األٍب٤ٍخ ُِطبُت ٝأُغزٔغ ٍٝٞم اُؼَٔ( -1

 ٝاألٛلاف ٝاالٍزوار٤غ٤بد ك٠ أُغزٔغ اُزؼ٠ٔ٤ِ(اُو٤بكح )رٞؽ٤ل اُوؤٟ  -2

ئشواى األكواك )رؼي٣ي أُشبهًخ اُلؼبُخ ٝٓواػبح أَُبٝاح ُغ٤ٔغ ٖٓ ُْٜ اهرجبؽ ثبُزؼ٤ِْ  -3

 كٕٝ رلوهخ ٝئربؽخ اُلوطخ ألٕ ٣َزقلٓٞا ًبَٓ هلهارْٜ ُظبُؼ اُزؼ٤ِْ ٝأُغزٔغ ثأٍوٙ(.

 م ئ٠ُ عبٗت أُ٘زظ أٝ أُقوعبد(.اُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد )االٛزٔبّ ثبُؼ٤ِٔبد ٝاُطو -4

 ٓ٘طو٤خ  رج٠٘ ارقبم اُوواهاد اُز٠ رؼزٔل ػ٠ِ اُؾوبئن )رشغ٤غ ٝكوع إٔ رٌٕٞ األؽٌبّ -5

 ٓج٤٘خ ػ٠ِ ؽوبئن(.ٝ      

 (.أُؼط٤بد ٝرؾل٣ل األ٣ُٞٝبدرـ٤و  ٓغ ثبُٔوٝٗخ اُزؾ٤َٖ أَُزٔو )االُزياّ  -6

 ألًبك٤ٔ٣خ(.االٍزوال٤ُخ )اؽزواّ َٓئ٤ُٞخ أُإٍَخ ػٖ أٗشطزٜب ا -7

أُغزٔغ ٓٔض٠ِ ٖٓ ٓواعؼ٤ٖ ٝؽالة ٝئربؽخ أُشبهًخ ٌُبكخ األؽواف أُ٘بكغ أُزجبكُخ ) -2

 رؼظ٤ْ اُلبئلح ٖٓ رط٣ٞو ٝٗوَ أُؼوكخ ٝأُٜبهاد(. ٜب ٖٓ شأٗ ٝاُز٠ 

ٗظواً ٌُٜٞٗب ك٠ ٗظبّ اُغٞكح اُلاف٠ِ ثبُٔإٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٣غت إٔ ٣زظق ثبُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ  -9

 .اُزؾ٤َٖ أَُزٔو ػ٤ِٔخ ال ٜٗبئ٤خ ٖٓ
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  دوس اجلبيؼخ و سعبنزهب:

رَؼ٠ اُغبٓؼخ ا٠ُ رؾو٤ن هٍبُزٜب ك٠ ٓغبالد اُزؼ٤ِْ ٝاُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاُقلٓخ أُغزٔؼ٤خ. 

ٝرز٠ُٞ اُغبٓؼخ هٍْ ا٤َُبٍبد ٝئرقبم اُوواهاد ٝاإلعواءاد اُز٠ رٌلَ اإلٍزلبكح اُوظٟٞ ٖٓ 

ُٔغبٌُ اُؾبًٔخ ُِغبٓؼخ؛ ٓغٌِ اُغبٓؼخ، أُٞاهك ُزؾو٤ن اُـب٣بد أُ٘شٞكح ٝمُي ٖٓ فالٍ ا

ٓغٌِ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة، ٓغٌِ شئٕٞ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس، ٝٓغٌِ شئٕٞ اُج٤ئخ 

ًَ ك٠ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝ اُزأ٤َٛ اُكٝه اُغبٓؼخ ٝفلٓخ أُغزٔغ. ٛنا ثبإلػبكخ ا٠ُ  ٔزٔض

ك٠ اُلػْ اُل٠٘  ٝك٠ َبْٛ ُغبٓؼخ ًٔب ٤ًِ٣بد ٝٓؼبٛل اٗشو صوبكخ اُغٞكح ك٠ ٝاُنٟ ٣ز٠ُٞ ُإلػزٔبك 

ك٠ رط٣ٞو ٤ًِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ كػْ ٤ًِبد اُغبٓؼخ. أ٣ؼب ٣َبْٛ أُوًي ك٠ ك٠ ٓزبثؼخ األكاء 

 .ٜبٗظْ ػٔبٕ اُغٞكح اُلاف٤ِخ اُقبطخ ث

 سعبنخ اجلبيؼخ:
 ؽشل اُطبهبد ٝرٞظ٤لٜب ُزؾو٤ن اُوؤ٣خ أَُزوج٤ِخ ُِغبٓؼخ ٖٓ فالٍ رول٣ْاُ٘ض اَُبثن: 

رؼ٤ِْ ٓٞاًت ُٔزطِجبد اُؾبػو ٝأَُزوجَ، ٝٓ٘زظ ألع٤بٍ ٓز٤ٔيح ٖٓ اُقو٣غ٤ٖ، هبكهح ػ٠ِ 

أُ٘بكَخ ك٢ أٍٞام اُؼَٔ أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ، ٝٓإِٛخ ُِزلٞم ك٢ ٓغبالد اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 .ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝك٢ ٝػغ ٝر٘ل٤ن اُجوآظ اُجؾض٤خ اُز٢ ر٠ٔ٘ أُؼوكخ ٝرَْٜ ك٢ رط٣ٞو أُغزٔغ

 ط٤بؿخ اُوٍبُخ ُزظجؼ:ل٣ش ؾرْ ر
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عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ عبٓؼخ ؽ٤ٌٓٞخ رؾشل ؽبهبرٜب ٝرٞظلٜب ُزؾو٤ن هؤ٣زٜب ٖٓ فالٍ رول٣ْ رؼ٤ِْ 

ُٔزطِجبد اُؾبػو ٝأَُزوجَ، ٝٓ٘زظ ألع٤بٍ ٓز٤ٔيح ٖٓ اُقو٣غ٤ٖ هبكهح ػ٠ِ أُ٘بكَخ ك٠ ٓٞاًت 

٠ٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝك٠ ٝػغ أٍٞام اُؼَٔ أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ٝٓإِٛخ ُِزلٞم ك٠ ٓغبالد اُجؾش اُؼِ

ٝر٘ل٤ن اُجوآظ اُجؾض٤خ اُز٠ ر٠ٔ٘ أُؼوكخ ٝرَْٜ ك٠ رط٣ٞو أُغزٔغ ٝمُي ك٠ ئؽبه ٖٓ اُو٤ْ 

  اُغبٓؼ٤خ.

Mission 

 Assiut University is a governmental university which mobilizes and 

directs its potentialities for the realization of its vision by providing the 

education required for the present and the future, production of generations 

that can compete in labor market at both the local and international levels, 

and qualified for excellence in the development and excusion of scientific 

research and technology, and research programs which contribute to the 

society development within university ethics. 

  



 

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515جمهورية مصر العربية / جامعة أسيوط / رقم بريدى  - دليل النظام الداخمى لضمان الجودة بجامعة أسيوط
 13                  3218/3216/3215مى داخ  882 -888 -2354166،  تميفون    882 -888 -2371462تميفاكس                 

  

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

 سؤَخ اجلبيؼخ:
اُو٣بكح ك٢ ث٘بء ٓغزٔغ أُؼوكخ ثٔب ٣ٞعجٚ مُي ٖٓ رول٣ْ رؼ٤ِْ ٓز٤ٔي ٝثؾٞس اُ٘ض اَُبثن: 

  .ٓزولٓخ ٝه٤بكح أٗشطخ اُز٤ٔ٘خ أُغزٔؼ٤خ

 رْ رؾل٣ش هؤ٣خ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ  ٝاطجؼ ٗظٜب:

 اُو٣بكح ك٢ ث٘بء ٓغزٔغ أُؼوكخ 

Vision 

Leadership in the establishment of a society of knowledge. 

 :ضًبٌ اجلىدح وانزأهُم نإلػزًبد جببيؼخ أعُىط سعبنخ يشكض

رو٣ْٞ االكاء اُغبٓؼ٠ ٌُبكخ ػ٘بطو ٝأٗشطخ أُ٘ظٞٓخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٠ ػٞء ٓؼب٤٣و اُلاء أُؾ٤ِخ 

ٝااله٤ٔ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ٝثٔب ٣زٞاكن ٓغ ٓؼب٤٣و ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاالػزٔبك ٖٓ أعَ 

اُشبِٓخ ٝاُزط٣ٞو أَُزٔو ُٔ٘ظٞٓخ اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٠ ٝاالهروبء ثَٔزٟٞ اٌُلبءح رؾو٤ن اُغٞكح 

ٝاُولهح اُز٘بك٤َخ ُٔقوعبد اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٠ ٝاُز٠ ٣زؼٖٔ ٖٓ فالُٜب اُزٞاعل ُغبٓؼخ ا٤ٍٞؽ ػ٠ِ 

 فو٣طخ اُغبٓؼبد ا٤ُٔٔيح ٍٞاء ػ٠ِ أَُزٟٞ اُو٠ٓٞ اٝ اُؼوث٠ اٝ اُؼب٠ُٔ.
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 سؤَخ ادلشكض:

ٞٓبد ٗظبّ ػٔبٕ اُغٞكح اُلاف٠ِ ثغ٤ٔغ ٤ًِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ أُقزِلخ ػ٠ِ إٔ اًزٔبٍ ٓو

رٌٕٞ هبكهح ػ٠ِ اُزط٣ٞو أَُزٔو ثٔب رإِٜٛب ُِؾظٍٞ ػ٠ِ االػزٔبك أُإ٠ٍَ ُٜب ٝاالًبك٠ٔ٣ 

ُجوآغٜب ٖٓ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاالػزٔبك ًٝنُي ا٤ُٜئبد االه٤ٔ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ماد 

 خ ا٤ُٔٔيح. أَُ
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 األهذاف اإلعرتارُدُخ نهدبيؼخ

َجذ أٌ انجبيؼخ لذ رجُذ انغبيبد  2019-2014خ اإلٍزوار٤غ٤خ ُِغبٓؼخ ا٠ُ اُقطثبإلشبهح 

  ٍؼ٤بً ُزؾو٤ن هؤ٣خ اُغبٓؼخ ٝهٍبُزٜب.ٔاألْذاف اإلعزشاريجيخ انزبنيخ ٔرنك 

 انغبَخ األوىل :
 فو٣ظ ٓز٤ٔي هبكه ػ٠ِ اإلثزٌبه ٝأُ٘بكَخ ك٠ ٍٞم اُؼَٔ 

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 اُزؾ٤َٖ أَُزٔو ُِولهح  اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبُغبٓؼخ . -1

 رط٣ٞو األٗشطخ اُطالث٤خ ٝاُوػب٣خ اُظؾ٤خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ُِطالة .  -2

 رشغ٤غ اإلثزٌبه ُلٟ اُطالة .  -3

 اُغل٣لح . ئٍزٌٔبٍ اإلٗشبءاد ٝا٤ٌُِبد  -4

 انغبَخ انثبَُخ :
 رط٣ٞو اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ٝاُولهح اُجؾض٤خ ُِغبٓؼخ 

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 رط٣ٞو اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُِلهاٍبد اُؼ٤ِب ثبُغبٓؼخ . -1

 هثؾ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ثاؽز٤بعبد أُغزٔغ . -2

 اإلٗلٓبط ٓغ أُغزٔغ اُؼ٠ِٔ اُؼب٠ُٔ . -3
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 اُؼ٠ِٔ .رشغ٤غ اإلثزٌبه  -4

 رٞك٤و أُٞاهك ٝاُز٤َٜالد أُبك٣خ .  -5

 رط٣ٞو اُ٘ظْ اإلكاه٣خ  ُوطبع اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾش اُؼ٠ِٔ .  -6

 ٝػغ فطخ ثؾض٤خ ُِغبٓؼخ ٝا٤ٌُِبد .   -7

 انغبَخ انثبنثخ :
 رؼ٤ٔن اُزوثؾ ث٤ٖ اُغبٓؼخ ٝأُغزٔغ 

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 فلٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ . ٝػغ ٗظبّ ٓؼِٞٓبد ُوطبع -1

 رلؼ٤َ كٝه أُواًي ٝاُٞؽلاد ماد اُطبثغ اُقبص .  -2

 ٗشو اُٞػ٠ ثوؼب٣ب اُج٤ئخ ٝأُغزٔغ .  -3

 اُزؼبٕٝ اُل٠ُٝ ُؾَ أُشٌالد اُج٤ئ٤خ .  -4

 رٞع٤ٚ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ُؾَ أُشٌالد اُج٤ئ٤خ . -5

اُؾٔب٣خ ئكهاط ئكاهح ثب٤ٌَُٜ اُز٘ظ٠ٔ٤ ُِغبٓؼخ رقزض ثبألىٓبد ٝاُطٞاهب ٝ  -6

 أُل٤ٗخ ٓغ اُزٞط٤ق اٌُبَٓ ُٜب .

 ٓزبثؼخ ٝهػب٣خ اُقو٣غ٤ٖ .  -7

 ر٤ٔ٘خ أُٞاهك أُب٤ُخ ُوطبع فلٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ . -2
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 انغبَخ انشاثؼخ :
 عٜبى ئكاهٟ كؼبٍ 

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 عنة أكؼَ اٌُلبءاد اإلكاه٣خ . -1

 هكغ ًلبءح اُغٜبى اإلكاهٟ .  -2

 أُؾبكظخ ػ٠ِ اٌُلبءاد اإلكاه٣خ .  -3

 اُزط٣ٞو اُشبَٓ ألكاء اُغٜبى اإلكاهٟ .  -4

 انغبَخ اخلبيغخ :
 رو٤ٍـ اُو٤ْ ٝاُزوب٤ُل اُغبٓؼ٤خ 

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 هكغ َٓزٟٞ اُٞالء ُِغبٓؼخ . -1

 ؽٔب٣خ اُؾو٣خ األًبك٤ٔ٣خ .  -2

 اإلُزياّ ثأفاله٤بد األٓبٗخ اُؼ٤ِٔخ .  -3

 اُؼَٔ ثوٝػ اُلو٣ن .  -4

 رشغ٤غ ٓٔبهٍخ اُ٘ول ٝئؽزواّ اُوأٟ ا٥فو .  -5

 رـ٤ِت أُظِؾخ اُؼبٓخ .  -6
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 انغبَخ انغبدعخ:
 كػْ ا٤ٌُِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ ُِزأَٛ ُإلػزٔبك

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 ٗشو اُٞػ٠ ثؼوٝهح اُؾظٍٞ ػ٠ِ اإلػزٔبك . -1

 اُزأَٛ ُإلػزٔبك .رٞك٤و اُلػْ أُب٠ُ ُٔزطِجبد  -2

 رط٣ٞو ٝؽلاد ػٔبٕ اُغٞكح ثب٤ٌُِبد ٝأُؼبٛل . -3

 انغبَخ انغبثؼخ:
 ئػزٔبك اُغبٓؼخ

 األهذاف اإلعرتارُدُخ نزحمُك هزِ انغبَخ :
 ر٤ٔ٘خ اُلٌو اإلٍزوار٤غ٠ ٝاإلثزٌبهٟ ثبُغبٓؼخ . -1

 ٝػغ ا٤َُبٍبد اُل٤٘خ اُؾبًٔخ ُِغبٓؼخ . -2

 .رو٣ْٞ األكاء ٝاُزط٣ٞو أَُزٔو ُِغبٓؼخ  -3

 رط٣ٞو ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاإلػزٔبك ثبُغبٓؼخ .  -4
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 يشىاس خبيؼخ أعُىط فً ثُبء انُظبو انذاخهً نهدىدح ثهب
ًبٕ ُغبٓؼخ أ٤ٍٞؽ شوف أُشبهًخ ك٠ اُزغبهة األ٤ُٝخ إلكفبٍ ٓ٘ظٞٓخ اُغٞكح ك٠ ٤ًِِزٜب. 

ئفز٤بهٛب ػ٠ِ  كول شبهًذ اُغبٓؼخ ث٤ٌِز٠ اُؼِّٞ ٝاُٜ٘لٍخ ػٖٔ اَُذ ٤ًِبد اُو٣بك٣خ ٝاُز٠ رْ

 – 2003أَُزٟٞ اُو٠ٓٞ ٖٓ هجَ اُِغ٘خ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاإلػزٔبك ك٠ اُلزوح ٖٓ 

2005.ّ 

ٖٓ اُغل٣و ثبُنًو إٔ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ثبُغبٓؼخ  ًبٕ ُٜب اَُجن ك٠ ئػلاك كهاٍخ مار٤خ ؽجوب 

ُٜب ٝإٌُٔٞ ٖٓ ئص٘بٕ ٖٓ  ُٔؼب٤٣و ئرؾبك اُغبٓؼبد األكو٣و٤خ  ٝؽظ٤ذ ا٤ٌُِخ ثي٣بهح كو٣ن اُزو٤٤ْ

ػٔلاء ا٤ٌُِبد األكبههخ ثبإلػبكخ ا٠ُ ػ٤ٔل ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ ك٠ مُي اُٞهذ ا.ك. 

ًٔب  ّ.2002 -2001ٓؾٔل ػجل اُؾ٤ٔل شؼ٤وح ًٝبٕ رو٤٤ْ اُلو٣ن ٤ٌُِِخ ع٤لاٝمُي ك٠ اُلزوح 

خ ُٜب ٝكن أُؼب٤٣و اُز٠ ؽظِذ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ػ٠ِ ٓشوٝع ٖٓ ٓإٍَخ كٞهك ٝأػلد اُلهاٍخ اُنار٤

أهزوؽذ ٝهزٜب ًٝبٗذ ٛنٙ اُلهاٍخ اُنار٤خ ٤ٌُِِخ ٠ٛ ٓبكح اُزله٣ت ك٠ كٝهح رله٣ج٤خ ٗظٔزٜب اُِغ٘خ 

 اُو٤ٓٞخ ٝهبّ ثٜب ئص٘بٕ ٖٓ اُقجواء اإلٗغ٤ِي.

٣غله اإلشبهح ا٠ُ إٔ أهثؼخ ٖٓ أٍبرنح اُغبٓؼخ شبهًٞا ك٠ أػٔبٍ اُِغ٘خ أُ٘جضوخ ػٖ اُِغ٘خ 

اُو٤ٓٞخ إلػلاك ٗٔبمط ك٠ اُل٤َُ اُنٟ أطلهرٚ اُِغ٘خ اُو٤ٓٞخ ػٖ ػٔبٕ اُغٞكح ك٠ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ 

.ك. اثوا٤ْٛ اُؼب٠ُ ْٝٛ: ا.ك. اثوا٤ْٛ ٓؾٔل شل٤غ ؽٚ، ا.ك. ٗج٤َ ٓؾٔل ٓوِل، ا.ك. ٓؾٔٞك ؽل٠٘ ، ا

  ٓؾٔل ئٍٔبػ٤َ.   
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رْ ؽوػ ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ُٔشوٝع ئٗشبء ٗظبّ كاف٠ِ ُِغٞكح ثٔإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ 

QAAP1   ْصQAAP2  ٝهل ؽظ٤ذ ع٤ٔغ ٤ًِبد اُغبٓؼخ ك٠ مُي اُٞهذ ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ

األٍ٘بٕ أٝ ٤ًِز٠ أُشوٝع ثبإلػبكخ ا٠ُ ٤ًِخ اُزوث٤خ ثبُٞاكٟ اُغل٣ل ُْٝ رٌٖ أٗشئذ ثؼل ٤ًِخ ؽت 

 اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ ٝه٣بع األؽلبٍ.

ثب٤ٌُِبد إٔ أطجؼ ُلٟ ًَ ٤ًِخ ٖٓ ٤ًِبد ئٗشبء ٗظبّ كاف٠ِ ُِغٞكح ًبٕ ٖٓ صٔبه ٓشوٝع 

ئكاه٣بً ٝ ٓوًي ػٔبٕ  خا٤٤ٌُِل ػٔاُٞؽلح  ػٔبٕ اُغٞكح ُٜب ٤ٌَٛ ر٘ظ٠ٔ٤ ٝ رزجغ حؽلٝ اُغبٓؼخ 

ثبُغبٓؼخ هٍبُخ ٓؼِ٘خ ٤ًِخ إ ٣ٌٕٞ ُلٟ ًَ ُٔشوٝع ًٔب ًبٕ ٖٓ ٓقوعبد ا .اُغٞكح ثبُغبٓؼخ ك٤٘ب

روبه٣و ُِجوآظ  ٝٝاػؾخ ٝ هؤ٣خ َٓزوج٤ِخ ٝرٞط٤ق ٝاػؼ ُغ٤ٔغ اُجوآظ ٝ أُووهاد ثٜب،

ثؼَٔ روو٣و مار٠ ٍٟ٘ٞ ُزو٤٤ْ عٞكح اُزؼ٤ِْ ثٜب ٓزؼٔ٘بً رقِض ا٤ٌُِخ ثزٞص٤ن ٗشبؽبرٜب ٝ ٝأُووهاد

 فطخ ر٘ل٤ن٣خ ُِزط٣ٞو .  

اَُجن ٤ٌُِز٠ اُؼِّٞ ٝاُٜ٘لٍخ ك٠ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓشوٝع ُِزأ٤َٛ ُإلػزٔبك ٖٓ  ٓوح أفوٟ ًبٕ

فالٍ ط٘لٝم رط٣ٞو اُزؼ٤ِْ ثٔغٌِ اُٞىهاء ٝاُنٟ ثلؼِٚ ًبٕ ٤ٌُِِبد اَُجن ك٠ اُزولّ ُإلػزٔبك 

 ٝاُؾظٍٞ ػ٤ِٚ هجَ أٟ ٖٓ ا٤ٌُِبد أُ٘بظوح. 

ؽظِذ ا٤ٌُِبد اُزب٤ُخ ػ٠ِ  ؽوؽذ اُٞىاهح ٓشوٝع اُزط٣ٞو أَُزٔوٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك  ٝهل

 أُشوٝع فالٍ ٓواؽَ ؽوػ أُشوٝع أُقزِلخ:

٤ًِخ اُٜ٘لٍخ )اُز٣َٞٔ  -٤ًِخ اُؼِّٞ ) اُز٣َٞٔ ٖٓ ط٘لٝم رط٣ٞو اُزؼ٤ِْ ثٔغٌِ اُٞىهاء (  

 –٤ًِخ اُظ٤لُخ  -٤ًِخ  اُطت   –٤ًِخ اُيهاػخ  –  -ٖٓ ط٘لٝم رط٣ٞو اُزؼ٤ِْ ثٔغٌِ اُٞىهاء ( 
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٤ًِخ –٤ًِخ ا٥كاة  –٤ًِخ اُزوث٤خ ثبُٞاكٟ اُغل٣ل  –ٞؽ ٤ًِخ اُزوث٤خ ثأ٤ٍ –وٟ ُطت اُج٤ط٤ًِخ ا

 ٤ًِخ اُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ )ٓشوٝع كػْ اُلبػ٤ِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ(. -٤ًِخ اُزٔو٣غ –اُؾبٍجبد ٝأُؼِٞٓبد 

ٝهل ًبٗذ ا٤ٌُِبد اُز٠ ؽظِذ ػ٠ِ ٓشوٝع  اُزط٣ٞو أَُزٔو ٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك  أٝكو ؽظب 

ٖٓ ٤ًِز٠ اُؼِّٞ ٝاُٜ٘لٍخ ؽ٤ش ًبٕ كػْ أُشوٝع ٤ٌُِِبد أُ٘بظوح هثٔب ػؼق  ٓٔب ؽظَ ػ٤ِٚ 

 أٟ ٖٓ ا٤ٌُِز٤ٖ. 

ُزٔو٣غ       ًبٗذ آفو ٤ًِخ ؽظِذ ػ٠ِ ٓشوٝع اُزط٣ٞو أَُزٔو ٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك ٠ٛ ٤ًِخ ا

 ًٝبٗذ  ٤ٓيا٤ٗخ أُشوٝع  ري٣ل ثو٤َِ ػٖ ا٤ٗٞ٤ُِٖٔ ع٤٘ٚ .

ئٍزأٗلذ ٝؽلح ئكاهح أُشوٝػبد ثبُٞىاهح ٗشبؽٜب ك٠ ظَ ئٗقلبع ا٤ُٔيا٤ٗبد ٗظوا ُظوٝف 

اُٞػغ اإلهزظبكٟ ُلػْ ا٤ٌُِبد اُز٠ ُْ رؾظَ ػ٠ِ ٓشوٝع اُزط٣ٞو أَُزٔو ٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك 

 ػ٤ِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝهل ؽظِذ ٤ًِخ اُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ػ٠ِ ٛنا أُشوٝع.ثٔشوٝع كػْ ٝرط٣ٞو اُلب

ؽوؽزٜب ٝىاهح اُزؼ٤ِْ  ًٔب ًبٕ ُغبٓؼخ أ٤ٍٞؽ اُؾع األٝكو ك٠ أُشوٝػبد اُز٘بك٤َخ اُز٠

اُزؼبٕٝ اُل٠ُٝ. ٗٞعي ك٤ٔب ٠ِ٣ ٓشوٝػبد أ٣ؼب ٝ اُؼب٠ُ ٖٓ فالٍ ٝؽلح ئكاهح أُشوٝػبد

  ؼبَٓ: ٓشوٝػبد اُزط٣ٞو ٝكػْ ٝئػزٔبك أُ

ٝؽز٠  2004ك٠ اُلزوح ٖٓ )  (HEEPF)ٍٓٞ ط٘لٝم ٓشوٝع رط٣ٞو اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ 

ٓشوٝػب َُجؼخ ٤ًِبد ٠ٛ اُزغبهح، اُؼِّٞ، اُٜ٘لٍخ، اُطت، اُطت اُج٤طوٟ، اُظ٤لُخ،  19( 2007

ٝاُؾبٍجبد ٝأُؼِٞٓبد ثبإلػبكخ ا٠ُ ٓؼٜل ثؾٞس ٝكهاٍبد اٌَُو ٝٝؽلح ثؾٞس اُج٤ُٞٞع٤ب 

لح ماد ؽبثغ فبص( ٝثبعٔب٠ُ رقط٠ ا٤ُِٕٔٞ ٍٝجؼٔبئخ ٝفٌٔ ٍٝزٕٞ كٝالها، اُغي٣ئ٤خ )ٝؽ
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كٝاله  750000ٓشوٝػبد ثز٣َٞٔ  2ًٝبٕ ٤ٌُِخ اُؼِّٞ اُ٘ظ٤ت األًجو ٜٓ٘ب ؽ٤ش ؽظِذ ػ٠ِ 

ٝأٍلو ػٖ ئٗشبء ٝؽلح ُِ٘شو اإلٌُزو٠ٗٝ ُِٔووهاد األًبك٤ٔ٣خ ث٤ٌِخ اُؼِّٞ ٝرط٣ٞو اُؼ٤ِٔخ 

٣خ ُِل٤٤ٖ٘ ٝاٌَُوربه٣خ ثوَْ اُغ٤ُٞٞع٤ب ٝئٗشبء ٓوًي ٓٞاهك ٍٝٝبئؾ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُز٤ٔ٘خ اُجشو

ٓزؼلكح ٝٓزؾق ُِلٞٗب أُظو٣خ ًٝنُي رط٣ٞو رؼ٤ِْ اُو٣بػ٤بد ٝرط٣ٞو ثوٗبٓظ رله٣ٌ ا٤ٔ٤ٌُبء 

اُؼؼ٣ٞخ ُطالة ٤ًِخ اُؼِّٞ ٝآفو ُزط٣ٞو ٓووهاد ا٤ٔ٤ٌُبء اُزؾ٤ِ٤ِخ ٝأف٤وا ئكفبٍ ٓووهاد اُؼِّٞ 

ٓشوٝػبد ُزط٣ٞو اُزؼ٤ِْ  3زوث٤خ. آب ٤ًِخ اُطت اُج٤طوٟ كول ؽظِذ ػ٠ِ اُج٤ئ٤خ ث٤ٌِخ اُ

اُج٤طوٟ ك٠ ٓغبٍ اُز٤ُٞل ٝٓغبٍ ؽت اُؾ٤ٞإ ٝرط٣ٞو رٌُ٘ٞٞع٤ب اُوهبثخ اُظؾ٤خ ػ٠ِ اُِؾّٞ. 

ٝكبى ٓؼٜل اٌَُو ثٔشوٝػ٤ٖ أؽلٛٔب ُزله٣ت اُل٤٤ٖ٘ ٝط٤بٗخ األعٜيح اُؼ٤ِٔخ ٝا٥فو ُزط٣ٞو 

الة اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ثبُٔؼٜل. ٝٓشوٝع ٤ًِخ اُزغبهح ُزله٣ت ٝرأ٤َٛ فو٣غ٠ أُووهاد اُلها٤ٍخ ُط

ا٤ٌُِخ أٓب ٤ًِخ اُظ٤لُخ كول ًبٕ ٓشوٝػٜب ُزط٣ٞو ٓووهاد اُؼِّٞ اُظ٤لال٤ٗخ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ ٝاُنٟ 

اٍلو ػٖ ئٗشبء ثوٗبٓظ عل٣ل  ُِظ٤لُخ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ  ث٘ظبّ اَُبػبد أُؼزٔلح. أٓب ٓشوٝع ٤ًِخ اُطت 

ٗشبء ٓوًيا ُِزله٣ت ػ٠ِ عواؽخ أُ٘بظ٤و ٝاُنٟ ٍبْٛ ك٠ ى٣بكح أُٜبهح اُؼ٤ِٔخ ُطِجخ ا٤ٌُِخ كٜٞ ئ

ٝؽِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ٝاُقو٣غ٤ٖ ا٣ؼب ٖٓ فالٍ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ أُزؼبهجخ. ٍٝبْٛ ٓشوٝع 

٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ػ٠ِ اٗشبء ثوٗبٓظ ؽالث٠ فبص ك٠ ٓغبٍ ا٤ٌُٔبرو٤ٗٝبد  ٝمُي ٖٓ فالٍ ٓشوٝع 

ط٣ٞو أُووهاد ا٤ٌُٔبرو٤ٗٝبد ُطالة ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ. ثبالػبكخ ُٔشوٝع اُزؼِْ اال٠ٗ ث٤ٖ ٤ًِز٠ ر

اُؾبٍجبد ٝأُؼِٞٓبد ثغبٓؼخ أ٤ٍٞؽ ٝعبٓؼخ اُوبٛوح. ٝأف٤وا ٓشوٝع ٝؽلح ثؾٞس اُج٤ُٞٞع٤ب 
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ؼل٣ل اُغي٣ئ٤خ ُز٤ٔ٘خ أُؼِٞٓبد ٝرؾ٤َٖ أُٜبهاد ك٠ ٓغبٍ اُج٤ُٞٞع٤ب اُغي٣ئ٤خ ٝاُنٟ اٍلو ػٖ اُ

 ٖٓ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ أُزولٓخ ك٠ ٛنا اُزقظض.

كؾظِذ ػ٠ِ  (TEMPUS)ىاك اٛزٔبّ اُغبٓؼخ ثٔشوٝػبد االرؾبك األٝهٝث٠  2002ٝك٠ 

٤ِٕٓٞ ٣ٞهٝ،  فَٔخ ٓشوٝػبد ًبٗذ ُٔل عَٞه اُزؼبٕٝ 22.25ٓشوٝػبد ثز٣َٞٔ هبهة  9

األهثؼخ ا٥فو٣ٖ ًبٗذ إلٗشبء اُؼ٤ِٔخ ٓغ االرؾبك األٝهٝث٠ ٝٗوَ ٗظْ كها٤ٍخ ٝشجٌبد ٓؼوكخ ٝ

كهعبد ػ٤ِٔخ ٓضَ كثِّٞ ؽوٞم اُطلَ ث٤ٌِخ اُزغبهح ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب ػِّٞ اٌَُو ثٔؼٜل اٌَُو ٝاكاهح 

 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ث٤ٌِخ اُٜ٘لٍخ.

ٝٓغ ثلء اإلػالٕ ػٖ ٓشوٝػبد االػزٔبك اُل٠ُٝ ُِٔؼبَٓ، اٍزطبػذ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ 

د ؽبثغ فبص ٛٔب ٝؽلح ثؾٞس اُج٤ُٞٞع٤ب اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓشوٝػ٤ٖ ك٠ أٍٝ كٝهح ُٞؽلر٤ٖ ما

٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ ٝرْ اػزٔبك أُؼ٤ِٖٔ ك٤ُٝب ٝكن أ٣يٝ   2.5اُغي٣ئ٤خ ٝٝؽلح ا٤ٔ٤ٌُبء اُزؾ٤ِ٤ِخ. ثز٣َٞٔ 

أؽلٛٔب ٖٓ فالٍ أُ٘ظٔخ األٓو٤ٌ٣خ الػزٔبك أُؼبَٓ  ISO17025""ه٤بً اُزؾب٤َُ اُـ٤و اُطج٤خ، 

"ILAC " ٌُٝ أُغٌِ اُٞؽ٠٘ ُالػزٔبك ٝا٥فو ث٘لٌ اُشٜبكح اُل٤ُٝخ ٖٓ ٖEGAC" ْٜٝأػوج ."

ٓشوٝػ٤ٖ ك٠ اُلٝهر٤ٖ اُواثؼخ ٝاُقبَٓخ ٌَُ ٖٓ ٤ًِخ اُيهاػخ "ٓؼَٔ األهاػ٠ ُِزؾ٤ِالد 

ٝاالٍزشبهاد اُل٤٘خ" ٝٓؼٜل األٝهاّ "ٓؼَٔ اُزلكن اُقِٟٞ" ثز٣َٞٔ ٓشبثٚ ٝرْ اػزٔبك ٓؼَٔ اُزلكن 

ٝٛٞ األٍٝ ٖٓ ٗٞػٚ ك٠   ISO15189"٠ ٓغبٍ كه٤ن، اُقِٟٞ ك٤ُٝب ٝكن أ٣يٝ "اُزؾب٤َُ اُطج٤خ ك

ٓظو أٓب ٓؼَٔ اُيهاػخ ُْ ٣زْ اػزٔبكٙ ُؼلّ ٝعٞك افزجبهاد ؽوك٤خ ك٠ ٓغبُٚ. ٝك٠ اُلٝهح 

ٓشبه٣غ ٌَُ ٖٓ اُطت "ٓؼَٔ اُطت اُشوػ٠"  ٝٓؼٜل األٝهاّ   3اَُبكٍخ ؽظِذ اُغبٓؼخ ػ٠ِ 
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٤ِخ"  ٝاُنٟ رلوك األف٤و ثبشبء ٓؼَٔ الٗشبء " ٓوًي ٗوَ اُلّ ٝٓشزوبرٚ"، "ٝؽلح ا٤ٔ٤ٌُبء اُزؾ٤ِ

افزجبهاد ًلبءح ك٤٘خ ألٍٝ ٓوح ثبُغبٓؼبد أُظو٣خ ٝمُي ثؼل ؽظُٞٚ ػ٠ِ االػزٔبك ٖٓ أُ٘ظٔخ 

ع٤٘ٚ، 1250000ًٔب مًو ٖٓ هجَ. ٝرْ ر٣َٞٔ ًَ ٖٓ أُشوٝػ٤ٖ ثٔجِؾ  ILAC"اُل٤ُٝخ "

ٓشوٝػٚ اُضبُش "ٓؼَٔ ا٤ٔ٤ٌُبء  ع٤٘ٚ. ك٠ اُلٝهح اَُبثؼخ  ؽظَ ٓؼٜل األٝهاّ ػ1500000٠ِ

اال٠ٌ٤٘٤ًِ" ٝؽظِذ ٤ًِخ اُطت ػ٠ِ ٓشوٝع "ٓؼَٔ اُؾٔغ اُٟ٘ٞٝ". ٝرْ اػزٔبك أُؼ٤ِٖٔ 

   ISO15189"ا٥فو٣ٖ ُٔؼٜل األٝهاّ ٝكن "اال٣يٝ اُل٠ُٝ ُِٔؼبَٓ اُطج٤خ، 

اُضبٓ٘خ  أُزؼبهجز٤ٖرلوكد عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ ثؾظُٜٞب ػ٠ِ ئص٠٘ ػشو ٓشوٝػب ك٠ اُلٝهر٤ٖ 

ٝاُزبٍؼخ اٍزؾٞىد ٤ًِخ اُطت ٜٓ٘ب ػ٠ِ رَؼخ ٓشوٝػبد ٠ٛٝ ٓؼَٔ اُٜوٓٞٗبد، ٓؼَٔ 

االفزجبهاد ا٤َُوُٝٞع٤خ ثج٘ي اُلّ، ٓؼَٔ رشق٤ض أٓواع أُ٘بػخ، ٓؼَٔ اال٤ٔ٤ٗب اُز٤ٌَو٣خ، 

ب اُغواؽ٤خ، ٤َ اُ٘يف ٝاُزغِؾ، ٓؼَٔ اُجبصُٞٞعٓؼَٔ ىهاػخ االَٗغخ ٝاُج٤ُٞٞع٤ب اُغي٣ئ٤خ، ٓؼٔ

َ ك٠ االٍزوالة ٝاالٓواع اُغ٤٘٤خ،  ٝٓؼَٔ اُزلكن اُقِٟٞ ثَٔزشل٠ اُغبٓؼخ.  ٓؼَٔ اُقِ

ٝٓٞفوا رْ اػزٔبك أٍٝ ٓؼ٤ِٖٔ ٤ٌُِخ اُطت ثشٜبكح اال٣يٝ اُطج٤خ ٝٛٔب ٓؼَٔ أٓواع أُ٘بػخ 

ٝٓؼَٔ اُٜوٓٞٗبد. ٝرولٓذ ثبه٠ أُؼبَٓ ثَٔز٘لارٜب  ُِٔغٌِ اُٞؽ٠٘ ُالػزٔبك. ٝك٠ اُلٝهح 

خ اُٜ٘لٍخ ػ٠ِ أٍٝ ٓشوٝع الػزٔبك ٓؼَٔ ٤ٌٓب٤ٌٗب اُزوثخ ٝاألٍبٍبد أٓب ٓؼٜل اُضبٓ٘خ ؽظِذ ٤ًِ

األٝهاّ كول ؽظَ ػ٠ِ ٓشوٝػ٤ٖ آفو٣ٖ ك٠ اُلٝهح اُزبٍؼخ ُزط٣ٞو ٝاػزٔبك ٓؼَٔ أٓواع اُلّ 

اَُوؽب٤ٗخ ٝٓؼَٔ كالالد األٝهاّ ٝاُٜوٓٞٗبد. ك٠ ؽ٤ٖ ؽظِذ ٤ًِخ اُطت اُج٤طوٟ ػ٠ِ 

ٔوًيٟ ٝٓؼبَٓ ٝؽلح ؽت األؽ٤بء أُبئ٤خ ٝرأ٤ِْٜٛ ُالػزٔبك ثبُلٝهح ٓشوٝػ٤ٖ ُزط٣ٞو أُؼَٔ اُ
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اُؼبشوح ٝاُز٠ ؽظِذ ك٤ٜب ٤ًِخ اُطت ػ٠ِ ٓشوٝع آفو ُزط٣ٞو ٓؼَٔ ا٤ٔ٤ٌُبء اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ. ٝثٜنا 

رٌٕٞ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ ؽظِذ ػ٠ِ أًجو ػلك ٖٓ ٓشبه٣غ اػزٔبك أُؼبَٓ ٝاُز٠ ٝطَ ػلكٛب ا٠ُ 

اكٟ اُغل٣ل هجَ ئٗلظبٍ  اُلوع ػ٠ِ ٓشوٝع رط٣ٞو ٓؼَٔ اُزؾب٤َُ ثؾظٍٞ ٤ًِخ اُؼِّٞ ثبُٞ 25

 % ٜٓ٘ب.40اُج٤ئ٤خ ثٔغٔٞع رغبٝى اُٞاؽل ٝصالص٤ٖ ٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ ٓظوٟ ٍبٛٔذ اُغبٓؼخ ثؾٞا٠ُ 

ٓشبه٣غ ُِٔشبهًخ  6اٍزطبػذ اُغبٓؼخ إٔ رؾظل  2011ٝػ٠ِ طؼ٤ل آفو ٝك٠ ػبّ 

شوٝع ػ٠ِ إٔ ٣زْ ر٤َِْ أُشوٝػبد فالٍ أُق ع٤٘ٚ ٓظوٟ ُِٔ 50اُطالث٤خ ثز٣َٞٔ ك٠ ؽلٝك  

 اُؼبّ اُلهاٍخ ٝٛنٙ أُشوٝػبد ٠ٛ:

رط٣ٞو أكاح كؼبُخ ٍٝو٣ؼخ ُغٔغ ا٥هاء ٝاٍزج٤بٗبد اُطالة فالٍ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ أٝ اُ٘لٝاد 

 ٓغ اُجش اُؾ٢ ُِٔؾبػواد ٓولّ ٖٓ ؽالة ٤ًِخ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٞٓبد.  

 بد ىهاػ٤خ ٗظ٤لخ ٖٓ ؽالة ٤ًِخ اُيهاػخ.اٍزـالٍ ٓقِلبد عبٓؼخ ا٤ٍٞؽ ٝرظ٤٘غ ث٤ئ

 ٓشوٝع أؽجبء ث٤طو٤٣ٖ ٓز٘و٤ِٖ ٖٓ ؽالة ٤ًِخ اُطت اُج٤طو١.

 اٗشبء ٌٓزجخ ٓوئ٤خ هه٤ٔخ ُِٔلبد اُل٤ل٣ٞ ٝاُظٞه اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأٗشطخ اُغٞكح )اُطت اُج٤طو١(  

ػَٔ ٗظبّ ٤ٌُٔ٘خ اٍزج٤بٗبد ٓووهاد ا٤ٌُِخ ٝرله٣ت ع٤ٔغ ؽالة ٤ًِبد ٝٓؼبٛل عبٓؼخ ا٤ٍٞؽ ػ٤ِخ 

 ٖٓ ؽالة ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ 

 ر٤ٔ٘خ هلهاد ؽالة ٤ًِبد اُطت ثغبٓؼبد اُظؼ٤ل ٓولّ ٖٓ ؽالة ٤ًِخ اُطت.    

(، 2012/2017ٝٓغ ثلء ر٘ل٤ن أُوؽِخ اُضبُضخ ُٔشوٝػبد اُزط٣ٞو )ٓوؽِخ اُؼُٞٔخ ٝاُز٤ٔي: 

ٝئكهاًبً ٖٓ ثوٗبٓظ اُزط٣ٞو أَُزٔو ٝاُزأ٤َٛ ُالػزٔبك أل٤ٔٛخ اُلٝه اُنٟ ٣غت إٔ روّٞ ثٚ ٓواًي 



 

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515جمهورية مصر العربية / جامعة أسيوط / رقم بريدى  - دليل النظام الداخمى لضمان الجودة بجامعة أسيوط
 26                  3218/3216/3215مى داخ  882 -888 -2354166،  تميفون    882 -888 -2371462تميفاكس                 

  

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

ػٔبٕ اُغٞكح ُِؾلبظ ػ٠ِ ٓب رْ ئٗغبىٙ فالٍ أُوؽِز٤ٖ األ٠ُٝ ٝاُضب٤ٗخ ٖٓ اُزط٣ٞو ٝر٤ٔ٘زٚ، 

ض٤خ ٝأُغزٔؼ٤خ، ٝػٔبٕ رؾون ٝرلؼ٤َ ٗظْ ٓزٌبِٓخ ُؼٔبٕ عٞكح أٗشطخ اُغبٓؼخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾ

ٝأُشبهًخ اُلؼبُخ ك٠ رؾو٤ن أٛلاف أُوؽِخ اُضبُضخ ثٔؾٞه٣ٜب اُؼُٞٔخ ٝاُز٤ٔي كول رْ اٍزؾلاس 

أُشوٝػبد اُز٘بك٤َخ ُز٤٤ٔي ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ٝؽظِذ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ ك٠ كٝهرٜب األ٠ُٝ 

، ٝأٍلود  %٤ِٓ40ٕٞ ع٤٘ٚ ٍبٛٔذ اُغبٓؼخ ثؾٞا٠ُ  20ٓشوٝػبد ثز٣َٞٔ ك٠ ؽلٝك  4ػ٠ِ 

ٓواًي ر٤ٔي ٠ٛ: ٓوًي اُز٤ٔي اُؼ٠ِٔ ك٠ اُزؼ٤ِْ اُطج٠ ث٤ٌِخ اُطت، ٓوًي اُز٤ٔي  3ػٖ ئٗشبء 

اُجؾض٠ ُِؼِّٞ ٓزؼلكح اُزقظظبد ث٤ٌِخ اُؼِّٞ، ٝٓوًي اُز٤ٔي اُجؾض٠ اُطج٠ ث٤ٌِخ اُطت. ٝهل ًبٕ 

بُش ٓوكٝك  ػ٠ِ ُِٔوًي االٍٝ ٓوكٝك ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٠ ؽ٤ٖ ًبٕ ُِٔوًي اُضب٠ٗ ٝاُض

اُؼ٤ِٔخ اُجؾض٤خ ثي٣بكح ػلك األثؾبس أُ٘شٞهح ك٤ُٝب ٖٓ ٗزبط ٛنٙ أُواًي ٝاُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ أُُٔٞخ 

 ثشٌَ ع٤ل.

ًٔب كبىد ٤ًِخ اُطت اُج٤طوٟ ثٔشوٝع ئٗشبء هبػلح ث٤بٗبد اٌُزو٤ٗٝخ ػٖ االٓواع ٝاالٝثئخ اُز٠ 

 ُٜنا أُشوٝع  ٓوكٝكٙ اُزطج٤و٠ ػ٠ِ أُغزٔغ.رظ٤ت اُضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ ثٔؾبكظخ أ٤ٍٞؽ.  ٝهل ًبٕ 

ٓشوٝػبد ُِٔشبهًخ اُطالث٤خ ُلػْ  7ٝك٠ ماد اُلٝهح اال٠ُٝ ؽظِذ عبٓؼخ ا٤ٍٞؽ ػ٠ِ  

 أُق ع٤٘ٚ ُِٔشوٝع اُٞاؽل. ك٤ٔب ٠ِ٣ ث٤بٕ ثٜنٙ أُشوٝػبد: 50اُز٤ٔيثز٣َٞٔ 

٤ٞإ ٝاالَٗبٕ ٓولّ ٖٓ ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ أُغزٔؼ٢ ك٢ ٓغبٍ االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ ٝاُؾلبظ ػ٢ِ طؾخ اُؾ

 ؽالة اُطت اُج٤طوٟ.
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اُٞؽلح اُطالث٤خ ُز٤ٔ٘خ أُٞاٛت ٝاالثلاع الٍزَ٘بؿ ٓغَٔبد ُزله٣ت ؽالة اُزٔو٣غ ٖٓ ؽالة 

 ٤ًِخ اُزٔو٣غ.

 اُغٞاُخ رإِٛي َُِٔزوجَ ٓولّ ٖٓ ؽالة اُزوث٤خ اُو٣بػ٤خ ثبُٞاكٟ اُغل٣ل

 ّ ٖٓ ؽالة اُٜ٘لٍخأٌُزجخ أُوئ٤خ ٝاُوه٤ٔخ الػٔبٍ ر٘ل٤ن أُجب٢ٗ ٓول

 ئػبكح رل٣ٝو ٓقِلبد اُٜلّ الٍزقلآٜب ك٢ اػٔبٍ اُطوم ٖٓ ؽالة اُٜ٘لٍخ

ه٤بً َٗجخ رِٞس اُٜٞاء ٝاُؼٞػبء ك٢ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ)ٝهُ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ٝاُغبٓؼخ( ٝأٍجبثٜب 

 ٝؽوم ٌٓبكؾزٜب ٓولّ ٖٓ ؽالة اُٜ٘لٍخ

َُٔزشل٤بد اُزطٞػ٤خ ٓولّ ٖٓ ٓؾطبد أُؼِٞٓبد ٝفلٓخ أُوػ٠ ٝرله٣ت اُطالة ػ٢ِ فلٓبد ا

 ؽالة اُطت

صْ ؽظِذ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ ػ٠ِ صالصخ  ٓشوٝػبد ر٤ٔي أفوٟ ك٠ اُلٝهح اُضب٤ٗخ اُز٠ ؽوؽزٜب ٝؽلح 

٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ شِٔذ ٛنٙ أُشوٝػبد ئٗشبء ٓوًي اإلربؽخ  14 رغبٝىئكاهح أُشوٝػبد ثز٣َٞٔ 

ٞؽ أُز٤ٔي ُززجغ عٞكح األك٣ٝخ ٝ ٓوًي اُؾ٣ٞ٤خ ٝاُزٌبكإ اُؾ١ٞ٤ ث٤ٌِخ اُظ٤لُخ،  ٓوًي عبٓؼخ أ٤ٍ

 ٓز٤ٔي ُغٞكح اُقلٓبد اُظؾ٤خ ثَٔزشل٤بد عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ. 

أ٣ؼب ؽظِذ ٤ًِخ ا٥كاة ػ٠ِ ٓشوٝع رط٣ٞو ٗظْ رو٣ْٞ اُطالة ٝاالٓزؾبٗبد ك٠ اُلٝهح اُواثؼخ 

 اُز٠ ؽوؽزٜب ٝؽلح ئكاهح أُشوٝػبد.

ٞٓبد كبىد اُغبٓؼخ ثبُٔشوٝػبد ٝٓغ ثلا٣خ ؽوػ ٓشوٝػبد  رط٣ٞو ٗظْ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِ

ا٥ر٤خ: هكغ ًلبءح شجٌخ ٝٓوًي ٓؼِٞٓبد اُغبٓؼخ، اُزٌبَٓ ٝاُوثؾ ث٤ٖ رطج٤وبد ٗظْ أُؼِٞٓبد 
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اإلكاه٣خ، اٍزٌٔبٍ رلؼ٤َ ٝرشـ٤َ اُجٞاثبد االٌُزو٤ٗٝخ، ئربؽخ أُؾزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ االٌُزو٢ٗٝ، 

 أٌُزجخ اُوه٤ٔخ، اُزله٣ت ػ٢ِ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد

ٝؽلح رٌُ٘ٞٞع٤خ ثز٣َٞٔ ٤ِٕٓٞ  12ؽلاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٤ٌُِبد اُغبٓؼخ: ٝاُنٟ اٍلو ػٖ اٗشبء اُٞ

 -اُؾبٍجبد ٝأُؼِٞٓبد  -اُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ  -ٍٝزٔبئخ ٍٝجغ ٝػشوٕٝ أُلب ثب٤ٌُِبد االر٢: اُٜ٘لٍخ 

اُطت  -اُظ٤لُخ  –اُطت  –اُيهاػخ  –اُؼِّٞ  –ا٥كاة  –اُزوث٤خ ثأ٤ٍٞؽ  -اُزوث٤خ كوع اُٞاك١ 

اُزوث٤خ اُو٣بػ٤خ ٝ ٣زْ رغل٣ل أُشوٝػبد ًَ ػبّ ٓب٢ُ ثٔٞاكوخ أُغٌِ االػ٢ِ  -اُج٤طو١ 

 ُِغبٓؼبد ٝعبٓؼخ أ٤ٍٞؽ.
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 كهُبد ويؼبهذ اجلبيؼخ انىت حصهذ ػهً األػزًبد:
اُزط٣ٞو أَُزٔو ٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك ث٘لا ٣٘ض ػ٠ِ ػوٝهح إٔ رزولّ  رؼٔ٘ذ ٓشوٝػبد

ا٤ٌُِبد ك٠ ٜٗب٣خ أُشوٝع ُإلػزٔبك ٖٓ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاإلػزٔبك ٣ٝٞػؼ 

 اُز٠ أػزٔلد ٝربه٣ـ ئػزٔبك ًَ ٜٓ٘ب اُغبٓؼخ اُغلٍٝ اُزب٠ُ ٤ًِبد 

 ربسَخ ئَزهبء انصالحُخ انمشاس انكهُخ و

 14/2/2022 رغل٣ل اإلػزٔبك اُؼِّٞ 1

 19/7/2022 رغل٣ل اإلػزٔبك اُظ٤لُخ 2

 27/10/2021 رغل٣ل اإلػزٔبك اُطت اُج٤طوٟ 3

 12/7/2017 ئػزٔبك *اُطت 4

 12/7/2012 ئػزٔبك اُيهاػخ 5

 10/10/2012 ئػزٔبك اُزوث٤خ 6

 7/11/2012 ئػزٔبك ا٥كاة 7

 27/6/2021 ئػزٔبك ٓؼٜل ع٘ٞة ٓظو ُألٝهاّ 2

 14/2/2019 ئهعبء اُٜ٘لٍخ 9

 29/7/2023 ئػزٔبك اُؾبٍجبد ٝأُؼِٞٓبد 10

 25/6/2023 ئػزٔبك اُزٔو٣غ 11

  31/10/2012ّرْ رغل٣ل ئػزٔبك ٤ًِخ اُطت ثغَِخ ٓغٌِ ئكاهح ا٤ُٜئخ ثزبه٣ـ 

 



 

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515جمهورية مصر العربية / جامعة أسيوط / رقم بريدى  - دليل النظام الداخمى لضمان الجودة بجامعة أسيوط
 38                  3218/3216/3215مى داخ  882 -888 -2354166،  تميفون    882 -888 -2371462تميفاكس                 

  

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

 حصىل اجلبيؼخ ػهً شهبدح اجلىدح نهدهبص اإلداسي: 
رَؼ٠ عبٓؼخ أ٤ٍٞؽ  ا٠ُ رؾو٤ن هٍبُزٜب ٖٓ فالٍ رط٣ٞو ٓإٍَبرٜب ٝعٜبىٛب اإلكاهٟ. 

٣ٝزٔزغ اُغٜبى اإلكاهٟ ثبُغبٓؼخ ثبَُٔؼخ اُط٤جخ ٝرٞاكو اٌُٞاكه اإلكاه٣خ أُإِٛخ فالٍ اُؼوٞك 

 أُبػ٤خ.  

اهح ( ئك20( ئكاهح ٓوًي٣خ  ٝػلك )1هبٓذ اُغبٓؼخ ثزطج٤ن ٓؼب٤٣و اُغٞكح اُشبِٓخ ك٠ ػلك )

( ئكاهح كوػ٤خ ٖٓ اُغٜبى اإلكاهٟ ثبُغبٓؼخ ٝهل ؽظِذ اُغبٓؼخ ػ٠ِ شٜبكح 65ػبٓخ ٝػلك )

 .2015َُ٘خ  9001األ٣يٝ 

ػول كٝهاد رؼو٣ل٤خ  رضًُذ إعزشاريجيخ رطٕيش انجٓبص اإلداسٖ ثبنجبيؼخ األَشطخ انزبنيخ:

ؼخ، رله٣ت اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ ُٔلّٜٞ اُغٞكح ٝر٤ٜئخ أُ٘بؿ إلٗشبء ٝرطج٤ن ٗظبّ ئكاهح اُغٞكح ثبُغبٓ

، 2015َُ٘خ  9001ػ٠ِ ثوآظ ٝكٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ ػَٔ ُِزٞػ٤خ ثبُٔٞاطلخ اُو٤ب٤ٍخ أ٣يٝ 

ػَٔ كٝهاد رله٣ج٤خ ُِغٜبى اإلكاهٟ  ٝكن  ٓؼب٤٣و اُغٞكح، ئكفبٍ أعٜيح أٌُج٤ٞرو ػ٠ِ ٗطبم 

ئػلاك هبئٔخ اُٞصبئن أُطِٞثخ  ٝاٍغ ك٠ اإلكاهاد ُزؾ٤َٖ األكاء اُٞظ٤ل٠ ٝؽلع ٝٓؼبُغخ اُج٤بٗبد،

ُ٘ظبّ ئكاهح اُغٞكح ، رْ أهشلخ اُج٤بٗبد اُقبطخ ثغ٤ٔغ اإلكاهاد ثبٍزقلاّ ثوٗبٓظ األهشلخ 

 اإلٌُزو٤ٗٝخ، رؾل٣ل اإلعواءاد ٝاُزؼ٤ِٔبد اُقبطخ ثبإلكاهاد أَُزٜلكخ،  
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 انغًبد انشئُغُخ نؼًهُخ ضًبٌ اجلىدح : 
ُٔؼبٛل أُقزِلخ ٠ٛ أَُئُٞخ ػٖ رول٣ْ ثوآظ اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ اُغبٓؼخ ٓزٔضِخ ك٠ ا٤ٌُِبد ٝ ا -

ثٜب ، ًٝنُي ػٖ افز٤به أُؼب٤٣و االًبك٤ٔ٣خ ٝ ٗظْ اُغٞكح ُجوآغٜب اُز٠ رزٞاكن ٓغ 

 أُؼب٤٣و اُو٤ٓٞخ.

ػ٘لٓب ٣زْ رط٣ٞو ٗظْ كاف٤ِخ ُؼٔبٕ اُغٞكح ، ٣غت إ رٞكو ٛنٙ اُ٘ظْ ٓؼِٞٓبد ًبك٤خ  -

 الٟ كؾض فبهع٠.

ُزو٣ْٞ اُنار٠ أُج٠٘ ػ٠ِ األكُخ اُنٟ روّٞ ثٚ أُإٍَبد ٣ؼزجو ٓؾٞه٣بً ُؼ٤ِٔبد إ ا -

 أُواعؼخ اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ.

 ٣زْ اٍزقلاّ ٓواعؼخ اُ٘ظواء اُقبهع٤٤ٖ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ئؽٌبّ ٓج٤٘خ ػ٠ِ األكُخ. -
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 جلبيؼخرغىَش َظى ضًبٌ اجلىدح انذاخهُخ فً كهُبد ا

 يمذيخ:

ُِغٞكح ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٗبثؼب ٖٓ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُزؾ٤َٖ َٓزٟٞ اُجوآظ اُ٘ظبّ اُلاف٠ِ 

اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٠ رولٜٓب. ٛنا اُ٘ظبّ ٣زؼٖٔ ٓزبثؼخ األكاء، رؾل٣ل كه٤ن ُِٔؼٞهبد  ٝاُوظٞه ك٠ اُؼ٤ِٔخ 

اُزؼ٤ٔ٤ِخ. ٣ٝغت إٔ ٣ولّ اُ٘ظبّ ٓوزوؽبد ُِزط٣ٞو ٝٓؼبُغخ ٗوبؽ اُوظٞه. ٣غت إٔ ٣زٞكو ُلٟ 

 لاف٠ِ ٤ٍبٍبد ٝإٔ ٣زْ اُزط٣ٞو ٝرِج٤خ اإلؽز٤بعبد ٝكن ٗظبّ أ٣ُٞٝبد.اُ٘ظبّ اُ

٣َزؼوع ٛنا اُغيء ٖٓ اُل٤َُ ا٤َُبم اُؼبّ اُنٟ ٣زْ ٖٓ فالُٚ رشغ٤غ ا٤ٌُِبد ٝأُؼبٛل 

أُقزِلخ ػ٠ِ رط٣ٞو ٗظٜٔب اُلاف٤ِخ ُؼٔبٕ اُغٞكح ًٔب ٣وّٞ ثزؼو٣ق اُ٘ظْ، ٣ٝؼط٠ ٓولٓخ ػٖ 

ٝاُ٘ٔبمط أُزبؽخ ك٠ ٓالؽن اُل٤َُ ٝأف٤واً ٣ؼوع ٜٓ٘غبً ُزط٣ٞو ٛنٙ اُل٤َُ اإلهشبكٟ اُزلظ٠ِ٤ 

اُ٘ظْ ٣ٌٖٔ ٤ٌُِِبد اُز٠ ٓب رياٍ رقطٞ فطٞارٜب األ٠ُٝ ك٠ ٓغبٍ ٛنا اُزط٣ٞو إٔ رطجوٚ ك٠ اُلزوح 

 االٗزوب٤ُخ.
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 انغُبق انؼبو :  

بً ك٠ ٓظو ػزٔبك ك٠ اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ اُغبهٟ رط٣ٞوٛب ؽب٤ُإلٕ ػ٤ِٔبد ػٔبٕ اُغٞكح ٝ ائ

أُبٗؾخ ُِٔإَٛ، َٓئ٤ُٞخ أُؾبكظخ ٝ اُزؾ٤َٖ أَُزٔو  اُزؼ٤ٔ٤ِخ رؼغ ػ٠ِ ػبرن أُإٍَبد

ًبك٤ٔ٣خ ُجوآغٜب أُزٞاكوخ ٓغ أُؼب٤٣و اُو٤ٓٞخ ٝ ُغٞكح كوص اُزؼِْ اُز٠ رولٜٓب . ألُِٔؼب٤٣و ا

اُغٞكح ئ٠ُ  ٝ رز٤ؼ اُلزوح االٗزوب٤ُخ ٌَُ أُإٍَبد كوطخ رط٣ٞو أٗظٔزٜب اُلاف٤ِخ ُؼٔبٕ

اُلهعخ اُز٠ رؼٖٔ أُإٍَخ ػ٘لٛب عٞكح ػب٤ُخ ٝ رَزط٤غ ٖٓ فالُٜب ئًزَبة صوخ أُغزٔغ 

ٓغ فو٣غ٤ٜب . ٝ ٣ؼزجو أؽل أْٛ شوٝؽ االػزٔبك ٛٞ إٔ رٌٕٞ ٗظْ أُإٍَخ اُلاف٤ِخ ُؼٔبٕ 

 . ٚاُغٞكح كؼبُخ ثشٌَ ٣ٌٖٔ ئصجبر

 يهخص خصبئص َظى ضًبٌ اجلىدح انذاخهُخ

اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ٝػ٤ِٔخ اُزؾ٤َٖ أَُزٔو ًِٜب رزطِت ٖٓ ك٠ ٓإٍَبد ٞكح غاُكاهح ئئٕ  -1

أُإٍَخ ٓلفالً ٗظب٤ٓبً ، اُـوع اُوئ٠َ٤ ٓ٘ٚ ٛٞ أُؾبكظخ ػ٠ِ رؾ٤َٖ َٓزٟٞ 

فوٟ اُز٠ رإصو ػ٤ِٜب . ٝ ٣زؼٖٔ ٓضَ ٛنا اُ٘ظبّ رؾل٣ل ألاُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اُؼ٘بطو ا

ُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝ رظ٤ْٔ ٝ رطج٤ن ٝٓواعؼخ َٓزٟٞ اُغٞكح ٝ اُ٘زبئظ أَُزٜلكخ ٖٓ ا

عواءاد، ٝ رط٣ٞو هٞاػل اُج٤بٗبد أُالئٔخ ، ٛنا ئ٠ُ ئأكٝاد ػٔبٕ اُغٞكح ٖٓ ٗٔبمط ٝ 

 ٝٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ كؼبُخ.  عبٗت ٍٝبئَ عٔغ
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٣غت إٔ ٣َزل٤ل ٖٓ ٛنا أُلفَ اُ٘ظب٠ٓ اُطالة )أُزٞهؼٕٞ ٝ اُؾب٤ُٕٞ( ٝ اُقو٣غٕٞ  -2

 اُزقوط ك٤ٔب ٣زؼِن ثجوآظ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاألٗشطخ األًبك٤ٔ٣خ أُزظِخ ثٜب، ؽل٣ضٞ 

 كاء،ألكاء اُلٝه٣خ ، ٝ ٓزبثؼخ األٝمُي ٖٓ فالٍ ٝػٞػ اُ٘زبئظ أَُزٜلكخ ، ٝ روبه٣و ا

ػبكخ ئ٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ ٗوبؽ إلٝاُزؾل٣ل اُله٤ن ُِٔٔبهٍبد اُغ٤لح اُز٠ ٣ٌٖٔ ٗشوٛب ، ثب 

ٓؼٞهبرٚ ، ٝ ؽوػ ٓوزوؽبد ُِزط٣ٞو ٝاُزؾ٤َٖ ٝ ٍزٌٕٞ أُإٍَخ  اُؼؼق ك٠ اُزؼِْ ٝ

       ُزط٣ٞو ٤ٍبٍزٜب،  خهاد ٓج٤٘خ ػ٠ِ األكُاأًضو كؼب٤ُخ ئما ًبٗذ هبكهح ػ٠ِ ارقبم هو

ؽز٤بعبد ٝرو٤٤ْ أُقبؽو، ٝٓزبثؼخ رؾل٣ل ٝر٘ل٤ن إلٝرؼل٣َ أ٣ُٞٝبرٜب ُِزؾ٤َٖ ث٘بء ػ٠ِ ا

ٓٞهغ رزٌٖٔ ٖٓ فالُٜب ئصجبد ٗظٜٔب اُلاف٤ِخ ٤ٍبٍبد اُزط٣ٞو. ٍٝزٌٕٞ أ٣ؼبً ك٠ 

 َُِٔزل٤ل٣ٖ أُؼ٤٤ٖ٘ ثٜب.

 رغىَش َظى و ػًهُبد ضًبٌ اجلىدح فً ادلإعغبد

إلكاهح  ُزط٣ٞو ٗظْ ٝػ٤ِٔبد ػٔبٕ اُغٞكح ٣وزوػ ئرجبع أُلفَ اُزب٠ُ أُزلهط ك٠ فطٞاد     

 اُغٞكح:

 ًبك٤ٔ٣خ ُِقوع٤ٖ(أل)ٓضالً: رؾ٤َٖ أٌُبٗخ ا ؟ٓب ٛٞ اُـوع اُوئ٠َ٤ ،رؾل٣ل االٛلاف اُجؼ٤لح -1

ؽواف ألفوٕٝ )ٓقزِق عٔبػبد أَُزل٤ل٣ٖ(،  ٝٛٞ ػجبهح ػٖ رٞهؼبد ا٣٥ؾلك ٓب ٣٘زظوٙ ا -2
 :ٓضَل٣ٖ( أُؼ٤٘خ )أَُزل٤

 ٕ.ٕٞ اُٜ٘بئ٤ٕٝ أَُزل٤لٞاُطالة ٝ اُقو٣غ -

 أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ. -

 اُغٜبد اُزٞظ٤ل٤خ ُِقو٣غ٤ٖ. -

 اُز٣َٞٔ.ٓ٘ظٔبد  -

 ٕ )ٓضال: ٓٞهكٟ أعٜيح ٝ ثوآظ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد(.ٝأُٞهك -
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اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ػٖ أُٔبهٍبد اُغ٤لح أُؼبطوح ك٠ ٓغبٍ ئكاهح اُغٞكح، ٣ٌٖٝٔ  -3

هشبكٟ أُٞعٞك ك٠ أُالؽن ٝك٠ ُٞائؼ اُغبٓؼخ ماد اُظِخ، ٝكهاٍخ إلكهاٍخ اُل٤َُ ا

 رجبع ػٞاثؾ االػزٔبك.ئصبه أُزورجخ ػ٠ِ أُإٍَخ ٖٓ ٥ا

٣زج٠٘ ٖٓ ؽ٤ش أُجلأ اُل٤َُ االهشبكٟ أُزبػ ُ٘ظبّ االكاهح ك٠ أُإٍَخ، ٣ٝووه ٓب ئما ًبٗذ  -4

أٝ   (iso9001/2000) ٣يٝألأُإٍَخ رَؼ٠ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ شٜبكح ك٠ ئكاهح اُغٞكح ٓضَ ا

به اُي٠٘ٓ ؽإلفو ، ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٖٓ ٓ٘ظٔخ ٤ٜ٘ٓخ ٓزقظظخ ، صْ ٣ؾلك اآػزواف ئٟ أ

 اُالىّ ُِزولّ ثطِت ُِؾظٍٞ ػ٠ِ اػزٔبك ا٤ُٜئخ.

اُؾظٍٞ ػ٠ِ ئهشبكاد ػٖ ٓٞػٞػبد ٓؾلكح ػٖٔ ئكاهح اُغٞكح، َٓزقلٓبً ٝهُ اُؼَٔ   -5

فوٟ ماد اُظِخ اُز٠ رلػْ رط٣ٞو اُ٘ظْ ٝ اُزط٣ٞو ا٠ُٜ٘ٔ )شبٓالً رله٣ت ألٝاُجوآظ ا

 ٤ٛئخ أُٞظل٤ٖ(.

اُلغٞاد ث٤ٖ ٗظبّ ئكاهح اُغٞكح ٝ ٓزطِجبد اػزٔبك ا٤ُٜئخ ٝ  ٣ؼوف اُٞػغ اُؾب٠ُ ، ٝرؾل٣ل -6

 اٟ شٜبكاد أفوٟ رقزبه ُِؾظٍٞ ػ٤ِٜب .

  رؾل٣ل اُقطٞادُٝٝزط٣ٞو اُؼ٤ِٔبد  6رؼل فطخ َُل اُلغٞاد اُز٠ رْ رؾل٣لٛب ك٠ اُقطٞح  -7

ػٔبٍ اُالىٓخ َُل اُلغٞاد ٝرقظض أُٞاهك اُالىٓخ ُٜنٙ االػٔبٍ ٝرؾلك ألٝا

 د.أَُئ٤ُٞب

 ر٘ل٤ن اُقطخ. -2

 ٗشطخ اُٜبٓخ ٝ ٣وبً أصوٛب .أل٣ؾزلع ثَغَ ُ -9
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 انشعبنخ
Mission 

 

 األهذاف اإلعرتارُدُخ
  Strategic Objectives 

 
 انربايح انزؼهًُُخ

Academic Programs 

 

 ادلؼبَري األكبدميُخ  
(Benchmarks)  Academic 

Standards  

 ادلغزهذفخادلخشخبد انزؼهًُخ 
Intended Learning Outcomes 

 

 رىصُف ورمشَش انربَبيح
 Program(s) Spec. and Report    

 

 رىصُف ورمشَش ادلمشس
Courses Spec. and Report 

 

Internal Quality 

Assurance System 

 

(Benchmarks) 
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 واإلػزًبدادلصغهحبد وادلفبهُى ادلزذاونخ فً ػًهُبد انزمىَى 

ًحَ ٜٓ٘حب،  ػ٘ل اٍزقلاّ ٛنٙ أُلب٤ْٛ ٝأُظطِؾبد رإًل ا٤ُٜئخ ػ٠ِ أُؼب٢ٗ أُٞػحؾخ أٓحبّ 

ِلحخ كح٢ ٓواعحغ زٓق ٝا٤ُٜئخ ػ٠ِ كها٣خ ثإٔ ثؼغ ٛنٙ أُلب٤ْٛ ٝأُظطِؾبد هل ٣ٌحٕٞ ٝهك ثٔؼحبٕ 

أُلححححب٤ْٛ  أٝ أكُححححخ أفححححوٟ. ٝرإًححححل ا٤ُٜئححححخ ػِحححح٠ ػححححوٝهح االُزححححياّ ثبُٔؼححححب٢ٗ أُٞػححححؾخ ُٜححححنٙ 

 ٝأُظطِؾبد ػ٘ل اٍزقلآٜب ك٢ أُواؽَ أُقزِلخ ُؼ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ٝاالػزٔبك. 

 يإعغخ انزؼهُى انؼبيل: 
ثٔإٛحَ  ٢ٛ أ١ ٤ًِخ أٝ ٓؼٜحل ػحبٍ أٝ ٤ًِحخ ربثؼحخ ُغبٓؼحخ األىٛحو روحلّ ثحوآظ رؼ٤ٔ٤ِحخ رزؼِحن 

 أٝ اإلعبىح اُؼ٤ِب(. ػ٢ِٔ ػبٍ )ثٌبُٞه٣ًٞ أٝ ٤َُبٌٗ( أٝ كهعخ أػ٠ِ )كثِّٞ/ ٓبعَز٤و/ كًزٞهاٙ 

 انشعبنخ:
رؾلك ثٞػٞػ ٜٓبّ ٝكٝه أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِحخ كح٠ رطح٣ٞو أُغزٔحغ أُؾح٤ؾ ٠ٛ كووح ٓقزظوح 

ٝاُٞؽٖ ٝمُي ك٠ ػٞء األٛلاف اإلٍزوار٤غ٤خ. ٣غت إٔ ٣زٞكو ٌَُ ٓإٍَحخ رؼ٤ٔ٤ِحخ هٍحبُخ ٌٓزٞثحخ 

ًٔححب ٣غححت إٔ رٜححلف ًبكححخ ٝٓؼِ٘ححخ ٣ٝغححت إٔ رزٞاكححن هٍححبُخ ا٤ٌُِححخ أٝ أُؼٜححل ٓححغ هٍححبُخ اُغبٓؼححخ 

األٗشطخ اُز٠ روّٞ ثٜب أُإٍَخ اُح٠ رؾو٤حن هٍحبُزٜب. ٣غحت إٔ ٣ٌحٕٞ ٗحض اُوٍحبُخ ٝاػحؼ ٝشحبَٓ 

 ثؾ٤ش ٣زؼٖٔ ثغبٗت اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ كٝه أُإٍَخ ك٠ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝفلٓخ أُغزٔغ.

خ أٝ ٣غت ئػالٕ اُوٍبُخ ثطحوم ٓزؼحلكح ًٔحب ٣غحت ٓواعؼحخ اُوٍحبُخ ٝرؾحل٣ضٜب ًحَ كزحوح ى٤٘ٓح

 ػ٘ل ئكفبٍ ٜٓبّ ئػبك٤خ أٝ رٞعٜبد عل٣لح ُٔإٍَخ.  



 

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515جمهورية مصر العربية / جامعة أسيوط / رقم بريدى  - دليل النظام الداخمى لضمان الجودة بجامعة أسيوط
 38                  3218/3216/3215مى داخ  882 -888 -2354166،  تميفون    882 -888 -2371462تميفاكس                 

  

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

 اجملبنظ احلبكًخ: 
اُز٘ظ٤ٔح٢  وػ٤خ أَُحزٔلح ٓحٖ ا٤ٌُٜحَ شحرِي أُغبٌُ اُو٤ٍٔخ ُِٔإٍَخ اُز٢ رزٔزغ ثبَُِطخ اُ

ٝارقحححبم  ُِٔإٍَحححخ، ُٜٝحححب ؽحححن اػزٔحححبك ا٤َُبٍحححبد ٝاُجحححوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِحححخ ٝأُوحححوهاد ٝأُٞاىٗحححبد، 

ًٔححب رزؼححٖٔ ( ماد اُؼالهححخ )ٓغححبٌُ األهَححبّ اُؼ٤ِٔححخ، ٓغِححٌ ا٤ٌُِححخ/ أُؼٜححلاُوححواهاد اُز٘ل٤ن٣ححخ 

 خ )ٓغٌِ اُغبٓؼخ/ األًبك٤ٔ٣خ(. َأُغبٌُ اُو٤ٍٔخ ُِغٜخ اُزبثؼخ ُٜب أُإٍ

 ضًبٌ خىدح انزؼهُى:  
وخ ٓغ هٍبُخ أُإٍَخ ك٣وظل ثٚ رِي اُؼ٤ِٔخ اُقبطخ ثبُزؾون ٖٓ إٔ أُؼب٤٣و األًبك٤ٔ٣خ أُزٞا

أُ٘بظوح ُٜب، ٍحٞاء  أُؼب٤٣وهل رْ رؾل٣لٛب ٝرؼو٣لٜب ٝرؾو٤وٜب، ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُن١ ٣زٞاكن ٓغ  اُزؼ٤ٔ٤ِخ

ػِحح٠ أَُححزٟٞ اُوحح٢ٓٞ أٝ اُؼححب٢ُٔ، ٝإٔ َٓححزٟٞ عححٞكح كححوص اُححزؼِْ ٝاُجؾححش اُؼِٔحح٢ ٝأُشححبهًخ 

أُغزٔؼ٤ححخ ٝر٤ٔ٘ححخ اُج٤ئححخ رؼزجححو ٓالئٔححخ، أٝ رلححٞم رٞهؼححبد ًبكححخ أٗححٞاع أَُححزل٤ل٣ٖ اُٜ٘ححبئ٤٤ٖ ٓححٖ 

 اُقلٓبد اُز٢ رولٜٓب أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ. 

 االػزًبد: 
٣وظححل ثححٚ االػزححواف اُححن١ رٔ٘ؾححٚ ا٤ُٜئححخ اُو٤ٓٞححخ ُؼححٔبٕ عححٞكح اُزؼِحح٤ْ ٝاالػزٔححبك ُِٔإٍَححخ 

٤و ُِٔؼحب٣اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ئما رٌٔ٘ذ ٖٓ ئصجحبد إٔ ُحل٣ٜب اُوحلهح أُإٍَح٤خ، ٝرؾوحن اُلبػ٤ِحخ اُزؼ٤ٔ٤ِحخ ٝكوحب 

ُل٣ٜب ٖٓ األٗظٔخ أُزطٞهح اُز٢ رؼحٖٔ اُزؾَح٤ٖ ٝاُزؼي٣حي أَُحزٔو أُؼزٔلح ٝأُؼِ٘خ ٖٓ ا٤ُٜئخ، ٝ

 ُِغٞكح. 
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 (: NARSادلؼبَري األكبدميُخ انمىيُخ انمُبعُخ )
أُؼحححب٤٣و األًبك٤ٔ٣حححخ ُِجحححوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِحححخ أُقزِلحححخ ٝاُزححح٢ أػحححلرٜب ا٤ُٜئحححخ ثبالٍحححزؼبٗخ ثقجحححواء 

ٓزقظظحح٤ٖ ٝٓٔضِحح٤ٖ ُٔقزِححق هطبػححبد أَُححزل٤ل٣ٖ. ٝرٔضححَ ٛححنٙ أُؼححب٤٣و اُؾححل األكٗحح٠ أُطِححٞة 

 رؾو٤وٚ ُالػزٔبك. 

 ادلؼبَري ادلؼزًذح: 

خ ٝرؼزٔححل ٓححٖ ا٤ُٜئححخ، ثشححوؽ إٔ ٣ٌححٕٞ َححأُؼححب٤٣و األًبك٤ٔ٣ححخ اُو٤بٍحح٤خ ٝاُزحح٢ رزج٘بٛححب أُإٍ

أُؼحب٤٣و األًبك٤ٔ٣حخ ٛح٠ هبئٔحخ َٓزٞاٛب أػ٠ِ ٖٓ اُؾل األك٠ٗ ُِٔؼحب٤٣و األًبك٤ٔ٣حخ اُو٤ٓٞحخ اُو٤بٍح٤خ. 

ٖٓ أُؼب٤٣و ٣زْ ئهواهٛب ػٖ ؽو٣ن أُإٍَخ ٣ٝزْ اإلٍزوشبك ػٖ ؽو٣ن ٓواعؼ٤ٖ فبهع٤٤ٖ. ٣غحت 

ٜٔححبهاد أٝ اُغححلاهاد اُزحح٠ ٣غححت إٔ ٣ٌزَححجٜب إٔ رزؼححٖٔ أُؼححب٤٣و اُؾححل اإلكٗحح٠ ٓححٖ أُؼححبهف ٝاُ

اُقو٣ظ ٖٓ اُجوٗبٓظ ٝمُي ثٔب ٣ؾون هٍبُخ أُإٍَخ.  ٣حزْ رو٤ح٤ْ أُؼحب٤٣و األًبك٤ٔ٣حخ ثطحوم ٓقزِلحخ 

ٜٓ٘ححب أُوبهٗححخ ٓححغ ٓؼححب٤٣و ٓوعؼ٤ححخ، رو٤حح٤ْ اُطححالة، روححلّ اُطححالة كحح٠ اُجوٗححبٓظ، ئٗغححبىاد اُطححالة 

 زل٤لٕٝ ُِقو٣غ٤ٖ ٖٓ ؽ٤ش عٞكح األكاء. ٝكوص اُزٞظق ٝاُزوه٠ ُِقو٣غ٤ٖ، رو٤٤ْ أَُ
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 Benchmarks انؼاليبد ادلشخؼُخ:

ٛحح٠ ٗوححبؽ ٓوعؼ٤ححخ اُزحح٠ ٣ححزْ أُوبهٗححخ ث٤ٜ٘ححب ٝثحح٤ٖ أُؼححب٤٣و ٝعححٞكح اُجوٗححبٓظ.  ٝاُؼالٓححبد 

أُوعؼ٤ححخ رٔضححَ رٞهؼححبد ػبٓححخ ؽححٍٞ َٓححزٟٞ اإلٗغححبى ُِٔؼححب٤٣و األًبك٤ٔ٣ححخ ٝأُٞاطححلبد اُؼبٓححخ 

ؼ٤ٖ.اُـححوع اَُبٍحح٠ ُ٘ظححٞص اُؼالٓححبد أُوعؼ٤ححخ أٜٗححب رَححبػل أُزٞهؼححخ ُِقححو٣ظ كحح٠ رقظححض ٓ

ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ك٠ رظ٤ْٔ ٝئػزٔبك ثوآظ اُلهاٍخ ًٔحب رَحبػل أُحواعؼ٤ٖ األًحبك٤٤ٔ٣ٖ ػ٘حل 

 ٓواعؼخ أُؼب٤٣و.

 يؼبَري انزمىَى واالػزًبد: 
ػزٔحبك ٓإٍَحبد اُزؼِح٤ْ اُؼحب٢ُ، ثبالٍحزؼبٗخ ثحبُقجواء ئٝ  أُؼب٤٣و أُؼلح ٖٓ هجَ ا٤ُٜئخ، ُزو٣ْٞ

أُزقظظ٤ٖ ٝٓٔض٤ِٖ ُٔقزِق هطبػبد أَُزل٤ل٣ٖ، ٝرؼزجو األكاح اُوئ٤َح٤خ اُزح٢ ٣حزْ االٍحزؼبٗخ ثٜحب 

كحح٢ ئػححلاك اُلهاٍححخ اُنار٤ححخ، ٝرَححزقلّ ثٞاٍحححطخ أُححواعؼ٤ٖ أُؼزٔححل٣ٖ ٓححٖ ا٤ُٜئححخ كحح٢ اُي٣حححبهاد 

 اُزو٣ْٞ ٝاالػزٔبك ُِٔإٍَخ.  ا٤ُٔلا٤ٗخ، ٝأف٤وا رؼزجو أٍبً ػ٤ِٔخ

 انمذسح ادلإعغُخ: 
هلهح أُإٍَخ ػ٠ِ األكاء ثٌلبءح ٖٓ فالٍ أُحٞاهك اُجشحو٣خ ٝأُبك٣حخ أُزبؽحخ، ٝمُحي ُزؾو٤حن 

هٍححبُزٜب ٝؿب٣برٜححب ٝأٛححلاكٜب اإلٍححزوار٤غ٤خ أُؼِ٘ححخ، ٓححغ ٝعححٞك ٤ٌٛححَ ر٘ظ٤ٔحح٢ ٓالئححْ ٣٘طحح١ٞ ػِحح٠ 

٤بد ٝاالفزظبطححبد، ٝكحح٠ ظححَ ه٤ححبكح أًبك٤ٔ٣ححخ ػالهححبد ٝاػححؾخ َُِححِطخ، ٝرؾل٣ححل كه٤ححن َُِٔححئُٞ

ٝئكاه٣خ ٓٞعٜخ ثبُزقط٤ؾ االٍزوار٤غ٢، ٝرزظق ثبُٔظلاه٤خ ٝاُشلبك٤خ، ئػبكخ ئ٠ُ هحلهح أُإٍَحخ 

ألكائٜحب  أَُحزٔوػ٠ِ اُزلبػَ ٓغ أُغزٔغ، ٝػ٠ِ ئٗشبء ٗظْ كاف٤ِخ إلكاهح اُغٞكح، ٝ ئعواء اُزو٣ْٞ 

 ا٢ٌُِ. 
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 انفبػهُخ انزؼهًُُخ: 
ٔإٍَححخ ُألٛححلاف أُقططححخ ُِزؼِحح٤ْ ٝاُححزؼِْ، ٝاُححن١ ٣ٔضححَ ٗشححبؽٜب األٍبٍحح٠، ٣ٝؾححلك رؾو٤ححن اُ

ؽج٤ؼزٜب، ٣ٌٜٝٔ٘ب ٖٓ ٓوبثِخ رٞهؼبد أَُزل٤ل٣ٖ اُٜ٘بئ٤٤ٖ ٖٝٓ صْ ًَحت صوحخ أُغزٔحغ. ٣ٝزطِحت مُحي 

ظ راٞٓالءٓخ ٤ٍبٍبد هجٍٞ اُطالة، ٝرج٠٘ ٓؼب٤٣و ٓؼزٔلح ٖٓ ا٤ُٜئحخ ُجوآغٜحب اُزؼ٤ٔ٤ِحخ، ٝرؾو٤حن ٗح

ِْ أَُزٜلكخ ٖٓ اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأُووهاد اُلها٤ٍخ، ٝرٞكو أُظبكه أُ٘بٍجخ ُِزؼِْ اُحنار٢، اُزؼ

 ٝكػْ اُجؾش اُؼ٢ِٔ، ٝرٞك٤و فو٣غ٤ٖ ثٔٞاطلبد رزلن ٓغ ٓزطِجبد ٍٞم اُؼَٔ. 

 انزمىَى انزارٍ   
ػحٖ  ٌُِشحقاُؼ٤ِٔخ اُقبطخ ثزو٣ْٞ األكاء ا٠ٌُِ ُِٔإٍَخ ػٖ ؽو٣حن أُإٍَحخ ٗلَحٜب، ٝمُحي 

ٓغححبالد اُؼححؼق كحح٢ هححلهرٜب أُإٍَحح٤خ ٝكبػ٤ِزٜححب اُزؼ٤ٔ٤ِححخ ُزؾو٤ححن هٍححبُزٜب ٝؿب٣برٜححب ٝأٛححلاكٜب 

 ٍزوار٤غ٤خ. إلا

 انذساعخ انزارُخ:  
ئؽححلٟ اٍُٞححبئَ األٍبٍحح٤خ ُِزوحح٣ْٞ اُححنار٢، ٝرؼزٔححل أٍبٍححب ػِحح٠ رٞطحح٤ق ٝرشححق٤ض اُٞػححغ 

د اُزؾَحح٤ٖ ٝاُزطحح٣ٞو اُححواٖٛ كحح٢ أُإٍَححخ، ٝرؾل٣ححل ٓغححبالد اُوححٞح ٝاُؼححؼق، ٝرؾل٣ححل ٓغححبال

 أٌُٔ٘خ. 
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 يؼبَري انزمىَى واالػزًبد : 
 وححح٣ْٞ ُِزٓغٔٞػحححخ ٓحححٖ أُؼحححب٤٣و أُؼحححلح ٓحححٖ هجحححَ ا٤ُٜئحححخ، ٝٗزؼِحححن ثحححبُٔؾٞه٣ٖ األٍبٍححح٤٤ٖ 

ٝهل أعود ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞحخ ػحلح رؼحل٣الد ػِح٠  ػ٤ِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.بٝاالػزٔبك، ٝٛٔب اُولهح أُإ٤ٍَخ ٝاُل

ٓؼ٤به، صٔب٤ٗخ ٓؼب٤٣و ُِولهح أُإ٤ٍَخ ٝصٔب٤ٗخ ُِلبػ٤ِحخ اُزؼ٤ٔ٤ِحخ صحْ  16أُؼب٤٣و ئم ًبٗذ ك٠ اُجلا٣خ 

ٓؼ٤ححبه صححْ أطححلهد ا٤ُٜئححخ اإلطححلاه اُضبُححش ٤ُٞ٣ححٞ  14رححْ كٓححظ اهثؼححخ ٓؼححب٤٣و كحح٠ ٓؼ٤ححبه٣ٖ ُزظححجؼ 

   ب٤٣و اُز٠ ٣زْ رلؼ٤ِٜب ؽب٤ُب.ٓؼ٤به ٠ٛٝ أُؼ 12ّ  ٝاُنٟ ٣ؼْ 2015

 يإششاد انزمىَى واالػزًبد: 
ٖ ٓغٔٞػححخ ٓحححٖ ٔؾحححلكح ٓححٖ هجححَ ا٤ُٜئحححخ ٣زؼححا٤ُٔو اُزوحح٣ْٞ ٝاالػزٔححبك ٓؼحححب٣ؼ٤ححبه ٓححٖ ًٓححَ 

أُإشححواد اُزحح٠ رؼجححو ػححٖ أُؼ٤ححبه أُوظححٞك، ًٝححَ ٓإشححو ٣زؼححٖٔ ٓغٔٞػححخ ٓححٖ اُؼ٘بطححو ماد 

أُطِحٞة ه٤بٍحٜب أص٘حبء ػ٤ِٔحخ اُزوح٣ْٞ اُؼالهخ، ٝأف٤وأ ًَ ػ٘ظو ٣زؼٖٔ ٓغٔٞػخ ٓحٖ اُقظحبئض 

ٝهل ًبٕ ٛنا اُزظ٤٘ق أُلظَ كح٠ أُؼحب٤٣و هجحَ اإلطحلاه اُضبُحش ئٗٔحب اإلطحلاه اُضبُحش بك. ٔٝاالػز

كول ئرقن ٌَِٓب ٤٣َو ػ٠ِ أُإٍَخ ئػلاك اُلهاٍحخ اُنار٤حخ كٕٝ اإلفحالٍ ثٔزطِحت أُؼ٤حبه ًٔحب ؽحلك 

بُش  ٣ؾلك ػحلكا ٓحٖ أُإشحواد ٌُحَ ٓؼ٤حبه ٣ٝ٘حٞٙ ثبُزوو٣ت ػلك اُظلؾبد ٌَُ ٓؼ٤به. اإلطلاه اُض

ػٖ ٓٔبهٍبد أُإٍَخ، اُزؼ٤ِوبد اُز٠ ٣غت إٔ رَزٞك٤ٜب أُإٍَخ ك٠ ًَ ٓؼ٤حبه ٝػحٖ أٛحْ األكُحخ 

 ٝاُشٞاٛل اُز٠ ٣غت ئهكبهٜب ٓغ أُؼ٤به
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 َظى ئداسح اجلىدح ثبدلإعغخ: 
هح أٗشحطخ اُغحٞكح أُزؼِوحخ خ ٝٓب ٣ظبؽجٜب ٖٓ آ٤ُبد ٝاعواءاد إلكاَاُ٘ظْ اُلاف٤ِخ ك٢ أُإٍ

 ثبُولهح أُإ٤ٍَخ ٝاُلبػ٤ِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ. 

 وحذح ئداسح اجلىدح: 
اُٞؽححلح أَُححئُٞخ ػححٖ ئكاهح اُغححٞكح كافححَ أُإٍَححخ، ٝرزححٞاكو ُححل٣ٜب ًبكححخ اُٞصححبئن ٝاألكُححخ 

 خ. َاُقبطخ ثبُٔٔبهٍبد اُزطج٤و٤خ إلكاهح اُغٞكح ك٢ أُإٍ

 انزحهُم انجُئٍ نهًإعغخ : 
ُزؾل٣حححل  (W0T  ٍSَ اُج٤ئحححخ اُلاف٤ِحححخ ٝاُقبهع٤حححخ ُِٔإٍَحححخ ثبٍحححزقلاّ أٍحححِٞة )ػ٤ِٔحححخ رؾ٤ِححح

 ٓغبالد اُوٞح ٝاُؼؼق ثبُٔإٍَخ، ٝاُلوص أُزبؽخ ٝاُزٜل٣لاد اُوبئٔخ ٝأُزٞهؼخ. 

 انزخغُظ االعرتارُدٍ : 
ٍحح٘ٞاد كححأًضو(، ٝرؾل٣ححل هؤ٣ححخ  5ػ٤ِٔححخ ر٘طحح١ٞ ػِحح٠ اُز٘جححإ ثبَُٔححزوجَ ُلزححوح ى٤٘ٓححخ ؽ٣ِٞححخ )

ٍزوار٤غ٤خ اُز٢ ٣غت إٔ رَحؼ٠ ئُح٠ رؾو٤وٜحب كح٢ ٛحنٙ اُلزحوح، إلٍَخ ٝؿب٣برٜب ٝأٛلاكٜب اٝهٍبُخ أُإ

 ًٝنُي اٍُٞبئَ اُالىٓخ ُزؾو٤ن مُي. 
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  :عرتارُدُخإلاخلغخ ا 
رٔضَ ٓقوعبد ػ٤ِٔخ اُزقط٤ؾ االٍزوار٤غ٢، ٣ٝغحت إٔ رٌحٕٞ ٌٓزٞثحخ ٝٓؼزٔحلح ٝرؾحلك هؤ٣حخ 

ٍححزوار٤غ٤خ، ٝاٍُٞححبئَ أُزبؽححخ ٝأَُححزوج٤ِخ ُزؾو٤ححن مُححي، إلٝهٍححبُخ أُإٍَححخ، ٝؿب٣برٜححب ٝأٛححلاكٜب ا

 ٍزوار٤غ٤خ اُغبٓؼخ/ األًبك٤ٔ٣خ.ئٝرؼٌٌ 

األٛححلاف اإلٍححزوار٤غ٤خ ٛحح٠ ٓغٔٞػححخ ٓححٖ األٛححلاف اُقبطححخ ثبُٔإٍَححخ ٝأُ٘جضوححخ ٓححٖ هٍححبُزٜب ٣ٝححزْ 

طحح٤بؿزٜب ثظححٞهح ػبٓححخ ٝروًححي ػِحح٠ أُؼححبهف ٝأُٜححبهاد اُزحح٠ رَححؼ٠ أُإٍَححخ اُحح٠ إٔ ٣ٌزَححجٜب 

  طالة. اُ

 هًإعغخ : ناخلغخ انزُفُزَخ اإلعرتارُدُخ  
رزؼححٖٔ ٓقزِححق األٗشححطخ ٝأُٜححبّ أُطِححٞة اُو٤ححبّ ثٜححب ٓححٖ أعححَ رؾو٤ححن ؿب٣ححبد أُإٍَححخ 

و٤ح٤ْ، ٝاُزٍزوار٤غ٤خ، ٓغ رؾل٣ل كه٤ن َُِٔحئ٤ُٞبد ٝاُغحلٍٝ اُيٓ٘ح٢ ٝٓإشحواد أُزبثؼحخ إلٝأٛلاكٜب ا

 َٝٓز٣ٞبد اإلٗغبى. 

 انغُبعبد :  
اُوحححواهاد كححح٢ ٓغحححبالد األٗشحححطخ أُقزِلحححخ ثبُٔإٍَحححخ، ٓضحححَ أٗشحححطخ اُزؼِححح٤ْ  ٓوشحححل الرقحححبم

د ا٤َُبٍححبٝاُلهاٍححبد اُؼ٤ِححب، ٝاُجؾححش اُؼِٔحح٢، ٝفلٓححخ أُغزٔححغ ٝر٤ٔ٘ححخ اُج٤ئححخ، ٣ٝغححت إٔ رٌححٕٞ 

 ٌٓزٞثخ ٝٓؼزٔلح. 
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 انىضغ انزُبفغٍ : 
٣ؼٌحححٌ ٝػحححغ أُإٍَحححخ ثبُٔوبهٗحححخ ثـ٤وٛحححب ٓحححٖ أُإٍَحححبد أُ٘حححبظوح، ٓحححٖ ؽ٤حححش ٓغحححبالد 

 ٞم ٝاُز٤ٔي ، ٓٔب ٣َبػل ػ٠ِ رؾل٣ل ٌٓبٗزٜب ث٤ٖ ٛنٙ أُإٍَبد. لٝػ٘بطو اُز

 انربَبيح انزؼهًٍُ : 
٣ححزْ ر٘ل٤ححنٙ كحح٢ ٓإٍَححبد اُزؼِحح٤ْ اُؼححب٢ُ، ٣ٜٝححلف ئُحح٠ اُؾظححٍٞ ػِحح٠ كهعححخ ػ٤ِٔححخ ٓؼ٤٘ححخ  

ثٌبُٞه٣ًٞ/ ٤َُبٌٗ/ ٓبعَز٤و / كًزٞهاٙ( ، ٣ٝزؼٖٔ أُ٘بٛظ ٝأُووهاد ٝاألٗشحطخ اُزح٢ رٌَحت )

بُت أُؼوكخ ٝأُٜبهاد ٝاُو٤ْ اُالىٓخ ُزؾو٤ن أٛلاف رؼ٤ٔ٤ِحخ ٓقططحخ، ٝكح٢ رقظحض كهاٍح٢ اُط

 خ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ثوٗبٓغب رؼ٤ٔ٤ِب ٝاؽلا أٝ أًضو. َٓؾلك. ٝػبكح رولّ ٓإٍ

 األعشاف اجملزًؼُخ :  
ٛزٔبّ ٓشحوٝع أٝ ٓظحِؾخ ٓحب أٝ رزؾٔحَ ٓقحبؽو ئًبكخ األكواك ٝأُإٍَبد ٝاُغٜبد اُز٢ ُٜب 

ظل ثٜحْ ثبَُ٘حجخ ُِٔإٍَحخ اُزؼ٤ٔ٤ِحخ ثظحلخ ػبٓحخ: ٣ٝوخ ػٖ أُٞػٞع أُشبه ئ٤ُٚ رجؼب ٤َُِبم. ٗبرغ

اُطالة، ٝأ٤ُٝبء األٓٞه، ٝأػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝٓؼبْٝٗٞٛ، ٝاُؼبِٕٓٞ ثبُٔإٍَخ، ٝٓٔضِٞ اُ٘وبثحخ 

ٔإٍَحخ، ا٤ُٜ٘ٔخ أُورجطخ ثجوآظ أُإٍَخ، ٝأكواك ٝ ٓإٍَبد أُغزٔغ أُل٢ٗ اُزح٢ رزؼبٓحَ ٓحغ اُ

ٍحٞاء ًححبٗٞا َٓحز٤ٌِٜٖ ُقححلٓبرٜب، أٝ ٣وٞٓححٕٞ ثزحٞك٤و أٓححبًٖ ُِزححله٣ت، أٝ ٣شحٌِٕٞ أُغزٔححغ أُؾِحح٢ 

 َخ عـواك٤ب. ٝ ٣زـ٤و ٗطبم األؽواف أُغزٔؼ٤خ ثزـ٤و ا٤َُبم أُنًٞهح ك٤ٚ. ٍُِٔإ
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 ادلشاخغ اخلبسخٍ: 
هجحَ أُإٍَحخ أؽل األػؼبء األًبك٤٤ٔ٣ٖ ٖٓ مٟٝ اُقجوح ك٢ ٓغبٍ اُزقظض ٣حزْ كػٞرحٚ ٓحٖ 

ُٔواعؼخ ٤ٌَٛ ٝٓؾزٟٞ ثوٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓؼ٤ٖ ٝػالهزٚ ثبُ٘زبئظ أَُحزٜلكخ ُِحزؼِْ، ٝؽحوم ٝٓظحبكه 

ٝ روحح٣ْٞ أػٔححبٍ اُطححالة، ٝؿ٤وٛححب اُزحح٢ رلحح٢  اُححزؼِْ اُححنار٢، ٝرَحح٤ٜالد اُزؼِحح٤ْ ٝاُححزؼِْ أُزبؽححخ،

 بٓظ. ٗثٔزطِجبد اُجو

 ادلشاخؼىٌ ادلؼزًذوٌ:  
ٝ اُقجححواء كحح٢ ٓغححبٍ رطحح٣ٞو اُزؼِحح٤ْ اُؼححب٢ُ ٓححٖ فححبهط كو٣ححن ٓححٖ أػؼححبء ٤ٛئححخ اُزححله٣ٌ أ

أُإٍَخ اُقبػؼخ ُِزو٣ْٞ ٝاالػزٔبك، ٝمٝ ػالهخ ثزقظظبد اُجوآظ اُز٢ رولٜٓب أُإٍَخ، ٤ٌُٝ 

٤ٜئخ ُِو٤بّ ثؼ٤ِٔحخ ُْٜ ٓظبُؼ ٓزؼبهػخ، ؽ٤ش ٣زْ افز٤بهْٛ ٝرؼ٤٤ْٜ٘ ٝرله٣جْٜ ٝاػزٔبكْٛ ٖٓ هجَ اُ

روححّٞ  اد ا٤ُٔلا٤ٗححخ ُِٔإٍَححخ. أؽححل أػؼححبء ٤ٛئححخ اُزححله٣ٌ اُححن١وحح٣ْٞ أص٘ححبء اُي٣ححبهزأُواعؼححخ ٝاُ

٤َ٘ن إلعواء ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٝاُزو٣ْٞ، ٝمُي هجَ ٝأص٘حبء ٝثؼحل اُي٣حبهح زأُإٍَخ ثزوش٤ؾٚ ٤ُز٠ُٞ اُ

   ٖ.ا٤ُٔلا٤ٗخ ُلو٣ن أُواعؼ٤ٖ أُؼزٔل٣

 انضَبسح ادلُذاَُخ:  
ْ فالُٜححب زوحح٣ْٞ ٝاالػزٔححبك، ٣ححاُزى٣ححبهح ٣وححّٞ ثٜححب أُواعؼححٕٞ أُؼزٔححلٕٝ ُِٔإٍَححخ ألؿححواع 

أُواعؼححخ ٝاُزححله٤ن ُغ٤ٔححغ أُؼححب٤٣و ٝأُإشححواد ٝاُؼ٘بطححو ٝاُقظححبئض أُزؼِوححخ ثٔؾححبٝه اُزوحح٣ْٞ 

 ٝاالػزٔبك ًٔب ٢ٛ ٝاهكح ك٢ اُلهاٍخ اُنار٤خ. ٝرزْ اُي٣بهح ا٤ُٔلا٤ٗخ ثبُز٤َ٘ن ٓغ أُإٍَخ. 
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 انزمشَش انغُىٌ نهًإعغخ: 
َحجخ ُِٔإٍَحخ اُقبػحؼخ ُِزوح٣ْٞ ٝاالػزٔحبك، ٣ٞػحؼ ٗزحبئظ اُزوح٣ْٞ روو٣و ٣ولّ ٣ٍٞ٘ب ٤ُِٜئحخ ثبُ٘

اُنار٢ ألكاء أُإٍَخ ك٢ اَُ٘خ اُلهاٍح٤خ أُبػح٤خ، ًٝحنُي أٝعحٚ اُزؾَح٤ٖ ُ٘وحبؽ اُؼحؼق، ٝأٝعحٚ 

 اُزؼي٣ي ُ٘وبؽ اُوٞح ك٢ ػٞء روبه٣و أُواعؼ٤ٖ أُؼزٔل٣ٖ. 

 انزؼهى انزارٍ .  
ارحٚ ٜٝٓبهارحٚ أُؼوك٤حخ ٝاُن٤٘ٛحخ ٝا٤ُٜ٘ٔحخ مار٤ححب، هحلهح اُطبُحت ػِح٠ االٍحزٔواه كح٢ ر٤ٔ٘ححخ هله

 ٝمُي ثقالف اُطوم اُ٘ٔط٤خ ك٠ اُزؼِْ. 

 أمنبط انزؼهى :  
٢ٛ اُطوم أُقزِلخ اُز٢ رزْ ٓحٖ فالُٜحب ػ٤ِٔحخ اُحزؼِْ ٜٝٓ٘حب اُحزؼِْ ٝعٜحب ُٞعحٚ، ٝاُحزؼِْ ػحٖ 

 ثؼل، ٝاُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ. 

  utcomes (ILOs)Intended Learning Oسلشخبد انزؼهى ادلغزهذفخ :
اُ٘زحححبئظ أَُحححزٜلكخ ٓحححٖ اُحححزؼِْ ٝٛححح٢ أُؼوكحححخ ٝاُلٜحححْ ٝأُٜحححبهاد اُزححح٢ رَحححؼ٠ ئُححح٠ رؾو٤وٜحححب 

أُإٍَخ، ٖٓ فحالٍ ثوآغٜحب أُقزِلحخ ٝأُورجطحخ ثوٍحبُزٜب، ٝرؼٌحٌ أُؼحب٤٣و األًبك٤ٔ٣حخ، ٝرٌحٕٞ 

 هبثِخ ُِو٤بً، ٝرورجؾ ثشٌَ ٝاػؼ ثبُطوم أُقزِلخ ُزو٣ْٞ اُطالة. 
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ؽحيّ أُوحوهاد اُزح٠ ٣شحِٜٔب اُجوٗحبٓظ ٓقوعحبد رؼ٤ِٔحخ َٓحزٜلكخ رـطح٠ أُقوعحبد  ٣غت إٔ رٞكو

اُزؼ٤ِٔخ أٝ اُغلاهاد أَُزٜلكخ ٖٓ اُجوٗبٓظ. ٣ٝلؼَ إٔ رٌٞك أٝ روهْ  ٓقوعبد أُووهاد ثؾ٤حش 

 رظٜو ئهرجبؽٜب ثٔقوعبد اُجوٗبٓظ.

 رزؼٖٔ أُقوعبد اُزؼ٤ِٔخ أَُزٜلكخ ٓب ٠ِ٣:

 :e and UnderstandingKnowledgادلؼشفخ وانفهى 
ٝرؼ٠٘ أُؼِٞٓبد األٍب٤ٍخ ٝاُلٜحْ اُزح٠ ٣غحت إٔ ٣ٌزَحجٜب اُقحو٣ظ اُحنٟ ٣ٜ٘ح٠ كهاٍحخ 

 اُجوٗبٓظ اُلها٠ٍ.

 :Intellectual Skills (Capabilities)ادلهبساد انزهُُخ 
ٝرؼ٘حح٠ أُٜححبهاد اُن٤٘ٛححخ اُزحح٠ ٣ٌزَححجٜب اُقححو٣ظ ثؼححل ئٍححزٌٔبٍ كهاٍححخ اُجوٗححبٓظ ٓضححَ 

اإلفز٤به ث٤ٖ اُجلائَ، أُ٘بهشحخ ٝاإلٍحز٘زبط، اإلثحلاع، رٞطح٤ق أُشحٌِخ ٝئهزحواػ اُولهح ػ٠ِ 

 ؽٍِٞ ُٜب، .....

 Professional and Practical Skills  ادلهبساد انؼًهُخ وادلهُُخ 
ٝرؼ٠٘ اُوحلهح ػِح٠ اإلٍحزلبكح ٓحٖ أُحبكح اُؼ٤ِٔحخ كح٠ اُزطج٤وحبد اُؼ٤ِٔحخ ٝاُزح٠ ٣ٌزَحجٜب 

ٍزشححؼبه ػححٖ ثؼححل، رطج٤وححبد ا٤ُِححيه، بٓظ ٓححٖ أٓضِححخ مُححي فححوائؾ ااُجوٗححاُطبُححت أص٘ححبء كهاٍححخ 

رشق٤ض أُوػ٠، ًزبثخ هٝشزخ ػحالط، ئكاهح ٓظحبكه ا٤ُٔحبٙ ، اُزظح٤ْٔ اُٜ٘لٍح٠، رظح٤ْٔ 

 ثوآظ ًٔج٤ٞرو، ........
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 General and Transferrable Skillsادلهبساد انؼبيخ وادلُزمهخ 
ٔ٘زوِخ اُز٠ ٣غت إٔ ٣ٌزَجٜب اُطبُحت أص٘حبء رؼ٠٘ أُٜبهاد اُؼبٓخ أُقزِلخ ٝأُٜبهاد اُ

كهاٍزٚ ُِجوٗبٓظ، ٖٓ ٛحنٙ أُٜحبهاد ٜٓحبهاد اإلرظحبٍ ٝرٌُ٘ٞٞع٤حب أُؼِٞٓحبد، اُؼٔحَ كح٠ 

 كو٣ن ٝئكاهح ٝه٤بكح كو٣ن، اُزؼِْ اُنار٠ ٝاُزط٣ٞو ا٠ُٜ٘ٔ.

 عشق انزذسَظ وانزؼهى نزحمُك ادلخشخبد انزؼهًُخ ادلغزهذفخ

 نذي انغبنت: 
ْ  ٝػبكح ٓحب ٣ٌٔحٖ أكاؤٛحب ٓحٖ فحالٍ: أُؾبػحواد، اَُح٤ٔ٘بهاد، اٌُزحت ٣ٝحزْ أُؼبهف ٝاُلٜ

 رو٤٤ٜٔب ٖٓ فالٍ اإلٓزؾبٕ اُزؾو٣وٟ  ٝأ٣ؼب اُشل٠ٜ.

أُٜبهاد اُن٤٘ٛخ ٓضَ اُزؾ٤َِ، اُزو٤ًت، اُزو٤٤ْ، ؽَ أُشٌالد، ٣ٌٖٝٔ إٔ رٔبهً ٖٓ فحالٍ 

د، ؽححَ أُشححٌالد ٝأَُححبئَ، اُز٤ٌِلححبد، أُشححبه٣غ اُظححـ٤وح، اُححزؼِْ كحح٠ ٓغٔٞػححبد، ٍحح٤ٔ٤٘بها

 أُؼبَٓ، ئٍزقلآبد اُٞهُ ٝأُؼبَٓ، أٗشطخ ٤ٓلا٤ٗخ.

 ٣ٝزْ رو٤٤ٜٔب ٖٓ فالٍ ئٓزؾبٗبد رؾو٣و٣خ، ػَٔ أُشبه٣غ، روبه٣و ثؾٞس، رظ٤ْٔ ٓ٘ظٞٓبد.

أُٜبهاد اُؼ٤ِٔخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٣ٝزْ ئًزَبثٜب ٖٓ فالٍ اُزغبهة أُؼ٤ِٔخ، ؽظض اُحٞهُ ٝر٘ل٤حن 

ي٣بهاد ا٤ُٔلا٤ٗخ ُِٔإٍَبد اُقل٤ٓحخ ٝاُظح٘بػ٤خ ٝأُزحبؽق أُشحوٝػبد رؾحذ أُشوٝػبد ثٜب، اُ

 اإلٗشبء، اُزله٣ت ا٤ُٔلا٠ٗ.
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رو٤٤ٜٔححب ٓححٖ فححالٍ اإلٓزؾبٗححبد اُؼ٤ِٔححخ ٝاُشححل٤ٜخ ثبُٔؼبٓححَ ٝاُححٞهُ ٝٓ٘بهشححخ أُشححبه٣غ ٣ححزْ 

 اُؼـ٤وح ٝٓشبه٣غ اُزقوط.

كو٣ححن، اُو٤ححبكح، ئكاهح اُٞهححذ أُٜححبهاد اُؼبٓححخ ٝأُ٘زوِححخ ٓضححَ ٜٓححبهاد اإلرظححبٍ، اُؼٔححَ كحح٠ 

ٓحححٖ فحححالٍ ًزبثحححخ أُوحححبالد، روحححبه٣و اُجؾحححٞس ٝاُوٍحححبئَ، اُزوحححل٣ْ اُشحححل٠ٜ كححح٠  ٣ٌٝٔحححٖ ئًزَحححبثٜب

 ا٤ٔ٤َُ٘بهاد، أُشبه٣غ ك٠ ٓغٔٞػبد، األٗشطخ اإلعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ُِطالة.   

 رمىَى انغالة : 
ٓغٔٞػخ ٖٓ اُطحوم اُزح٢ ٓحٖ ث٤ٜ٘حب االٓزؾبٗحبد رووٛحب أُإٍَحخ ُو٤حبً ٓحلٟ ئٗغحبى ٝرؾو٤حن 

ٗزبئظ اُزؼِْ أَُزٜلكخ )هلهاد ٜٝٓبهاد اُطحالة أُؼوك٤حخ ٝاُن٤٘ٛحخ ٝا٤ُٜ٘ٔحخ( ٓحٖ ثوٗحبٓظ رؼ٤ِٔح٢ 

 أٝ ٓووه كها٢ٍ ٓؼ٤ٖ. 

 يُظًبد عىق انؼًم :  
شححزوًخ، اُزحح٢ رزحح٤ؼ كححوص اُزٞظححق أُإٍَححبد اُؾ٤ٌٓٞححخ ٝاُشححوًبد اُؼبٓححخ ٝاُقبطححخ ٝأُ

 ُقو٣غ٢ أُإٍَخ.
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 ئداسح اجلىدح فً اجلبيؼخ:

٣ز٠ُٞ رلؼ٤َ اُ٘ظبّ اُلاف٠ِ ُِغٞكح ك٠ اُغبٓؼخ ٝٓإٍَبرٜب ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاُزأ٤َٛ ُإلػزٔبك 

ثبُغبٓؼخ ٝأمهػٚ األًبك٤ٔ٣خ أُزٔضِخ ك٠ ٝؽلاد ػٔبٕ اُغٞكح ثب٤ٌُِبد ٝأُؼبٛل ٖٓ فالٍ كػْ 

ٓب ٣ِيّ ٖٓ اُو٤بكاد اإلكاه٣خ ٍٞاًء ػ٠ِ َٓزٟٞ ا٤ٌُِبد ٝأُؼبٛل أٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغبٓؼخ ٝئهواه 

 أُغبٌُ اُؾبًٔخ ثب٤ٌُِبد ٝاُغبٓؼخ.  

 اهذاف يشكض ضًبٌ اجلىدح:

  ٗشو صوبكخ اُزو٣ْٞ ث٤ٖ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝؽالة اُغبٓؼخ ٖٓ فالٍ ر٘ظ٤ْ ؽِوبد

اُ٘وبُ ٝٝهُ اُؼَٔ ٝاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ اُز٠ رؼ٠٘ ثزو٣ْٞ االكاء اُغبٓؼ٠ ٝػٔبٕ 

 اُغٞكح.

 ٖٓ فالٍ ه٤بً ٓإشواد االكاء ُٔلفالد ٝٓقوعبد اُؼ٤ِٔخ  رو٣ْٞ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 ........... اُـ( . -اُقو٣غٕٞ  –اُطالة  –اُؼبِٕٓٞ  -اُزؼ٤ٔ٤ِخ ) ٤ٛئخ اُزله٣ٌ

  ْرظ٤ْٔ ٝئػلاك ٗٔبمط االٍزٔبهاد اُالىٓخ ُِزو٣ْٞ ثؾ٤ش رزؼٖٔ آ٤ُبد ٝٓؼب٤٣و اُزو٣ٞ

 ٝاُقطٞاد اُالىٓخ ُز٘ل٤ن ٗظبّ اُزو٣ْٞ

 ًِ ٤بد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ أُقزِلخ ُجوآغٜب ُٝٞائؾٜب ُِٞطٍٞ ثقو٣غ٤ٜب ا٠ُ ٓزبثؼخ رط٣ٞو

َٓزٟٞ ٓز٤ٔي ث٤ٖ فو٣غ٠ ا٤ٌُِبد أُ٘بظوح ك٠ اُغبٓؼبد االفوٟ ثْ ٣ؾون ُْٜ اُولهح 

 اُز٘بك٤َٚ اُؼب٤ُٔخ ك٠ ٍٞم اُؼَٔ أُؾ٠ِ ٝاُؼوث٠ ٝاُل٠ُٝ.
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  اُغٞكح اُلاف٤ِخ .ئػلاك ٝٓزبثؼخ اُجوآظ اُزله٣ج٤خ اُز٠ رَْٜ ك٠ رطج٤ن أ٤ُبد 

  ئػلاك ٝاٍزٌٔبٍ ِٓلبد اُجوآظ ٝأُووهاد اُلها٤ٍخ ثٔقزِق ٤ًِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ ٓغ

 ػوٝهح اٍزقلاّ االٗزوٗذ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزطٞهح ك٠ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.

  رول٣ْ اُلػْ اُل٠٘ ٤ٌُِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ أُقزِلخ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ االػزٔبك ٖٓ ا٤ُٜئخ

 عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاالػزٔبك. اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ

  ٖاٗشو صوبكخ اُغٞكح اُشبِٓخ ث٤ٖ اػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝاُؼب٤ِٓ

ٝاُطالة.........اُـ ػٖ ؽو٣ن اطلاه اُ٘شواد اُلٝه٣خ ٝاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ٝ ٝهُ 

 اُؼَٔ اُز٠ رلػْ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝرَبػل ػ٠ِ ٗشو صوبكخ اُغٞكح.

 اخزصبصبد ادلشكض:

اُغٞكح  غبٓؼخ ٝث٤ٖ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕاُؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أُوًي ؽِوخ ارظبٍ ث٤ٖ اُ -1

 ٝاالػزٔبك ثغٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ.

 ٝػغ فطخ اٍزوار٤غ٤خ ُِغٞكح ٓغ اُو٤بّ ثزؾل٣ضٜب ٝرط٣ٞوٛب ثظٞهح كٝه٣خ. -2

 أُقزِلخ. خؼاُغبٓ اإلشواف ػ٠ِ ر٘ل٤ن اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ ُِغٞكح كافَ ٤ًِبد ٝٓؼبٛل -3

ؽؼٞه  اُؼَٔ ػ٠ِ ٝعٞك ؽِوخ ارظبٍ ث٤ٖ ٓواًي ػٔبٕ اُغٞكح ثبُغبٓؼبد االفوٟ ٓغ  -4

 اُِوبءاد ٝاُ٘لٝاد أُشزوًخ.
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رٞػ٤خ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثٔإشواد ػٔبٕ اُغٞكح ٝرله٣جْٜ ػ٠ِ اٍزقلاّ اٍزٔبهاد  -5

اد اُلها٤ٍخ ٤ًٝل٤خ اُج٤بٗبد أُقزِلخ فظٞطبً اُز٢ رزؼِن ثٔٞاطلبد اُجوآظ ٝأُووه

 ًزبثخ اُزوبه٣و اُقبطخ ثٜب.

ٓزبثؼخ أػٔبٍ ٝؽلاد ػٔبٕ اُغٞكح ث٤ٌِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ أُقزِلخ ك٤ٔب ٣قض عٞكح  -6

 اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.

 رول٣ْ اُلػْ اُل٠٘ ٤ٌُِبد ٝٓؼبٛل اُغبٓؼخ أُقزِلخ ٍٞاء ػٖ ؽو٣ن : -7

ُالػزٔبك هجَ ٓٞػل اُي٣بهح أُؾلكح ٖٓ  اُو٤بّ ثي٣بهاد أُؾبًبح ٤ٌُِِبد اُز٠ رزولّ -أ

 هجَ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاالػزٔبك.

 ٓؼبٝٗخ ا٤ٌُِبد ك٠ ػَٔ ًٝزبثخ اُلهاٍبد اُنار٤خ ً٘ظبّ أُواعؼخ اُلاف٤ِخ. -ة

رظ٤ْٔ ئٍزٔبهاد االٍزج٤بٗبد اُز٠ رَبػل ك٠ ٓزبثؼخ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُقلٓبد اُغبٓؼ٤خ  -2

 اُقو٣غ٤ٖ ٝؿ٤وٛب.ٝٓزبثؼخ 
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 اخزصبصبد رلهظ ئداسح وحذاد ضًبٌ اجلىدح ثبنكهُبد وادلؼبهذ:
  ٓغٌِ ئكاهح " ٝؽلح ػٔبٕ اُغٞكح"  ثب٤ٌُِخ ٛٞ اَُِطخ ا٤ُٜٔٔ٘خ ػ٠ِ شئٜٞٗب ٝٝػغ

٤ٍبٍبرٜب اُز٠ رؾون اٛلاكٜب ثٔب ٣زلن ٓغ ٤ٍبٍخ ٝاٛلاف ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح ٝاالػزٔبك 

 ثغبٓؼخ ا٤ٍٞؽ ُٝٚ ٓب ٠ِ٣:

 ٝ ػغ اُ٘ظبّ اُلاف٠ِ ُِؼَٔ ك٠ اُٞؽلح  ٝرؾل٣ل االفزظبطبد ٝاُزٞط٤ق اُؼبّ ُٞاعجبد

 اُؼب٤ِٖٓ ثٚ ث٘بًء ػ٠ِ اهزواػ ٓل٣و اُٞؽلح.

  ٓواهجخ ٤ٍو اُؼَٔ ك٠ اُٞؽلح ٝرِو٠ اُزوبه٣و اُلٝه٣خ ٖٓ ٓل٣و اُٞؽلح ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ن

اُٞؽلح ا٠ُ ٓوًي ػٔبٕ اُزٞط٤بد ٝأُٞاكوخ ػ٠ِ اػزٔبك اُزوبه٣و أُوكٞػخ ٖٓ ٓل٣و 

 اُغٞكح ثبُغبٓؼخ ًٝنُي اُؼَٔ ػ٠ِ ككغ ػغِخ رط٣ٞو االكاء ٝاُزؾ٤َٖ أَُزٔو.

  ٓؼبٝٗخ ٓل٣وٟ ٓشبه٣غ ػٔبٕ اُغٞكح اُوبئٔخ ثب٤ٌُِخ ك٠ اٗغبى ٜٓبْٜٓ ٝرن٤َُ ًبكخ

 اُؼوجبد اُز٠ رؼٞم ر٘ل٤ن ٓشبه٣ؼْٜ ٝككؼْٜ ُالٗزٜبء ٜٓ٘ب ث٘غبػ ك٠ اُٞهذ أُؾلك.
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 يذَشي انىحذاد ثبنكهُبد: اخزصبصبد

  ٓزبثؼخ ر٘ل٤ن ا٤َُبٍخ اُؼبٓخ أُٞػٞػخ ُزؾو٤ن اٛلاف اُٞؽلح ثٔب ٣زلن ٓغ ٤ٍبٍخ ٝاٛلاف

 أُوًي ثغبٓؼخ ا٤ٍٞؽ.

 .ٓزبثؼخ ر٘ل٤ن اُوواهاد اُز٠ ٣ظلهٛب ٓغٌِ االكاهح 

 .ٖاهزواػ طوف أٌُبكأد ٝاُؾٞاكي ُِؼب٤ِٓ 

 ٗشطخ اُٞؽلح.ئػلاك اُزوبه٣و اُلٝه٣خ ٝاُقطخ ا٣َُٞ٘خ ال 

  ئثالؽ هواهاد ٓغٌِ ئكاهح اُٞؽلح ثٞاٍطخ ػ٤ٔل ا٤ٌُِخ ا٠ُ ٓوًي ػٔبٕ اُغٞكح

 ثبُغبٓؼخ.

 .ْٜٓٓؼبٝٗخ ٓل٣وٟ ٓشبه٣غ ػٔبٕ اُغٞكح اُوبئٔخ ثب٤ٌُِخ ك٠ اٗغبى ٜٓب 

 .االفزظبطبد االفوٟ اُز٠ ٣لٞػٚ ك٤ٜب ٓغٌِ االكاهح 

 .رٔض٤َ اُٞؽلح آبّ اُـ٤و 
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  :ادلالحك ادلخزهفخ

 هشبكٟ ُٔٞاطلبد أُووهاد اُلها٤ٍخ ٝاُزوبه٣و ا٣َُٞ٘خ ُِٔووه.إلاُل٤َُ ا -1

 هشبكٟ ُٔٞاطلبد اُجوٗبٓظ ٝاُزوبه٣و ا٣َُٞ٘خ ُِجوٗبٓظ. إلاُل٤َُ ا -2

 هشبكٟ ُِزوبه٣و ا٣َُٞ٘خ ا٤ٌُِخ إلاُل٤َُ ا -3

 هشبكٟ ُِٔواعؼبد اُلٝه٣خ.إلاُل٤َُ ا -4
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 ( منىرج دلىاصفبد و رمشَش ادلمشس انغُىي0يهحك ) 

 رىخُهبد ػبيخ

 أ(0رىصُف يمشس دساعً يهحك )

٣غت إ رؾزلع أُإٍَخ ثِٔق ٌَُ ٓووه "ِٓق أُووه" ثؾ٤ش ٣ؾزٟٞ ػ٠ِ ٓٞاطحلبد أُوحوه  -

ٝ ٗٔححبمط ٓححٖ اٝهام آزؾبٗححبد ٍححبثوخ ٝ ٗزححبئظ اُزوحح٣ْٞ اُطالثحح٠ ُِٔوححوه ثبالػححبكخ اُحح٠ اَُ٘ححت 

اُواٍحج٤ٖ ك٤ححٚ ٝ ٣غحت إ ٣ؾزححٟٞ أُئ٣ٞحخ ُِطحالة أُ٘وطؼحح٤ٖ ػحٖ أُوحوه ٝ ًححنُي اُ٘حبعؾ٤ٖ ٝ 

 .ٓضَ ر٤ٌِلبد اُطالة ٖٓ ثؾٞس ٝٓشبه٣غ طـ٤وح أُِق ػ٠ِ اٟ ٓؼِٞٓبد افوٟ ماد طِخ

٣غححت إ رزأًححل أُإٍَححخ ٓححٖ ٝعححٞك َٗححقز٤ٖ ٓححٖ ِٓححق أُوححوه ، ئؽححلٛٔب ُِٔؾبػححو اُححنٟ ٣وححّٞ  -

 خ االكاء.ثزله٣ٌ أُووه ٝ األفوٟ ُوئ٤ٌ اُوَْ أٝ َٓ٘ن اُجوٗبٓظ ، كٜنا ٣َبػل ك٠ ٓزبثؼ

 ٣غت إ رٞكو أُإٍَخ ٗظبٓبً ُزو٣ْٞ أُووه. -

ػلاك/ئطححالػ/رط٣ٞو أٟ ثوٗححبٓظ ئ٣غححت إ ٣ٞاكححن ٓغِححٌ اُوَححْ ػِحح٠ ٓٞاطححلبد أُوححوه ػ٘ححل  -

ػ٤ِحب ، أٝ كح٠ ؽبُحخ ٓواعؼحخ أُوحوه ٤َُحزٞػت  خرؼ٠ٔ٤ِ ، ٝ هجحَ اػزٔحبك اُجوٗحبٓظ ثٞاٍحطخ عٜح

 ًبك٤ٔ٣خ ُِجوٗبٓظ.ألا ػبكخ أٝ ؽنف ثؼغ أُؼب٤٣وإلٓٞػٞػبد ؽل٣ضخ أٝ 
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 رىصُف يمشس منىرج
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 يهحك )0ة( رمشَش يمشس دساعً 

 رىخُهبد ػبيخ
٣غححت إ رؾححزلع أُإٍَححخ ثِٔححق ٌُححَ ثوٗححبٓظ ٓؼزٔححل ثؾ٤ححش ٣ؾزححٟٞ أُِححق ػِحح٠ ٓٞاطححلبد  -

 ًحبك٠ٔ٣ ٝ اُضب٤ٗحخ ٓحغ ٤ًٝحَألٓووهاد اُجوٗبٓظ ، الثل ٖٓ رٞاكو َٗقز٤ٖ ، ئؽلاٛٔب ٓغ أَُ٘ن ا

 .اُطالةا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝ

٤ُبد اُالىٓخ ُؼٔبٕ أُواعؼخ أَُزٔوح ٝ اُزؾحل٣ش ُجوآغٜحب  ٣٥غت إٔ روّٞ أُإٍَخ ثزٞك٤و ا -

ٓزؼٔ٘خ رؼل٣الد ٤ٌَُِٜ ، ٝ ئػبكخ /ؽحنف ٜٓحبهاد ٓؾحلكح ٓحٖ أُوحوهاد ٝ اُ٘زحبئظ اُزؼ٤ٔ٤ِحخ 

 أَُزٜلكخ،،، اُـ.

ك٤ٔ٣حخ ٝاػحؾخ ٝ ٓؼحب٤٣و ه٤بٍح٤خ ٓوعؼ٤حخ ٌُحَ ثوٗحبٓظ ًبأ٣غت إ ٣ٌحٕٞ ُحلٟ أُإٍَحخ ٓؼحب٤٣و  -

 رؼ٠ٔ٤ِ.

ك٠ ٜٗب٣خ اُؼبّ / اُلظَ اُلها٠ٍ ٣غت إ ٣وّٞ ٓؾبػو / َٓ٘ن ًَ ٓوحوه ثزوحل٣ْ روو٣حو أُوحوه  -

 ا٠ُ هئ٤ٌ اُوَْ. 
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 منىرج رمشَش يمشس دساعً
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 دلىاصفبد و رمشَش ثشَبيح دساعً( دنُم اسشبدي و منىرج 8يهحك )

 يهحك )8أ( رىصُف ثشَبيح دساعً 

٣غت إ رزبًل أُإٍَخ ٖٓ إ أهَبٜٓب ثٜب آ٤ُبد كاف٤ِخ ُِٔواعؼخ اُلٝه٣خ ٝ ئػلاك اُزوبه٣و كٝه٣حبً 

 ُِجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٠ رولٜٓب أُإٍَخ.

٣زلححن ٓححغ اُظححوٝف ٝ ٣غححت إٔ رزأًححل أُإٍَححخ ٓححٖ ٝعححٞك ٗظححبّ ُؼححٔبٕ اُزؾَحح٤ٖ أَُححزٔو ، ثٔححب 

 اُؾب٤ُخ اُو٤ٓٞخ ٝاُل٤ُٝخ.

ٝ ٣غت إٔ روّٞ أُإٍَخ ثزؼو٣ق ٝ رطج٤ن أُؼب٤٣و األًبك٤ٔ٣خ ُجوآغٜحب ثٔحب ٣زٔبشح٠ ٓحغ هٍحبُزٜب 

ٝ ثبٍزقلاّ ٗوبؽ ٓوعؼ٤خ فبهع٤حخ ٓالئٔحخ ، ًٔحب ٣غحت إ رؼحٖٔ اًزَحبة اُطِجحخ ُِؾحل االكٗح٠ 

 ؼ٤ِٔخ أَُزٜلكخ.زٝ اُ٘زبئظ آُٖ أُؼوكخ ٝ أُٜبهاد اُز٠ رؾون اٛلاف اُجوآظ 

ٝ ٣غت إ روّٞ أُإٍَخ ثزؾل٣ل ٗوبؽ ٓوعؼ٤خ فبهع٤خ )ٓؼب٤٣و ه٤ب٤ٍخ ٓوعؼ٤خ( رَحزقلّ ُزؼو٣حق 

 ًبك٤ٔ٣خ.ألٝ ٓوبهٗخ أُؼب٤٣و ا
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 انًُىرج
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 يهحك )8ة( رمشَش ثشَبيح دساعً

 

٣غت إ رزبًل أُإٍَخ ٖٓ ٝعٞك آ٤ُبد ُؼٔبٕ ر٤َِْ روو٣حو اُجوٗحبٓظ كح٠ ٓٞػحل ٓؾحلك ، ٣غحت  -

إ رزأًححل أُإٍَححخ ٓححٖ ٝعححٞك ٤ٍبٍححبد ٝ آ٤ُححبد رؼححٖٔ اٍححزغبثخ ؽو٤و٤ححخ ُٔزطِجححبد رطحح٣ٞو 

٤ُبد أَُزقلٓخ ُزوح٣ْٞ اُجحوآظ رزَحْ ا٥اُجوٗبٓظ ، ٣غت إٔ رزأًل أُإٍَخ ٖٓ إٔ ا٤َُبٍبد ٝ 

 أُظلاه٤خ. ثبُشلبك٤خ ٝ

٣غت إ ٣أفن روو٣و اُجوٗبٓظ ك٠ االػزجبه ًَ أُؼِٞٓبد أُزبؽخ ك٠ ع٤ٔغ أُووهاد ، ام ٣غحت  -

كٓظ ٛنٙ أُؼِٞٓبد ٓؼبً ُز٣ٌٖٞ روو٣و اُجوٗبٓظ ٝ رزٔضَ روحبه٣و اُجحوآظ ثحلٝهٛب روو٣حو اُزوح٣ْٞ 

 اُنار٠ اَُٟ٘ٞ ٤ٌُِِخ.
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 انًُىرج
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 ( دنُم اسشبدي نهزمشَش انغُىي نهكهُخ 3يهحك )
ُزؾو٤ن ػٔبٕ اُغٞكح ثبُٔإٍَبد ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٤ٍبٍخ ُِزله٤ن ٝ أُواعؼخ اُلاف٤ِخ 

ُِجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٠ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ٝ ٣زْ ٛنا ٖٓ فالٍ روبه٣و ٣ٍٞ٘خ ٓج٤٘خ ػ٠ِ روبه٣و 

زؼ٤ٔ٤ِخ ثـوع ٓؼوكخ اٟ ٗوبؽ هظٞه ٝ ثبُزب٠ُ اُجوآظ ٝ أُووهاد اُز٠ رؼلٛب أُإٍَبد اُ

اهزواػ فطؾ ر٤ٔ٘خ ُِزـِت ػ٤ِٜب ٝ ًنُي رٞك٤و ا٤ُبد ُٔواهجخ رطج٤ن ٛنٙ اُقطؾ ٝ ُنُي اػلد 

ٓو ٓل٤ل ُِٔواعؼ٤٤ٖ اُلاف٤٤ِٖ أؼَٔ كهاٍخ مار٤خ ٤ٌُِِبد ٝٛٞ ُا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ك٤َُ اهشبكٟ 

 ُزؾ٤َٖ اُغٞكح ثطو٣وخ كؼبُخ.عواء ػ٤ِٔخ اُزله٤ن / أُواعؼخ ئ٤َُبػلْٛ ك٠ 
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 االػزًبد ػهً احلصىل لجم االَزمبيل أ( انىضغ3يهحك )
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 االػزًبد العزًشاسَخ احلبكًخ ة( ادلؼبَري3يهحك )
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 منىرج نزىصُف يمشس ثكهُخ اذلُذعخ
 

 مرحلة البكالوريوس
  ...........بيج َثش

  ..............ثمغى 

 رٕصيف يمشس دساعٗ

 

 Basic Information            أساسيةبيانات  .1

 كٕد
 ٓووه

................ 

 الئحخ

.......   ............ 

 ………………………… انجشَبيج ................... انمغى انؼهًٗ

انمغى انؼهًٗ 

ل ػٍ رذسيظ ئٕانًغ

 انًمشس

 ......................... يزطهجبد عبثمخ .……………………

 انٕحذاد انذساعيخ

  َظبو انذساعخ عبػخ  َظشٖ

 عبػخ  رًبسيٍ
/انفصم  انفشلخ

  انذساعٗ
 

  انؼبو انذساعٗ عبػخ  إجًبنٗ

 

  

 ربسيخ إػزًبد انزٕصيف

 نهجشَبيج
 -------/  --/  --سلى ) ( ثزبسيخ  يجهظ انكهيخ

 ( ثزبسيخ   سلى ) يجهظ انمغى

 نهًمشس
 -------/  --/  --سلى ) ( ثزبسيخ  يجهظ انكهيخ

 و           ( ثزبسيخ   سلى ) يجهظ انمغى
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 Course Aim . هدف المقرر2

 انٓذف انشئيغٗ
Main Aim 

 

 أْذاف فشػيخ
Sub-Aims 

  

 ِ   Relationship of Course to Program . عالقة المقرر  بالبرنامج2

 
 انًؼهٕيبد ٔانفٓى

Knowledge & 
Understanding 

 انًٓبساد انزُْيخ

Intellectual 
Skills 

 انًٓبساد انًُٓيخ

Professional 
Skills 

 انًٓبساد انؼبيخ

General 
Skills 

انًؼبييش األكبديًيخ 

نهجشَبيج انزٗ يغٓى 

 انًمشس فٗ رحميمٓب 
    

 

 Course Subject Area  بالمقرر . مساحات الموضوعات3

 

A B C D E F G 

ػِّٞ ئَٗب٤ٗخ  ئعٔب٠ُ

 ٝئعزٔبػ٤خ 

 ه٣بػ٤بد

 ٝػِّٞ أٍب٤ٍخ

ػِّٞ ٛ٘ل٤ٍخ 

 أٍب٤ٍخ

ٛ٘لٍخ 

ٝرظ٤ْٔ 

 رطج٤و٠

رطج٤وبد 

اُؾبٍت 

ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب 

اإلرظبٍ 

 ٝأٌُؼِٞٓبد

ٓشوٝػبد 

 ٝٓٔبهٍخ

ٓٞػٞػبد 

 ؽوح

)ٓؾلكح 

ُشقظ٤خ 

 ا٤ٌُِخ(

- - - - -  - 100% 
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 Intended learning outcomes (ILOs) نواتج التعلم المستهدفة. 4

 انًجبل
انًغزٓذفخ انزٗ يغٓى انًمشس فٗ َٕارج انزؼهى 

 رحميمٓب ػهٗ يغزٕٖ انجشَبيج
 َٕارج انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ انًمشس

 )َٕارج رفصيهيخ(

 ثاٗزٜبء أُووه ٣َزط٤غ اُطبُت إٔ: ثاٗزٜبء اُجوٗبٓظ ٣َزط٤غ اُقو٣ظ إٔ:

 

 ٔانفٓى انًؼشفخ

Knowledge & 
Understanding 

 

 

 

 
 

 

 

 

 انًٓبساد انزُْيخ
Intellectual Skills 

 

 

 

  

  

 انًٓبساد انًُٓيخ
Professional 

Skills 

 

 

 

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ
General Skills 

  

 
 

 (2010/2011 )أٗظو رٞط٤ق اُجوٗبٓظ
 

 Course Content . المحتوى العلمى للمقرر5
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 Course Topics . موضوعات المقرر7

 األٍجٞع انًٕضٕػبد

 

 األٔلانًٕضٕع 
1sttopic 

 

 

  

 

 

 انضبَٗانًٕضٕع 

2nd topic 

 

 

 انضبنشانًٕضٕع 

3rd topic 

 

 

 انًٕضٕع انشاثغ
4thtopic 

 
 

انخبيظ  انًٕضٕع 
5th topic 

 
 

 انغبدطانًٕضٕع 

6th topic 

 
 

 انغبثغانًٕضٕع 
7th topic 

 
 

  انضبيٍ انًٕضٕع

8th topic 
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 ILOs - Topics Matrix وضوعات/نواتج التعلممصفوفةالم. 8

 انُٕارج انًغزٓذفخ

 يٕضٕػبد انًمشس

ٔل
أل
ع ا

ضٕ
ًٕ

ان
 

 

ٗ
بَ
نض
ع ا

ضٕ
ًٕ

ان
 

 

ش
ضبن

 ان
ع

ضٕ
ًٕ

ان
 

 

غ
اث
نش

ع ا
ضٕ

ًٕ
ان

 

 

ع 
ضٕ

ًٕ
ان

 

ظ
بي

خ
ان

 
ع  

ضٕ
ًٕ

ان

ط
بد

غ
ان

 

ع  
ضٕ

ًٕ
ان

غ
بث
غ

ان
 

ع  
ضٕ

ًٕ
ان

ٍ
بي

نض
ا

 

 

 ٔانفٓى انًؼشفخ

Knowledge & 
Understanding 

         
         

         

         

 انًٓبساد انزُْيخ
Intellectual Skills 

         

         

         

         

 
         

 نًُٓيخانًٓبساد ا
 Professional 

Skills 

 

        

 
 

        

 انًٓبساد انؼبيخ
General Skills 
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 Teaching & Learning Methods . أساليب التعليم والتعلم9

 انًغزٓذفخانزؼهى َٕارج 

د
شا

ض
حب

نً
ا

 

ٍ
سي

ًب
نز
ا

د 
ػب

ٔ
شش

نً
ا

يخ 
ًه

ًؼ
ان
ة 

بس
ج

نز
ا

 

يش
بس

زم
ان
ٔ
س 

ٕ
ح

نج
ا

 

د 
ال

شك
نً

 ا
م
ح

 

ٗ
ُْ

نز
 ا
ف

ص
نؼ

ا
شخ 

بل
ًُ

ان
ٔ
س 

ٕا
ح

ان
 

كخ
حش

ًز
ان
ٔ
خ 

ئي
ٕ
ض

ان
ض 

ٔ
ؼش

ان
 

ٗ
ػ

ًب
ج

ان
م 

ؼً
ان

بح 
بك

ح
نً

ٔا
خ 

ج
ًز

نُ
ا

 

اس
ٔ
الد

 ا
ت

نؼ
 

 ٔانفٓى انًؼشفخ

Knowledge & 
Understanding 

             

             

             

             

 انًٓبساد انزُْيخ
Intellectual 

Skills 

             

             

             

             

 انًٓبساد انًُٓيخ
Professional 

Skills 

             

             

             

 

 انًٓبساد انؼبيخ
General Skills 
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  . أساليب التعليم والتعلم لبطيئى التعلم والمتميزين01

 بطيئى التعلمنهطالة 

  

 

 نهًزًيضيٍ
 

 

  

 Assessment . التقييم00

 

 أعبنيت انزمييى1. 11

 

 انُٕارج انًغزٓذفخ

ٖ
يش

حش
نز

 ا
ٌ

حب
يز

إل
ا

 
ق

(
1)

 

ٗ
ٓ
شف

ان
 ٌ

حب
يز

إل
ا

 
ق

(
2)

 

ٍ
سي

ًب
نز

 ا
يى

مي
ر

 
ق

(
3)

 

د
ػب

ٔ
شش

نً
 ا
يى

مي
ر

 
ق

(
4)

 

يش
بس

رم
ى 

يي
رم

 
ق

(
6)

 

د
شب

بل
يُ

 
ق

(
9)

 

يخ
ًه

يؼ
د 

سا
جب

خز
إ

 
ق

(
1

1
)

 

يخ
ضن

يُ
د 

َب
حب

يز
إ

 
ق

(
1

1
)

 

 ٔانفٓى انًؼشفخ

Knowledge & 
Understanding 

         

         

         

         

 انًٓبساد انزُْيخ
Intellectual Skills 

         

         

         

         

 انًٓبساد انًُٓيخ
Professional Skills 

         

         

         

 

 انؼبيخانًٓبساد 
General Skills 
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 Grading systemرٕصيغ انذسجبد  2. 11

 أعبنيت انزمييى
 انُٓبيخ انؼظًٗ

 
 يٕاػيذ انزمييى

   إيزحبٌ َٓبيخ انؼبو

   إيزحبٌ شفٓٗ َٓبيخ انؼبو

   دسجبد اػًبل انغُخ

 رٕصيغ دسجبد أػًبل انغُخ

 

   رمييى انزًبسيٍ ٔانحضٕس

   انًششٔػبدرمييى 

   (  اػًبل عُخ1إخزجبس)

   (  اػًبل عُخ2إخزجبس)
 

 

 List of References .  قائمة الكتب والمراجع01

 يزكشاد
Course notes  

 يهضيخ كزت
Required books 

 

 يمزشحخ كزت
Recommended 
books 

 

 إَزشَذ.انخ يٕالغ
 web sites.. etc. 

. 

 

 

 Competent Bodies اصحاب الشأن.  02

 

 انزٕليغ اإلعى انًجبل

   انمبئًٌٕ ثبنزذسيظ

   يُغك انًمشس

   يُغك انجشَبيج

  ا.ك.  انمغى سئيظ يجهظ
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 منىرج نزمشَش يمشس ثكهُخ اذلُذعخ
 )يكزت إعى انًمشس ثبنهغخ انؼشثيخ(

 ٝثبُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ٛ٘ب

 ثيبَبد أعبعيخ -1

 2004 الئحخ  انًمشس كٕد

  انجشَبيج ..........انُٓذعخ انمغى انؼهًٗ

انمغى انؼهًٗ انًغؤل 

 ػٍ رذسيظ انًمشس
  يزطهجبد عبثمخ  ........لغى انُٓذعخ 

 انٕحذاد انذساعيخ

  انفصهيٍ انذساعييٍ َظبو انذساعخ عبػخ  َظشٖ

  انفشلخ / انًغزٕٖ عبػخ  رًبسيٍ

  انفصم انذساعٗ عبػخ  ػًهٗ

  انؼبو انذساعٗ عبػخ  إجًبنٗ

 

 اجزيبص انًمشس إحصبئيبد -2

انطالة انًهزحميٍ 

 ثبنًمشس

 إجًبنٗ غبئجٌٕ يحشٔيٌٕ  يؼززسٌٔ  أدٔا االيزحبٌ انجيبٌ

      ػذد

 %111     انُغجخ انًئٕيخ

 َزيجخ االيزحبٌ
 إجًبنٗ ساعجٌٕ َبجحٌٕ انجيبٌ

    ػذد

%   111% 

 % نهُبجحيٍ 

طجمبً نهزمذيشاد 

 انحبصهيٍ ػهيٓب

 يمجٕل جيذ جيذ جذاً  يًزبص انزمذيش
إجًبنٗ 

 انُبجحيٍ

      انؼذد

%     111% 
 

 انًحزٕٖ انؼهًٗ ٔيٕضٕػبد انًمشس -3

 :رغطيخ انًحزٕٖ انؼهًٗ -3-1

  % نًب رى رذسيغّ يٍ انًحزٕٖ األعبعي نهًمشس

 %45<  √ % 44-61  %61>   انًمشس ثًٕضٕػبديذٖ االنزضاو 
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 )إٌ ٔجذد(:انًمشس رذسيظ  اضيفذ / حزفذ اصُبء انًٕضٕػبد انزٗ  -3-2

 انًٕضٕع سلى
َٕارج انزؼهى 

 انًزأصشح
 األعجبة ٔانذٔافغ

1    

2    

....    

 

 أعبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى -4

 :أعبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى انًغزخذيخ -4-1

 أعبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى

د
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ٗ
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شب

كز
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ح
نً

ٔا
خ 

ج
ًز

نُ
ا

 

ش(
زك

)ر
 ٖ

خش
أ

 

               ثزٕصيف انًمشس

               يب رى رفؼيهّ ثبنًمشس

 انصؼٕثبد انزٗ ٔاجٓذ رطجيك اعبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى )إٌ ٔجذد(:  -4-2

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 ٔانًزًيضيٍ:  نهطالة ثطيئٗ انزؼهى  أعبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى ٔانذػى انزٗ رى رطجيمٓب -4-3

 انزٕليذ األعهٕة انفئخ

 نجطيئٗ انزؼهى

  

  

  

 نهًزًيضيٍ
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 أعبنيت انزمييى: -5

 أعبنيت انزمييى انًغزخذيخ: 5-1

 أعبنيت انزمييى
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             ثبنزٕصيف

             يب رى رفؼيهّ ثبنًمشس

 عبنيت انزمييى )إٌ ٔجذد(: أانصؼٕثبد انزٗ ٔاجٓذ رطجيك   5-2

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 َٕارج انزؼهى انًزحممخ -6

 يؼذل رحمك َٕارج انزؼهى  6-1

 ثبنًمشس َٕارج انزؼهى

ػذد انطالة 

انزيٍ اكزغجٕا 

 انًٓبسح

 انُغجخ انًئٕيخ

 ٔانفٓى انًؼشفخ

    

    

    

    

 انًٓبساد انزُْيخ

    

    

    

 انًٓبساد انًُٓيخ

    

    

    

 انًٓبساد انؼبيخ
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 يؼذل رحمك َٕارج انزؼهى: رؼهيك ػهٗ  -6-2

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 انطالة نهًمشس رمييىَزيجخ  -7

 زمييى انطالة نهًمشسانُغجخ انًئٕيخ ن يزٕعظ 7-1
آساء ػبيخ 

حٕل انًمشس 

 انذساعٗ

َٕارج انزؼهى 

 انًغزٓذفخ
 انًحبضشاد

حصص 

 انزًبسيٍ
 َظبو انزمييى

ػضٕ ْيئخ 

 انزذسيظ
 انٓيئخ انًؼبَٔخ

انًذسجبد 

ٔلبػبد 

 انزذسيظ

 عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ عهٗج إيجبثٗ

                

 :أْى اآلساء انحشح نهطالة ػٍ انًمشس 7-2
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 :َزيجخ رمييى انطالة نهًمشسرؼهيك ػهٗ  7-3
 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 اإليكبَيبد انًزبحخ نهزذسيظ  -4
 

 غيش يزٕافشح  يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًيخ

 غيش يزٕافشح  يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح  انٕعبئم انًؼيُخ

 غيش يزٕافشح  يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد

 

 ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخيؼٕلبد ٔ  -9

 ................  ..................... ................... ..................... ................... ................

......... ...................  ..................... ................... ..................... ................... ............ 
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 رطٕيش انًمشس   -11

 :يب رى رُفيزِ يٍ يمزشحبد انزطٕيش في انؼبو انغبثك 11-1

 انًغؤٔل ػٍ انزطٕيش انزُفيزرٕليذ  انؼُصش يجبالد انزطٕيش

    انًمشس ٔيٕضٕػبد يحزٕٖ

    انذسطلبػبد 

..................    

 نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشحبد يب 11-2 

 انًغؤٔل ػٍ انزطٕيش أعجبة ػذو انزُفيز انؼُصش يجبالد انزطٕيش 

    انٕعبئم انزؼهيًيخ

..................    

 :ػهٗ انًذٖ انجؼيذيمزشحبد رطٕيش انًمشس  11-3
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 نهؼبو انمبدو: رطٕيش انًمشسخطخ  11-4 

 انًغؤٔل ػٍ انزطٕيش زٕليذ ان انًمزشح يجبالد انزطٕيش

    َٕارج انزؼهى انًغزٓذفخ ثبنًمشس

    انًمشس ٔيٕضٕػبد يحزٕٖ

    انٕعبئم انزؼهيًيخ

    لبػبد انذسط

-------------    

 

 انزبسيخ

00/00/0000 
 
 

 اُجوٗبٓظَٓ٘ن    اُوبئْ ثبُزله٣ٌ

   

 أ.د. ..................  .................   أ.د. ..................  .................
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 األوىل  اجلبيؼُخ نهًشحهخ يشاخغ خبسخٍ أ( رمشَش4يهحك )
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 ادلشاخغ: 
 ٤ُ2005َّ اإلػزٔبك ٝػٔبٕ اُغٞكح ك٠ اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ك -1

 2009ّ اُظبكه ػٖ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞكح اُزؼ٤ِْ ٝاإلػزٔبكك٤َُ اإلػزٔبك  -2


