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 افخخاحيت

 ٜسعععععكز َمنعععععد  عععععُيٕ لدتعععععٛجب٠ ٚليأيٖٝعععععٌ ي  أُعععععيجب  يَكععععع١   عععععٝٛ     

ٚر  ٕ ٜكزّ ٖعهٙ ليٛيٝكع١ كٖهعهل نيْعب ليةزلٜع١ك ٚليأع٢ دكهع  جلزلٜع١ لدتيَكع١ َٓعه  عز           

، جلكعز نْصععي٤  ًعع٢ّ مبسعع٢ُ ميَكع١ ستُعز    1949 عيّ   لملم عّٛ لملًهع٢ جلشْصععي٤ لدتيَكع١   

َعٔ يٝع     قزَٝع١ ألليثييثع١ فع٢ ل  لدتيَك١  دكأربميَك١ فيرٚم لألٍٚ ف٢ لأل هٓزر١ٜ ٚ ٢ٖ 

   زٚر قملر لالْصي٤. قز١َٝ 

ٜأكزّ  .جب/ نجلملِٖٝ ستُز نمسي ٌٝ َزٜم َمند  ُيٕ لدتٛجب٠ جلييصهم ملٔ  يْٚع٘  

لر٣ ٚلدتعٛجب٠  جلٛيز٠ ليأطعٜٛم لالجب ِٖٚ ليسٝز/ ستُز  ةيس جبرجبٜم ليٛيٝك١ ٖهٙ ف٢ ن زلجب 

 لملمنعععععد ليسعععععٝز / ععععععيٍ ليعععععزٜٔ  ةعععععز لذت عععععٝ   ةعععععز ليكدٜعععععد،     لجبلر٣ َعععععٔ ٚ

 ، ليسٝز / ستُز  ٝز ْٛح.ليسٝز٠ / نمييٕ ستُز ْةٌٝ  
 

 

 هديس املسكز 
 

 حمود إمساعيل( إبساهين)أ.د/  
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 نشأة جاهعت أصيوط

جلشْصعي٤ ميَكع١    1949يكعيّ  156جلز  دعيرٜذ لدتيَكع١ جلوعزٚر لملم عّٛ لملًهع٢ رقعِ       

 عٓٛل    7-4 ٝٛ  )ستُز  ٢ً ( مبز١ٜٓ   ٝٛ  ٚقز ْص لملم ّٛ  ٢ً فرت٠ حتضع  َعٔ    

 إل زلجب لإلَهيْٝي  لي ز١َ إلفأأيح ليزرل ١ جلٗي .

  ٢ً جلشْصي٤ ميَك١ ستُز 1949يس١ٓ  156َم ّٛ جلكيْٕٛ رقِ  1

 حنٔ فيرٚم لألٍٚ ًَو َوم

زتً  ليأكًعِٝ لأل ًع٢    َٔ ليز أٛر ، ٚجلٓي٤  ٢ً َي قمرٙ 41جلكز لإلط م  ٢ً لمليجب٠ 

 ، ٚجلٓي٤  ٢ً َي  م ٘  ًٝٓي ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ َٚٛلفك١ ر٥ٝ  زتً  ليٛزرل٤،

                                                 
1
 1141َٕفًبش  11فٗ  141انؼذد  –َشش ببنٕقبئغ انًصشيت  
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 : زمسنا مبا هو آث

  : (1املادة )

دٓصأ ف٢ َز١ٜٓ    ٝٛ  ميَك١ ك دس٢ُ ميَك١ ستُز  ًع٢ ك ٜهعٕٛ  عي ليصدوع١ٝ     

 لملك١ٜٛٓ ٚدأهٕٛ َٔ ليهًٝي  لآلد١ٝ :

 

 رجكهيح انتجا كهيح اآلداب

 كهيح انزراعح كهيح انحقىق

 كهيح انعهىو كهيح انطة

 كهيح انهىدسح

 ٚ ن  ذيو َٔ ليهًٝي  ليأ٢ جيٛز  ٕ دٓصأ جلكيْٕٛ فُٝي جلكز . ٚجيٛز  ٕ ٜهعٕٛ َكعم   

 جلكض ليهًٝي  ف٢ ن  َز١ٜٓ   ٝٛ  ٜٚكني لملكم مبم ّٛ .

 (:2املادة )

يععه٣ دكععّٛ جلعع٘ ليهًٝععي  ختععأص ٖععهٙ لدتيَكعع١ جلهععٌ َععي ٜأكًععل جلععييأكًِٝ ليكععي  ل  

ليأيجلكعع١  ععي ٚختععأص جلٛمعع٘  ععيّ جلأصععلٝل ليةوععٛم ليكًُٝعع١ ٚليكُععٌ  ًعع٢ رقعع٢ لآلجبل    

 ٚليكًّٛ ف٢ لية جب .
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 ( :3املادة)

دأٛ  لدتيَك١ نجبلر٠  َٛل ي َل َمل ي٠  يهيّ ليٛقف ٚدعزر  فع٢ جلعي  لإلٜعملجبل       

ي١ ٚنًع١  َٛل عي لملٓكٛيع١    ليكيجب١ٜ َٔ َٝدلْٝأٗي  لإل أُيجبل  لملدوو١  ي مبٝدل١ْٝ ليزٚ

ٚليثيجلأ١ ٚر َٛٗي ٚلإل يْي  ٚٚفمل  لإلٜملجبل  ليكيجب١ٜ يًسٓني لملي ع١ٝ ٚ عي٥م لإلٜعملجبل     

 ملومٚفيدٗي ليس١ٜٛٓ .

  ( :4املادة)

ليكٛل ععز لملأةكعع١ ا نجبلر٠ لألَععٛلٍ ليكيَعع١ جيععع دطةٝكٗععي  ًعع٢ لألَععٛلٍ لرتي عع١    

 َٛلاًل  يَع١ َعل َمل عي٠ ليٓوعٛت ليأع٢      جليدتيَك١ ليأ٢ جيع ن أةيرٖي َٔ  عٝل ليٛمٛٙ 

 دكمر خي ١ يًليَك١ ٚيٛ نيْب شتيي ١ يأًو ليكٛل ز.

  ( :5املادة)

دأةل ا يسيجلي  لدتيَكع١ ليكٛل عز ليأع٢ دسعمٟ  ًع٢ يسعيجلي  لذتهَٛع١ ٚدهعٕٛ         

لمليي١ٝ ٚجيع  ٕ دكزّ ن  ٖهٙ ليٛزلر٠  ٚزلر٠ يسيجلي  لدتيَك١ خي ك١ يأ أٝض َٚملمك١ 

 ملٓأ١ٝٗ جلكز شٗمٜٔ َٔ نْأٗي٤ ليس١ٓ لمليي١ٝ.يسيجلي  ليس١ٓ ل
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  ( :6املادة)

ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ ٖعٛ ليعم٥ٝ  لأل ًع٢ يًليَكع١ مهعِ َٓوعة٘ ٜٚأعٛ  نجبلر٠        

 :لآلد١ٝلدتيَك١ حتب  ًطأ٘ لألشديت ٚل ٦ٝي  

 ) ( لملزٜم.
 ) ( ليٛنٌٝ.

 ) (زتً  لدتيَك١ .
 )جب(  ُزل٤ ليهًٝي  .
 )ٙ( زتيي  ليهًٝي .
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  ( :7دة )املا

ٜهٕٛ دكني َزٜم لدتيَك١ ٚٚنًٝٗي مبم ّٛ جلٓي٤  ٢ً طًع ٚزٜعم لملكعيرف ليكَُٛٝع١    

 ٜٚصرت  فُٝٗي  ٕ ٜهْٛي قز شه    يز نمل ٢ لأل أيذ١ٜ جلشيز٣ لدتيَكي  لملوم١ٜ 

  ( :8املادة )

ٜأٛ  لملزٜم نجبلر٠ لدتيَك١ ٖٚٛ ليه٣ ميثًٗي  َعيّ ل ٦ٝعي  لآلخعم٣ ٜٚكعّٛ َكيَع٘      

 ٚنٌٝ ليه١ًٝ .  ٓز نٝيجل٘

  ( :9املادة )

ٜكني ليكُٝز ف٢ نٌ ن١ًٝ ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ َعٔ جلعني  قعزّ لأل عيده٠ لرتُسع١      

 ذ٣ٚ ليهمل ٢ جلييه١ًٝ . ٜٚهٕٛ دكٝني ليكُٝز ملز٠ ي م  ٓٛل  .

  :( 11املادة )

ٜٓأدع زتً  ليه١ًٝ َٔ جلني   يدهدٗي ٚنعٝ   عي ملعز٠  عيّ ٜٚكعّٛ َكعيّ ليكُٝعز        

 .  ٓز نٝيجل٘
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 ( :11املادة )

 ٜصهٌ زتً  لدتيَك١  ٢ً ليٛم٘ لآلد٢ : 
 لملزٜم .. ... .... .. ... ... .. .. .... ... ..... ...... .........   ر٥ٝسًي

 ٚنٌٝ ٚزلر٠ لملكيرف ليك١َُٝٛ  .... .... ...... ...... ......
 ..... ُزل٤ ليهًٝي   .... .... ...... ...... ...... ...... .. ...... .

  أيذ َٔ نعٌ نًٝع١ ٜٓأدةع٘ زتًع  ليهًٝع١ َعٔ جلعني   عيدهدٗي ذ٣ٚ ليهمل ع٢ ملعز٠           
  ٓأني 

 رجلك١ َٔ ذ٣ٚ لرترب٠ ف٢ ش٦ٕٛ ليأكًِٝ ليكي  ٜكٕٝٓٛ ملز٠ يع  م  عٓٛل  مبم عّٛ    
 ٜوزر جلٓي٤  ٢ً طًع ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ .

 هٙ لذتيي١ٚجيٛز يٛزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ  ٕ حيضم نمأُي ي  لجملً  ٚف٢ ٖ
 دهٕٛ ي٘ ليمٜي ١ .

 :األتيح ٜٓظم زتً  لدتيَك١ ا لملسي٥ٌ ( :12املادة)

 ( دهٜٛٔ  َٛلٍ لدتيَك١ ٚن أثُيرلٖي ٚنجبلردٗي ٚنٜملجبلدٗي ٚليأومف فٝٗي .1)
 ( ليرتخٝص ملزٜم لدتيَك١ ا نممل٤ ليأومفي  ليكي١ْْٝٛ  لملز١ْٝ.2)
 (نقي١َ  جل١ٝٓ لدتيَك١ ٚدمَُٝٗي.3)
 َصمٚ ي  قٛلْني لملٝدل١ْٝ ٚلذتسي  لرتأي٢َ.( ن زلجب 4)
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( دكٝني لأل يده٠ ٚ ي٥م   ضي٤ ١٦ٖٝ ليأعزرٜ  ٚدعمقٝأِٗ ٚدعأجبٜةِٗ ْٚكًعِٗ     5)
 َٔ لدتيَك١.

 : وتشمم ( نجبلر٠ يمن١ ليأك6ًِٝ)

) ( نْصي٤ نمل ٞ ليأكًعِٝ ْٚكعٌ لأل عيده٠ ذ٣ٚ ليهمل عٞ َعٔ نًٝع١ ن  نًٝع١          
  خم٣. 

 يٖلٗي َٚز٠ ليزرل ١ َٚز٠ ليكط١ً.) ( ٚ ل خطط  ليزرل ١ َٚٓ   
) ( ليٓظيّ ليكعيّ يًعزرٚس ٚلضي عمل  ٚلألشعهيٍ ليكًُٝع١ ْٚظعيّ   ُعيٍ          

 لملهأة١ ٚمزلٍٚ ليزرل ١ ليكي١َ جليدتيَك١ .
 )جب( ليًٛل٥ح لرتي ١ جليملكيٌَ ٚلململ ز ٚلملأييف .    

 ( َٓح ليزرمي  ٚليزجلًَٛي  ٚليصٗيجبل  لألخم٣.7)
 دم١ٜ يًليَك١.( َٓح ليزنأٛرلٙ لي 8)
 ( َٓح ليزنأٛرلٙ لي دم١ٜ إليز٣ ليهًٝي  جلٓي٤  ٢ً نقرتلح زتًسٗي .9)
( نجبلر٠ يمنعع١ لإلَأويْععي  ٚدصععٌُ َععز٠ نشععأهيٍ لملُأوععٓني ٚدتععيٕ لإلَأوععيٕ 10)

 َٚكزلر َهيفآدِٗ ٚنٝ ١ٝ دكِٝٝٓٗ ٚٚلمةيدِٗ .
١ ( شععمٚ  قةععٍٛ ليطًةعع١ ا لدتيَكعع١ ْٚظععيّ دععأجبٜةِٗ َٚكععزلر ر ععّٛ لدتيَكعع11)

 ٓح لجملي١ْٝ ٚلملهيفآ  ٚلإل يْي  لمليي١ٝ ٚن  لمليي١ٝ .لملٚنٝ ١ٝ  جبل٥ٗي ٚشمٚ  
 ( نن م ليهًٝي  .12)
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 ( نْصي٤ ٚدٓظِٝ أل ُيٍ خز١َ يًط  .13)
 ( ليٓز  يًليَكي  ٚلملكيٖز ليك١ًُٝ لألمٓة١ٝ َٚٓح لألميزل  ملُٗي   ١ًُٝ.14)
 .( نخأوي ي  نةير لملٛظ ني ٚزتيي  ليهًٝي  15)

 ( :13املادة )

شمٚ  دٛظف   ضي٤ ١٦ٖٝ ليأعزرٜ  ٚدعأجبٜةِٗ ٚشعمٚ  َعٓح ليعزرمي  ليكًُٝع١        
 .ٚليزجلًَٛي  ٚخطط ليزرل ١ دوزر جلكيْٕٛ 

 أما انمسائم اآلتيح  فإوها تصدر تمزسىو  تعد أخذ رأي مجهس انجامعح  :

 شمٚ  قةٍٛ ليطًة١ ف٢ لدتيَك١ . -1
 دأجبٜع ليطًة١ . -2
 يَك١ٝ ٚنٝ ١ٝ  جبل٥ٗي .َكزلر ليم ّٛ لدت -3
 نٝ ١ٝ نجبلر٠ لألَٛلٍ . -4
 َٓيٖج ليزرل ١ . -5
دِٗ ٚنٝ ٝع١ دكٝٝعِٓٗ   وٓني ٚدتيٕ لإلَأوعيٕ َٚكعزلر َهيفعآ   َز٠ نشأهيٍ لملُأ -6

 ٚٚلمةيدِٗ .
 َز٠ ليزرل ١ َٚز٠ ليكط١ً . -7
 ٓح لجملي١ْٝ ٚلملهيفأ  ٚلإل يْي  لمليي١ٝ ٚن  لمليي١ٝ .لملشمٚ   -8
 ةير َٛظ ٢ لدتيَك١ .نخأوي ي  ن -9
 نخأوي ي  زتيي  ليهًٝي  لملة١ٓٝ ف٢ ٖهل ليكيْٕٛ . -10
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ٚ ٢ً ليكُّٛ ليكٛل ز ليٛلمع ندةي ٗي فع٢ ليصع٦ٕٛ ل يَع١ لرتي ع١ جلعشجبلر٠  َعٛلٍ       
 لدتيَك١ ٚليأكًِٝ فٝٗي .

 ( :14املادة)

دهععٕٛ قععملرل   زتًعع  لدتيَكعع١ ْيفععه٠ َععٔ دًكععي٤ ْ سععٗي  ععزل ليكععملرل  لرتي عع١   
ليهًٝي  فشْٗي ال دٓ ه نال جلكز دوزٜل ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ ،  َي ليكعملرل  ليأع٢   جلشن م 

دأكًععل جلععيإلَأ ى ٚليٓععدٍٚ  ععٔ لملًععو ٚلملةيجبيعع١ ٚليكععمٚ  ٚقةععٍٛ ل ععزلٜي ٚليٛ ععيٜي        
 ٚلإل يْي  ٚن١ً ليٛقف ف دٓ ه نال جلكز دوزٜل زتً  ليٛزرل٤.

  ( :15املادة)

 ٜصهٌ زتً  ليه١ًٝ  ٢ً ليٛم٘ لآلد٢:
 ليكُٝز ..................................................ر٥ٝسًي

لأل ععيده٠ ذٚٚ ليهمل ععٞ،  قععزّ لأل ععيده٠ لملسععي زٜٔ ا نععٌ َععيجب٠ ٜهععٕٛ نم ععٞ     
 لأل أيذ١ٜ شينمًل...........................................)   ضي٤ (

خه ر ٣ زتً  ليه١ًٝ ٚيٛزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ جلٓي٤  ٢ً طًع زتً  لدتيَك١ جلكز  
لملدأو١  ٕ ٜضِ ن  زتً  ليه١ًٝ   ضعي٤ َعٔ لرتعير  هلعٔ  عِ جبرلٜع١ خي ع١ ا لملعٛلجب         

 ليأ٢ دزرس ا ليه١ًٝ جلصم   الٜدٜز  زجبِٖ  ٢ً  رجلك١ ٜٚهٕٛ دكِٝٝٓٗ ملز٠  ٓأني.
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  ( :16املادة )

ًي خيأص زتً  ليه١ًٝ جلشجبلر٠ يمن١ ليأكًِٝ ٚلإلَأويْي  ٚليٓظيّ ف٢ ليهًٝع١ ٚفكع  
 يًٛل٥ح ٚحتب َملقة١ زتً  لدتيَك١ .

 ( :17املادة )

الدهٕٛ َزلٚال  زتً  لدتيَك١ ٚزتيي  ليهًٝي   عوٝو١ نال نذل يضعمٖي ْوعف     
لأل ضي٤  ٢ً لألقٌ . ٚدوزر ليكملرل  جلأنًة١ٝ لآلرل٤ فشذل دسيٚ  رمح لدتيْع ليه٣ َٓع٘  

 ليم٥ٝ  .
ن ٖعِ َعٔ  ٚ  ليه يٜع١    يهٌ َٔ ٖهٙ لجمليي   ٕ ٜصعهٌ َعٔ جلعني   ضعي٥٘  ّ َعٔ      

 دتيْي يزرس َسي٥ٌ خي ١.

  (:18املادة )

ٜكني ٚزٜم لملكيرف لأل يده٠ ٚ ي٥م   ضي٤ ٦ٖٝع١ ليأعزرٜ  فع٢ لدتيَكع١ جلٓعي٤  ًع٢       
 طًع زتً  لدتيَك١ جلكز  خه ر ٣ زتً  ليه١ًٝ لملدأو١ .

 ًع٢   َي ن  ٖؤال٤ َٔ لملٛظ ني ٚلملسأدزَني  فٝكِٝٓٗ ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ جلٓي٤ 
 ِٓٗ َٔ نخأويت َزٜم لدتيَك١ .ٝطًع َزٜم لدتيَك١  زل لملٛظ ني ليهٜٔ ٜهٕٛ دكٝ



    

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515/ جامعة أسيوط / رقم بريدى  مركز ضمان الجودة و التأهيل لالعتماد
 (13)       3218/3216/3215داخمى  -  002 -088 -2080462اكس تميف                                    

 

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

 ( :19املادة )

دسععم٣  ًعع٢ َععٛظ ٢ لدتيَكعع١ َٚسععأدزَٝٗي  يهععيّ ليأٛظععف  ليكيَعع١ ملععٛظ ٢     
لذته١َٛ َٚسأدزَٝٗي  ٚذيو َل َمل ي٠ َعي دعٓص  ًٝع٘ ليًعٛل٥ح لرتي ع١ جلأ ضعي٤ ٦ٖٝع١        

 ليأزرٜ  .

  (:21املادة )

ٕٛ ليًه١ ليكمجل١ٝ  يه١ ليأكًِٝ ف٢ لدتيَكع١ َعيي ٜكعمر ٚزٜعم لملكعيرف ليكَُٛٝع١       ده
 جلٓي٤  ٢ً طًع زتً  لدتيَك١ ف٢  يٛلٍ خي ١ ن أكُيٍ يه١  مٓة١ٝ .

  ( :21املادة )

ي نًٝي  ميَكع١ ستُعز   ي  ٚليصٗيجبل  لملدأً ١ ليأ٢ متٓوٜٗهٕٛ يًزرمي  ٚليزجلًَٛ
 َك١ فؤلجب لألٍٚ  ٢ً ق١ُٝ  َثي ي هلي متٓو٘ نًٝي  مي

 *أحكام وقخيت *

 (:22املادة )

الجيععٛز  ٕ ًٜوععل ليطًةعع١ جلهًٝععي  لدتيَكعع١ نال جلكععز َععز٠ الدكععٌ  ععٔ  رجلععل  ععٓٛل    
 ٚالددٜز  ٢ً  ةل َٔ ٚقب ْ يذ ٖهل ليكيْٕٛ ، َيي ٜم زتً  ليٛزرل٤ خ ف ذيو .

 ٚدس٢ُ ٖهٙ لي رت٠ ك فرت٠ ليأوض  ك ٚحيزجب ديرٜذ نْأٗي٥ٗي مبم ّٛ .
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 (:23املادة )

دكّٛ نجبلر٠ لدتيَك١ خ ٍ فرت٠ ليأوض  جلشْصي٤ لملةي٢ْ لي ز١َ يًليَك١ ٚنًٝيدٗي  
َٚكيٖزٖي ٚجلشٜ يجب ليةكثي  ليك١ًُٝ لي ز١َ يأهعٜٛٔ ٦ٖٝعي  ليأعزرٜ  جلٗعي . ٚجلش عزلجب َعي       
ًٜععدّ َععٔ لملسأصعع ٝي  ٚلملدأععربل  ليكًُٝعع١ ٚليوععٓي ١ٝ ٚلذتكععٍٛ ٚ َععينٔ ليأُمٜٓععي      

أةعي  ٚلألجبٚل  ٚلأليعيم َٚسعينٔ ليطًةع١ ٚ ًع٢ ليكُعّٛ نعٌ َعي دعز ٛ نيٝع٘           ليك١ًُٝ ٚلمله
 لذتيم١ ليزرل ١ٝ .

  (:24املادة )

ٜأٛ  نجبلر٠ لدتيَك١ حتب  ًط١ ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ خ ٍ فرت٠ ليأوض  زتًع  ميَكع١    
 َؤقب  ٜصهٌ  ٢ً ليٛم٘ لآلد٢ :

 ......... ر٥ٝسًي....................   ٚنٌٝ ٚزلر٠ لملكيرف ليك١َُٝٛ

 ...................................... ضٛ    ٚنٌٝ ٚزلر٠ لمليي١ٝ 

 ............... ضٛ   ٚنٌٝ ٚزلر٠ لألشهيٍ ليك١َُٝٛ لملدأص جليملةي٢ْ 

 .................................. ضٛ    َزٜم ميَك١ فؤلجب لألٍٚ

 ........... ضٛ......................   َزٜم ميَك١ فيرٚم لألٍٚ 

  ُزل٤ ميَك١ فؤلجب لألٍٚ يهًٝي  ليطع ٚليكًّٛ ٚل ٓز ١ 

 . .....................  ضي٤   ٚليدرل ١ ٚلذتكٛم ٚلآلجبل  ٚليألير٠ 

   َٔ َكيْٚأِٗ ف٢ فرت٠ ليأوض    زجب َٔ لأل ضي٤ الٜدٜز  ٢ً  رجلك١ هلٔ ٜم٣ لإلْأ يم 

 ......  ضي٤ع ٚزٜم لملكيرف لٍ   .........ً ٢ً ط  ٜٚكٕٝٓٛ مبم ّٛ جلٓي٤            
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ٚجيٛز يعٛزٜم لملكعيرف ليكَُٛٝع١  ٕ حيضعم نمأُي عي  لجملًع  ٚفع٢ ٖعهٙ لذتييع١ دهعٕٛ يع٘            
 ليمٜي ١  

ٚجيٛز  ٕ ٜهٕٛ َكم زتً  لدتيَك١ لملؤقب طعٛلٍ فعرت٠ ليأوضع  فع٢ َزٜٓع١ ليكعيٖم٠ ٚ ٓعز        
 ْ س٘ . ندٓٗي٤ ٖهٙ لي رت٠ ٜٓوٌ زتً  لدتيَك١ لملؤقب َٔ دًكي٤

  (:25املادة )

جملً  لدتيَك١ لملؤقب ف٢ لذتزٚجب ليأ٢ دكأضٝٗي   ُيي٘ لإلخأوي ي  ٚليسًطي  
 ليأ٢ جملً  لدتيَك١ .

ٜٚكّٛ لجملً  لملؤقب جلش زلجب ليٓظِ ٚليًٛل٥ح لأل ي ع١ٝ يًليَكع١ ٚنًٝيدٗعي ٜٚكعمر     
 لإلشملف  ٢ً نٜ يجب ليةكثي  ليك١ًُٝ لي ز١َ يًليَك١ ٚخيأير   ضي٤ ٖهٙ ليةكثي  ٜٚأٛ 

 جبرل أِٗ .

  (:26املادة )

ٜكني نٌ َٔ لملزٜم ٚليسهمد  ليكيّ فع٢ فعرت٠ ليأوضع  مبم عّٛ فع٢ ليٛقعب ليعه٣        
 دٛمز فٝ٘ لذتيم١ يأكُٝٓٗي نًُٝٗي  ٚ  يزُٖي .
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  (:27املادة )

رف ليك١َُٝٛ ٚلمليي١ٝ دٓ ٝعه ٖعهل ليكعيْٕٛ ، ٜٚكُعٌ جلع٘ َعٔ دعيرٜذ        ي ٢ً ٚزٜم٣ لملك
 ٠ ليممس١ٝ .ْصمٙ ف٢ لدتمٜز

 ( 1949 ةأُرب  ١ٓ  25)1368ذ٣ لذتل١  ١ٓ  3*  زر جلكوم لملٓأد٠ ف٢ 
 

 فعععععيرٚم
 جلأَم يضم٠  ييع لدت ي١

 
 ٚزٜم لمليي١ٝ )جلييٓٝيجل١ (       ٚزٜم لملكيرف ليك١َُٝٛ      ر٥ٝ  زتً  ليٛزرل٤

 يسني  م٣                     محز َم ٢ جلزر               يسني  م٣
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 صوزة حجس االصاس جلاهعت اصيوط
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 1956يسٓعععععععععععععععععع١  118رقِ  قيْٕٛ
 جلصإٔ َصمٚم ميَك١   ٝٛ 

 بئعى األيت 

 يجهظ انٕصساء 

ٔػهٗ انقشاس  1111بؼذ اإلطالع ػهٗ اإلػالٌ انذعخٕسٖ انصبدس فٗ فبشايش عُت       

بث سئيظ بخخٕيم يجهظ انٕصساء عهط 1114يٍ َٕفًبش عُت  11انصبدس فٗ 

 انجًٕٓسيت .

 ٔبُبء ػهٗ يب ػشضّ ٔصيش انًبنيت ٔاإلقخصبد 

 أصذس انقبٌَٕ اآلحـــٗ 

يؤرٌ نٕصيش انًبنيت ٔاإلقخصبد فٗ أٌ يأخز يٍ األيٕال انًٕجٕدة ححج يذ  ( :1هادة )

ج )ثالثًبئت أنف جُيّ ( كغهفت نهبذء فٗ إَشبء جبيؼت أعيٕط  133333انحكٕيت يبهغ 

 نغهفت يٍ األيٕال انخٗ عخذبش نخًٕيم ْزا انًششٔع .ػهٗ أٌ حغذد ْزِ ا

) ٔصاسة انشئٌٕ انبهذيت  1111/ 1111يفخح فٗ ييضاَيت انغُت انًبنيت  :( 2هادة )

) أػًبل جذيذة ( إػخًبد إضبفٗ قذسِ  1) اإلداسة انؼبيت نهًببَٗ ( ببة  1ٔانقشٔيت ( فشع 

بء جبيؼت أعيٕط َظيش إعخبؼبدِ ج )ثالثًبئت أنف جُيّ ( نهبذء فٗ يششٔع إَش 133333

 يٍ جًهت انببة انثبنث نهفشع انًزكٕس ألخزِ يٍ انًبل انًٕجٕد ححج يذ انحكٕيت .

ػهٗ ٔصساء انًبنيت ٔاإلقخصبد ٔانشئٌٕ انبهذيت ٔانقشٔيت ٔانخشبيت ٔانخؼهيى  ( :3هادة )

 حُفيز ْزا انقبٌَٕ كم يُٓى فيًب يخصّ .

 ( 1111يبسط عُت  14) 1111عُت صذس بذيٕاٌ انشيبعت فٗ أٔل شؼببٌ 
 

 ٔصيشانخشبيت ٔانخؼهيى     ٔصيش انشئٌٕ انبهذيت ٔانقشٔيت      سئيظ يجهظ انٕصساء  
 كمال انديه حسيه            عثد انهطيف محمىد انثغدادي           جمال عثد انىاصزحسيه 

 إلقخصبد ٔصيش انًبنيت ٔا                                                

 ) ػبذ انًُؼى انقيغَٕٗ (                                               

ػهٗ َص ْزا  1111يبسط عُت  14ٔافق يجهظ انٕصساء بجهغخّ انًُؼقذة فٗ 

انقبٌَٕ ٔقذ صذس فٗ انيٕو َفغّ ٔأبهغ  إنٗ ٔصاساث  انشئٌٕ انبهذيت ٔانقشٔيت 

 خُفيزِ .ٔانخشبيت ٔانخؼهيى ٔانًبنيت ٔاإلقخصبد ن

 سئيظ يجهظ انٕصساء                                                     

 ) جًبل ػبذ انُبصش حغيٍ (                                              
 أتهغ انقاوىن انً جامعح أسيىط تىاسطح انسيد انسكزتيز انعاو
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 نبرة حازخييت عن جاهعت أصيوط

كعع١ َععٔ يٝعع  دععيرٜذ لإلْصععي٤ جلييٓسععة١ يًليَكععي  لملوععم١ٜ )  ميَكعع١   ععٝٛ  ٖعع٢ ليملجل

 ٚ   –  عٝٛ  ( ٜٚكعل َكعم لدتيَكع١ مبزٜٓع١   عٝٛ         – ني مش   –لإل هٓزر١ٜ  –ليكيٖم٠ 

ليأ٢ دكل جلزٚرٖي ف٢ َهيٕ َأٛ عط َعٔ شعمٜط ٚلجب٣     – ٛل ِ ليٛم٘ ليكة٢ً َٔ يٝ  لأل١ُٖٝ 

شعمقًي ، ٚدةكعز  عٔ     30، ٚخعط طعٍٛ    مشعيالً  27ليٌٓٝ جلني ليكعيٖم٠ ٚ  عٛلٕ ،   ًع٢ خعط  عم       

 نًٝٛ َرت َمجلل . 23نًٝٛ َرتًل ، ٚدةًو َسيي١ لملز١ٜٓ يٛل   375ليكيٖم٠ مٛل  

ٚ  عٓز  ر٥ي عأٗي ن  لأل عأيذ     1949ٚقز  عزر قعيْٕٛ نْصعي٤ ميَكع١   عٝٛ  فع٢  عيّ        

ر٥ي عأٗي  يعني   عٓز     1955ليزنأٛر / يسٔ نجلملِٖٝ ، نال  ٕ ليأٓ ٝه لي ك٢ً ي ٜةعز  نال  عيّ   

ٚمت نخأٝععير َةٓعع٢ َزر عع١   ععٝٛ  ليثيْٜٛعع١  –ن  ليسععٝز لأل ععأيذ ليععزنأٛر /  ععًُٝيٕ يععدٜٔ 

يأهٕٛ َكمًل َؤقأًي يًليَك١ َل نجبخيٍ جلكض لإل يفي  ٚليأكزٜ   لي ز١َ يةزل١ٜ ليزرل ع١ فع٢   

ٚذيو ف٢ نًٝأ٢ ليكًّٛ ٚل ٓز ١ َل ليةز٤ فع٢ ن عزلجب ليزرل عي  لي زَع١ ملصعمٚم       1957 نأٛجلم
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َة٢ٓ لدتيَك١ ف٢ لملٛقل ليه٣ ٚقل  ًٝ٘ لإلخأٝير  ٢ً ليطمٜعل ليدرل ع٢ ليعه٣ ٜعمجلط ليكعيٖم٠      

ٚ  ٝٛ  مبوعيذل٠ دم ع١ لإلجلملُٖٝٝع١ ، ٜٚكأعرب لَأعزلجبل ملزٜٓع١   عٝٛ  َعٔ لدتٗع١ ليصعُيي١ٝ           

 150فعزلٕ ملةعي٢ْ لذتعمّ لدتعيَك٢،      250فزلٕ ، َٓٗي  400ليهمجل١ٝ ، ٚدةًو َسيي١ لملٛقل يٛل  

 در ١ لألميم ليدرل ١ٝ .فزلٕ مل

ٚقز نيْب لدتيَك١ دضِ فمٚ ًي  ي جليملٓٝي ٚ ٖٛي  ٚ  ٛلٕ ، يعِ ن عأكًب  ٓٗعي َهْٛع١     

 ميَك١ لملٓٝي مبز١ٜٓ لملٓٝي ، ٚميَك١ مٓٛ  ليٛلجب٣ جلكٓي ٚميَك١  ٖٛي  مبز١ٜٓ  ٖٛي  .

ٚقز دكيقع  ٢ً ر٥ي ١ ميَك١   ٝٛ  َٓه ْصأدٗي يأع٢ ليٝعّٛ  رجلكع١  صعم ر٥ٝسعًي ٖعِ       

 ييرتدٝع  جل



    

 / اإلدارة العامة جناح )د( الدور األول 71515/ جامعة أسيوط / رقم بريدى  مركز ضمان الجودة و التأهيل لالعتماد
 (21)       3218/3216/3215داخمى  -  002 -088 -2080462اكس تميف                                    

 

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

 -نيآلد٢ :
 ( 1952-1950)           لأل أيذ ليزنأٛر / يسٔ نجلملِٖٝ يسٔ            
 ( 1965-1955)         لأل أيذ ليزنأٛر /  ًُٝيٕ  محز يدٜٔ       

 ( 1966-1965)         لأل أيذ ليزنأٛر / يسني  محز فِٗٝ                    
 ( 1968-1966)                        لأل أيذ ليزنأٛر /  ةز ليٖٛي  ليربيس٢ 

 ( 1979-1969)         لأل أيذ ليزنأٛر / ستُز محز٣ ليٓصير                
 ( 1980-1979)           لأل أيذ ليزنأٛر / يسٔ محز٣ نجلملِٖٝ             
 ( 1991-1980)                لأل أيذ ليزنأٛر /  ةز ليملزم رزم يسٔ         

 ( 1996-1991)            أيذ ليزنأٛر / ستُز رمي٢٥ ليطو ٣ٚ        لأل 
 ( 2004-1996)                لأل أيذ ليزنأٛر / ستُز ر فب ستُٛجب              

 ( 2006-2004)          لأل أيذ ليزنأٛر / ستُز نجلملِٖٝ  ةز ليكيجبر       
 (2008 -2006)                 لأل أيذ ليزنأٛر /  د   ةز لهلل  محز         
 (2013 -2008)                لأل أيذ ليزنأٛر / َوط ٢ ستُز نُيٍ           

 (2015 -2013)           لأل أيذ ليزنأٛر / ستُز  ةز ليسُٝل  ٝز           
 (2018 -2015)              لأل أيذ ليزنأٛر /  محز  ةزٙ مكٝص

 (2018)جلزل١ٜ َٔ  نسط                    ةز لهلل لدتُيٍلأل أيذ ليزنأٛر / طيرم 
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 -: وقد متج دزاصت هشسوع هبانى اجلاهعت على األصش اآلحيت
* نقي١َ َز١ٜٓ ميَك١ٝ نيًَع١ فع٢ لملٛقعل ٜأعٛفم فٝٗعي عٝعل لرتعزَي  ليأكًُٝٝع١         

 ٚلإلمأُي ١ٝ ٚليمٜي ١ٝ يًطًة١ ٚليطييةي  ٚ  ضي٤ ١٦ٖٝ ليأزرٜ  ٚ ي٥ دِٗ .

ةيم ْظيّ لألقسيّ لملٛيز٠ َل جتُٝل َةي٢ْ لألقسيّ يهٌ ن١ًٝ ف٢ َهيٕ ٚليعز  * ند

 َل َمل ي٠ قم  ليهًٝي  ليأ٢ دسأدزّ ْ   لألقسيّ ٚ ٗٛي١ لإلدويٍ جلٝٓٗي .

 * جلٓي٤ رجلل َسيي١ لألر  دكمٜةًي ٚدمى ليةيق٢ َسطوي  خضمل٤ 

ٛ   29) يٝ  جلًهب ْسة١ لملةي٢ْ  قعل لدتيَكع١ (   % َٔ لملسعيي١ لإلعييٝع١ ليوعيف١ٝ مل

َل لإلنثير َٔ زرل ١  شلير ليظٌ ٚٚ ل ليٓيفٛرل  ف٢ لألف١ٝٓ ليزلخ١ًٝ يًُةي٢ْ يأًطٝف 

 لدتٛ  ٝ ًي .

* دٛمٝ٘ لملةي٢ْ حنٛ ليصعُيٍ يًووعٍٛ  ًع٢ ن عي٠٤ َٓأظُع١ ليأٛزٜعل يًُعزرمي         

ٚلي وٍٛ ٚلملكيٌَ جلييكزر لي زّ خ ٍ َسطوي  نيفٝ٘ َٔ لي أوي  ليةوم١ٜ . نُي رٚ ٢ 

ل جلمٚزل  ستسٛجل١ فٛم لي أوي  جليدت١ٗ ليكة١ًٝ دسُح جلزخٍٛ ليصُ  خ ٍ ليصعأي٤  ٚ 

يأزف١٦ لملةي٢ْ دزف١٦ طةٝك١ٝ ف٢ ليٛقب ْ س٘ متٓل جبخٛ ي لجلأعزل٤ َعٔ  ٍٚ َعيٜٛ ٚطعٛلٍ     

 فرت٠ ليوٝف .
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 صوز هن ذاكسة اجلاهعت 
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