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 مالحظة:

 من قبل القسم العلمي المختص. (1) ع.ش.رقم  أ معادلة مقررات دراسيةيجب إعداد نسختين من نموج -1

 مبن الوحبدات %05للبرنامج العلمي فقط بحيث يدرس الطالبب من عدد الوحدات االجمالية  %05االلتزام بمعدلة . يجب 2

 .المتبقية بالجامعة

.   للمقررعدد الوحدات  من الجامعة المنتقل منها الطالب وكذللك مطابقة معدلته ممن مفردات كل مقرر يتيجب التأكد .3

 .صفحة.الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات المسؤولة في الجامعة ةيجب ادخال معادلة مقررات الدراسية لمنظوم.-4
 رقم )......./........(

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متت معادلتهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنتقل  هبـــــا
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 (  1)  ع.شرقم النموذج: أ.

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 



 

 

 مشروع التخرج تسجيلإجراءات 

 

 (2رقم أ.ش. ع )تسجيل مشروع التخرج نموذج 

 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

نذطاذددم  دد    ددر ع  لددرج  نذقرددرت  ي بددر  س نمدد   هدد ه نمددق  ا   يهدد ه اددلن نذج ددى ت كذدد     دد   

  قطلبات نذقررت.

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

   نذب م نذعل    (2)ع  رقم أ.ش.  مشروع التخرج تنزيلنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

 .ىقع نذرا عة  نذ رقص أج جح ة نذببى  جنذق ر ع  إسن ة نذ  رع  اذرا عة أجع  طريق

 

 :  ج قاعة ذ جاقلة   لرج   ررت  ذحرز  ىعنذرطىنت نذ قبعة ج( 

يصل إلى عدد الوحدات المسموح  على األقل أوجميع المقررات الدراسية  الطالب بعد أن ينهي .0

تسجيل مشرروع بالطالب  يقوم بالبدء في إجراءات مشروع التخرج ، سيةالدراحئحة بها وفق الال

  . (2)ع  رقم أ.ش.  مشروع التخرج تنزيلنموذج  التخرج بإستخدام

ويقروم بسرداد الرسروم الماليرة   (2)ع  رقرم أ.ش.  مشرروع التخررج تنزيرلنموذج الطالب  يملئ .7

 وفق الالحئحة المالية للجامعة.

مرن إيصرال سرداد الرسروم، النسرخة األصرلية بيلراء اللرون ويحرت   بهرا  يستلم الطالب نسرختين .3

 مشروع التخررج تنزيلنموذج اللون، حيث ترفق هذه النسخة مع  حمراءلن سه والنسخة الثانية 

 .الى رحئاسة القسم وتسلم (2)ع  رقم أ.ش. 

يقوم رحئيس القسم مع المرشد األكاديمي بمراجعة الملف األكاديمي للطالرب للتحقرق مرن إسرتي اء  .4

كافة شروط تسجيل مشرروع التخررج مرن مطابقرة اءجرراءات امكاديميرة والماليرة ، وعليره يرتم 

 تسجيل مشروع التخرج للطالب بالمن ومة. 

 

 



 

 

 

 

 مشروع تخرج تسجيلنموذج 

 

 م. 71الخريف        الربيع            لسنة        للفصل الدراسي    

 .................................................................أسم الطالب  -0

 

 رقم القيد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبقية )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئيس القســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 القســــم المالي:
 

 نفيدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال يوجد عليــه إلتزام مالي        

 يوجد عليـه إلتزام مالي وقدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئيس القسم المالي
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 (0رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع ال إجراءات

 (3رقم أ.ش. ع ) تخرجوموضوع مشروع الاختيار المشرف نموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

يهدف هذا النموذج إلى تمكين  الطالب من إختيرار مولروع البحرث وكرذلت إختيرار المشررف علرى 

 مشروع التخرج  بهدف استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

ع أ.ش. رقرم  مشرروع التخررج ومولروع اختيرار المشررف نمروذج من نسخة على الحصول يمكن

 دد  نذب ددم نذعل دد  نذ رددقص أج جحدد ة نذببددى  جنذق ددر ع  ددإسن ة نذ  ددرع  اذرا عددة أجعدد  (3)

 . ىقع نذرا عة طريق

 

 

 :   لرج   ررتإلخ ا  نذ لره ج ىضى  نذرطىنت نذ قبعة ج( 

 

مباشرر  إجرراءات اختيرار مشررف  يتعين على الطالب بعد أن ينهي جميع المقرررات الدراسرية  .5

ابتررداءم مررن  أول فصررل دراسرري يلرري ال صررل الررذ  أنهررى فيرره تلررت  ومولرروع مشررروع التخرررج

  .المقررات

نمروذج  بمساعد  المرشد األكاديمي ورحئيس القسم مولوع البحث والمشرف وفقيحدد الطالب  .6

 . (3)ع أ.ش. رقم  مشروع التخرج اختيار المشرف ومولوع

مشرروع  اختيرار المشررف ومولروعنمروذج ل قبرل امسرتاذ المشررف الجزء األول من  يستخدم .2

، وتقوم اللجنة العلمية بالقسم بمناقشة مقترح مشروع التخرج ومرلء  (3)ع أ.ش. رقم  التخرج

 .الجزء الثاني من النموذج

 مشرروع التخررج اختيرار المشررف ومولروعنمروذج  تخاطب إدار  الشروون العلميرة بإسرتخدام .8

 للعمل على إصدار قرار إشراف. (3)ع أ.ش. رقم 

 



 

 

 

 

 

 

 تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 إسم الطالب/ ...........................................   رقم القيــد/ ......................

 التخصص/ .........................الفصل الدراسي / .................. لسنــة/.............

 ..................موضوع المشروع/...........................................................

 توقيع الطالــب/..................................... 

نفيدكم األستاذ/ ........................................................... بقبول اإلشراف على 

 المشروع المقدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التوقيــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إجراء المناقشة المبدئية للمشروع المقدم من الطالب المذكور أعاله من قبل اللجنة العلميــة 

 للقســــم.

 قبول خطة البحث بدون تعديالت         

 قبول خطة البحث وإجراء تعديالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلميــــة

 التوقيــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 يعتمــــد
 رئيس القســــــــم
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 (3رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 تخرجمشروع ال مناقشة  إصدار قرر إجراءات

 (4رقم أ.ش. ع ) تخرجإصدار قرر مناقشة  مشروع النموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

يهرردف هررذا النمرروذج إلررى تمكررين  الطالررب مررن إصرردار قرقررر مناقشررة  مشررروع التخرررج  مررن إدار  

 الشوون العلمية بالجامعة

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

 د   (4)ع  أ.ش. رقم  مشروع التخرج إصدار قرر مناقشةنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

ىقدع   نذب م نذعل   نذ رقص أج جح ة نذببى  جنذق ر ع  إسن ة نذ  رع  اذرا عة أجعد  طريدق

 .نذرا عة

 الخطوات المتبعة إلصدار قرار مناقشة  مشروع تخرج: ج( 

رقرم  تخررجإصدار قررر مناقشرة  مشرروع النموذج  يوقع امستاذ المشرف الجزء األول من (1

، ويعيده للقسم العلمي مرفقام   بعد التأكد من جاهزية مشروع التخرج للمناقشة (4أ.ش. ع )

 معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسليمها )حسب عدد أعلاء لجنة المناقشة(.

، ها وموافقرة امسرتاذ المشررف علرى تسرليممشرروع التخررج الطالرب مرن إعرداد  انتهاءعند  (2

رقرم  تخررجإصردار قررر مناقشرة  مشرروع الباسرتالم نسرخة مرن نمروذج رحئيس القسرم  يقوم 

 (.4أ.ش. ع )

عردد أربعرة اعلراء هيحئرة تردريس حترى يتسرنى ءدار    بترشري القسرم ب اللجنة العلمريقوم ت (3

نمروذج م عرن طريرق مرلء الجرزء الثراني مرن الشوون العلمية إختيار لجنة مناقشة ممن بينه

 (.4رقم أ.ش. ع ) تخرجإصدار قرر مناقشة  مشروع ال

إصرردار قرررر مناقشررة  نمرروذج تقرروم إدار  الشرروون العلميررة بإسررتكمال الجررزء األخيررر مررن  (4

 ( والذ  يتم فيه إصدار لجنة مناقشة لمشروع التخرج.4رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال

 

 

 



 

 

 

 

 
 مشروع التخرجإصدار قرر مناقشة  نموذج

 األستاذ المشرفأوالً/

 ............................... ودرجتي العلمية ....................................................أتقدم أنا األستاذ / 

 ومشرف المشروع لنيل درجة ) البكالوريوس()ليسانس( في .......................................................

 ...................................................................................................................بعنوان 

 بقسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفق بهذا الطلب نموذج رقم ) أ (  ]للمناقشة  إصدار قرارعلى المشروع السابق ذكره وأطلب قد أنهيت مهمة اإلشراف 
 + نموذج رقم ) ب ( .

 م . 71التوقيــــع / .................... التاريخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المختص العلمي ثانياً/ القسم 

أنا األستاذ / ........................................                 رئيس القسم ..................................... 

 كل من : يرشحمناقشة المشروع سالف الذكر و إصدار قرار علىأوافق 

 درجته العلمية / ...........................................       األستاذ / .................................. -0

 درجته العلمية / ............................................     األستاذ / ..................................  -7

 درجته العلمية / ............................................       األستاذ / ................................. -3

 .............................األستاذ / ...................................      درجته العلمية / ........... -4

 م  71التوقيـــع / .................... التاريخ     /      /      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثالثاً/ مدير إدارة الشؤون العلمية

 تم اختيار كالً من:

 األستاذ / ...................................              درجته العلمية / ................................... -0

 .................................األستاذ / ..................................             درجته العلمية / ... -7

م موعههداً لمناقشههة المههذكور أعههاله  بجامعههة أفريقيهها 71وعليههه تههم تحديههد يههوم ...................... الموافههق    /     /     

 .بالخصوص  وفق قرار مدير إدارة الشؤون العلمية للعلوم اإلنسانية و التطبيقية

 م  71التاريخ     /      /       التوقيــــع / ....................

 
 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 7171تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 
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 (4رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 تخرجمشروع ال تقييم  إجراءات

 أ( -0رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال  تقييمنموذج 

 ب( -6رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال  تقييمنموذج 

 ذج: ا( الهدف من النما

هررذا النمرراذج إلررى تقيرريم الدرجررة المتحصررل عليهررا  الطالررب فرري  مشررروع التخرررج  مررن قبررل  تهرردف

 المشرف والممتحنين ووفق قرار المناقشة ءدار  الشوون العلمية بالجامعة

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

ع  أ.ش. رقرم  أ( -0)ع  أ.ش. رقرم  مشرروع التخررج تقيريمذج نمرا مرن نسرخة علرى الحصرول يمكن

   نذب م نذعل   نذ رقص أج جح ة نذببى  جنذق ر ع  إسن ة نذ  درع  اذرا عدة أجعد   (ب -6)

 .ىقع نذرا عة  طريق

 الخطوات المتبعة لتقييم  مشروع تخرج:ج( 

 -قييم مشروع التخرج يمكن أن يعطى بأحد النتاحئج الثالث اآلتية:ي  -1

إجمالية في كافة التقييمات م تقل عن النجاح: يعلن نجاح الطالب في حالة حصوله علي نتيجة  .أ
50%. 

 الرسوب: يعتبر الطالب راسبا في إحدى الحامت التالية: .ب

  50حصوله على نتيجة إجمالية أقل من%. 

 وفي هذه الحالة م  بناء على رأ  المشرف والمبررات التي يقدمها حول ولع الطالب
 يمرر المشروع للنقاش ويعلن رسوب الطالب مباشر .

 التأجيل: يمكن تأجيل مناقشة المشاريع في الحامت التالية: .ج

  الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع في الوقت المحدد ألسباب تتعلق
 بطبيعة المشروع ويراها المشرف وجيهة وتستحق التأجيل.

  ءجراء بعض الحالة الثانية: تقديم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فتر  إلافية
التعديالت أو استكمال أجزاء ناقصة في المشروع، وفي الحالتين يجب تحديد المد  

 المناسبة للتأجيل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجراز المشرروع بسربب  رروف خاصرة تتعلرق بالطالرب )صرحية أو
 غيرها(.

حسب من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالب )لكل طالب(  %40يتم إعطاء .  2

 (.ب -6أ( رقم أ.ش. ع  ) -5نماذج تقييم مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  )

  

نماذج تقييم مشروع التخرج حسب  الممتحنينمن الدرجة المستحقة من قبل  %60يتم إعطاء . 3

 للطالب )لكل طالب(. (ب -6أ( رقم أ.ش. ع  ) -5رقم أ.ش. ع  )
 



 

 

 

 
 )أ( تخرجتقييم مشروع النموذج 

 

 ..........................................................................................................عنوان البحث/ 
 تاريخ المناقشة/ ........................................................................................................

 ..................التخصص/...................  رقم القيد/ ...........................مقدم البحث الطالب/ .........
 إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............................................................................................

 أوالً/ درجة األستاذ المشرف

 ـةالدرجـــ البيــــــــــان

  درجات 5سلوت الطالب                  -

  درجات 7الجدية واملتزام بالمواعيد     -

  درجات 7املتزام باءرشاد               -

  درجات 7سالمة اللغة العربية            -

  درجات 7امقتباس وامستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واءخراج النهاحئي     -

  04                 المجمــــوع     

 ثانياً/ درجة األساتذة الممتحنين:

 الممتحن الثاني الممتحن األول البيــــــــــان

   درجات  8تحديد مشكلة البحث وأهدافه                     -

   درجات  8صياغة ال رليات                               -

   درجات  8     أسلوب جمع البيانات                        -

   درجات  8العينة وأسباب إختيارهـا                         -

   درجات  8إسلوب التحليل                                   -

   درجات  8دقة النتاحئج والتوصيات                          -

   درجات  6اءقناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة امستيعاب لمولوع البحث              -

   04المجمــــــــوع 
 

بعــد تقييم البحث ومستوى المنهجية التي أتبعت في األعداد والمراجع والمصادر التي أعتمد عليهــا الباحث وأسلوب 

 باالتي:التحليل والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليهــا أوصت لجنة المناقشة 

 يعتمد البحث دون أ  تعديالت ويمن  الطالب التقديرات التاليــة:      
 الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتقدير: ...................

 
 

 يعتمد البحث مع إجراء تعديالت ويمن  الطالب التقديرات التاليــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتقدير: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمية     اعتماد/ رئيس القســـم

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 7171تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 

 

 )ب(تخرجتقييم مشروع النموذج 
 

 م 71/       الفصل الدراسي ..........................................     التاريخ     /  

 القسم : .................................     التخصص : ..............................

 عنوان المشروع: .......................................................................

 .....................أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمية : .....

 

 رقم القيد أسم الطالب ر.م

المناقش 
 األول

المناقش 
 الثاني

 المشرف
الدرجة 
 النهاحئية

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التوقيع .......................

 .................................. التوقيع .......................المناقش األول / 

 المناقش الثاني / ................................. التوقيع ........................

 قرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمية                رئيس القســــــم            

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

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م7171تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 تخرجمشروع ال إجراءات إستالم

 

 

 (7رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال إستالمنموذج 

 

 

 ذج: ا( الهدف من النما

من تعرديالت وفرق ات المتعلقة بمشروع التخرج اءيهدف هذا النموذج إلى بيان إستكمال كافة اءجر

 نتاحئج تقييم مناقشة المشروع.لمشروع  وفق للجنة المناقشة و إجراءات التجليد  قرار

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

 دد  نذب ددم  (7)ع  أ.ش. رقررم  مشررروع التخرررج اسررتالمنمرروذج  مررن نسررخة علررى الحصررول يمكررن

ىقددع  اذرا عددة أجعدد  طريددق  سن ة نذ  ددرع نذعل دد  نذ رددقص أج جحدد ة نذببددى  جنذق ددر ع  ددإ

 .نذرا عة

 

 :   لرج   ررت  المقالمنذرطىنت نذ قبعة ج( 

 ع  أسنء نذطاذم ذ جاقلة نذ لرج  جقبىذه فانه يجه  س نمقه نذرا ع ة نذ  ق ة ذ جىنت 

طىيلة    نذر  جنالجقهاس ذ صع كذ  ن ع نذ  جة نذعل  ة نذ جامبة، ج ا  بب  كال كجرنءنت 

 - ج  ج ة ا :

نذطاذم فرصة أمبىع   ذقع يع نذ طلىب ف  ن رة نذ لرج ، ثم  ع  قبى  نذقع يالت ي جح  .1

    نذ جاقل   يطلم نذقرل   ف    ة ال  زي  ع  أمبىع   آخري .

 -(،  ىز  ياأل  :4ع س نذج خ نذ رل ة ) .2

   نذب م نذعل 

 نذ لره 

 نذ  قبة 

 ذىن نذقرل   ذلعلىم نإلن ان ة أمىس جذلعلىم نذقطب ب ة أز ق. .3

 سعم نذج رة نذ رل ة  ج رة نذ قرجن ة  حقىية آخر  ح يث. .4

  رفق يع ن رة  م  رل  اا     لرج  نذقررت  ج رة كذ قرجن ة ) عل  قرص    ج( .5



 

 

 

 

 

 تخرجال أستالم مشروعنموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد مناقشة المشروع
مناقشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من قبل جميع التعديالت والمالحظـات المرفقة تم 

 القسم المختص.رئيس 

 

 عليـــه قد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................................................ رقم القيد ....................... (0

 ........................................................ رقم القيد ....................... (7

 .................................. رقم القيد ............................................. (3

 ....................................................... رقم القيد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكاديمية وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارية الخاصة بالتخرج 

 

 .....................................     التوقيع ..............................المشرف / ......

 المناقش األول / ..................................      التوقيع ...............................

 ........................... التوقيعالمناقش الثاني / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئيس القســــــم                             أدارة الشؤون العلمية          

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

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 7171تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 
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 (7رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 

 مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و حجزإجراءات 

 

 (8) عش. رقم أ. مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و حجزنموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

 مشروع التخرج  لمناقشةوتحديد موعد  يهدف هذا النموذج إلى تمكين القسم من حجز قاعة 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

 عمشرروع التخرجررقم أ.ش. قاعرة لمناقشرة  موعرد و نمروذج حجرز مرن نسخة على الحصول يمكن

 طريرق عرن أو بالجامعرة المسرجل برإدار  والتسجيل القبول وحد  أو المختص العلمي القسم من (8)

 .الجامعة موقع

 

 :  ج قاعة ذ جاقلة   لرج   ررت  ذحرز  ىعنذرطىنت نذ قبعة ج( 

برالقرار  الموعرد المحردد وفرق املتزام بموعد المناقشةأعلاء لجنة المناقشة من يجب على  -1

 .عن إدار  الشوون العلميةالصادر 

 نمروذج حجرز اخطار لجنة المناقشة بحجز قاعة المناقشرة وفرق السيد رحئيس القسم بعد يلتزم -2

 ومخاطبة إدار  الشوون العلمية.(8) عرقم أ.ش.  مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و

المتوقعرة بالتنسريق مرع إدار  الشروون  يقوم القسرم  العلمري بتحديرد جردول لجميرع المناقشرات -3

 ويكون معلن في لوحة امعالنات وموقع الجامعة. قبل نهاية ال صل الدراسي العلمية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مشروع تخرجقاعة لمناقشة موعد و  نموذج طلب حجز
 إدارة الشؤون العلمية مدير / السيد

 بعد التحيــــــة ،،،،،،،
 :التخرج بعنوانمشروع .....( لسنة ..........  بشأن تشكيل لجنة لمناقشة ..رقم )... كمبناء على قرار 

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

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

 المقدمة من الطلبة:
 ..(..)........... المقيد تحت  رقم: ................................................ الطالب  (1)
 ...(..).......... المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (3)

   مشروع التخرج  في قسم ............................. مناقشة نامل منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات ل
 الساعة .............../ ..... / ......... على تمام الموافق .. ........... يوم

 
 اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. باتخاذعليــــه ،،، نأمل التكرم  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

...........................        .. 
 الستعمال إدارة الشؤون العلميةهذا الجزء خاص 

 إجراءات إدارة الشؤون العلمية:

 عليــــه ،،،

 

........... الموافق ...../ ..... / يوم......... حجز قاعة المناقشات الموافقة على  نفيدكم بأنه تقرر

 بقاعة رقم............. ......... على تمام الساعة ............

 دارة الشؤون العلمية مديرا                                                                           
............................. 

 العلميــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  7171: التحديثتاريخ  العلميــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا
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 (8رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 األكاديمي جتقرير مراجع خارجي للبرنامإجراءات 

 

 (9) رقم أ.ش.ع نموذج تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعة
 

 ( الهدف من النموذج: ا

أحرد أعلراء هيحئرة التردريس الخرارجيين   يهدف هذا النموذج إلى تقيريم البرنرامج امكراديمي مرن قبرل

 األكراديمي الخالرع للتقيريم جو  الخبر  العلميرة وامكاديميرة والعمليرة فري ن رس تخصرص البرنرامذ

مهمررة لمواكبررة التطررور باعتبارهررا اليررة  الدوريررة للبرررامج التعليميررة  ةالمراجعرر وذلررت فرري إطررار

كل أربع سرنوات بإشرراف  يتم التحديثسابقة وتجويد المخرجات و أخطاءوالحداثة وتصحي  

 .الشوون العلمية إدار 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

نموذج تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعة  رقم  من نسخة على الحصول يمكن
المختص أو وحد  القبول والتسجيل بإدار  المسجل بالجامعة أو عن القسم العلمي  من (9) أ.ش.ع

 .طريق موقع الجامعة
 

 :نموذج تقرير المراجع الخارجي مالستخدا( الخطوات ج

 والتقيريم المراجعرة فري بالبردء تتبعهرا التي التعليمية للبرامج تعليماتها العلمية الشوون إدار  تصدر .1

 .الداخلي

هيحئة التدريس ءجراء  وأعلاءيتبع البرنامج التعليمي ن ام امجتماعات للجنة العلمية بالبرنامج  .2

المراجعة والتقييم لينتج عنها تحديثات في البرنامج التعليمي المستند  على مراجع ومنا رات 

 موثوق بها.

تحال النتاحئج و كل برنامج علمي  ىهيحئة التدريس عل وأعلاءيعتمد ذلت علي استبيانات للطلبة  .3

الخطو   إلىالجامعة لتنتقل  إدار الشوون العلمية ثم رحئاسة الجامعة لتطرح على مجلس  إدار  إلى

دث وهي عرلها على مختصين خارجيين في ن س المجال لتقييم البرنامج العلمي المح إم التالية

 )م يقل عدد المقيمين الخارجيين عن ثالثة(.

المعمول بها  اءجراءاتتعمم التقييمات الخارجية حسب البرنامج التعليمي وتن ذ ثم تعتمد حسب  .4

 في الجامعة.

 أ عدم تن يذ  وأسبابتقرير صادر عن البرنامج التعليمي يحو  التحديثات التي تم اعتمادها  إعداد .5

 .ثساس علمي بحأوالمستند  على مقترح نتيجة التقييمات 



 

 

 

 

 

 

 
 

 تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعةنموذج 

التقرير التالي عن الرأي العلمي للسيد الدكتور.......................................................... يعبر 

الجامعة التي تعمل بها .......................... الكلية:........................... القسم....................... 

 ة الحالية:............................................................التخصص:...........................الوظيف

 تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على طلب:

 قسم:............................................... بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية. -

 :.....................................................................................أسم البرنامج  -

نأمل مراجعة المكونات التالية التي تساعد على التقييم الشامل لتوصيف البرنامج المعني، وذلك 

 :باستخدام المقياس التالي وفق نموذج المتطلبات األكاديمية للبرنامج  األكاديمي المرفق

 غير مستوفية مستوفية المعلومات العامة للبرنامج:

   البيانات  األساسية

   أسم المنسق

 تعليقات المقيم:      

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

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

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

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

 غير واضحة واضحة (أهداف البرنامج1)

  

 تعليقات المقيم:        

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

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

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

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

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

 تعليقات المقيم:        

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

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

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

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

 

 ( المستهدفات2) 
 غير واضحة واضحة

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (9رقم النموذج: أ.ش.ع ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 



 

 

 ال تؤدي الغرض تؤدي الغرض ( مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية3)

  

 تعليقات المقيم:    

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

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

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

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

 غير مستوفي مستوفي ( نظم القبول4) 

  

 تعليقات المقيم:     

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

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

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

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

 ( مخرجات التعليم المستهدفة للبرنامج0)

 غير واضحة واضحة ستهدفةمخرجات التعلم الم

  

 غير مرتبطة مرتبطة إرتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج

  

 ال تتحقق  تتحقق تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف المقررات

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافق مع  مواصفات الخريج للبرنامج في كل من:

 المجال المعرفي
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات التطبيقية والمعرفية
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات الذهنية
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات العامة
 ال يتوافق يتوافق

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمي في مجال التخصص
 ال تواكب تواكب

  

 للبرنامج تواكب احتياجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة 
 ال تواكب تواكب

  

 )أ( المعرفة والفهم
 ال تتوافق تتوافق

  

 )ب( المهارات الذهنية
 ال تتوافق تتوافق

  

 )ج( المهارات العملية و المهنية
 ال تتوافق تتوافق

  

 )د( المهارات العامة
 ال تتوافق تتوافق

  



 

 

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 

 غير  كافية كافية ( مكونات محتويات البرنامج6)

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 ( مقررات البرنامج األكاديمي7)

 

 
 موافق

موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

    المقرراتوضوح أهداف 

    إرتباط أهداف المقررات بأهداف البرنامج

    قابلية أهداف مخرجات التعلم المستهدفة للقياس

    مالئمة محرجات التعلم المستهدفة ألهداف المقررات

    مالئمة طرق التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة

    بالحداثةأتسام محتويات المقررات 

    الوسائل المستخدمة للتعليم والتعلم مناسبة للطرق المذكورة

    طرق تقييم الطالب المستخدمة مالئمة

    المراجع المذكورة حديثة
 

تعليقات المقيم: )في حالة عدم موافقة أي مقرر يرجى تحديده والتعليق عليه وذكر كل المالحظات( 

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

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

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

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

 غير  كافية كافية ( طرق التعليم والتعلم8)

  
 

 تعليقات المقيم:    

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

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

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

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

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

 



 

 

 تعليقات المقيم:   

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

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

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

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

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

 غير مالئم مالئمة ( تقييم البرنامج15)

  

 تعليقات المقيم:     

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

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

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

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

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

 ( تصنيف التقييم11)

 

 غير  مالئم ممالئ

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 ( متطلبات االستمرار في الدراسة بالبرنامج12)

 

 غير  كافية كافية

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

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

 غير  كافية كافية ( مصادر التعليم والتعلم واإلمكانات13)

  

 

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 غير  مالئمة مالئمة ( طرق التقييم9)

  



 

 

 غير  كافية كافية ( المكتبة14)

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( المختبرات والمعامل10)

 

 غير  كافية كافية

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

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

 رأي المقيم النهائي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اسم المراجع الخارجي:................................................. التوقيع .....................
 

 تشكركم على حسن التعاون ونفيدكم بأنه لن يتم استخدام البيانات إال في اإلغراض العلمية فقط
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 استبيانات تخص نظام الجودة  -22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 استبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القســ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقررات الدراسية:-1
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 املحتوى يحقق أهداف املقرر  1.1

 1 0 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.0

 1 0 3 4 5 الوعاء الزمني مناسب  1.3

 -أعضاء هيئة التدريس:-2
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 تقييم الطلبة وتوزيع الدرجات  0.1

 1 0 3 4 5 مالئمة طريقة شرح املقرر وتوصيل املعلومة  0.0

 1 0 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  0.3

 1 0 3 4 5 توفير املادة الدراسية وتحديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  0.4

 1 0 3 4 5 سرعة تصحيح الواجبات والاختبارات والامتحانات وإصدار النتائج النهائية  0.5

 1 0 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  0.6

 1 0 3 4 5 تواجد ألاستاذ خارج ساعات املحاضرة للتواصل مع الطلبة وإلاجابة على استفساراتهم  0.7

 خدمات العملية التعليمية:-3
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 خدمات التسجيل والدراسة والامتحانات 3.1

 1 0 3 4 5 خدمات إدارة القسم  3.0

 1 0 3 4 5 مالئمة الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 0 3 4 5 القاعات الدراسية/نظافتها/تجهيزها 3.4

 1 0 3 4 5 خدمات املكتبة 3.5

 1 0 3 4 5 مالئمة املعامل 3.6

 اخلدمات املساندة للعملية التعليمية:-4
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 خدمات املقهى 4.1

 1 0 3 4 5 خدمات التصوير والسحب 4.0

 1 0 3 4 5 خدمات العيادة  4.3

 1 0 3 4 5 مالئمة استراحة الطالب  4.4

 1 0 3 4 5 كفاءة وحدة ألامن 4.5

 1 0 3 4 5 كفاية ونظافة دورات املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   

........................................................................................................................................................................ 
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 تدريسالقياس رضا عضو هيئة إستبيان 

 :الفصل الدراسي  : القسم
     

 

 :تمثل تقديرك المناسب للسؤال يالتضع دائرة حول الدرجة 

 رقم البند
  الدراسيــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدف منهتوافق م ردات المقرر 1.1

 1 2 3 4 5 قدرات الطلبة عمالحئمة منهجية المقرر م 1.2

 1 2 3 4 5 الدرجات للمقرر الدراسيطريقة التقييم وتوزيع  1.3

 1 2 3 4 5 يتوفر الماد  العلمية والمراجع والكتب للمقرر الدراس 1.4
 

 

 التقدير الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 يمالحئمة مستوى الطالب مع المقرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 والتزام الطالب اهتمام وجدية 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات المقرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرلا عن درجات أعمال ال صل الدراسي و النتاحئج النهاحئية 2.4

 1 2 3 4 5 قيام الطالب بأنشطة إلافية لزياد  تحصيله العلمي 2.5
 

 التقدير العملية التعليمية خدمــــــــــات

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شوون أعلاء هيحئة التدريس 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدار  القسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات قسم الدراسة و اممتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسي األسبوعي 3.4

 1 2 3 4 5 الدراسية ن افتها وتجهيزهاالقاعات  3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهيز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التقدير الخدمــــــــــات المساندة للعملية التعليمية

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوير 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات المقهى 3.2

 1 2 3 4 5 العياد  خدمات 3.3

 1 2 3 4 5 حجر  أعلاء هيحئة التدريس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشوون المالية 3.5

 1 2 3 4 5 ك اء  وحد  األمن 3.6

 1 2 3 4 5 ك اية ون افة دورات المياه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
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 استبيان تقييم أداء المرشد األكاديمي من قبل الطالب
  

 

 ............................................................. :األكاديمياسم المرشد 

 /......................................... الدراسي الفصل/ ...........................................  القسم

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.م

 1 2 3 4 5   قب ة  علجةنذ رش  نألياسي   ذه ماعات  1

 1 2 3 4 5 ججىس نذ رش  نألياسي   ح م نذ اعات نذ علجة 2

 1 2 3 4 5 نإلقجا ق  ة نذ رش  نألياسي   عل   3

 1 2 3 4 5 ح ن با لة نذ رش  نألياسي   يع طاذم عل   4

 1 2 3 4 5 ي اع  عل  نذقىج ه نذصح ح نألياسي  نذ لف  5

 1 2 3 4 5 ف  نذقعا ع  ع نذطلبة  نألياسي   رجنة نذ رش   6

 1 2 3 4 5 ذك يطاذم جا ع   نألياسي   نحقرنم نذ رش  7

 1 2 3 4 5  نألياسي  نالمقفاسة     ىج هات جنصائح نذ رش   8

 1 2 3 4 5 يىضح نذ رش  نألياسي   نذرطة نذ  نم ة   ا ف   ذك   ل ع نذ بر نت 9

9 
 :مالحظات

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعدنا على تطوير خدمات اإلرشاد األكاديمي
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 استبيان تقييم الطالب لعضو هيئة تدريس 
  

 ........... ........الفصل الدراسي/....................../.........اسم المقرر......... .........../ .................القسم

 حول الدرجة المناسبة الختيارك.ضع دائرة 

ر.

 م

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 1 2 3 4 5   حقىى نذ بر  نذ  نم   نألمقا  عريف   .1

 1 2 3 4 5 نذ بر  نذ  نم   نألمقا   أا نه عريف   .2

 1 2 3 4 5 نذب  ة نذق  ي  ة ذعضى ا ئة نذق  يس  .3

 1 2 3 4 5 أملىب عضى ا ئة نذق  يس ف  نذ حاضرة   .4

 1 2 3 4 5  ببع عضى ا ئة نذق  يس ألمئلة نذطلبة   .5

 1 2 3 4 5 نأل ثلة نذ  قر  ة ف  نذ حاضرة يفاية   .6

 1 2 3 4 5  رجنة عضى ا ئة نذق  يس ف  نذقعا ع  ع نذطلبة   .7

 1 2 3 4 5 نذ حاضرةحث عضى ا ئة نذق  يس نذطلبة عل  نذ لا ية ف    .8

 1 2 3 4 5 ( ج حىث عل  ة....نذخ يفاية نظام نذقب  م نذ  قر م ) نخقبا نت ججنجبات  .9

 1 2 3 4 5 جضىح يقا ة عضى ا ئة نذق  يس عل  نذ بى ة   .11

 1 2 3 4 5  ح ي  عضى ا ئة نذق  يس يقاب  جهر  ج رجع    .11

 1 2 3 4 5 عضى ا ئة نذق  يس نقائج نالخقبا نت ذلطالب ف   ىع اا كعالن  .12

 1 2 3 4 5 نذقزنم عضى ا ئة نذق  يس   فرسنت نذ بر    .13

 1 2 3 4 5 نذ حاضرة ف   ىع اا  جكعطاءنذقزنم عضى ا ئة نذق  يس  اذحضى    .14

 مالحظات:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 للمقـــــرر استبيـــان تقييـــــم الطـــــالب

  

 ............... الفصل الدراسي/............. ........اسم المقرر/...... .................................. القسم/

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

 ضع ف  ببى  ج   ج   ج ن   قاز نذبجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .م

 1 2 3 4 5  الئ ة نذىعاء نذز ج  ذل بر  نذ  نم    1

 1 2 3 4 5   فرسنت نذ بر  نذ  نم  نإلذ ام 2

 1 2 3 4 5 مهىذة نذفهم ذ فرسنت نذ بر  نذ  نم  3

 1 2 3 4 5 نإلذ ام  أا نه نذ بر  نذ  نم  4

 1 2 3 4 5  ىف ر  قطلبات خاصة ذل بر  نذ  نم  ) ع ع، جهاز عرض ......( 5

 1 2 3 4 5  ىفر يقاب  جهر   صاحم ذل بر   6

 1 2 3 4 5   ى نالمقفاسة    نذ بر  نذلي س مقه 7

8 

 مالحظات:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 استبيـــان تقييـــــم عضو هيئة التدريس للمقـــــرر

 /....................................................................                   القسم العلمي

 قــــــارمتعــاون/............................................................   أستاذالمقرر

 )                     ( رمـزالمـــــقـــــــــــــرر/.......................................اسمالمقــــــــــــــــــــرر

 /..................... عدد الساعات الدراسية)أسبوعيا (/.............................. عدد الوحدات الدراسية

 ..................................الدراسي الفصل

 ضع دائرة حول الدرجة التي تمثل تقديرك المناسب للسؤال:

 ت الــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــان ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 1  الئ ة نذىعاء نذز ج   5 4 3 2 1

 2 فهم جنمق عاب نذطلبة ذل بر  نذ  نم  5 4 3 2 1

 3  ع س نذطلبة  جامم 5 4 3 2 1

 4  ىفر نذ قطلبات نذراصة  اذ بر  5 4 3 2 1

 0  فرسنت نذ بر  نذ  نم : نظري ...... %  ع ل  ....... %نذج بة نذ ئىية ذ ا  م ننرازه    

 مالحظات:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 استبيان تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم

 /...............................................الدراسي  الفصل/....................................القســــــــــــــم

 متعاون Oقار      O   .............................................اسم عضو هيئة التدريس: 

 .ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البنـــــــــــــــــد ر.م

 1 2 3 4 5 نالذقزنم  حضى  نذ حاضرنت ف  جققها   .1

 1 2 3 4 5 كنراز  ا ي لف  ه     هام  .2

 1 2 3 4 5 نالذقزنم  حضى  نجق اعات نذب م   .3

 1 2 3 4 5 نذ فاءة نذعل  ة   .4

 1 2 3 4 5 نذ ىضىع ة ف   ب  م أسنء نذطاذم   .5

 1 2 3 4 5 نذقر ي  ف  أملىب نذق  يس   .6

 1 2 3 4 5 نذ رجنة ف  نذحىن  جع م نذقعصم   .7

 1 2 3 4 5 ح   نذقعا ع  ع نذطالب   .8

 1 2 3 4 5 ح   نذقعا ع  ع ز الئه   .9

 1 2 3 4 5 نذ باس ة ف  نألف ا  عج  نذلزجم   .11

 1 2 3 4 5 نذقعاجن ف   رىي  نذع ل ة نذقعل   ة  اذب م   .11

 1 2 3 4 5 نذ لا ية ف  نذبحىث نذعل  ة جج ش نذع ع  نت نذعالقة  اذبرنا ج  .12

 1 2 3 4 5 نذ  اا ة ف  خ  ات نذ رق ع جنذب ئة نذق  يب  ها نذبرنا ج  .13

 1 2 3 4 5 نذحرص عل  م عة نذرا عة   .14

 1 2 3 4 5 نمقر نم نذقبج ة نذ قىفرة ف  نذع ل ة نذقعل   ة   .15

 مالحظات:  .16

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

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

 
 

 

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعد على تطوير قدرات عضو هيئة التدريس
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 استطالع أراء الخريجين استبيان

   تحية طيبة و بعد      

نعتبر الخريج هو محور أساسي للعملية التعليمية  -جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية و التطبيقية إننا في 
امست اد  من آراحئكم ومقترحاتكم القيمة و التعليميةولغرض تحسين جود  البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

امستبيان لجمع المعلومات من الخريجين والتي تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوير األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذ  درسوه

 أوال: البيانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعليمي:

 أعمل)      ( قطاع حكومي)    (قطاع خاص)    (م:  جهة العمل الحالية

البريد اإللكتروني:)اختياري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعليم والتعلم والخدمات المقدمة من الجامعةرضاهم عن عمليات  مستوىحول  أراء الخريجين ثانيا:

( /  5)راضي بشدة =في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك√( عالمة )  نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بوضع
 (0=بشدة(/ )غيرراضي  7( /)غيرراضي =3( /)محايد=4)راضي=

 

 المقياس  
 العبارة

ي
ض

را
 

شدة
ب

ي 
ض

را
 

حايد
م

 

غير 

ي
ض

را
 

غير 

ي
ض

را
 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعليم الذي تلقيته في الجامعة ؟ما مدى رضاك عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هيئة التدريس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضاك عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن أداء جودة الخدمة المقدمة من قسمك العلمي؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن أداء جودة  الخدمة المقدمة من قسم التسجيل والقبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضاك عن شروط القبول والتسجيل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن رسوم التسجيل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضاك عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضاك عن توافر المهارات الذهنية

 1 2 3 4 5 ؟لية والمهنيةمما مدى رضاك عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنقولةما مدى رضاك عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن أسلوب التدريس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضاك عن المقررات الدراسية بالبرنامج األكاديمي؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضاك عن البنية التحتية بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من قبل الجامعة؟ تهيئتك لدخول سوق العملما مدى رضاك عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  في تسهيل الحصول على وظيفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضاك على 

 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (8رقم النموذج: م.ج.ت )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

 

 كم عدد العروض التي تلقيتها من كل المقابالت التي أجريتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل يمكنك تحديد نقاط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل يمكنك تحديد نقاط القوة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أية مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البيانات إم في األغراض العلمية فقط منشكركم على حسن التعاون ون يدكم بأنه لن يتم استخدا
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 العملاستبيان خاص بأرباب 

  ،،،تحية طيبة و بعد

خريجي بهدف قياس وتقييم مستوى  ستبيانا بعمل إفريقيا للعلوم اءنسانية والتطبيقيةجامعة  تقوم       

من آراحئكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير  امست اد إلى  امستبيانيهدف والخدمات التي تقدمها. ، الجامعة

 .سوف تحاط بسرية كاملة  كم، علمام بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤيـة:  أوالً 

 : نتبنى التغيير للتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤية

جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعليمية التي  مجاالت: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

 تقدمها.

 :األهداف: ثانياً 

إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة على  (1
 البيئة.

السعي الستحداث تخصصات علمية جديدة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعليمية  (2
 القائمة.

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العلمي بالمشاركة في المحافل العلمية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تقديم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبيحئة لكسب امطراف المست يد . (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معها.

 إتباع التعليمات التالية :التكرم ب يرجى

 قراء  جيد  . امستبيانقراء  بنود  .1

 تعبر عن وجهة ن رت. التيالخانة  في√( ولع عالمة )  .2

 ن.قدر اءمكا بإيجاز االرجاء اءجابة عنه ةم توح ستبيان أسحئلةاالنهاية  في .3

 .البيانات و عدم ترت أسحئلة بدون اءجابة عنها في استي اءنرجو الدقة  .4

 شاكرين لكم خالص التقدير و الشكر على حسن التعاون
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 :بيانات أساسية

 ---------------------------------------------الشركة أو الموسسة / أسم -

 -------------------------------/ اءنترنتموقع الشركة/ الموسسة علي  -

 ------------------------------ص ة مبد  الرأ  في الشركة /الموسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبر  في العمل  / -

 قطاع خاص  )     (           قطاع حكومي  )     (          نوع الموسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السوال رقم 

       الرويةمدى ولوح  1

       الرويةإمكانية تحقيق  2

       الرسالةمدى ولوح  3

        الرسالةإمكانية تحقيق  4

       إمكانية تحقيق الهدف األول  5

       لهدف الثاني اإمكانية تحقيق  6

       لهدف الثالث اإمكانية تحقيق  7

       لهدف الرابع اإمكانية تحقيق  8

       لهدف الخامس اإمكانية تحقيق  9

       لهدف السادس اإمكانية تحقيق  10

      الجامعة لخريج)العامة(  األساسية المهارات توافر 11

       للخريج الالزمة ال نية تتوافر المهارا 12

      بها يكلف التي المهام أداء عليالجامعة  خريج قدر  13

 المهام ألداء الالزمة الحديثة والمعلومات المعارف توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خريج لسلوكيات متيتقي 15

      الجامعة خريج ك اء  عن رلاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة محتياجات  خريج مالحئمة 17



 

 

      لخريج الجامعة ال عالامتصال  تتوافر مهارا مدى 18

      األخرىالجامعات  خريجيالجامعة  خريجمدى منافسة  19

      مدى رلاكم عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة 20

      مدى رلاكم عن األنشطة البحثية التي تقدمها الجامعة 21

 
 

 

 :خريجال في القو نقاط  أهم -22
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

  
 
 :الخريج في اللعف نقاط أهم - 23

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

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

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

 ملالع سوقمحتياجات  االمتميز وفق الخريج متطلبات -24
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 

 الجامعة في تدريسها تقترح معينة مقررات -25
 

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

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

 
 

 : و موسستكمالجامعة  بين ال عال التواصل لتحقيقكم مقترحات -26
 

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

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

 
 



 

 

 مقترحاتكم لألولويات البحثية : -27
...................................................................................................................

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

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

 بينكم وبين الجامعة . مقترحاتكم لألبحاث العلمية التعاونية المشتركة -28
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.مقترحاتكم ءثراء  -22

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

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

...................................................................................................................  
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 استبيان خاص بأرباب العمل لالقسام العلمية

  ،،،طيبة و بعدتحية 

خريجي بهدف قياس وتقييم مستوى  ستبيانا بعمل إفريقيا للعلوم اءنسانية والتطبيقيةجامعة  تقوم       

، علمام بان بالجامعةمن آراحئكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير األداء  امست اد إلى  امستبيان، ويهدف الجامعة

 .سوف تحاط بسرية كاملة  كمإجابات

 .( مرفقة مع االستبيان........................الرؤية والرسالة واألهداف لقسم ) 
 

 :بيانات أساسية

 ---------------------------------------------الشركة أو الموسسة / أسم -

 -------------------------------/ اءنترنتموقع الشركة/ الموسسة علي  -

 ------------------------------/الموسسة  /ص ة مبد  الرأ  في الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبر  في العمل  / -

 قطاع خاص  )     (           قطاع حكومي  )     (          نوع الموسسة : -

 
 إتباع التعليمات التالية :التكرم ب يرجى

 القسم المرفقة مع امستبيان.امطالع على روية ورسالة وأهداف  .5

 قراء  جيد  . امستبيانقراء  بنود  .6

 تعبر عن وجهة ن رت. التيالخانة  في√( ولع عالمة )  .7

 قدر اءمكان. بإيجاز االرجاء اءجابة عنه ةم توح ستبيان أسحئلةاالنهاية  في .8

 .البيانات و عدم ترت أسحئلة بدون اءجابة عنها في استي اءنرجو الدقة  .9

 

 1 2 3 4 5 السوال رقم 

       الرويةمدى ولوح  1

      كمن ر وجهة من الرويةإمكانية تحقيق  2

       الرسالةمدى ولوح  3

      ن ركم وجهة من الرسالةإمكانية تحقيق  4

      ن ركم وجهة منإمكانية تحقيق الهدف األول  5
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      ن ركم وجهة منلهدف الثاني اإمكانية تحقيق  6

      ن ركم وجهة منلهدف الثالث اإمكانية تحقيق  7

      ن ركم وجهة منلهدف الرابع اإمكانية تحقيق  8

      ن ركم وجهة منلهدف الخامس اإمكانية تحقيق  9

      الجامعة لخريج)العامة(  األساسية المهارات توافر 10

       للخريج الالزمة ال نية تتوافر المهارا 11

      بها يكلف التي المهام أداء عليالجامعة  خريج قدر  12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحديثة والمعلومات المعارف توافر مد  13

      الجامعة  خريج لسلوكيات متيتقي 14

      الجامعة خريج ك اء  عن رلاكم مد   15

      لالعم سوقالجامعة محتياجات  خريج مالحئمة 16

      لخريج الجامعة ال عالامتصال  تتوافر مهارا مد  17

      األخرىالجامعات  خريجيالجامعة  خريجمدى منافسة  18

 
 

 
 :خريجال في القو نقاط  أهم -12

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

...................................................................................................................  
 
 
 
 :الخريج في اللعف نقاط أهم - 22

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

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



 

 

 العمل سوقمحتياجات  االمتميز وفق الخريج متطلبات -21
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خريج يتقنها أن المطلوب والمهارات المواص ات -22
 

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

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

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

 الجامعة في تدريسها تقترح معينة مقررات -23
 

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

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

 لتخريج الخدمة من والمست يدين األعمال ورجالالجامعة  بين ال عال التواصل لتحقيقكم مقترحات -24
 : المتطور  العمل سوقاحتياجات  وفق موهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بين التواصل ءثراءكم مقترحات -25
 

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

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

 
 

 مقترحاتكم لألولويات البحثية : -26
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 مقترحاتكم لألبحاث العلمية التعاونية المشتركة بينكم وبين الجامعة . -27
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصية

  التخصص  االسم

  تاريخ شغل الوظيفة  القسم

 جيد مقبول ضعيف المهام الوظيفية لمنسقي الجودة ثانيا:
جيد 
 جدا

 ممتاز

      املتزام بمهام منسق الجود   1

      العملية التعليميةيساهم في تجويد  2

      يساهم في ولع خطط التحسين والتطوير 3

      يلتزم بتقييم العناصر التعليمية بشكل دور  4

      يلتزم بتحليل نماذج واستبيانات التقييم  5

      يلتزم بتقديم تقرير م صل ووال  بنتاحئج التقييم 6

7 
العملية التعليمية يلتزم بتقديم تقرير م صل ووال  عن جود  

 بالقسم بشكل دور 
     

      يساهم في عملية الدراسة الذاتية والتقييم الداخلي 8

      يساهم بتعزيز الوعي الخاص بثقافة الجود  داخل الجامعة 2

      يلتزم بحلور اجتماعات مكتب لمان الجود  12

      يود  ما يطلب منه برغبة وإتقان 11

 جيد مقبول ضعيف الشخصية ثالثا: السمات
جيد 
 جدا

 ممتاز

      له عالقة متميز  مع منسقي الجود  باألقسام األخرى 1

      يتطوع لمساعد  زمالءه من منسقي الجود   2

      لديه القدر  على العمل في فريق 3

      منلبط ويحاف  على مواعيد العمل 4

      يتميز عمله بجود  األداء 5

      النقد والتوجيه يتقبل 6
 

   22التوقيع .....................  التاريخ ../.../    ُمعد التقرير:......................
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 استبيان قياس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسي/ ..........................القسم/

 م71تاريخ الزيارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هيئة تدريس    

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 0

 1 2 3 4 5 القدرة االستيعابية للمكتبة كافية لروادها 7

 1 2 3 4 5 المستخدم في المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافي من أجهزة الحاسب اآللي 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوير النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة في المكتبة تلبي االحتياجات 2

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة في المكتبة حديثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعدنا على تطوير المكتبة بالشكل المناسب
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  والطالب وحدة اإلرشاد األكاديميموضوع اللقاء بين 

  .تعبئة نموذج الحجز المبدئي 

    وإضافة . إسقاطتعبئة نموذج 

  . ضعف األداء األكاديمي 

  . مراجعة مستوى األداء التعليمي 

  . مراجعة وتقييم المواظبة والحضور 

  . مراجعة الطالب بخصوص الغياب عن امتحانات 

  . إيقاف قيد 

  ( أخرى                                                                                   . ) 
 

 المرشد األكاديميتوصية 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتوقيع المرشد األكاديمي اسم وتوقيع الطالب       

                       االسم : .................................................                                                                    

 التوقيع : ...............................................

                       االسم : .................................................                                                                    

 .............التوقيع : ..................................
            

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكاديمي
  

 البيانات الشخصية للطالب:

 اسم الطالب : رقم القيـــد :                       

:                         التخصص القســــــــــم :  

:          الفصل الدراسي العام الجامعي :  

 عدد الساعات المسجلة : المستوى :

    عدد اإلنذارات : المعدل التراكمي :
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 نموذج قياس رضا العاملين

يعد موشر رلا العاملين احد الموشرات الهامة في رفع الروح المعنوية للعاملين ودفعهم ألداء أفلل. لذلت  يستهدف هذا 

 النموذج قياس درجة الرلا لدى العاملين بالجامعة. 

 المقياس المول  بالجدوليرجى قراء  العبارات التالية وتحديد إجابتت باختيار درجة الرلا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 1 أسلوب اءشراف على العمل المتبع بالجامعة 1

 5 4 3 2 1 ولوح المهام وامختصاصات 2

 5 4 3 2 1 ولوح إجراءات العمل وكي ية تن يذ المهام 3

 5 4 3 2 1 توقيت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العالقة بين زمالء العمل بالقسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العالقة بين زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفير احتياجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزايا المالية األخرى 2

 5 4 3 2 1 بيحئة العمل المادية )الكرسي/المكتب /اءلاء  / سعة المكان(  12

 5 4 3 2 1 ن افة المرافق الخدمية / المصلى 11

 5 4 3 2 1 ن افة المرافق الخدمية / المقهى 12

 5 4 3 2 1 ن افة المرافق الخدمية / دورات المياه 13

 5 4 3 2 1 امهتمام بالشكاو  والت لمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 امهتمام بالمقترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 ش افية إجراءات التعين وامستقالة واءقالة 16

 5 4 3 2 1 ش افية إجراءات التحقيق في إ  واقعة ونشر نتاحئجها 17
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 الخاتمة

 

 نسن ة نالع ا جف  خقام الن نذ ذ ع نذلي يه ه كذ   عريف نذطاذم  أام  فاص ع نذبرنا ج نألياسي   

جح ث نحقىي الن نذ ذ ع عل  نذ ث ر    نذقفاص ع نذق   هم نذطاذم أ لجا أن ير  نذطاذم ف ه نذ ث ر    

 نالمقفاسة جفق هللا نذر  ع.

 

 

 

 اعتماد جملس ادارة اجلامعة

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


