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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 



 وسلم  وبػػػػػػػػعد عليوسيدنا ونبينا زلمد صلى اهلل  احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على اشرؼ األنبياء و ادلرسلُت 

تسعى كلية اذلندسة وتقنية ادلعلومات دائمًا إىل تطوير خططها الدراسية وخدماهتا ادلقدمة لطالهبا يف مجيع اجملاالت مبا حيقق 

أىداؼ اجلامعة والكلية بصفة خاصة ، وتقدـ للطالب ادلفاىيم األساسية يف رلاؿ الربرليات و نظم التشغيل و بررلة النظم و 

و  وشبكات احلاسوب مدعومة باستخداـ أحدث لغات الربرلةظم ادلعلومات و قواعد البيانات و التطبيقات االلكًتونية ن

رلموعة من ادلواد العلمية ادلساندة يف اإلدارة واحملاسبة و بعض ادلواد االختيارية ، واليت تؤىل و التطبيقات و األدوات العملية ، 

يطبق فيو الطالب ما تعلمو من علـو على شكل مشروع خترج يق مجيع ما تلقاه من زلاضرات الطالب يف آخر ادلطاؼ إىل تطب

 نظرية وتطبيقية على أرض الواقع وليكوف عنصراً فعاالً يف كافة اجملاالت العلمية والعملية و البحثية .

عريضة لبناء ادلشاريع وبعض التعليمات وذلذا القصد قامت الكلية بإصدار ىذا الدليل دلشاريع التخرج ليسهم يف وضع اخلطوط ال

  ادلهمة وسيجيب الدليل بإذف اهلل على العديد من تساؤالت الطالب حوؿ ادلشاريع من جهة البناء والتصميم والتقييم .
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 تمهيد

 مشروع التخرج

ىو فكرة معينة هتدؼ حلل مشكلة حقيقية يف أي رلاؿ كاف مع مراعاة أف تكوف الفكرة جديدة و أف يكوف أسلوب احلل  

عن كما ديثل مشروع التخرج اختبارا حقيقيا للطالب إذ يكشف .مبتكر يتبع ذلك ختطيط سليم للقدرات وللوقت و اجلهد 

ادلتعلقة  التقنيات وادلعارؼاستخداـ ب عن طريق تصميم مشروعحلوؿ جديدة ذلا  قدرات الطلبة يف حتليل ادلشاكل وابتكار

لو بعد التخرج إذ يعتمد الطالب يف رج جتربة فعلية ىامة للطالب تكوف مقدمة للحياة العملية ، ويقدـ مشروع التخبتخصصو 

 يا .عمل ادلشروع على إبداعو اعتمادا كل

األوؿ لتسهيل أمور الطلبة ليقدموا مشروعا متميزا ومتقن أف يقسم مشروع التخرج على الفصلُت الدراسيُت  وكاف من ادلهم 

ادلادة العملية  فيويقدـ  ينوالفصل الثايقـو الطالب بتقدمي ادلادة النظرية من ادلشروع  وؿففي الفصل األللمستوى الرابع  والثاين

 .  للمشروع

اجلامعية  تول عليها خالؿ دراسعلى تطبيق ادلهارات وادلعارؼ اليت حص ج إىل التأكد من أف الطالب قادرشروع التخر ويهدؼ م

 .شاد من ادلشرؼ على مشاريع التخرج ل توفَت النصح واإلر يف ظ

 مشروع التخرج  أهداف

 .يةبية والبحثية والتنظيمقدراتو الكتابية واخلطاو  معارفو على استخداـ لتأكد من أف الطالب اخلريج قادرا .1

 إعطاء فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمو وتنفيذ ذلك على ارض الواقع. .2

 .دلهنة قبل التحاقو فعلياً بالعملإعطاء الطالب فرصة لتطبيق أخالقيات ا .3

 اكتساب مهارات العمل اجلماعي . .4
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 مجاالت مشاريع التخرج

اإلدارية شبكات احلاسوب ونظم ادلعلومات ادلعلومات و  ت تقنيةخترجو على أي رلاؿ من رلاال حيق للطالب أف يطبق مشروع

 إحدى اجملاالت التالية :رلاؿ ادلشروع والذي قد يكوف ضمن يفضل أف يكوف ادلشرؼ متخصص يف  حيث، واحملاسبية 

  نظم إدارة قواعد البيانات( Data Base management Systems) 

  ( شبكات احلاسوبComputer Networks ) 

 ارة االلكًتونيةالتج( Electronic Commerce)  

 تطوير مواقع االنًتنت  (  ( Website design and development 

 ( حتليل وتصميم النظمSystem analysis and design  ) 

 تطبيقات االنًتنت ( Internet application)  

 تطوير الربامج( Software Development )  

 امن ادلعلومات ( ( Information Security 

 نظم ادلعلومات اإلدارية ( Management Information Systems ) 

 نظم دعم القرار ( Decision Support Systems ) 

 نظم ادلعلومات الصحية  ) ( Hospitals Information Systems 

 ... وأي مواضيع أخرى تقر من قبل جلنة ادلشاريع 
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 اختيار مشاريع التخرجعامة في  شروط

هنى ادلتطلبات السابقة دلشروع التخرج أف يصبح لديو تصور وطريقة صحيحة يف اختيار مشروع التخرج أى كل طالب جيب عل

 سس التالية :ف يقـو باختيار مشروع التخرج وفق األأجيب على كل طالب  عليوو  اد التخصصلغالبية مو هنائو إوخاصة بعد 

حلوؿ واقعية وفعلية مع  خطوط عريضة تؤدي إىل حبيث يقدـف خيتار الطالب موضوع ادلشروع الذي يريد تقدديو أ .1

 كانية تطبيق ادلشروع يف احلياة العملية .إم

 ، تقدـ دلشرؼ ادلشروع قبل البدء بادلشروع .مفصلة دلراحل إصلاز ادلشروعأف يضع الطالب خطة زمنية  .2

 . ع الذي اختاره الطالبو يفضل أف يكوف األستاذ ادلشرؼ متخصص يف رلاؿ ادلشر  .3

أف خيتار الطالب الوسيلة التقنية يتقنها أو أف يتقوى فيها بشكل كامل حبيث يكوف قادر على القياـ مبشروع متميز  .4

 ومتقن.

أف يقـو الطالب باالخنراط باحلياة العملية ومجع ادلعلومات وادلالحظات ادلناسبة للمشاكل ادلوجودة أو ادلواضيع اليت  .5

 ىي حباجة للتطوير.

 الب معلومات نظرية كافية وموثقة )كمسودة( عن ادلوضوع ادلختار قبل البدء يف تنفيذ ادلشروع .أف يكوف لدى الط .6

أف يضع األوليات يف اختيار ادلوضوع مبا خيدـ تقنية ادلعلومات يف رلاؿ ختصص الطالب وأف حياوؿ الطالب ترؾ بصمة  .7

 ىامة لو يف الكلية من أفكار واقًتاحات ومشاريع خترج.

 

 

 مشاريع التخرج قواعد قبول

 أف يكوف ادلشروع قابل للتطبيق العملي وأف ال يعتمد على أمور ومهية غَت قابلة للتطبيق . .1

 أف ال يكوف ادلشروع مأخوذ من فكرة موجودة مسبقا دوف القياـ بأي تطوير عليها . .2

 ل إعداد ادلشروع.أف يقـو الطالب بتقدمي مشروع  ينفذه بنفسو واالستفادة من اخلربة اليت اكتسبها من مراح .3

 أف يقدـ ادلشروع: .4

 .أفكار جديدة 
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 .أف يكمل ادلشروع مشروع  سابق مت التوقف عن العمل فيو عند حدود معينة 

 .أف يقدـ ادلشروع حلوؿ دلشاكل موجودة مسبقا 

 أف حيًـت ادلشروع القيم واألخالؽ اإلسالمية و الدينية و عادات وقيم اجملتمع اإلسالمي وأخالقيات ادلهنة. .5

 ، بناًء على التايل:قبل البدء بادلشروع وادلشرؼ  جلنة ادلشاريعجيب على الطالب أف يأخذ ادلوافقة من  .6

 ( ويسمح للطالب تقدمي أكثر من مشروع مقًتح ويتم    يقدـ الطالب مشروع مقًتح حسب النموذج رقم )

 .، وتقدـ ادلقًتحات يف فًتة حتددىا جلنة ادلشاريع  االختيار حسب  األولوية

 . يتم تقييم ادلشاريع ادلقًتحة من قبل جلنة ادلشاريع ويقـو الطالب مبراجعة منسق اللجنة دلعرفة النتيجة 

  يف حالة القبوؿ يبدأ الطالب العمل مباشرة مع ادلشرؼ أما يف حالة الرفض فعلى الطالب إعادة تقدمي

 مشروع مقًتح مرة أخرى للجنة ادلشاريع .

 

 تقسيم المجموعات:

 طالب العمل على شكل رلموعات تتألف من طالبُت إىل أربعة طالب ، كما ديكن للجنة ادلشاريع استثناء ديكن لل

 أي رلموعة حسب حجم ونوع ادلشروع .عدد الطالب يف 

  ) ( تسلم أمساء أعضاء اجملموعة للجنة ادلشاريع وذلك بتعبئة منوذج اختيار ادلشروع ملحق رقم 

 وعة إىل أخرى إال مبوافقة جلنة ادلشاريع ومشريف اجملموعتُت وذلك عرب النموذج اخلاص ال حيق للطالب االنتقاؿ من رلم

 بذلك ملحق رقم ) ( 

 

 العناصر األساسية للمشاريع

 -يتكوف مشروع التخرج من عنصرين أساسيُت مها:

وىو عبارة عن شرح تفصيلي نظري عن ادلشروع موثق بطرؽ   -: ) التوثيق (  التقرير التفصيلي .1

ع وطريقة حتقيقو وطرؽ مجع ادلعلومات و ية واضحة وحيتوي ىذا التقرير على اذلدؼ العاـ من ادلشر علم

 وادلسح األديب للمشروع و حتليل ادلشكلة والنتيجة النهائية اليت وصل إليها الطالب  .
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 وىو عبارة عن ادلخرج النهائي الذي وصل إليو الطالب عن طريق استخداـ لغة من لغات -: التنفيذ .2

 حاسويب ديكن االستفادة منو. عملأو أي تقنية أخرى من تقنيات احلاسوب وتنفيذ الربرلة 

 مواصفات وشكل التقرير

يعترب التقرير جزء ىاما يف ادلشروع ألنو يعكس اجملهود الذي بذلو الطالب والعمل الذي أصلزه. كما انو سيعترب مرجعا دلن يريد 

. وىناؾ  تيب األفكار العلمية الواردة فيو. لذا جيب أف توىل عناية خاصة لكتابتو وتر اإلطالع على ادلوضوع من طالب وباحثُت

 : توصيات عامة حوؿ كتابة التقرير ينبغي على الطالب التقيد هبا

 وحتتوي على ما يلي: صفحات التقديم .1

 جيب أف حتتوي الصفحة األوىل من التقرير على شعار اجلامعة، عنواف ادلشروع، :صفحة الغالف 

 .، حسب ادللحق رقم )  ( اسم الطالب، اسم ادلشرؼ ومعلومات أخرى 

 وفيو يذكر الطالب بشكل سلتصر ىدؼ ادلشروع والنتائج ادلتوقعة منو. وجيب أف  :ملخص التقرير

 كلمة(.  151و  111ال يتعدى صفحة واحدة )أي مابُت 

 أرقاـ الصفحاتجيب فهرسة التقرير بشكل كامل أي ذكر العناوين و  :قائمة المحتويات. 

 األشكاؿ الواردة أخرى ب)إف وجدت(: جيب حتديد قائمة باجلداوؿ و  واألشكال الجداول تيقائم

 يف التقرير مع ذكر عناوينها وأرقاـ الصفحات الواردة فيها.

 إف وجد(: ديكن للطالب إضافة صفحة إىداء لتوجيو الشكر ألىلو أو  شكر والتقديرصفحة ال(

 ل من قدـ لو العوف يف اصلاز ادلشروع. أساتذتو أو أصدقائو وك

 وفيو يتم تقدمي العمل ادلنجز بشكل كامل. وديكن تقسيمو إىل األجزاء األساسية التالية: :متن التقرير .2

 ادلقدمة : وتشمل اآليت : الفصل األول :

 . قًتحةمع اإلشارة إىل احللوؿ ادل وفيها يتم استعراض ادلسألة باختصار ووضعها يف إطار عاـمقدمة : 

 المشكلة : وفيها يتم ذكر المشكلة على بشكل عام ويتم تفصيلها على شكل نقاط .

 . على شكل نقاط للمشروع ويتم تفصيلهعام الهدف الوفيها يتم ذكر  األهداف :

 حدود المشروع : يتم ذكر حدود المشروع الوظيفية والمكانية .
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 مشروع من برامج ومعدات .أدوات المشروع : يتم ذكر األدوات المستخدمة في ال

 : ويتم فيها ذكر مختصر عن جميع فصول الوثيقة تنظيم المشروع

 والدراسات السابقة : ويشمل اآلتي :الخلفية النظرية الفصل الثاني : 

 مقدمة عامة عن كل ما سيتم التطرؽ إليو يف ىذا الفصل :مقدمة : 

 اؿ ادلشروع .دراسة مراحل تطور رل :) إن وجدت (الدراسة التاريخية 

 وتشمل كل ادلعلومات والقوانُت واألطر العلمية ادلتعلقة بادلوضوع قيد الدراسة . الخلفية العلمية :

 بادلوضوع . ذات الصلةالسابقة األعماؿ  ذكروفيو يتم  الدراسات السابقة :

 

لة بشكل مفصل واقًتاح احللوؿ يف ىذا اجلزء يتم حتليل اجلانب النظري للمسأ :) المنهجية ( الفصل الثالث : التحليل

 ادلناسبة.

  فصوؿ التالية يتم االتفاؽ مع ادلشرؼ عليها ،وبقية ال

 مبا يتناسب مع ادلشكلة .لوؿ ادلقًتحة وفيو يتم تصميم احل التصميم:الفصل الرابع : 

شروع ودلاذا مت اختيارىا.  م تبدأ يف ىذا اجلزء يتم أوال ذكر بيئة التطوير اليت ستستخدـ يف تنفيذ ادل التنفيذ:الفصل الخامس : 

 بعد ذلك كتابة الربامج وإجراء التطويرات.

يف ىذا اجلزء يتم شرح النتائج ادلتوصل ذلا من خالؿ رسومات بيانية أو جداوؿ وحتليلها  تحليل النتائج:الفصل السادس : 

 بشكل عاـ.

 لة ادلطروحة  م يستعرض وفيها يذكر الطالب أوال ادلسأ :ستنتاجات واألعمال المستقبليةاال

احللوؿ اليت قدمها والنتائج اليت مت حتقيقها.  م يشَت يف اخلتاـ إىل التطويرات أو التحسينات 

 ادلمكن إجراءىا مستقبال.

جيب ذكر كافة ادلراجع اليت استعاف هبا الطالب يف اصلاز ادلشروع. وجيب أف ترتب وفقا  :قائمة المراجع .3

 فيها. لبعض الضوابط لتسهيل البحث 
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ذكرىا  نرغب ديكن للطالب أف يستخدـ مالحق إلضافة معلومات أو نتائج مل  :) إن وجدت ( المالحق .4

يف منت التقرير إما لعدـ أمهيتها يف فهم ادلوضوع أو خوفا من تشويش ذىن القارئ. فمثال ديكن وضع 

 الربامج ادلنجزة يف ملحق ... اخل.

 . دمج بعض األجزاء أو تغيَت أمسائها حسب طبيعة ادلوضوع اجملاؿ للمشرؼ لتوجيو الطالب إىلويبقى 

 الشكل العام لوثيقة المشروع :

 التوثيق باللغة االنجليزية التوثيق باللغة العربية الهيئة المطلوبة

 مطابقة للملحق رقم )   ( مطابقة للملحق رقم )   ( صفحة العنوان

 Traditional Arabic Times New Roman نوع الخط

 12 14 حجم الخط

 سطر ونصف سطر ونصف تباعد األسطر

 سم 2,5والباقي  سارسم للهامش الي 3 سم 2,5للهامش اليمُت والباقي  سم 3 الهوامش

 

 األطراف الرئيسية في المشاريع

 د منها.لضماف اصلاز ادلشروع بشكل جيد ويف ظروؼ حسنة، جيب حتديد األطراؼ ادلعنية بتنفيذ ادلشروع ومسؤوليات كل واح

يعترب الطالب الطرؼ الرئيس وادلسئوؿ األوؿ عن تنفيذ ادلشروع وتًتتب عليو مجلة من ادلسؤوليات وادلهاـ  الطالب : .1

 نوجزىا كما يلي:

 مسئوليات عامة:

 ألوؿيعترب مشروع التخرج مبثابة مقررين دراسيُت يتعُت على الطالب اجتيازمها. وينجز اجلزء األوؿ خالؿ الفصل الدراسي ا 

من ادلسار اجلامعي للطالب. لذا جيب على الطالب اختيار مشروع من ادلستوى الرابع  ينواآلخر خالؿ الفصل الدراسي الثا

 .، يف فًتة حتددىا جلنة ادلشاريع األوؿالتخرج مع بداية الفصل 

  بادلؤسسات على الطالب البحث والتفكَت يف مشروع خترج خاص بو خالؿ التدريب الصيفي أو من خالؿ االتصاؿ

أو أساتذة القسم ومناقشتهم هبا؛ تقدمي ادلقًتحات للجنة ادلشاريع و  رابعاخلاصة أو الدوائر احلكومية قبل وصولو للمستوى ال



11 

 

 الكليةمع العلم أف ىناؾ مشاريع داخلية يقًتحها أعضاء ىيئة التدريس بالقسم لكنها قد ال تسع كافة الطالب وعليو فإف 

  مشروع خترج لكل طالب.تحمل مسؤولية توفَتتال 

  يعترب مشروع التخرج عمال شخصيا جيب على الطالب اصلازه بنفسو ويف حالة ثبوت عكس ذلك فسيعاقب الطالب طبقا

 للوائح اجلامعية ادلتعلقة بالغش.

 اـ هبذه سبوعية دلناقشة ومتابعة سَت العمل وجيب عليو االلتز األللقاءات ااالتفاؽ مع ادلشرؼ حوؿ مواعيد الطالب  ىعل

 با يعامل بو حسب اللوائح ادلتعلقة بالغياب .ادلواعيد. وعدـ التزامو هبا يعترب غيا

 (:الفصل األولمسئوليات تتعلق بالجزء األول من المشروع )

 وإلقاء عروض دورية حوؿ مشروعو رابععلى الطالب احلضور بشكل منتظم دلقرر ادلشروع بادلستوى ال.  

 حوؿ موضوع ادلشروع وفهمو جيداً  نظريإلجراء مسح  ةدلعلومات الالزمعلى الطالب مجع ادلراجع وا . 

 نظرية للمسألة ادلطروحة. بعد ذلك ينبغي على الطالب اقًتاح وتصميم حلوؿ 

 للمشرؼ على  ع وتسليم نسخة منواإلصلليزية حوؿ اجلزء األوؿ من ادلشرو  العربية أو سلتصر باللغةب إعداد تقرير الطال ىعل

 . على األقل موعد االمتحانات بأسبوع  بلادلشروع ق

  أماـ مشرؼ ادلشروع على الطالب مناقشة اجلزء األوؿ من ادلشروع قبل موعد االمتحانات. 

 (:الفصل الثانيمسئوليات تتعلق بالجزء الثاني من المشروع )

 يتأخر يف البدء يف اجلانب  على الطالب مع بداية اجلزء الثاين من ادلشروع استكماؿ تصميم احللوؿ النظرية على أف ال

 .العملي من ادلشروع عن األسبوع الثالث من الفصل الدراسي حىت يتسٌت لو إكماؿ الربامج والقياـ بالتطويرات الالزمة

 وفقا للضوابط أو العربية النهائي حوؿ مشروع التخرج بشقيو األوؿ والثاين باللغة اإلصلليزية تقرير ال طالب إعدادال ىعل

 الشروط الشكلية للمشروع . ادلوضحة يف

 أو يف أي موعد حتدده جلنة ادلشاريع  تسليم التايل للجنة ادلشاريع قبل موعد االمتحانات بأسبوعُت طالبال ىعل: 

 ناقشةنسخ من التقرير دلنسق ادلشاريع بعدد أعضاء جلنة ادل. 

 من التنفيذ . نسخة إليكًتونية 

  م مناقشة ادلشروع ، يقـو الطالب بتصحيح األخطاء وادلالحظات اليت قدمتها من ادلشروع بعد أف تت النسخة النهائيةتسلم

 جلنة ادلناقشة وتسلم النسخة األخَتة كالتايل :
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 .ثالث نسخ مغلفة تغليف فاخر دلنسق ادلشاريع 

  كامالً ) التوثيق + يوضع داخل الغالؼ األخَت وحيتوي على ادلشروع   مضغوطيرفق مع كل نسخة قرص

 التنفيذ (

 (. توقيع على منوذج تسليم النسخة النهائية منوذج رقم )ال 

 المشرف. 2

يشرؼ األستاذ على ادلشاريع ادلسندة إليو مبا يف ذلك ادلشاريع اليت اقًتحها )إف وجدت( واختَتت من طرؼ الطالب وتلك اليت 

 تًتتب عليو مجلة من ادلسؤوليات من بينها:يعترب الطرؼ الرئيس الثاين يف عملية تنفيذ ادلشروع و و اقًتحها الطالب وأوكلت إليو. 

 ذلم. ةحتديد مواعيد أسبوعية دلناقشة ادلشاريع مع الطالب وتقدمي اإلرشادات والتوجيهات الالزم 

  متابعة تنفيذ ادلراحل ادلبينة يف اخلطة العملية للمشروع والتأكد من أف العمل أصلز مبجهود شخصي للطالب

 (.2ادلشاريع كتابيا يف حالة ثبوت عكس ذلك منوذج رقم )وإشعار رئيس القسم ورئيس جلنة 

 لرئيس جلنة ادلشاريع حوؿ تقدـ الطالب يف مراحل تنفيذ ادلشروع. اريررفع تق 

  (.3عالمة حسب النموذج رقم ) 41حضور ادلناقشة وتقييم الطالب من 

 .إبالغ جلنة ادلشاريع بأي تغيَتات جوىرية حتدث على ادلشروع 

 حوؿ حالة ادلشروع )سيقدـ للنقاش، سيؤجل أـ سيعاد( مع ذكر األسباب يف كل  ادلناقشةوعد رفع تقرير قبل م

 .حالة

 .متابعة مالحظات جلنة ادلشاريع والتأكد من تنفيذ التغَتات ادلطلوبة من اللجنة 

 

 لجنة المشاريع. 3

يق وادلتابعة بصفة عامة. وديكن تلخيص مهامها تعترب جلنة ادلشاريع طرفا مهما يف عملية اصلاز ادلشاريع. فهي تتوىل مهمة التنس

 يف ما يلي:

 .اإلشراؼ على مجع وانتقاء ادلشاريع 

 .توزيع ادلشاريع على الطالب وحتديد ادلشرفُت عليهم 

 وادلشاريع وادلشرفُت  متابعة الطالب. 
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  شاريع واختيار ادلمتحنُت وترتيب جدوؿ زمٍت للمناقشة ادل مناقشةاإلشراؼ على    . 

   ( .4ذج رقم)منو 

 منسق المشاريع. 4

 ىو احملرؾ األساسي دلشاريع التخرج ومن أىم مهامو ما يلي :

 .إعطاء زلاضرة تعريفية بداية الفصل عن أمهية وطريقة عمل مشروع التخرج 

  التنسيق مع اجلهات اخلارجية يف حالة حدوث أمر حيتاج لتدخل ادلنسق دلساعدة الطالب يف التعاوف

 فذ فيها حبثو.مع اجلهة اليت ين

 . اإلعالف عن مواعيد االجتماع وادلناقشات 

 . العمل كحلقة وصل بُت الطالب وادلشرؼ 

 .توزيع تقارير ادلشاريع على اللجنة قبل ادلناقشة بأسبوع دلراجعتها وتقييمها 

 ( 4توزيع مناذج مناقشة ادلشاريع اخلاصة باللجنة على األعضاء قبل ادلناقشة حسب منوذج رقم.) 

 (.5دة النماذج من اللجنة واستخراج متوسط الدرجة ورصدىا يف النموذج  رقم )استعا 

  يقـو ادلنسق برصد الدرجة النهائية بعد احلصوؿ على الدرجة من ادلشرؼ ومتوسط درجات اللجنة

 (.5ويرصدىا يف النموذج رقم )

 .يقـو ادلنسق بتسليم رصد الدرجة النهائية إىل رئيس القسم 

 م النسخة النهائية من ادلشاريع بعد تصحيحها ووضعها يف صورهتا النهائية مرفق يقـو ادلنسق بتسلي

 ( إىل كل من :6بالنموذج رقم )

 . نسخة للمشرؼ 

 . نسخة دلكتبة الكلية 

 .نسخة للقسم 
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 التجهيز للمناقشة :

 شاريع .جتهيز ادلشروع واالستعداد للمناقشة حسب ادلواعيد احملددة من قبل جلنة ادلجيب على الطالب 

 ، أو يف أي تاريخ معُت حتدده جلنة ادلشاريع. قشي ادلشروع قبل ادلناقشة بأسبوعنسخ أولية دلنا 3يسلم الطالب عدد 

 . على الطالب االلتزاـ بتاريخ وموعد ادلناقشة ، احملدد من قبل جلنة ادلشاريع

 

 المناقشة

وبتنسيق جلنة ادلشاريع ء ىيئة التدريس ، يتم حتديدىم من قبل من أعضا ُتتتم مناقشة الطالب من قبل جلنة مكونة من : شلتحن

 و حبضور مشرؼ ادلشروع . مع رؤساء األقساـ

ديكن حضور ادلناقشة من قبل أي طالب آخرين يرغبوف يف احلضور ألجل االستفادة وديكن أف يكوف ىناؾ ضيوؼ من خارج 

 .يق مع طالب ادلشروع بالتنس شاريعجلنة ادل إف مسح بذلك ادلشرؼ وطالب اجلامعة 

( 15إىل  11كملخص لوثيقة ادلشروع دلدة )والعمل ادلنفذ يف ادلشروع   بتقدمي عرض قصَت يوضح خطوات التحليلتبدأ ادلناقشة 

بطرح أسئلة جلنة ادلناقشة بدأ دقائق ،  م ت (11إىل  5يتناوب طالب اجملموعة يف عرضو ،وبعد ذلك ينفذ ادلشروع دلدة ) دقيقة

 على أف ال تتجاوز مدة ادلناقشة كاملة ساعة واحدة .روع حوؿ ادلش

 

 لمشروع النهائي لتسليم ال

باالضافة إىل قرص مضغوط حيتوي على برنامج  من ادلشروع رللدة جتليد فاخر للجنة ادلشاريعنسخ  3يسلم الطالب عدد 

 ونسخة إليكًتونية من وثيقة ادلشروع . ادلشروع

زمة عليها وموافقة ادلناقش حيصل عليها إال بعد تسليم النسخ كاملة بعد إجراء التعديالت الالال يستكمل الطالب الدرجة وال 

 على التعديالت . الداخلي وادلشرؼ
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 التقييم :

 توزيع درجات مشروع التخرج :أوالً : 

 درجو توزع على النحو التايل: 111يعترب ادلشروع مادة أساسيو حتسب ذلا 

 دلشرؼ.درجة ختص ا 41

 جلاف ادلناقشة لطالب أو طالبات ادلشاريعختص  ةدرج 61

 والرسوب والتأجيل النجاحثانياً: 

، وتسليمو للنسخ ادلطلوبة  %60 ال تقل عنعلن صلاح الطالب يف حالة حصولو علي نتيجة إمجالية ي :النجاح .1

  .للكلية بعد ادلناقشة والتعديل 

 الية:يعترب الطالب راسبا يف إحدى احلاالت الت :الرسوب .2

  بعد ادلناقشة . %60حصولو على نتيجة إمجالية أقل من 

  مثل : حاالت وؿ حالة الطالب حلعلى رأي ادلشرؼ وادلربرات اليت قدمها على قرار جلنة ادلشاريع بناء (

 . ركة الطالب يف بناء ادلشروع (اعدـ مش

 . ثبوت حالة غش باستخداـ مشروع سابق دوف فهمو و إجراء أي تعديل عليو 

  ر ادلشروع للنقاش ويعلن رسوب الطالب مباشرة.ر يف ىذه احلالة ال ديو 

 ديكن تأجيل ادلشاريع يف احلاالت التالية: التأجيل: .3

 :عدـ دتكن الطالب من إهناء ادلشروع يف الوقت احملدد ألسباب تتعلق بطبيعة ادلشروع ويراىا  الحالة األولى

 ادلشرؼ وجيهة وتستحق التأجيل.

 :تقدمي ادلشروع للنقاش واقًتاح جلنة النقاش فًتة إضافية إلجراء بعض التعديالت أو استكماؿ  الحالة الثانية

 أجزاء ناقصة يف ادلشروع. ويف احلالتُت جيب حتديد ادلدة ادلناسبة للتأجيل على أف يناقش ادلشروع يف موعد

 أقصاه األسبوع الثاين من الفصل الدراسي التايل.
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 :از ادلشروع بسبب ظروؼ خاصة تتعلق بالطالب )صحية أو غَتىا(. ويف ىذه احلالة استحالة إصل الحالة الثالثة

يعرض ادلوضوع على رللس القسم للنظر يف حالة الطالب وادلربرات اليت قدمها ويأخذ بعُت االعتبار رأي ادلشرؼ 

ات.ويف إف كاف عمل مع الطالب لبعض الوقت. وقد تصل مدة التأجيل فصال كامال حسب احلالة وادلربر 

درجة للطالب ويعترب العمل غَت مكتمل. وجيب األخذ بعُت االعتبار عدـ  داحلاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترص

 تأجيل ادلشروع ألكثر من مرة واحدة وإال يتحوؿ التأجيل إىل رسوب.

 تقيم المشاريع

 ت:يتم تقيم ادلشروع بأف يؤخذ بعُت االعتبار عدة أمور توزع على أساسها الدرجا

  ( ويسمح للمشرؼ إعطاء 3% من الدرجة ادلستحقة من قبل ادلشرؼ حسب منوذج رقم )51يتم إعطاء

 وتقييم خاص لكل طالب يف اجملموعة.

  (.4% من الدرجة ادلستحقة من قبل اللجنة ادلشرفة حسب منوذج رقم )51يتم إعطاء 

م وإضافتها لدرجة ادلشرؼ ومن  م رصد الدرجة النهائية يقـو منسق ادلشاريع جبمع النماذج من ادلناقشُت واخذ متوسط درجاهت

 على ادلشروع يقـو وتوقيعها من رئيس القسم .

 (.5منوذج رقم )

 (وتوقيعها من رئيس القسم.5يقـو ادلنسق بوضع الدرجات حسب النموذج ادلعد لذلك رقم ) 

  شروط السابقة والتقيد ادلهاـ عليهم ضمن ال عيف حاؿ وجود أكثر من طالب مشًتؾ يف مشروع واحد توز

بالوقت ويقـو باإلجابة الشخص الذي توجو لو األسئلة أو يطلب منو الشرح وجيب أف يتم التنسيق بُت 

الطلبة مسبقا على مراحل ادلناقشة بأف حيددوا بينهم من يقـو بالعرض للمشروع وحيق للجنة استبداؿ 

 الطالب بأخر من اجملموعة.

 شة مشاريع التخرجاألسئلة األكثر تكرار في مناق

مة اليت يتوقع اف يسأ ؿ عنها او جيب على الطالب أخذىا بعُت ىنا بعض األسئلة العاليس ىناؾ اسئلة زلددة  ولكن نذكر 

 االعتبار قبل و أثناء ادلناقشة:

 ما ىو اذلدؼ األساسي من مشروعك؟-1 

 ما ىي اجلهة األساسية ادلستفيدة من ىذا ادلشروع؟-2
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 وقات اليت واجهتك وكيف تغلبت عليها؟ما ىي أىم ادلع-3

 من ادلشروع؟ وما ىو أىم شيء استنفدت-4

 ما ىي اخلطة ادلستقبلية لالستفادة شلا قمت بو وكيف ستطور ىذا العمل مستقباًل؟-5

 ما ىي األخطاء اليت استفدت منها؟-6

 ما ىي الطريقة اليت اتبعتها لتحليل وحل ادلشكلة؟-7

 ة واجملتمع واجلهة اليت مت التطبيق عليها ادلشروع؟ماذا أضاؼ مشروعك للكلي-8

 ما ىو تقييم اجلهة اليت مت تنفيذ ادلشروع لديها؟-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


