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 تعريفات ومصطمحات: .1
الطمبة الميارات والخبرات المكتسبة  لتعمـىو مشروع بحثي أو تطبيقي يمثؿ التتويج النيائي  مشروع التخرج: 

 طيمة فترة دراستيـ في التخصص.

وىو عضو ىيئة التدريس المعيف مف خالؿ رئيس القسـ األكاديمي لإلشراؼ عمى عدد معيف  مشرف المشروع:
 مف أبحاث التخرج وىو بمثابة مشرؼ المساؽ المسمى بمشروع التخرج. ومف أبرز المياـ التي تقع عمى عاتقو:

 عدة الطمبة في استنباط واستحضار األفكار أو عرض أفكار جاىزة لديو.مسا 
 الموافقة عمى مقترح البحث المقدـ مف الطمبة. 
  اعطاء المالحظات والمقترحات في مجاؿ كتابة التقرير والعرض التقديمي والجانب العممي مف

 المشروع.
 .الحضور والمشاركة في العرض النيائي لممشروع 
 سـ والمجنة المقيمة بالمشاريع قبؿ العرض النيائي.تزويد رئيس الق 
 .المشاركة في تقييـ المشروع النيائي باالشتراؾ مع المجنة المقيمة 

طالب استوفوا شروط التسجيؿ لمساؽ مشروع التخرج بعد قطيـ لتسعيف  4-3فريؽ مكوف مف  فريق المشروع:
بحث العممي. يكمف دور الطمبة في المشاريع بعدة ساعة معتمدة والمتطمب السابؽ لممشروع وىو مساؽ مناىج ال

 مياـ مف بينيا:

 .اختيار األفكار البحثية أو التطبيقية بمساعدة المشرؼ أو باالعتماد عمى الذات 
 .التوجو لمقسـ األكاديمي الختيار الفكرة في حاؿ عدـ القدرة عمى اختيارىا ذاتيًا 
  القسـ والمشرؼ.تعبئة النماذج الواجب تعبئتيا بتوجيو مف رئيس 
 .استكماؿ كافة متطمبات المشروع مف تقرير وعرض تقديمي وأي أدوات مطموبة أو نماذج تجريبية 
 .تسميـ مخرجات كؿ فترة عمى حدة لممشرؼ وحسب الخطة المتبعة 
 .مراجعة المشرؼ في كؿ مرحمة وعند حدوث أي عقبات 
 (.اجراء االستبانات والمقابالت )في حاؿ احتاج المشروع لذلؾ 
 .اجراء العرض النيائي أماـ المجنة المناقشة 
 .اجراء التعديالت حسب رأي المجنة المناقشة 
 .طباعة النسخ الجاىزة مف تقرير المشروع 
 .تسميـ النسخة النيائية مف التقرير لممشرؼ ومكتبة الكمية حسب األصوؿ 
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مقيميف  3-2العادة تتكوف مف وىي لجنة مختصة يعينيا رئيس القسـ االكاديمي وب :لجنة تقييم المشاريع
ويمكف االستعانة  مختصيف في مجاؿ البحث ويرصد لتقييميـ وزنًا خاصًا في العالمة النيائية لمشروع التخرج

 .بمقيميف مف خارج الكمية

ىو التقرير النيائي المعتمد لدى المشرؼ والقسـ والذي يحتوي عمى تفاصيؿ المشروع : تقرير مشروع التخرج
 .Word fileاؤه خالؿ ىذا الدليؿ وبالعادة يكوف ممؼ نصي المبينة اجز 

وىو ممؼ يعرض فيو الطالب مراحؿ عمؿ المشروع والنتائج التي توصؿ الييا كما : العرض التقديمي لممشروع
 أو اي برنامج مكافئ. PowerPointىو مبيف اجزاؤه في ىذا الدليؿ وبالعادة يكوف ممؼ 

 اجراءات مشروع التخرج: .2
بة في فترة مشروع التخرج بعدة خطوات ابتداًء مف التسجيؿ لممساؽ وانتياًء بتسميـ النسخة األخيرة يمر الطم

 لممكتبة كما في الشكؿ ادناه:

 

 

 

 .يعين رئيس القسم بالتعاون مع المشرف ودائرة العالقات العامة يوم العرض النيائي لمشاريع التخرج

يعين رئيس القسم لجنة مختصة لمناقشة المشاريع ويزود أعضاء المجنة بنموذج التقييم ونسخة من تقرير المشروع كنسخة 
 مطبوعة أو الكترونية لممراجعة قبل العرض النيائي

يسمم الطالب ممفات المشروع كاممة بما يتضمن التقرير النيائي، العرض التقديمي وأي ممفات أو بيانات أو نتائج أو أي منتج 
 او خدمة مطورة في الموعد المحدد من المشرف

 .لقاءات في الفصل 8يمتقي المشرف بالطمبة بمعدل ال يقل عن 

 .يوقع الطالب عمى تعيد بااللتزام بإنجاز المشروع حسب النموذج المرفق في ىذا الدليل ويتابع معو المشرف في كل التفاصيل

 .يوقع الطالب عمى الجدول الزمني والخطة المفروضة من مشرف المشروع لضمان سير العمل

  .أو يختار فكرة مطروحة في القسم يقدم الطالب مقترحًا لمشروع التخرج ويجاز من قبل المشرف والقسم
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 أنواع مشاريع التخرج .3
 وطبيعتيا عمى القسـ الذي يطرحيا ولكنيا تأخذ بالغالب األشكاؿ التالية: تعتمد مشاريع التخرج

 يمكف أف تجرى بعدة منيجيات مثؿ )الوصفي، التجريبي، التاريخي...(.والتي  البحثية:المشاريع  - أ
والتي تعتمد عمى منيجيات أو نماذج تصفيا ىندسة البرمجيات بدقة مثؿ  المشاريع التكنولوجية: - ب

 )منيجية الشالؿ، منيجية النموذج التزايدي، النماذج التطورية...(.
والتي تعتمد عمى اختيار فكرة ريادية لتطبيقيا  :(Business Plan) دراسات الجدوى أو خطة العمل - ت

 عمى أرض الواقع مف خالؿ دراسات الجدوى االقتصادية والتقنية.
والتي بالعادة تسود في تخصصات القانوف بمقارنة حالتي قانوف في ظروؼ  :الحالة المقارنةدراسة  - ث

 مختمفة.

 شروط الفكرة في مشاريع التخرج .4
 بؿ ويتـ عمى أساسيا تقييـ المشروع، ومعايير لقبوليا واجازتيا ة محدداتتخضع فكرة مشروع التخرج الى عد

 ومنيا:

أف تكوف الفكرة والتقرير والمواد المعروضة في المشروع أصيمة وغير منسوخة أو مسروقة أو مستعارة  . أ
مف أي مصدر آخر، وفي حاؿ ثبت غير ذلؾ، يحؽ لممشرؼ والقسـ رصد عالمة صفر جامعي 

 وعة.لمطالب أو المجم
 أف تكوف الفكرة ذات أىمية لممجتمع المحيط أو تحؿ مشكمة قائمة أو تناقش قضية معاصرة. . ب
 أف تكوف الفكرة قابمة لمتطبيؽ والتنفيذ في اإلطار الزمني الموضوع لممشروع. . ت
أف تستمـز فكرة المشروع استخداـ الميارات السابقة التي تـ تعمميا خالؿ السنوات الدراسية في  . ث

 فيذىا.التخصص لتن
 أف تكوف المصادر والموارد متاحة لتنفيذ المشروع. . ج
 أف تحتوي فكرة المشروع أو التطبيؽ أو الجدوى عمى جانب إبداعي مميز. . ح

 تقييم المشاريع .5

يتـ تقييـ مشاريع التخرج مف خالؿ عدة محددات وجوانب تعود لمشرؼ المشروع أو المشرؼ عمى المساؽ وكذلؾ 
 مشروع. وبالغالب يقـو المشرؼ بتقييـ الجوانب التالية خالؿ فترة سير المشروع:لمجنة المناقشة في نياية ال

 التزاـ الطمبة في مراجعة المشرؼ. . أ
 التزاـ الطمبة في تسميـ المطموب في الوقت المناسب. . ب
 وجود روح الفريؽ بيف أعضاء المشروع وعدـ حدوث أي نزاعات. . ت



6 |  P a g e
 

 حد أعضاء الفريؽ بالعمؿ دوف غيره.تكامؿ الميارات بيف أعضاء الفريؽ وعدـ استئثار أ . ث
 االضافات اإلبداعية التي يقترحيا طمبة المشروع عمى المشرؼ وخروجيـ عف التفكير داخؿ الصندوؽ. . ج
 االلتزاـ بحضور العرض النيائي وتسميـ النسخ النيائية لمقسـ والمكتبة. . ح

 وعادًة ما يتـ تقييـ عالمة المشروع النيائية ضمف المنظومة التالية:

o 61(.فترة تسميـ العالمات % عالمة المشرؼ )يقدميا المشرؼ مباشرة لرئيس القسـ 
o 41.)عالمة المناقش األوؿ )يقدميا المناقش مباشرة لرئيس القسـ بعد المناقشة % 
o 41)عالمة المناقش الثاني )يقدميا المناقش مباشرة لرئيس القسـ بعد المناقشة % 

o دؿ أو مايراه المشرؼ مناسبًا باالتفاؽ مع رئيس القسـ.يتـ معالجة عالمتي المناقشيف بأخذ المع 

o أن يعتمد تقسيمة أخرى لمعالمات بشرط أن  يمكن لمشرف المشروع وبالتنسيق مع رئيس القسم
 .وافق عمييا من الشؤون األكاديميةتكون مبررة وم

 ةالتقرير النيائي لممشاريع البحثيمكونات  .6
الى حد ما في —التخرج اال اف ىنالؾ بعض النقاط التي تعتبر عامة بالرغـ مف خصوصية كؿ قسـ في عرض مشاريع

 كتابة التقارير.

 (مرفؽ نسختيف بالمغة العربية واإلنجميزيةحة الغالؼ )صف (0
 .ويمكف لمفريؽ المشارؾ في المشروع أف يشكر مف ساعدىـ وساندىـ في انجاز المشروع(الشكر ) (2
 ونو مناسبًا(اإلىداء )ويتاح الفريؽ إىداء المشروع لمف ير  (3
 فيرس المحتويات  (4
قائمة الجداوؿ واألشكاؿ )حيث يحتوي ىذا الفيرس عمى أرقاـ األشكاؿ وعناوينيا ورقـ  (5

(: ومف ثـ عنواف الشكؿ 0-0الصفحة الموجودة بيا، بحيث يوضع رقـ الشكؿ مثاًل: شكؿ )
 ا.ا رقـ الصفحة الموجود فييوبعدى

 قائمة الرسومات واألشكاؿ )إف وجدت( (6
 بالمختصرات العممية الواردة في التقرير. قائمة (7
مشكمة البحث ) بحيث يوضحويكوف بالمغتيف العربية واإلنجميزية  Abstractمستخمصيف لمدراسة  (8

أخيرًا النتائج المتوقعة مف التي ستتبع في المشروع لحميا و بسطريف أو ثالثة أسطر، المنيجية واآللية 
 (.ىذا المشروع

 في ىذا التقرير()المشروحة  فصول المشروع (9
 قائمة المراجع (01
 (إف وجدت)المالحؽ  (00
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 ضعب ،ةذَاسًنا تيبطنا ووهعنا ،عاًتجالا ىهع) مثي ثاصصخت يف وذختستو تيثحبنا عيراشًنا

(تيناًناو تيرادإلا ووهعنا ثاصصخت  

 فيما يمي عرض لمخطط مشروع بحثي كنموذج

   مقدمة  الفصل األول 
  مشكمة البحث وأسئمتو الرئيسية والفرعية. 1.1
  .فرضيات البحث وأىدافو 1.2
1.3 
1.4 

 مفئة المستيدفة.أىميتو لو  الزمانية والمكانية المشروعحدود 
 الرئيسية لمبحث وشرحيا. والمصطمحات لمفاىيمتحديد ا

 

 .وصف ألجزاء المشروع ولمحتويات الفصول المختمفة 1.5
 

 

    الدراسات السابقةاإلطار النظري و  الفصل الثاني 
2.1 
2.2 

 عن الفصلمقدمة 
 بالنظريات المرتبطة بالموضوع وربطيا بمشكمة البحث.تقديم نظري لموضوع البحث وتعريف 

 

وجوانب القصور أو  نتائج وما تم التوصل إليو من دراسات سابقة من لما تم إنجازه عرض 2.2
 النقص في ىذه الدراسات.

 

  اإلستنتاجات الخاصة بناًء عمى ما توفر من معمومات جمعت من الدراسات السابقة 2.3
   

  اجراءات الدراسة  الفصل الثالث 
    البحث والدراسةتوضيح لمنيجية  3.1
  أدوات الدراسة وصدقيا وثباتيا. 3.2
  مجتمع الدراسة وعينة الدراسة. 3.3
  االجراءات 3.4
  األساليب اإلحصائية 3.5

  تحميل البيانات ونتائج الدراسة الفصل الرابع 
  تحميل نتائج االستبانات والمقابالت 4.1
  سئمة البحث.مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات و محاولة اإلجابة عمى أ 4.2
  تمخيص النتائج. 4.3

   
  اإلستنتاجات والتوصيات   الخامسالفصل 

   الدراسةممخص لنتائج  5.1
  تفسير عممي لما توصل لو من نتائج. 5.2
   بناًء عمى النتائج )تعكس رأي الباحث(.ة / الخاصة التوصيات العام 5.3
  توصيات خاصة بالدراسات المستقبمية  5.4
  "  References" راجع الم
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  "  Appendices" الممحقات 
   نموذج اإلستبيان المستخدم مثال:  المحمق أ       
  مثال: نتائج مقابمة العينات... الممحق ب       

   

 يشاريع تكُونوجيا انًعهوياث

 

 إلػػىبػػنفس المعنػػى داخػػؿ ىػػذا النظػػاـ وتشػػيراف  (Report) والتقريػػر (project) تسػػتعمؿ كممتػػا المشػػروع مالحظةةة:
 التقرير المقدـ عف المشروع.

 

وال يسػػػػمح باسػػػػتعماؿ الػػػػورؽ المسػػػػطر أو ورؽ الحاسػػػػب  A4يسػػػػتعمؿ فػػػػي المشػػػػروع ورؽ أبػػػػيض قيػػػػاس  الةةةةورق:
 ارتػػأىيسػػتثني مػػف ذلػػؾ الممحقػػات والتػػي يمكػػف أف تشػػمؿ حسػػابات الكمبيػػوتر إذا و اإللكترونػػي المسػػطر 

 لؾ.المشرؼ ذ

 

 وأنظمػػػػة ،تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػاتلكتابػػػػة مشػػػػاريع التخػػػػرج فػػػػي قسػػػػـ أو العربيػػػػة تسػػػػتعمؿ المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة  المغةةةةة:
 ، والوسائط المتعددة واالنتاج الرقمي.المعمومات االدارية

 كتابة المشروع -1

 Word)وؿ باستخداـ معالج النصوص والكممات ايقدـ التقرير بما يحتويو مف نص ومعادالت وجد 0-0
Processor.) 

 

 ونصػؼ واحػدةة يطبع المشروع بحيث تكوف المسافة بػيف السػطر والسػطر الػذي يميػو عبػارة عػف مسػاف 0-2
لمعنػػػاويف وبػػػيف الفقػػػرات وكػػػذلؾ لورقػػػة الشػػػكر والتقػػػدير وورقػػػة  2مسػػػافة البينمػػػا تكػػػوف  .(1.5) فقػػػط

 مراجع.اإلىداء و أوراؽ قوائـ الجداوؿ, الرسومات واألشكاؿ واالختصارات والرموز و ال
 

 :يستعمؿ نفس نوع الخط لكتابة النص األساسي لممشروع 0-3
(English: Times New Romans, 12 pt)   ويسػمح بكتابػة عنػاويف الفصػوؿ واألجػزاء

الرسػومات بخػط مغػػاير لمخػط المسػتعمؿ فػػي الػنص األساسػي مػع مراعػػاة عػدـ المبالغػة فػػي و والقػوائـ 
 الخطوط وحجميا. عتنوي
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 + أسود عريض 14ية فيكون حجم الخط بخصوص العناوين الرئيس

 + أسود عريض 12والعناوين الفرعية حجم الخط 

 

 االختصارات 0-4
داخػػػؿ الػػػنص بعػػػد أف يكػػػوف قػػػد اسػػػتخدـ نصػػػيا  يسػػػمح باسػػػتعماؿ اختصػػػارات المصػػػطمحات العمميػػػة

المختصػر ومػا يعنيػو  إلػىالكامؿ أوؿ مرة وعمى أف تورد ىذه االختصارات في قائمة منفصػمة تشػير 
 عممي. صطالحا مف

 

 ((Computer Programsبرامج الحاسبات  0-5
إدراج  مكػافباإل ،أخرجػت بواسػطة الحاسػب رسػومايمـز أحيانًا إدراج لبرنامج الحاسبات في الممحؽ أو 

صور عنيا عمى ورؽ أبيض مف نفس النوع المستعمؿ في التقرير عمى أف تراعى الحواشي كما في 
 لبرامج واضحة.جسـ المشروع ويجب أف تكوف طباعة ا

 

 ترقيم الصفحات 0-6
ويسػػتخدـ  (... ,I, II, III, IV)يسػتخدـ التػرقيـ اليونػاني لصػفحات مػا قبػؿ المشػػروع  0-6-0

)أوؿ ورقػػة فػػي  بدايػػة فصػػوؿ المشػػروع مػػف...(  ،3 ، 2 ،1) األصػػؿ التػػرقيـ العربػػي
أمػػا المالحػػؽ فتػػػرقـ  .)أخر ورقػػة فػػػي قائمػػة المراجػػع(وحتػػى نيايتيػػا فصػػؿ المقدمػػة( 

بأرقاـ متسمسمة مرتبطة بحرؼ أبجػدي متسمسػؿ يرمػز  ىصفحات كؿ ممحؽ عمى حد
 .(… ,A1, A2, A3) :ىلكؿ ممحؽ عمى حد

 يكػػوف التػػرقيـ فػػي النسػػخة المكتوبػػة بالمغػػة اإلنجميزيػػة باسػػتعماؿ األرقػػاـ العربيػػة أيضػػا  0-6-2
(1، 2 ، 3، ).... 

سػـ( مػف الطػرؼ  2مػى ارتفػاع )يكتب رقـ الصفحة أسفؿ الصفحة وفي منتصفيا وع   0-6-3
 السفمي لمورقة.
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 الجداول البيانية 0-7
ترد الجداوؿ البيانية بحيث يكوف لكؿ جدوؿ عنواف ورقـ متسمسؿ مرتبط بالفصؿ الذي يحتويو ويكتب 

( ويجػب 2فػي الفصػؿ رقػـ  7جػدوؿ رقػـ  إلػىلإلشارة  Table 2.7عنواف في أعمى الجدوؿ )مثاؿ: ال
ي عنػد إعػػداد القػوائـ. وفػي حالػػة اسػتكماؿ القائمػة عمػػى الصػفحة التاليػػة ال مراعػاة تػرؾ مسػػافة لمحواشػ

نمػا يكتفػي بكتابػة رقػـ القائمػة واإلشػارة   Tableاسػتكماليا كمػا يمػي ) إلػىيكتػب العنػواف مػرة أخػرى وا 
2.7, continued .) 

 

 الرسومات والصور 0-8
ويكتػب العنػواف  ،(7-0البنػد )تعامؿ األشكاؿ والرسومات والصور كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجدوؿ فػي 

فػػي  5الشػػكؿ رقػػـ  إلػػىلإلشػػارة  Fig 3-5 التاليػػة لإلشػػارة إلييػػا ) ةوتسػػتعمؿ الكممػػ أسػػفؿ الشػػكؿفػػي 
 (.3الفصؿ رقـ 

 

 المعادالت والعالقات 0-9
تػػورد المعػػادالت والعالقػػات داخػػؿ الػػنص ويشػػار لكػػؿ منيػػا بػػرقـ متسمسػػؿ يوضػػع بػػيف قوسػػيف يػػربطيـ 

( ويسػػمح بكتابػػة المعػػادالت 1-8( و)1-7ا ىػػو مشػػار إليػػو فػػي البنػػديف )بالفصػػؿ الػػذي يحتوييػػا كمػػ
والعالقػػات الرياضػػية فػػي أكثػػر مػػف سػػطر واحػػد عمػػى أف يوضػػع رقػػـ المعادلػػة أو العالقػػة فػػي أقصػػى 

 الجية التي تنتيي فييا المعادلة أو العالقة الرياضية مع مراعاة الحواشي.

 

 أقسام المشروع 0-01
أجزاء يكػوف عػدد ىػذه الفصػوؿ غيػر محػدد ويعتمػد عمػى  إلىبدورىا  يتكوف المشروع مف فصوؿ تقسـ

طبيعة المشروع ترقـ الفصوؿ أو األجزاء بالتسمسؿ. أمػا داخػؿ الفصػؿ أو القسػـ الواحػد فتػرقـ األجػزاء 
الجػػزء Chapter One  قسػػـ الرئيسػػي مػػثاًل: الفصػػؿ األوؿرقػػـ الفصػػؿ أو ال إلػػىبالتسمسػػؿ بالنسػػبة 

لقاعػػدة عمػػى أجػػزاء األجػػزاء وىكػػذا.  عمػػى أف ال تتجػػاوز األجػػزاء المسػػتوى وتسػػرى ىػػذه ا 1-1األوؿ 
 . 2-4-3-5مثاؿ رابعال

 لغة الكتابة 0-00
كػػؿ أجػػزاء المشػػروع بػػنفس المغػػة وفػػي حالػػة الكتابػػة بالمغػػة  المغػػة اإلنجميزيػػة عمػػى أف تكتػػب تسػػتعمؿ

 العربية يجب مراعاة القواعد التالية:
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و يكػوف ىػذا الممخػص عمػى  واالنجميزيػة يةبعر بالمغة ال المشروع يكتب ممخص عف 0-00-0
  .صفحة منفصمة تسبؽ نص المشروع

 .المشروع بالمغتيف العربية واإلنجميزية عمى صفحة العنواف اسـيكتب  0-00-2

 .والعربية بالعربي مراجع اإلنجميزية بالمغة اإلنجميزيةالتكتب  0-00-3
 

 المخططات والموحات 0-02
التقرير إف أمكف وفي حالة تعذر ذلػؾ كمػا  المخططات الكبيرة يفضؿ أف تصغر لتطابؽ حجـ صفحة

ىػػو الحػػػاؿ فػػػي لوحػػات التصػػػميـ مػػػثاًل فبنيػػا تثنػػػى لتصػػػبح بحجػػـ ورقػػػة التقريػػػر و بحيػػث يتػػػرؾ دائمػػػا 
يا الورقػة فػي التقريػر وفػي حالػة وجػود عػدد كبيػر مػف منتثبت ـ( مف الجية التي س 3حاشية بمقدار )

عمػػى أف يشػػار لػػو فػػي  بالمشػػروع نفصػػؿ يمحػػؽالرسػػومات الكبيػػرة أو وجػػود ضػػرورة توضػػع فػػي ممػػؼ م
  .المشروع

 
 الحواشي 0-03

 يفضؿ استخداـ معايير برنامج ميكروسوفت الوورد )معالجة النصوص(
 
 نسخ المشروع 0-04

واضػػػحة وخاليػػػة مػػػف  قسػػػـتصػػػوير بحيػػػث تكػػػوف النسػػػخ المقدمػػػة لمالينسػػػخ التقريػػػر عمػػػى آلػػػة نسػػػخ أو 
 .الشوائب

 
 .عمى أية أخطاء أو تشطيبات قسـليجب أف ال تحتوي النسخ المقدمة إلى ا 0-05

 

 أجزاء و تنظيم المشروع -2

أنػػػو يجػػػب أف تحتػػػوي  الإ فيمػػػا سػػػبؽحيػػػث أف التقػػػارير يجػػػب أف تراعػػػى نفػػػس األسػػػس المنصػػػوص عمييػػػا 
 باإلضافة إلى ذلؾ عمى عدد مف األجزاء أو المكونات بشكؿ عاـ كما ىو مذكور في القائمة التالية:

 
 صفحة العنواف 0
  صفحة اإلىداء 2
 شكر وتقديرفحة ص 3
 الممخص بالمغتيف العربية واالنجميزية 4
 قائمة المحتويات 5
 قائمة الرسومات واألشكاؿ )إف وجدت( 6
 )إف وجدت( قائمة الجداوؿ 7
 قائمة المختصرات المستعممة 8
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 قائمة الرموز 9
 ويجب أف يبدأ بفصؿ المقدمة فصوؿ المشروع 01
 والتوصيات واالستنتاجاتالخاتمة  00
 قائمة المراجع 02
 (إف وجدت)المالحؽ  03

 وفيما يمي تفصيال عنيا:
 

 صفحة العنوان 2-1
 "اسـ القسػـ"و "جامعة فمسطيف األىميةعبارة " يجب أف تحتوي صفحة العنواف عمى المعمومات التالية:

لمحصػػػوؿ عمػػػي درجػػػة  تكنولوجيػػػا المعمومػػػات قسػػػـمقػػػدـ إلػػػي تخػػػرج مشػػػروع "عبػػػارة و  المشػػػروع" سػػػـاو"
أسػػماء الطمبػػة المشػػاركيف و والحاسػػوب )التخصػػص المطمػػوب("  تكنولوجيػػا المعمومػػاتالبكػػالوريوس فػػي 

 سنة التخرج وتراعي الحواشي في صفحة العنواف كما في بقيػة المشػروع.و واسـ المشرؼ في المشروع 
 (.1وترتب المعمومات الواردة أعاله كما في النموذج المرفؽ )نموذج رقـ 

 
 الشكر و التقديرو  تي اإلىداءصفح 2-2

الصػػفحة عمػػى الشػػكر أو التقػػدير أو اإلىػػداء للشػػخاص أو المؤسسػػات التػػي يمكػػف أف تحتػػوي ىػػذه 
 ساىمت في إنجاز المشروع بشكؿ أو بآخر.

 
 )بالحروف الكبيرة( قائمة المحتويات 2-3

قائمػة المحتويػات وتكتػب فييػا أجػزاء التقريػر حسػب  "TABLE OF CONTENTS" تعنػوف بعبػارة ا
فحة التي يبدأ عمييػا ويبػيف النمػوذج المرفػؽ كيفيػة ورودىا في النص ويكتب مقابؿ كؿ جزء رقـ الص

 .كتابة قائمة المحتويات
 

 )بالحروف الكبيرة( ولاقائمة الجد 2-4
وؿ عمى عناوينيا وأرقاـ الصفحات التي تبدأ عمييا تمؾ الجػداوؿ وتعنػوف القائمػة اتحتوي قائمة الجد

  ." LIST OF TABLESبعبارة "قائمة الجدوؿ"أو"
 
 )بالحروف الكبيرة( شكالقائمة الرسومات واأل 2-5

تحتػػػػوى الرسػػػػومات واألشػػػػكاؿ عمػػػػي عناوينيػػػػا وأرقػػػػاـ الصػػػػفحات التػػػػي تبػػػػدأ عمييػػػػا تمػػػػؾ الرسػػػػومات 
 ." LIST OF FIGURES"واألشكاؿ وتسمى "قائمة الرسومات" أو

 
 )بالحروف الكبيرة( المستعممة تقائمة المختصرا 2-6

 " أو"قائمػة المختصػرات منيػا وتعنػوف بعبػارة وفييا تورد المختصرات المستعممة مع ما يشير إليو كؿ
"LIST OF ABBREVIATIONS". 
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 )بالحروف الكبيرة( قائمة الرموز 2-7
أو  تػػػػورد فييػػػػا الرمػػػػوز المسػػػػتعممة وتفسػػػػيرىا والوحػػػػدات المسػػػػتعممة وتعنػػػػوف بعبػػػػارة "قائمػػػػة الرمػػػػوز"

"NOTATIONS." 
 
 

 )بالحروف الكبيرة( الممخص 2-8
ويكتػػب فػػي أعمػػي  صػػفحة واحػػدةحجػػـ ىػػذا المسػػتخمص عػػف يمخػػص فيػػو المشػػروع عمػػى أف ال يزيػػد 

وفي كؿ األحػواؿ يجػب كتابػة المسػتخمص بػالمغتيف  "ABSTRACTالصفحة كممة "مستخمص" أو "
  .العربية واإلنجميزية عمي صفحتيف منفصمتيف

 
 فصول المشروع 2-9

 انػورقـ الفصػؿ وعنو  ىي صفحة جديدة تحتوي في أعالىا عميبدأ كؿ فصؿ مف فصوؿ المشروع عم
أمػػا المسػػتوى الثالػػث  16والمسػػتوى الثػػاني بخػػط  16ويكػػوف بخػػط  (upper case)بحػػروؼ كبيػػرة 

 وعريض.  12والرابع بخط  14فبخط 
 
 والتوصيات الخاتمة واالستنتاجات 2-10

أيػة  إلىو فييا تحدد النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا ومدى مطابقتيا للىداؼ الموضوعة باإلضافة 
 .استكماؿ البحث في مراحؿ الحقة اقتراحات قد تفيد في

 
 قائمة المراجع 2-11

 حسب ورودىا في التقرير ويكتب المرجع كما يمي: و فييا ترتب المراجع
 االسـ األخير لممؤلؼ يتبعو فاصمة. 
 اسـ المؤلؼ يتبعو نقطة. 
 اسـ المرجع. 
 وتكتػػب ىػػذه المعمومػػات  إلييػػامكػػاف النشػػر والصػػفحات التػػي رجػػع و سػػنة النشػػر و  الناشػػر

متسمسػػؿ وفػػي حالػػة اسػػتعماؿ أكثػػر مػػف سػػطر واحػػد لممرجػػع الواحػػد يتػػرؾ مسػػافة  بشػػكؿ
قبػػؿ وبعػػد كػػؿ  نقطػػة فػػراغ 12بينمػػا تسػػتعمؿ  بػػيف السػػطر والسػػطر الػػذي يميػػو نصػػؼو 

 ػويسػػبؽ كػػؿ مرجػػع رقمػػو التسمسػػمي فػػي القائمػػة التػػي تميػػو نقطػػة وتعنػػوف القائمػػة بػػ مرجػػع
وفي حالة وجػود  ".REFERENCES" أو "BIBLIOGRAPHY" "قائمة المراجع" أو

لممراجػػػع  اأحػػػداىمقسػػػميف  إلػػػىمراجػػػع بالمغػػػة العربيػػػة وأخػػػرى باإلنجميزيػػػة تقسػػػـ القائمػػػة 
مثػاؿ  المرجػع داخػؿ قوسػيف مػربعيف    . إلػىالعربية واآلخر لممراجػع اإلنجميزيػة ويشػار 

 .في النموذج المرفؽ لكتابة المراجع معطى
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 المالحق 2-12
وتػرقـ الصػفحات داخػؿ كػؿ   (.Appendix A, B, etc) ؼ األبجديػةالمالحػؽ بػالحرو  إلػىيشػار 

الممحػؽ فعمػى سػبيؿ المثػاؿ  إلػىالحرؼ الذي يشػير  إلى( منسوبًا 1ممحؽ عمى حدة بدءًا مف الرقـ )
 .A2ثـ   A1ىو Aيكوف رقـ الصفحة األولى في الممحؽ 

 
 

 الطالب ةيمسؤول -3

مطابقػة التقريػر المقػدـ لمتعميمػات الػواردة أعػاله وال  عػف مسػئوالفي كػؿ األحػواؿ يكػوف الطالػب مقػدـ المشػروع 
إال بعػػد التأكػػد مػػف اسػػتيفاء المشػػروع لكافػػة المتطمبػػات  لممناقشػػةبتقديمػػو القسػػـ سػػمح يالتقريػػر وال قسػػـ قبػػؿ الي

 رة.و كذالم
 

 

 

  

  

 
Capital,  

14, Bold, and 

1.5 spacing 
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.ءاش اي فيك صصخي ٌأ بناطهن ٍكًيو ءاذهإلا تحفص
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 التقرير النيائي لممشاريع التكنولوجية مكوناتشرح  .7
 جيا المعلوماتوفي هذا الفصل نناقش أهم عناصر التقرير التقني لمشاريع تكنولو

  Introduction الفصل األول
 Introduction  
 Literature review 
 Project scope 
 Project problem Statement 
 Project objectives 
 Project benefits  
 Project methodology  
 Work plan 
 Constraints  

 
 

 والشرح وأىدافو وحدوده، المقدمة وتوضع فييا مشكمة البحث
المختصر لمكونات النظام األساسية وأىمية المشروع النظري 

والمنيجية المتبعة  وكذلك الدراسات السابقة، لممجتمع المحيط،
لتطويره، والتكاليف المادية والتشغيمية لممشروع والمحددات، 
وكذلك الخطة الزمنية لمعمل بشكل مختصر وتقسيم الفصول 

 خالل التقرير.

  System Analysis الفصل الثاني
 Project Implementation Options 
 The Proposed System 
 System Requirements  
 Functional Requirements 
 Non- Functional requirements 
 Feasibility study 
 Project Added Values 

 

فصل تحميل النظام ويوضع فيو وصف عام عن النظام 
الوظيفية  ومكوناتو الرئيسية ومن ثم الحديث عن المتطمبات

 بتفاصيل، والمتطمبات غير الوظيفية وكيفية التحقق منيا.
 

 System Functional Requirements الفصل الثالث
Analysis 

 Functional requirements 
 System Flow 
 Functional requirements description  
 Non-functional requirements  

 

 ةفصل المتطمبات الوظيفية وغير الوظيفي
وفي ىذا الفصل يتم التطرق بالتفاصيل لكافة المتطمبات واجراء 

 غالبًا  UMLالرسومات اليندسية بمغة 
 مثل

1. Context Diagram  لوصف مكونات النظام بشكل
 مجرد.

2. Use-Case diagram   لوصف الميام الرئيسية
 والمستخدمين لمنظام

3. Class Diagram  لنمذجة األنظمة التي تصمم
 Object Orientedعمى أساس 

 
  System Design الفصل الرابع

 Introduction 
 Sequence Diagram 

وفي ىذا الفصل يوضح الطمبة التصميم الخاص بالنظام 
وأدوات ىندسة البرمجيات األخرى،  UMLباستخدام رسومات 

ويحرص الطالب الذي يطور النظام عمى وضع تصورات عن 
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 Entity Relationship Diagram 
 Activity diagram 
 Collaboration Diagram 
 Interface design  

 

 النموذج األولي لمنظام.

  Implementation الفصل الخامس
 Hardware specifications 
 Software, IDEs and tools used 
 Programming modules and libraries  
 Main functions and methods 
 Database systems  

صل التنفيذ ويوضح الطالب فيو األدوات المادية )العتاد( وىو ف
ومواصفاتيا واألدوات البرمجية ومواصفاتيا ومحدداتيا التي 
استخدميا لتطوير النظام ومن ثم ينتقل لمحديث عن األجزاء 

وكذلك عن الحزم  البرمجية اليامة في النظام ووظائفيا
 .وير النظاموالمكتبات البرمجية التي تم االستعانة بيا لتط

 Testing and Results الفصل السادس
 Testing methodologies and scenarios  
 System integration  
  Results of testing  
 Recommendations 
 Future work 

وىو فصل التحقق من النظام واختباره وعرض النتائج 
 واالستتاجات والتوصيات
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 تصاديةوالجدوى االق مكونات التقرير النيائي لمشاريع خطة العمل .8
ىذا النوع مف المشاريع في قسـ العمـو اإلدارية والمالية اذ يعيد الطالب الى تنفيذ دراسة جدوى اقتصادية لفكرة ريادية ويسود 

 وتتكوف مف الفصوؿ التالية:

  اإلىداء 
 الشكر 
 فيرس المحتويات 
 فيرس األشكاؿ 
 فيرس الجداوؿ 
  الفصؿ األوؿ: الدراسة التمييدية لممشروع 

o  فكرة المشروعمقدمة عف 
o أىداؼ المشروع 
o مميزات المشروع 
o مبررات اختيار المشروع 

  الفصؿ الثاني: دراسة السوؽ 
o وصؼ السوؽ المستيدؼ لممنتج أو الخدمة 
o عوائؽ وتحديات دخوؿ السوؽ 
o المنافسوف ودرجة التنافس 
o ( التحميؿ الرباعيSWOT analysis ) 
o الطمب الحالي والمتوقع لمخدمة أو المنتج 
o التسويؽ 

 الفصؿ الثالث: الدراسة الفنية لممشروع 
o موقع المشروع وسبب االختيار 
o األثاث والتجييزات المكتبية 
o القوى العاممة واألجور 
o الخدمة أو المنتج المقدـ مف المشروع 
o الييكؿ التنظيمي لممشروع 
o دارتو  ممكية المشروع وا 
o تأميف المشروع 
o العمميات التي يقـو عمييا المشروع 
o استدامة المشروع 
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o .ادارة المخاطر في المشروع 
 الفصؿ الرابع: الجدوى المالية مف المشروع 

o المساحة الكمية لممشروع 
o التكاليؼ الثابتة والمتغير لممشروع 
o التكاليؼ الكمية لممشروع 
o  القدرة االنتاجية المتوقعة 
o .قائمة الدخؿ التقريبية 

 الفصؿ الخامس: الجدوى االقتصادية 
o ( القيمة الحاليةPresent Value) 
o ( صافي القيمة الحاليةNet Present Value) 
o  فترة االسترداد 
o مؤشر الربحية 
o معدؿ العائد الداخمي 
o معدؿ العائد عمى االستثمار 
o معدؿ العائد االجتماعي 

 الفصؿ السادس: النتائج والتوصيات 
 المصادر والمراجع 
 .)....الممحقات )استبيانات، خرائط، عقود 

 

 القانونلنيائي لمشاريع مواصفات ومكونات التقرير ا .9
ويغمب طابع األبحاث ذات المنيجية المقارنة والتحميمية والوصفية عمى مشاريع تخرج قسـ الحقوؽ ويكوف التقسيـ حسب 

 الموضوع ولكف عادة ما يتـ اتباع قالب يقسـ الموضوع إلى مباحث ومطالب وفصوؿ.

 المواصفات العامة:
 التخرج الخاصة بقسـ الحقوؽ ومنيا: يجب توافر جممة مف الموصفات في مشاريع

 .61صفحة وال يزيد عف  31ال يقؿ البحث عف  . أ
 خالية مف أي أخطاء قواعدية أو نحوية يكتب البحث بمغة قانونية وعربية سميمة  . ب
 يستخدـ الطالب في المشروع مصادر المعرفة القانونية المعروفة. . ت
 يتبع الطالب اساليب ومناىج البحث العممي القانوني . ث



28 |  P a g e
 

 تخدـ الطالب األسس العممية في تحميؿ النصوص القانونية يس . ج
 يستخدـ الطالب األسس العممية في تحميؿ األحكاـ القضائية . ح
 يستخدـ الطالب المراجع الحديثة في اجراء المقارنة. . خ
 يستخدـ الطالب المصطمحات القانونية الدقيقة. . د
 يع مشاريع التخرج.يولي الطالب أىمية لمسياؽ الفمسطيني والمحمي في اختيار مواض . ذ

 ويكوف الشكؿ العاـ لمتقرير عمى النحو التالي:

  اإلىداء 
 الشكر 
 فيرس المحتويات 
 ممخص المشروع 
 المقدمة 

o التعريؼ بالدراسة بما يتيح لمقارئ فيـ النتائج  دوف الرجوع لمصادر أخرى 
o مشكمة الدراسة 
o مبررات إجراء الدراسة 
o أىمية الدراسة 
o  أىداؼ الدراسة 

 
 وؿالفصؿ األ 

o المبحث األوؿ 
   األوؿالمطمب 

 الفقرة األولى 
 الفقرة الثانية 

 المطمب الثاني 
  الفقرة األولى 
 الفقرة الثانية 

o المبحث الثاني 
   األوؿالمطمب 

 الفقرة األولى 
 الفقرة الثانية 
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 الفصؿ الثاني 
o المبحث األوؿ 

   األوؿالمطمب 
 الفقرة األولى 
 الفقرة الثانية 

 المطمب الثاني 
 الفقرة األولى  
 الفقرة الثانية 

o المبحث الثاني 
   األوؿالمطمب 

 الفقرة األولى 
 الفقرة الثانية 

 النتائج والتوصيات 

 المصادر والمراجع   

 المالحق 

 الفهرس 

 

 مواصفات المراجع
 بميزة تعدد المصادر والمراجع واختالف أهميتها وعادة ما يتم ترتيبها على النحو التاليتختص المشاريع القانونية 

 لسماوية الكتب ا . أ

 المراجع باللغة العربية . ب

a.  الكتب الفقهية 

b. الكتب القانونية 

c. الرسائل الجامعية والدوريات والمقاالت 

d. أحكام القضاء 

e. .مواقع االنترنت 

 المراجع باللغة اإلنجليزية أو األجنبية األخرى. . ت
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 مواصفات الفنية لمتقريرال .10
 صفات التالية فيو ليتـ قبولو واجازتو:المشروع ويجب توافر الموايستخدـ معالج الكممات لعمؿ تقرير 

 A4 الورق
 اإلنجميزية )مفضل(، العربية المغة 

 المشاريع المكتوبة بالمغة االنجميزية
 Times New Roman نمط الخط

 12 حجم الخط لممتن
 Boldغامق  18 حجم الخط لعنوان الفصل

 Boldغامق  14 عناوين رئيسية
 Boldغامق  14 عناوين فرعية

 1.5 لمسافة بين األسطرا
 11اسم الجدول فوقو مباشرة وبخط يوضع  الجداول 

 Table 1.2 Systems Comparisonمثال: 
 ويشار لو بالجدول الثاني في الفصل األول

 11يوضع اسم الشكل تحتو مباشرة وبخط  األشكال
 Figure 3.1 System Designمثال: 

 ويشار لو بالشكل األول في الفصل الثالث
 سم من كل جية 3 الحاشية

 المشاريع المكتوبة بالمغة العربية
 Simplified Arabic نمط الخط

 12 حجم الخط لممتن
 Boldغامق  18 حجم الخط لعنوان الفصل

 Boldغامق  14 عناوين رئيسية
 Boldغامق  14 عناوين فرعية

 1.5 المسافة بين األسطر
 11وبخط  يوضع اسم الجدول فوقو مباشرة الجداول 

 المقارنة بين األنظمة  1.1مثال: جدول 
 ويشار لو بالجدول األول في الفصل األول

 11يوضع اسم الشكل تحتو مباشرة وبخط  األشكال
 تصميم النظام 3.5مثال: شكل 

 ويشار لو بالشكل الخامس في الفصل الثالث
 سم من كل جية 3 الحاشية

 وترقم بين قوسين مثل المعادالت 
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X1+x2=3………………(3.4) 
 ويشار ليا بالمعادلة الرابعة في الفصل الثالث

 

 مالحظات أخرى:

 ( يبدأ ترقيـ الصفحات اإلىداء و الشكر والمحتويات والمستخمص باألحرؼ الرومانيةI, II,)… 
 (.…,1,2,3) أو االنجميزية ويبدأ ترقيـ الفصوؿ بالمغة العربية 
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 المراجع والتوثيق .11
 :وحسب الفئة التي يوثؽ منيا الطالب ويقتبس بالشكؿ التالي التقريرفي نياية تكتب المراجع 

 مثاؿ كيفية التوثيق فئة المراجع
الكتػػػب بالمغػػػة 

 العربية  
)سةةةنة  .اسةةةم المؤلةةةفالمؤلةةةف   عائلةةةة
مكةةاا النشةةر.  .الكتوابعنوووان  النشةر..

  دار النشر  رقم الطبعة. 
فةةةي حةةةال وجةةةود أكثةةةر مةةةا  مؤلةةةف  

ائهم بالفاصةةةةةلة أو يفصةةةةةل بةةةةةيا أسةةةةةم
 بحرف الواو وبنفس الطريقة.

 لمنظريػػػة اإلسػػػالمي المنظػػػور (0986) .البػػػاقي عبػػػد .د إبػػػراىيـ،
 ،والمعماريػػػػػػة التخطيطيػػػػػػة الدراسػػػػػػات مركػػػػػػز. مصػػػػػػر. المعماريػػػػػػة

  .الطبعة األولى

الكتػػػب بالمغػػػة 
 االنجميزية

Author1, Author2. (Year). 
Book title (Edition).City: 
Publisher. 

Kempe, C. H., & Helfer, R. E. (1980). The 
battered child (5th ed.). Chicago, IL: University 

of Chicago Press. 
 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوريات 
 العممية 

)سةةةنة  .اسةةةم المؤلةةةفالمؤلةةةف   عائلةةةة
. اسةةةم المقالوووة كوووام ا  عنووووان النشةةةر..

المجلةةة  رقةةم المجلةةد  الجةةزء أو العةةدد 
لتةةةي بةةةيا أقةةةواس  أرقةةةام الصةةةفحات ا

   ظهر فيها المقال.

الواقةع االجتمةاعي لةذوال االحتياجةات .. 2116خطابي  أحمةد. )

 .038-020.  3)3. مجلة جامعة الشارقة للعلوم  الخاصة

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوريات 
العممية بالمغة 

 االنجميزية

)سةةةنة  .اسةةةم المؤلةةةفالمؤلةةةف   عائلةةةة
. اسةةةم المقالوووة كوووام ا  عنووووان النشةةةر..

العةةدد  المجلةةة  رقةةم المجلةةد  الجةةزء أو
بةةةيا أقةةةواس  أرقةةةام الصةةةفحات التةةةي 

   ظهر فيها المقال.

Chandler-Crisp, S. (1988, May) "Aerobic 
writing": a writing practice model. Writing. Lab 
Newsletter, pp. 9-11 

نفةةةس توثيةةةق الكتةةةاب والدوريةةةة ولكةةةا  ورقة مؤتمر
يوضح أنها مقدمةة الةى مةؤتمر ومكةاا 

 نعقاده.اقامته وتاريخ ا

 والمعةايير الضةوابط.. 2110. )عةدناا والعتوم  محمد البندرال 

 دول فةةي المعةةاقيا رعايةةة مؤسسةةات عمةةل تحكةةم التةةي األخالقيةةة
 اإلعاقةةةة  مةةؤتمر إلةةى مقدمةةة ورقةةة. الخليجةةي التعةةاوا مجلةةس

2110 الثاني  كانوا 07-05 المنامة  البحريا  جامعة . 
 ول االسةةةةم األ  عائلةةةةة المؤلةةةةف اسةةةةم االنترنت

  .اإلنترنةةةةت) الويةةةةب صةةةةفحة عنةةةةواا
 النشةر  تةاريخ  )اا تةوفر.النشةر مكاا
  )اا وجةةةد. التعةةةديل/التحةةةدي  تةةةاريخ
 .رابط الويب  االسترجاع تاريخ

  مصر  ".االجتماع علم رائد) خلدوا ابا" الحميد  عبد حمدال 
   ما رابط:5/9/6338

hamdisocio.blogspot.comhttp:// تاريخ االسترجاع  

6/8/6317. 

 باللغة االنجليزية

Willett, P., ed. (1997, April). Victorian women 
writers project. Retrieved January 2017 from 
http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/nesbit/balls
oc.html. 

 

 

 أو

International Narcotics Control Board 1999, 

http://hamdisocio.blogspot.com/
http://hamdisocio.blogspot.com/
http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/nesbit/ballsoc.html
http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/nesbit/ballsoc.html
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United Nations, accessed 1 October 
1999, http://www.incb.org  
 

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعات 
 محمية

وتةةةةةرد فةةةةةي مشةةةةةاريع الحقةةةةةوق عنةةةةةد 
 ة.االستعانة بتشريعات أو قوانيا محلي

لسةنة  .3) الجزائية رقةم اإلجراءاتالوطنية الفلسطينية. قانوا  السلطة

 ..5/9/6331. والثالثواالوقائع الفلسطينية: العدد الثاما   6331

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف 
 الدولي

اسةةةةم االتفاقيةةةةة أو القةةةةانوا  التةةةةاريخ  
مكاا التوقيع  مصدر النسخة  الرابط  

 تاريخ استرجاع النسخة.

فةةي الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع  االنتقةةالي إلسةةرائيلياالفلسةةطيني  االتفةةاق
واشنطا  نسخة منشورة علةى  في الموقع  68/9/1995غزة  بتاريخ 

 المفاوضةةةات  موقةةةع منظمةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية  دائةةةرة شةةةئوا
.www.nad-plo.org 15/4/6339  

وتوثةةةةةق بوضةةةةةع الشةةةةةخص المقابةةةةةل  المقابالت
ومنصةةةةبه الةةةةوظيفي ومكةةةةاا المقابلةةةةة 

 وتاريخها.

د. جةواد  عةواد  )وزيةر الصةحة الفلسةطيني الحةالي.. رام مقابلة مةع  
 .6/16/6316هللا: 

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ 
 الجامعية

.. الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة 1981حميد حنوا خالد  الساعدال. ) كرسائل الدكتوراه أو الماجستير

في النظام الرئاسي  القاهرة: رسالة دكتوراه  جامعة عيا شمس  كلية 
 حقوق.ال

 مالحظات:
  ومػػف ثػػـ عالمتػػي التنصػػيص" " يػػتـ وضػػع العبػػارة المقتبسػػة بػػيف الدراسػػة السػػابقةفػػي حالػػة االقتبػػاس المباشػػر مػػف ،

 التنويو لممصدر.
 لؾ حسب القواعد البحثية المعيودةال يجوز بأي حاؿ استخداـ نفس كممات مؤلؼ دوف اإلشارة إلى ذ.  
  وال يجوز النسخ والمصؽ بطريقة عشوائية معيف اقتباسًا مباشراً ال يجوز اقتباس أجزاء كبيرة مف مؤلؼ. 
 .ال يفضؿ االعتماد عمى مصدر واحد ميما كانت الفكرة 
  مف البحث صياغة الطالب وجيده.71يجب أف يكوف نسبة % 
  عمػى مواقػع  االعتمػادفي حالة نقؿ معمومة مف االنترنت واستخداميا كمرجع لبعض المعمومات في البحث، يفضؿ

وذلػؾ لضػماف دقػة المعمومػة، وعنػد ذات مصداقية مثؿ مواقع المؤسسػات العمميػة واألكاديميػة والبحثيػة والحكوميػة، 
  .لغة المناقشةالتوثيؽ 

 التسميم .12
يسمـ فريؽ البحث لممشرؼ في الموعد المحدد مف خالؿ الخطة الزمنية المتفؽ عمييا المشروع بما يشمؿ: التقرير النيائي، 

، ممحقات البحث، شيفرة المصدر ) في حاؿ البرمجة( وأي بيانات متعمقة بالمشروع ميما كانت عمى العرض التقديمي
مناقشيف، لمكتبة القسـ وأي  3نسخ مطبوعة مف التقرير: لممشرؼ، ألعضاء المجنة المكونة مف  5قرص مدمج ويتـ تسميـ 

 نسخ اضافية تطمب مف المشرؼ.

 معايير العروض التقديمية: .13
 التالية: العناصرى المشرؼ مراجعة عناصر العروض التقديمية ومراعاتيا حيث يجب عم

 مع عدـ نسياف شعار الكمية. الشريحة الرئيسية لمعرض والتي توضح فييا المعمومات المبينة في الصورة أدناه 

http://www.incb.org/
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 تـ التركيز عمييا.شريحة "األجندة" والتي يعرض فييا الطمبة ماذا سيقدموف خالؿ عرضيـ وماىي ابرز النقاط التي سي 
 احتواء العرض التقديمي عمى شريحة خاصة بممحة عف المشروع ومشكمة البحث 
 .احتواء العرض التقديمي عمى أىداؼ البحث ومجاالت تطبيقو واىميتو 
 .عرض المنيجية المتبعة في البحث والوسائؿ واألدوات التي استخدمت في البحث 
 .عرض النتائج والتوصيات 
 ى شريحة شكر وفتح باب النقاش.احتواء العرض عم 

 أمور فنية يجب مراعاتيا في العرض التقديمي:

  كممات(. 5أسطر في كؿ سطر  5كممة موزعة ) 25مف المفضؿ جدًا  أف ال تحتوي الشريحة عمى أكثر مف 
 .يفضؿ استخداـ الصور التوضيحية والبيانية وفي حاؿ استخداـ صور خارجية يجب التنويو لممصدر 
  عدـ استخداـ األلواف الغامقة ومف المستحسف استخداـ الموف األبيض لمعرض.يفضؿ 
 .عدـ االستخداـ المفرط لللواف اال لمضرورة التوضيحية 
 .وضع ترقيـ لمشرائح 
 .عدـ استعماؿ الحركات المخصصة وحركة الشرائح اال لمضرورة التوضيحية 
  االلتزاـ بخط موحد )مفضؿ(Simplified Arabic مثاًل( 06مثاًل( والنص العادي ) 21د لمعناويف )وحجـ موح 
 .التأكد مف خمو النصوص مف األخطاء اإلمالئية والنحوية سواء بالمغتيف العربية أو االنجميزية 
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 االستعداد لمعروض التقديمية:

 اقرأ بحثؾ بعد االنتياء مف إعداده 
 اجمس مع مشرفؾ وحدد المحاور الرئيسة لمعرض 
 ثـ استخرج ما يعرض اكتب األفكار عمى ورؽ 
 حدد مقدمة جذابة وترتبط بالموضوع 
 حدد أجندة العرض 
 حدد الرسومات التي ستعرض عمى الحضور 
 تأكد مف الموجستيات والمساعدات البصرية والتقنيات الخاصة بالعرض 
 حدد الوقت الفعمي لمعرض 
 (حدد المواد المساندة اثناء العرض )فيديو، مقطع تمثيمي، نموذج عممي، مجسـ... 
 )حضر في ذىنؾ ردود عمى أسئمة محتممة مف المناقشيف )سيتـ شرحيا الحقًا ىنا 
 حدد الحركة الالزمة لميديف ونبرة الصوت المناسبة وعالمات التوقؼ واالستمرار. 

 محتويات عرض المشاريع التقنية:

  حقائؽ وأرقاـ(  مشكمة البحثعرض( 
 أىداؼ محددة ذكية قابمة لمقياس أىداؼ المشروع() 
  المتطمبات الوظيفية وغير الوظيفية ) تحميؿ ورسومات(UML 
 أىمية المشروع والقيمة المضافة لو والفئة المستيدفة. 
  )األدوات والمغات والبيئة المستخدمة  –التصميـ والتطوير)البرمجة 
 النتائج  وعرض النموذج البرمجي لممشروع (Demo) .والواجيات الرسومية 
 العمؿ المستقبمي. 

 :مشاريع الجدوى االقتصادية وخطة العمليات عرض محتو 

   عرض فكرة المشروع 
 أىداؼ محددة ذكية قابمة لمقياس( أىداؼ المشروع( 
 )الظروؼ المحيطة بالمشروع )التحميؿ الرباعي 
 أىمية المشروع والقيمة المضافة لو والفئة المستيدفة 
  دراسة السوؽ والعرض والطمب 
 ( الدراسة الفنية والماليةTechnical and Financial feasibility) 
 نموذج الربح والعوائد 
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 النتائج واالستنتاجات والتوصيات. 

 أسس عمل االستبيانات لممشاريع .14
االستبياف لغة ىو طمبة اإلبانة عما في الذات. أما اصطالحًا فيو أداة تستخدـ لجمع البيانات مف أفراد وجماعات عف 

مف األسئمة بيدؼ الوصوؿ الى معمومات كمية أو وصفية يمكف أف تشكؿ جزء  طريؽ استخداـ استمارة فييا مجموعة
 مف الحقائؽ التي يتوصؿ ليا بحث معيف.

 عند اجراء استبياف لمشروع التخرج يجب مراعاة األمور التالية:

  تحديد ىدؼ االستبياف ومحاوره األساسية 
 كتابة األسئمة الخاصة بكؿ محور بشكؿ منفصؿ 
 ينة مناسبًا مع موضوع الدراسة.أف يكوف حجـ الع 
 .أف تكوف لغة االستبياف واضحة وال تحتوي عمى مصطمحات معقدة 
  أف تحتوي عمى مقدمة تعريفية يوضح فييا ىدؼ االستبياف والفئة المستيدفة والنتائج المتوقعة بعد الحصوؿ عمى

 نتائج االستبياف.
 دراسات يتـ ترتيبيا وفقًا لترتيب الفرضيات أو مف األسئمة يجب ترتيب اسئمة االستبياف بطريقة منطقية وعادة في ال

 السيمة الى الصعبة تدريجيًا.
   يجب توحيد الداللة الزمنية في صياغة اسئمة االستبياف )ماضي، مضارع، مستقبؿ( واألىـ أف تكوف البداية في

 س النسؽ.كؿ سؤاؿ متطابقة )كأف نبدأ بالمصدر، أو أداة استفياـ( ونمتـز بالبقية عمى نف
 :لزـو تحكيـ االستبياف مف قبؿ مختصيف حوؿ األمور التالية 

o  سالمة المغة وخموىا مف األخطاء النحوية أو القواعدية أو اإلمالئية )سواء بالمغتيف العربية أو
 االنجميزية(

o تسمسؿ الفقرات ومنطقية التدرج 
o  انتماء الفقرات 

 عاينتيا بالشكؿ وقياس الوقت المحتاج لمتعبئة والتأكد مف مف المفضؿ تجريب العينة عمى فئة معينة صغيرة لم
 الحصوؿ عمى النتائج بشكؿ صحيح يخدـ اليدؼ.

  يحب تحديد متغيرات االجابة عمى األسئمة ليخدـ ىدؼ االستبياف أو البحث )مثاؿ: اجابة نصية، اختيار اجابة
 رقمي، نعـ أو ال....الخ(.مف بيف اجابات، اختيار أكثر مف اجابة مف بيف اجابات، اختيار مدى 

  يجب أف يكوف مصمـ االستبياف ذكيًا بوضع اسئمة يتحرى فييا عف صدؽ المجيب وىي اسئمة استكشافية لضماف
 صدؽ وموضوعية المجيب وعدـ تتناقض اإلجابة لديو.

 .يجب أف تكوف االسئمة قصيرة وموجية لمغرض 
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 السؤاؿ ثـ يكمؿ الجزء بالصفحة الثانية. مف المفضؿ بؿ مف الضروري أف ال تنتيي الصفحة بجزء مف 
 .وضع رقـ لكؿ سؤاؿ ويكوف تسمسمي 
 .تجنب وضع اسئمة بالنفي لتسييؿ الفيـ وغالبًا ما تفيـ عمى النقيض 
 ي ال تحتـر عقوؿ ومشاعر المجيبيف.تجنب االسئمة المخمة باآلداب والت 

 

 


