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ة ـــــــــــمقدم 1-1

ٌمثل مشروع التخرج اختبارا حقٌقٌا للطالب إذ ٌكشف عن قدرات الطلبة فً تحلٌل 

أتم دراسته قبل الوصول الذي للعدٌد منها فً مجال تخصصهم المشاكل وابتكار حلول جدٌدة

لمقرر مشروع التخرج، وٌقدم مشروع التخرج تجربة فعلٌة هامة للطالب تكون مقدمة 

للحٌاة العملٌة له بعد التخرج إذ ٌعتمد الطالب فً عمل المشروع على إبداعه اعتمادا كلٌا، 

قادراً على تطبٌق المهارات والمعارف وٌهدف مشروع التخرج إلى التأكد من أن الطالب 

التً حصل علٌها خالل الدراسة الجامعٌة فً ظل توفٌر النصح واإلرشاد من المشرف على 

مشروع التخرج و ٌجب على كل طالب تقدٌم مشروع مستقل ما لم ٌرى القسم أن ٌقدم 

 :-بعض الطالب مشروع واحد مشترك، وعموما أهداف مشروع التخرج تتلخص فً ما ٌلً

التأكد من أن الطالب الخرٌج قادراً على استخدام العلوم التً تلقاها خالل دراسته الجامعٌة  .1

. تعد من قدراته الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة وأصبحت

. إعطاء فرصة للطالب لتطبٌق ما تعلمه وتنفٌذ ذلك على ارض الواقع .2

. بالعمل تحلً الطالب بأخالقٌات المهنة قبل التحاقه فعلٌاً  .3

وٌحق للطالب أن ٌختار عنوان مشروع تخرجه فً أي مجال من مجاالت التخصص فً  .4

الدكتوراه فً نفس  أوعضو هٌئة تدرٌس الذي ٌحمل الماجستٌر  وبإشرافقسمه العلمً 

 .التخصص الذي ٌتناوله المشروع

 

متطلبات التقديم على مشروع التخرج  1-2

ٌنجزها لٌمنح الحق فً تسجٌل  أنعلى الطالب  لكل قسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجب

 -:كاآلتًمشروع التخرج والبدء فٌه وهً 
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القسم العلمي 
عدد الوحدات المطلوبة لالنجاز قبل المشروع 

الحد األدنى                     الحد األعلى 

 126 120 األعمال إدارة

 126 120المحاسبة 

 126 120التمويل والمصارف 

 137 131القانون 

 122 116اللغات 

 133 127علوم الحاسوب 

 150 144الهندسة المدنية 

 149 143الهندسة المعمارية 

 

اعتماد التسجيل والتقييم في مشاريع التخرج    آلية 1-3

 باآللٌةٌتقٌد  أنعلى الطالب الذي استوفى متطلبات التسجٌل فً مشروع التخرج 

 -:لٌعتمد تسجٌل مشروع تخرجه وتقٌٌم نتٌجته بشكل رسمً اآلتٌة

ٌتأكد  أنما سٌعتمده رئٌس القسم بعد  فً القسم العلمً وهو( تنزٌله)تسجٌل مشروع التخرج  .1

 .من انجاز الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشروع

الخاص بمشارٌع التخرج من قبل القسم العلمً الذي ٌعتمد ( 1)البث فً تعبئة النموذج رقم  .2

من الدراسة واالمتحانات لتأكٌد اجتٌاز الطالب العدد الكافً من الوحدات المستحقة للتخرج، 

التزام مالً على الطالب ودفعه  أيثم ٌعتمد من قبل القسم المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود 

 .ٌل مشروع التخرجرسوم تسج

والذي ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان ( 2)ٌلً ذلك تعبئة النموذج رقم  .3

اسم المشرف على المشروع، ثم المناقشٌن  وأٌضاً لمشروعه وبموافقة القسم العلمً 

والذي ٌكون الطالب قد عرض ( 3)المقترحٌن من قبل القسم العلمً، فً النموذج رقم 

تلحق به، ٌلً ذلك  إضافة أو إكمالهاختصرا للتنبٌه على نواقص ٌجب مقترح المشروع م

استكمال بٌانات هذا النموذج والذي ٌصبح ممهدا الستصدار قرار المناقشة والمحدد فٌه 

 .تزٌد المدة الكلٌة فصلٌن متتالٌٌن كحد أقصى إالتارٌخ وٌوم المناقشة، مع مراعاة 

بذله من جهد وٌحصد  ٌكرم فٌه الطالب على ما ٌوم مناقشة مشروع التخرج هو الٌوم الذي .4

ثمار جهود مضنٌة مبذولة، ٌقٌم المشروع مناقشٌن تم ترشٌحهما من القسم العلمً لرصد 
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%(  50)الذي ٌتوج باجتٌاز الطالب ما مجموعه ( 4)درجات التقٌٌم فً النموذج رقم 

بدون  أوروع لٌكون المشروع مقبوال وتكلل بنجاح الطالب سواء بتعدٌالت فً المش

 .تعدٌالت

 وإفادةاستخراج كشف الدرجات  إجراءاتوهو ٌضمن للطالب البدء فً ( 5)النموذج رقم  .5

 (.لٌسانس  –بكالورٌوس)بنٌل الطالب الدرجة العلمٌة المناظرة للقسم العلمً  وإذاناالتخرج 

 

شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج   1-4

السابقة لمشروع التخرج أن ٌصبح لدٌه تصور ٌجب على كل طالب أنهى المقررات 

وطرٌقة صحٌحة فً اختٌار مشروع التخرج وخاصة بعد إنهائه لغالبٌة مقررات القسم وهنا 

: ٌجب على كل طالب أن ٌقوم باختٌار مشروع التخرج وفق األسس التالٌة 

كل ٌختار الطالب موضوع المشروع الذي ٌرٌد تقدٌمه بحٌث ٌقدم حلول فعلٌة لمشا أن .1

 .واقعٌة مع إمكانٌة تطبٌق المشروع فً الحٌاة العملٌة أو تطوٌر لحلول سابقة مقترحة

أن ٌقوم الطالب باالنخراط بالحٌاة العملٌة وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل  .2

. الموجودة أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر

عن الموضوع المختار ( كمسودة)ة أن ٌكون لدى الطالب معلومات نظرٌة كافٌة وموثق   .3

. قبل البدء فً تنفٌذ المشروع 

. ٌجب أن توضع خطة زمنٌة ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع .4

 أوالمجتمع والبٌئة  أوأن ٌضع األولوٌات فً اختٌار الموضوع بما ٌخدم البحث العلمً  .5

. كلٌهما

 . ٌفضل أن ٌكون األستاذ المشرف متخصص فً مجال المشرع الذي اختاره الطالب  .6

 

قواعد قبول مشاريع التخرج  1-5

 -:األتًوٌمكن تلخٌصها فً 

 .أن ٌكون المشروع قابل للتطبٌق العملً وأن ال ٌعتمد على أمور وهمٌة غٌر قابلة للتطبٌق  .1

 .دون القٌام بأي تطوٌر علٌهاأن ال ٌكون المشروع مأخوذ من فكرة موجودة مسبقا  .2
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أن ٌقوم الطالب بتقدٌم مشروع  ٌنفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة التً اكتسبها من مراحل  .3

 .إعداد المشروع

 :أن ٌقدم المشروع  .4

 أفكار جدٌدة. 

  جوهرٌة بإضافاتتطوٌر لفكرة مشروع  سابق. 

 حلول لمشاكل موجودة مسبقا .

اإلسالمٌة و الدٌنٌة و عادات وقٌم المجتمع اللٌبً أن ٌحترم المشروع القٌم واألخالق  .5

 .وأخالقٌات المهنة

 .ٌجب على الطالب أن ٌأخذ الموافقة من القسم والمشرف قبل البدء بالمشروع  .6

طلبة إال فً حاالت استثنائٌة  3أن ال ٌتجاوز عدد الطالب المشتركٌن فً المشروع الواحد  .7

 .والقسم   ٌوافق علٌها األستاذ المشرف على المشروع

ٌقدم الطالب مقترح مشروع حسب النموذج المعد لهذا الغرض  وٌسمح للطالب تقدٌم أكثر  .8

 .من مقترح مشروع وٌتم االختٌار حسب  األولوٌة

ٌتم تقٌٌم المشارٌع المقترحة من قبل اللجنة العلمٌة وٌقوم الطالب بتقدٌمه فً وقت معلن عنه  .9

 .القسم إعالناتبزمن كافً فً لوحة 

فً حالة القبول ٌبدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرف أما فً حالة الرفض فعلى الطالب  .10

. تعدٌالت مقبولة إجراءإعادة تقدٌم مقترح المشروع مرة أخرى بعد 

 

 طريقة كتابة مشروع التخرج 1-6

ٌعتبر الشكل والمضمون جزء هام فً المشروع ألنه ٌعكس المجهود الذي بذله 

كما انه ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد اإلطالع على الموضوع من . الذي أنجزهالطالب والعمل 

لذا ٌجب أن ٌولى عناٌة خاصة لكتابته وترتٌب األفكار العلمٌة الواردة . طالب وباحثٌن

فٌه،وهناك توصٌات عامة حول كتابة المشارٌع والتقارٌر العلمٌة ٌنبغً على الطالب التقٌد 

 -:بها ، وهً 
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مشروع تبويب ال 1.1.6

وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، : صفحة الغالف .1

 .القسم العلمً، الفصل الدراسً الحالً، الدرجة الجامعٌة المستهدف الحصول علٌها

. الشكر .2

. اإلهداء .3

(. الجداول  –األشكال –المحتوٌات )الفهرس  .4

ال ٌقل عن نصف صفحة وال ٌزٌد عن فكرة عامة عن المشروع والهدف منه بما )الملخص  .5

(. صفحة

 :فصول المشروع  .6

 المقدمة .

 ًالجزء النظري والعمل .

 النتائج .

 التحلٌل. 

  (. ان وجدت)الخالصة والتوصٌات

. الخاتمة .7

. المراجع .8

 .المالحق .9

الخطوط والترقيم  2.1. 6

 -:اآلتٌةوتأخذ الخصائص 

 18بحجم  Times New Romanنوع الخط : عنوان المشروع .1

   14الحجم و  Times New Romanبالخط / الخط : نص المشروع .2

مع مالحظة , 16تكتب العناوٌن الفرعٌة باللغة العربٌة مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  .3

. ضبط النص

. ٌعتمد تباعد السطور مفرداً  .4

(. …,I, II)ٌبدأ ترقٌم الصفحات اإلهداء و الشكر والمحتوٌات باألحرف الرومانٌة  .5

. من بداٌة الفصول للمشروع(.…,1,2,3)قٌم وٌبدأ التر .6
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: تكتب المراجع فً نهاٌة العمل بالشكل التالً .7

؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تارٌخ النشر، وترتب "اسم المرجع"اسم المؤلف؛  –الرقم المتسلسل 

. المؤلفٌن ألسماء األبجدٌةحسب الحروف 

. A4ٌراعى حجم الورق  .8

 .سفلأعلى وأ 2.5, ٌمٌن وٌسار 2.5: الهوامش .9

خصائص البحث الجيد  3.1.6

لبحث للهدف الذي أُعد من المعٌار األساسً للتمٌٌز بٌن بحث وآخر هو مدى تحقٌق هذا ا

:  ٌتسم البحث الجٌد بعدة صفات منها و. أجله

وٌتضمن ذلك وضوح الهدف من البحث، و وضوح العرض وتناول المواضٌع،  : الوضوح .1

 .عن المصطلحات المعقدة واالبتعاد وذلك من خالل حسن اختٌار األلفاظ 

فً عرض موضوع البحث، أو عند جمع البٌانات والمعلومات المتعلقة به  سواء : الدقــة .2

. واالعتماد على مصادر المعلومات الموثوق فٌها

.  عدم التحٌز عند عرض الحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصٌات : الموضوعٌة .3

دم اإلطالة مما قد ٌؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفه عن اإلمكان وع قدر : اإلٌجاز .4

. ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتغطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع . البحث

التسلسل المنطقً فً عرض المعلومات فمن الضروري ترتٌب وعرض التقرٌر بشكل  .5

:  منطقً منظم ، وذلك من خالل 

 البسٌط إلى المعقد فاألكثر تعقٌداً  التدرج عند عرض الموضوعات من

 الترتٌب الزمنً لألحداث الواردة بالتقرٌر .

 كلما أمكن ذلك , الترتٌب المكانً  -ج. 

 .الطرٌقة المناسبة التً توضح المرجع المستند علٌه بإتباعاالقتباس ٌكون  .6

 

عرض مشروع التخرج  1-7

 -:كاآلتًمرتٌن  األقلٌجب على كل طالب عرض مشروع التخرج على 
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عرض مقترح مشروع التخرج  1.1.7

عرض مبدئً للطالب ٌوضح فكرة المشروع والغرض الذي ٌخدمه وفً العادة  وهو

: ٌحضره كل من

 .مشرف المشروع .1

 .أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالقسم .2

 .أعضاء هٌئة تدرٌس مكلفون من اللجنة العلمٌة بالقسم ممن لهم عالقة بالتخصص .3

: اآلتيوالعرض يكون على الشكل 

مادة علمٌة مختصرة للمشروع مجهزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئً باستخدام جهاز  .1

 .العرض المرئً

دقائق ٌوضح فٌها الطالب فقط فكرة المشروع والعمل  5مدة العرض المرئً ال تزٌد عن  .2

 .قصهالذي سٌقوم به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوا

 وإضافةفتح باب المناقشة للحضور وتسجٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها  .3

 .للمشروع حال موافقة المشرف واللجنة العلمٌة بالقسم نواقص

عرض مشروع التخرج  2.1.7

الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرف والقسم العلمً على  إنهاءحال 

جاهزٌته للعرض ٌتم مأل النموذج المناسب الستصدار قرار المناقشة وتحدٌد الموعد النهائً 

أمكن موزعة على جدول زمنً ٌوضح بدأ كل  خرى للقسم ماأله وٌكون مع عدة مشارٌع 

نسخ  أربع األقللنسخ الجاهزة للمناقشة على مشروع والٌوم المخصص للمناقشات، وتكون ا

: كاآلتًموزعة 

. والثانً األولنسخة للطالب، نسخة للمشرف، ونسختٌن للمناقشٌن  -

الشؤون العلمٌة  إدارةٌصدر عن  األقلعلى  بأسبوعٌوم المناقشة ٌحدد بقرار ٌسبقه  -

كٌوم وتارٌخ وزمن  أكادٌمٌةٌتعلق بمشروع التخرج من بٌانات  وٌكون موضحا لكل ما

والثانً والقسم  األولالمناقشٌن  وأسماءالطلبة واسم المشرف  أوالمناقشة واسم الطالب 

العلمً وعنوان المشروع، ومن الشروط الواجب توفرها قبل البدء فً عرض المشروع 

 -:هً

 .نسخ من المشروع األربع .1
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استخدام جهاز العرض المادة العلمٌة التً تحتوي على ملخص للمشروع والتً ستعرض ب .2

 -:اآلتًالمرئً والمتكونة من 

  ( الطلبة أسماء)اسم الطالب  –عنوان المشروع  –اسم القسم  –اسم الجامعة )الغالف

 (.الفصل الدراسً الحالً –اسم المشرف  –

 المحتوٌات. 

 الملخص. 

 المقدمة. 

 المشروع أساسٌات. 

 النتائج. 

 التحلٌل. 

 الخالصة. 

 التوصٌات. 

 الخاتمة. 

 .من المستهدفٌن قبل صدور القرار األربعالتأكٌد على استالم النسخ  .3

 .استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة .4

 

شروط مناقشة مشروع التخرج  1-8

 :-اآلتًوبالتالً ٌصبح الطالب جاهزا لمناقشة مشروع التخرج والذي ٌشترط فٌه 

( منسق القسم لجلسة المشروع –والثانً  األولالمناقشٌن  –مشرف المشروع )الحضور  .1

 إالبعذر قاهر ٌقبله القسم وتكلٌف بدٌل للمعتذرٌن  إالوحضورهم مهم للبدء فً المشروع 

. ٌكلف عنه بدٌل أنعن المشرف فانه ٌقبل تغٌبه بعذر دون 

: ٌقسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً .2

 10–  20  (. الطلبة)دقٌقة لعرض المشروع من قبل الطالب

  دقٌقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة 60أقل من .
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هٌئة التدرٌس المتخصصٌن  ألعضاءوالثانً ثم  األولحق مكفول للمناقشٌن  األسئلةطرح  .3

فً ورقة وتسلٌمها لمنسق القسم لجلسة المشروع  األسئلةفً المجال ثم طلبة القسم بكتابة 

 .لطرحها

مغلقة حسب رغبة طالب المشروع  أوجلسة مناقشة المشروع تكون مفتوحة للحضور  .4

 .والمشرف وبموافقة القسم

حال انتهاء المناقشة ٌطلب من الحضور المغادرة وٌبقى المشرف والمناقشٌن ومنسق جلسة  .5

 .الطالب وقبول المشروع من عدمه أداءالمشروع للتداول حول تقٌٌم 

قبول المشروع من عدمه، وان تم قبوله  إلعالنروع والحضور السماح بدخول طالب المش .6

 .بدونها أوبتعدٌالت 

 

توزيع درجات تقييم مشروع التخرج  1-9

حسب ( لكل طالب)المستحقة من قبل المشرف للطالب من الدرجة % 40ٌتم إعطاء  .1

. النموذج المعد لهذا الغرض

المشرفة حسب النموذج المعد لهذا من الدرجة المستحقة من قبل اللجنة % 60ٌتم إعطاء  .2

 (.لكل طالب)الغرض للطالب 

فً حال وجود أكثر من طالب مشترك فً مشروع واحد توزع المهام علٌهم ضمن الشروط  .3

السابقة والتقٌد بالوقت وٌقوم باإلجابة الشخص الذي توجه له األسئلة أو ٌطلب منه الشرح 

احل المناقشة بأن ٌحددوا بٌنهم من ٌقوم وٌجب أن ٌتم التنسٌق بٌن الطلبة مسبقا على مر

 .بالعرض للمشروع وٌحق للجنة استبدال الطالب بأخر من نفس المجموعة
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مشاريع التخرج بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية  آلية
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نتيجة تقييم مشروع التخرج  1-10

 -:اآلتٌةالنتائج الثالث  بأحدٌعطى  أنتقٌٌم مشروع التخرج ٌمكن 

ٌعلن نجاح الطالب فً حالة حصوله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التقٌٌمات ال تقل : النجاح .1

 %.50عن 

 :ٌعتبر الطالب راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة: الرسوب .2

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة أقل من.% 

  بناء على رأي المشرف والمبررات التً ٌقدمها حول وضع الطالبوفً هذه الحالة ال

 .رر المشروع للنقاش وٌعلن رسوب الطالب مباشرةٌم

 :ٌمكن تأجٌل مناقشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: التأجٌل .3

 عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع فً الوقت المحدد ألسباب تتعلق : الحالة األولى

 .بطبٌعة المشروع وٌراها المشرف وجٌهة وتستحق التأجٌل

 ع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافٌة إلجراء تقدٌم المشرو: الحالة الثانٌة

بعض التعدٌالت أو استكمال أجزاء ناقصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد 

 .المدة المناسبة للتأجٌل

 صحٌة )استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروف خاصة تتعلق بالطالب : الحالة الثالثة

على اللجنة العلمٌة بالقسم  للنظر فً وفً هذه الحالة ٌعرض الموضوع (. أو غٌرها

حالة الطالب والمبررات التً قدمها وٌأخذ بعٌن االعتبار رأي المشرف إن كان عمل 

وقد تصل مدة التأجٌل فصال كامال حسب الحالة . مع الطالب لبعض الوقت

والمبررات، وفً الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد درجة للطالب وٌعتبر العمل 

مكتمل،  وٌجب األخذ بعٌن االعتبار عدم تأجٌل المشروع ألكثر من مرة واحدة غٌر 

 .وإال ٌتحول التأجٌل إلى رسوب
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مشروع التخرج  إنهاءمتطلبات  1-11

الطالب لمناقشة المشروع وقبوله فانه ٌنهً دراسته الجامعٌة الممتدة  أداءبعد 

 إالنٌل الدرجة العلمٌة المناسبة، وما تبقى  إلىلسنوات طوٌلة من الجد واالجتهاد لٌصل 

 -:روتٌنٌة هً إجراءات

لتعدٌل المطلوب فً نسخة المشروع، ثم بعد قبول التعدٌالت  أسبوعٌنٌمنح الطالب فرصة  .1

 .آخرٌن أسبوعٌنتزٌد عن  من المناقشٌن ٌطلب التجلٌد فً مدة ال

 -:كاألتً، توزع (3)عدد النسخ المجلدة  .2

  ًالقسم العلم

 رف المش

 المكتبة 

 .أسود وللعلوم التطبٌقٌة أزرق اإلنسانٌةلون التجلٌد للعلوم  .3

 .دعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونٌة محتوٌة اخر تحدٌث .4
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 الخــــــــاتــمـــة

وذلك لٌفٌهم المعلومة  األعزاءهذا دلٌل استرشادي مصغر نضعه فً ٌد طلبتنا 

نكون  أنالكافٌة عن مشروع التخرج والذي ٌعتبر مبهم لكثٌر منهم ونأمل من هللا عز وجل 

 .لٌبٌا بكل جدٌد مثمر وإفادةقد وفقنا فً ذلك، مع تمنٌاتنا للجمٌع بالنجاح 

 

 

 


