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 تمهيد
 لكونه یجمع كل ما تحصل  عليه الطالب معرفة المقررات التكميلية الهامةمن  التخرج یعتبر مشروع

ا الجهد المبذول من الطالب خالل دراستتتتتتتتة اة ادیمية فا البرنامس الدراستتتتتتتت طيلة دراستتتتتتتته الجامعية  و ع  
 أن بعد اليه فا التخصتتتتتتتت  وصتتتتتتتل الذي والمستتتتتتتتتو    المعنا فا كلية علوم الحاستتتتتتتوة وتقانة المعلومات 

 أخر .  ناحية من التخرج متطلبات ا مل
 لجنة إلى المعلومات إیصتتتتال فا األستتتتاستتتتية الوستتتتيلة لتقر ر(المستتتتلام  ا المشتتتتروعر تقر ر اعتبا و م ن
 ھنا منموقعه.   ان وأین مستتتوا    ان مھما القارئ  منھا یستتتديد علمية هوثيق و عتبر  ما   الح م والمناقشتتة

 جمعت الطالة لجميع موحدة استتتتت  على فيھا الطالب یستتتتتتند بطر قة التقر ر ی تب أن على التركيز  ان
 .الدليل ھذا فا ووضحت
 الناحية من وذلك التقر ر لكتابة الالزمة العناصتتتتتتتتتتتتتر جميع فا المستتتتتتتتتتتتتاعدة للطالب الدليل ھذا یقدم

ئيتتة لثتة  فمن النتاحيتة الاجراثتا جھتة من العلميتة النتاحيتة ومنثتانيتة   جھتة من الدنيتتةاإلجرائيتة من جهتة  و 
التا یجب ان تقدم یوضتتتتد الدليل للطالب طر قة التقدیم للمشتتتتروع وختتتتروطه و خطوات إجازته والاستتتتتمارات 

 .طرق التقييمو 
 .خاتمةبال لينتھا العنوان صتتتدحة من یبدأ الذي للتقر ر العام التنظيم الدليل یقدم الدنية الناحية منو 
 لكل الستتتتتتليم والتنستتتتتتي  الخطوط واختتتتتت ال واحجام للھوامش المعتمدة والقياستتتتتتات التنستتتتتتيقات الدليل یقدم  ما
 .المقدم التقر ر ضمن وفقرة صدحة

 التقر ر  فصول من فصل  ل یتضمنھا التا اةساسية النقاط الدليل فيوضد العلمية الناحية من اما 
 :التالية األسئلة على اإلجابة فا الطالب الدليل و ساعد
 المشروع؟ اختيار من الھدف ھو ما  
 ؟المشابهة باألعمال الحالا العمل عالقة ما  
  المشروع؟ إلنجازایضاح خطة العمل  
 المشروع؟ اليھا خل  التا النتائس عرض   
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 :حاتطلومص تعريفات
لخبرات النهائا للطالب و ظهر كل المهارات وا یمثل التتوجه تطبيقا أو بحثا مشروع هو  :التخرج مشروع
 ا تسابها من المجاةت المعرفية طيلة فترة الدراسة فا التخص  المعنا.التا تم 
من قبل والمحدد خراف على المجموعة البحثية إلهيئة التدر   الم لف با هو عضوالمشروع:  مشرف
 :اآلتية له المهامو    وهو بمثابة استاذ المادة المسمى بمشروع التخرج  المشروعات البحثية بالكليةلجنة 
   التوجيه واإلرخاد فا كتابة مقترح المشروعProject proposal.) 
   التوجيه واإلرخاد فا كتابة تقر ر المشروعProject report)    او البحثthesis.) 
 .التأ د من اإللتزام بالمعایير العلمية 
 .متایعة سير العمل فا المشروع وإفادة القسم بالتقار ر 
  للمناقشة.تقييم المشروع وإجازته 
  المتابعة.إستمارات اعتماد 
 .الحضور والمشاركة فا اإلمتحان النهائا 

 هو فر   م ون من عدد من الطالة استوفوا خروط التسجيل للمشروع وتم اجازتهم من فريق المشروع:
 . و له العدید من المهام ابرزها:المشروعات البحثية بالكليةلجنة 
  و تحدید فكرته. المشروعاختيار عنوان 
 .تعبئة النماذج واإلستمارات المطلوبة 
 .استكمال كافة متطمبات المشروع من تقر ر وعرض تقدیما وأي أدوات مطلوبة أو نماذج تجر بية 
 المجازة فا المقترح البحثاو  تسليم مخرجات المشروع حسب الخطة المتبعة. 
 ترح المشروعفا مق اإللتزام بتوجيهات المشرف والجدول الزمنا المجاز. 
  اللجنة المناقشة. مأمااجراء العرض النهائا 

على  ها اللجنة المختصة بإجازة وقبول المشار ع البحثية من الطالة و توز ع البحوث لجنة المشاريع:
رفض و المشرفين و متابعة سير المشار ع  وتحدید الممتحننين  و متطلبات المشار ع و لها الح  فا قبول 

 اي مشروع مقدم.



4 - 13 
 

 لتداصي على یحتوي  والذي والقسم المشرف لد  المعتمد ائاهالن التقر ر هو  :التخرج مشروع تقرير
 نصا. مستند تقدموبالعادة الدليل  فا هذا ااجزاؤه المشروع المبينة

مراحل عمل المشروع و النتائس التا  الطالبملخ   فيه هو ملف یعرض  :للمشروع التقديمي العرض
 المشروع.فا  توصل اليها
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 الناحية اإلجرائية
 إجراءات مشروع التخرج: 

 مرحلة التقدیم: -1
والرقم   اةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم المجال العلماتعبئة استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمارة التقدیم للمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع  وبها یتم تحدید العنوان و 

القستتتم للطالة   وصتتتف مختصتتتر لدكرة المشتتتروع  فا فترة ة تز د على استتتبوع من الجامعا و 
 .إستمارة التقديم لمشروعتار خ فتد باة التقدیم للمشار ع. 

 مرحلة إجازة المشروع:  -2
ا فو   المشروعات البحثية بالكليةلجنة  یعتمد على قرار مناو رفضه  عنوان المشروعإجازة 
القبول بدون تعدیل یتم تحدید المشرف للدر   البحث  فا حالة الرفض یبين سبب  حالة

 .مرة أخر   إلعادة التقدیم زمنية الرفض و یتم تحدید مدة
 مرحلة كتابة المقترح:  -3

ة  فا هذ  المرحلة یجتمع فر   المشروع مع المشرف  لكتابة المقترح البحثا وذلك فا فترة
 اسابيع. 7تز د على 

 جازة المقترح: مرحة إ -4
للمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع على هيئتتتتتتتتة عرض تقتتتتتتتتدیما مقترح متكتتتتتتتتامتتتتتتتتل فا هتتتتتتتتذ  المرحلتتتتتتتتة یقتتتتتتتتدم الدر   

 presentation یحتوي على كافة اإلجراءات الخاصتتتتتتتتتة بمقترح المشتتتتتتتتتروع و الخطة الزمنية )
 .الالزمة إلنجاز المشروع

  مرحلة تديذ المشروع: -5
اإللتزام بالخطة و تنديذ المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع فا عملية الدر   المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف بمتابعة فا هذ  المرحلة یقوم 

 الزمنية المجازة فا المقترح البحثا  والتأ د من تعبئة استمارات المتابعة.
 التسليم النهائا للمشروع: -6

یشتتتتتمل  CD قرص ضتتتتتوئا ستتتتتليم المشتتتتتروع بصتتتتتورة رقمية علىفا هذ  المرحلة یقوم الدر   بت
إضتافة إلى الشتدرة  (PDFونستخة    (Documentsتقر ر المشتروع فا خت ل مستتند نصتا  

 المصدر ة للمشروع
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 مرحلة اإلمتحان النهائا:  -7
تقييمه التقييم النهائا  عن طر   لجنة امتحان المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع  و  مناقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةفا هذ  المرحلة یتم 

 المشروع.
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 الناحية الفنية
ما كالذي أنجز . یعتبر التقر ر جزء هاما فا المشروع ألنه یع   المجهود الذي بذله الطالب والعمل 

انه سيعتبر مرجعا لمن یر د اإلطالع على الموضوع من طالة وباحثين. لذا یجب أن تولى عنایة خاصة 
رك المجال لكتابته وترتيب األفكار العلمية الواردة فيه. ونحن هنا إذ نقترح التقسيم التالا للتقر ر فإننا نت

ير أسمائها حسب طبيعة الموضوع. وهناك توصيات للمشرف لتوجيه الطالب إلى دمس بعض األجزاء أو تغي
   وها: ر ینبغا على الطالب التقيد بهاعامة حول كتابة التقر 

 الورق:  .1
وة یستتتتتتتتتتتتتمد باستتتتتتتتتتتتتتعمال الورق المستتتتتتتتتتتتتطر أو ورق الحاستتتتتتتتتتتتتب  A4یستتتتتتتتتتتتتتعمل فا المشتتتتتتتتتتتتتروع ورق أبيض  يا  

 الكمبيوتر إذا واف  المشرفاإللكترونا المسطر و ستثنا من ذلك الملحقات والتا یم ن أن تشمل حسابات 
 یتم ضبط حواخا الصدحة على واحد بوصة لكل اإلتجاهات . على ذلك.

 مراعيا لهذ التوجيهات: المشروعتقر ر یطبع  الطباعة: .2
  1.15 المسافة بين السطر والسطر الذي یليه عبارة عن) . 
  الدارغة قبل العناو ن ة تقل عن سطر.مسافة 
  لكتابة الن  األساسا للمشروع:یستعمل ند  نوع الخط 

- English: Times New Romans, 14 pt. 
 .Simplified Arabic   14 ptاللغة العربية :  -

  و سمد ب تابة عناو ن الدصول واألجزاء والقوائم والرسومات بخط مغایر للخط المستعمل فا الن 
 األساسا مع مراعاة عدم المبالغة فا تنو ع الخطوط وحجمها.

 ابة:لغة الكت .3
لى ان ع. المشتتتتتتتتتروعات البحثيةلجنة إلنجليز ة  بعد موافقة تكتب البحوث باحد اللغتين اللغة العربية  واللغة ا

 تستعمل اللغة المختارة للكتابة فا كتابة كل أجزاء المشروع و جب مراعاة القواعد التالية:
  ی تب ملخ  عن المشتتتروع باللغة العربية و اإلنجليز ة و ی ون هذا الملخ  على صتتتدحة مندصتتتتلة

 تسب  ن  المشروع. 
 .ی تب اسم المشروع باللغتين العربية واإلنجليز ة على صدحة العنوان 



8 - 13 
 

 .تكتب المراجع اإلنجليز ة باللغة اإلنجليز ة والعربية بالعربا 
 دحة :: موسط فا أسدل الصتر يم الصدحات .4

  :اللغة اإلنجليز ة 
 (... ,I, II, III, IV  یستخدم التر يم اليونانا لصدحات ما قبل المشروع  -
 عنوان الملح .مرتبطة ب ح  فترقم صدحات كل ملح  على حد أما المال -
  ...( من بدایة فصول المشروع  أول ورقة فا 3   2  1یستخدم التر يم العربا األصل   -

 نهایتها أخر ورقة فا قائمة المراجع(.فصل المقدمة(  وحتى 
  :اللغة العربية 

 (... ,I, II, III, IV  لصدحات ما قبل المشروعلحروف الهجائية یستخدم اة  -
 عنوان الملح .مرتبطة ب ح  فترقم صدحات كل ملح  على حد أما المال -
ورقة فا   ...( من بدایة فصول المشروع  أول 3   2  1یستخدم التر يم العربا األصل   -

 فصل المقدمة(  وحتى نهایتها أخر ورقة فا قائمة المراجع(.
 وتحتوي على ما یلاصدحات التقدیم:  .5

   صدحة الغالف: یجب أن تحتوي الصدحة األولى من التقر ر على خعار الجامعة  عنوان المشروع
 اسم المشرف ومعلومات أخر  . الدر    اءاسم

  هدف المشروع والنتائس المتوقعة منه. و جب أن ة ملخ  التقر ر: وفيه یذكر بش ل مختصر
 .باللغتين العربية واإلنجليز ة كلمة( 350و  100یتعد  صدحة واحدة  أي مابين 

 .قائمة المحتو ات: یجب فهرسة التقر ر بش ل كامل أي ذكر العناو ن وأرقام الصدحات 
  واألخ ال الواردة فا التقر رقائمة الجداول واألخ ال  إن وجدت(: یجب تحدید قائمة بالجداول 

 مع ذكر عناو نها وأرقام الصدحات الواردة فيها.
   إذا تم استخدام اختصارات داخل التقر ر.   (:إن وجدتصدحة الاختصارات 
 یم ن للطالب إضافة صدحة إهداء لتوجيه الش ر ألهله أو أساتذته تصدحة اإلهداء  إن وجد :)

 ا انجاز المشروع. أو أصدقائه وكل من قدم له العون ف



9 - 13 
 

متبعا فا متن التقر ر: وفيه یتم تقدیم العمل المنجز بش ل كامل. و م ن تقسيمه إلى األجزاء األساسية  .6
 ذلك منهس البحث العلما  حسب الخطة المجازة.

قائمة المراجع: یجب ذكر كافة المراجع التا استعان بها الطالب فا انجاز المشروع. و جب أن ترتب  .7
 . حسب اللغةحسب أبجدیا 

 .غير اساسسية فا البحثالمالح : یم ن للطالب أن یستخدم مالح  إلضافة معلومات  .8
عناو ن الجداول ورسومات واألخ ال والمعادةت: یجب تر يم العناو ن متسلسلة داخل كل فصل. على  .9

جدول "ان اعلى الجداول و المعادةت و اسدل الرسومات و األخ ال و تسب  بمسى نوع العنوان مثال 
 البيانا للدئات"توز ع ال( : 20خ ل  " جدول المبيعات و المشتر ات"(: 15 
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 علميةالالناحية 
 

 التخرج مشاريع في الفكرة شروط

  اتهز واجاها لقبولالعلمية واألخال ية   معایيرالو  محدداتمن ال عدة الى التخرج مشروع فكرة تخضع
 :نذكر منها

 ند أن ی مل المشروع مشروع  ساب  تم التوقف عن العمل فيه ع  او أفكار جدیدة أن یقدم المشروع
 .المشروع حلول لمشا ل موجودة مسبقاأن یقدم او  .حدود معينة

 أو مسروقة أو منسوخة وغير ةلأصي المشروع فا المعروضة والمواد والتقر ر الدكرة تكوف أن 
وفا حال ثبت غير ذلك  یح  للمشرف والقسم  التعامل مع الحالة  آخر  مصدر أي نم مستعارة

 .در  ال أو طالبللعلى انها حالة غش ا ادیما 
 معاصرة قضية تناقش أو قائمة مش مة لتح أو المحيط لممجتمع ميةهأ  ذات الدكرة تكوف أن. 
 مشروعلل الموضوع الزمنا اإلطار فا والتنديذ للتطبي  ةلقاب الدكرة تكوف أن. 
  ا تسبها الطالب فا مجال دراسته. التا السابقة ترااهالم ماستخدا المشروع فكرة مز لتستأن 
  المشروع لتنديذ متاحة والموارد المصادر تكوف أن. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جامعة شندي

 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
 تخرج لمشروع تقديم إستمارة 

 
 القسم الرقم الجامعا اسم الطالب م
1    
2    
3    
4    

 عنوان المشروع
  بالعربية

  بالانجليز ة
  المجال:

 المشروع عن مختصر وصف
 
 
 
 
 

 مالحظات لجنة المشار ع:
 
 
 
 

 قرار لجنة المشار ع:
 
 



12 - 13 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جامعة شندي

 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
 لمشروع تخرج متابعة

 
  عنوان المشروع
  اسم المشرف

 اللقاء األسبوعا

 الحضور

 مواضيع النقاش
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و ي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جامعة شندي

 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
 مشروع تخرج تسليم إستمارة

 
 ................................................................................ :عنوان المشروع
 ................................................................................ :اسم المشرف

 القسم الرقم الجامعا اسم الطالب م
1    
2    
3    
4    

 .........مالحظات المشرف:........................................................................
................................................................................................... .
................................................................................................... .

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

 ................................................................................... إلنجاز:نسبة ا
 ..........مالحطات لجنة المشار ع:.................................................................
................................................................................................... .
................................................................................................... .
................................................................................................... .

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

 .................................................................................قرار لجنة المشار ع:
.................................................................................................... 

 


