ﲨهورية العراق
وزارة التعلﲓ العاﱄ والبحث العلمي
امعة سامراء – ﳇية الهندسة

 
 
ا داد
م.م .سهيل ﳒم عبدﷲ
م.د .رائد عبدﷲ حسن

م.د .ش ء هشام عبداﳌ
ٔ.م .ر ض م عب ﶊود

ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻣﺮﺍء – ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ

ﺍﻫــــــــــــــــﺪﺍء
ﳖﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﱃ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﺎ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳉﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﺘﻤﻨﲔ ﳍﻢ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﻨﻔﻌﻮﺍ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﻢ ﲟﺎ ﺯﺧﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ

ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺍﻥ ﳚﻌﻠﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﲟﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﱂ ﻧﺒﺨﻞ ﲠﺎ ,ﳑﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﱪﺓ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ
ﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍ ﳍﺎ ﲟﻨﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ

ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻣﺮﺍء – ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ

ﲤه ــــــد
انه ﳌن دواعي ﴎور ان نقدم اﱃ طلب ا عزاء ﰲ امعة سامراء هذا ا ليل رشادي ﲟا حواه من ليات لك ابة
مشاريع التخرج لمرا ل اﳌنﳤية ﰲ ا راسات اﳉامعية.
ح ث ﰎ ﺗﻀمﲔ هذا ا ليل ﲆ دد من جزاء التفصيلية الﱵ ﺗوﰣ سبل رﺗقاء ﳌﴩوع البحﱻ ,ﳐتومة
ﲟلحق ﺗﻀمن ﲆ ال ذج الﱵ س ستعﲔ ﲠا الطالب والتدرﴘ والجنة العلمية ﻻٕضافة اﱃ مسؤوﱄ قسام
اﳌعنيون ﳌوضوع من بداية اقﱰاح اﳌشاريع البحثية لغاية اﳒازها وصدورها لشﲁ ا ﳯاﰄ اﳌعﳣد.
لقد ﰎ البدء ب ٔ داد هذا ا ليل رشادي بتﳫيف من عﲈدة ﳇية الهندسة ﰲ امعة سامراء ﳌا ارﺗ ٔﺗه من ا ة مل ة
بﴬورة اع د دليل ارشادي مو د ﲀفة اقسام ﳇية الهندسة ﰲ امعة سامراء ,وا ي سيقدم قﳰة مﻀافة ومصدرا
معرف ا اﱃ اﳌك بة اﳌعرف ة العراق ة مﳯا وكذ اﳌك بة العربية.
وﷲ وﱄ التوف ق
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ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

 .1مقدمة
ﻻ يخفى على المختصين فﻲ ﻣجال التعليم ﻣا للجانب العملﻲ ﻣن اهميﺔ قصوى فﻲ تعزيز المفاهيم النظريﺔ للدارس ,ﻣن
خﻼل ﻣا تمنحه التطبيﻘات العمليﺔ فﻲ المختبرات ,والورش ,او ﻣا تعرف بالعمل الحﻘلﻲ واﻻستخدام الفعلﻲ لﻼجهزة
المختبريﺔ ,ﻣن خبرة ودرايﺔ وفهم للمجال المحدد للدراسﺔ .كما ان بعض الدراسات العمليﺔ والتطبيﻘيﺔ تعتبر جزءا ﻣكمﻼ
لتأهل الدارس بان يكون كفوءا عند اكماله الدراسﺔ .لذا فان ﻣشاريع التخرج لطلبﺔ المراحل المنتهيﺔ فﻲ الكليات العلميﺔ
والهندسيﺔ تحمل هذه المعانﻲ بما تمنحه ﻣن ﻣعرفﺔ وتأهيل للعمل المستﻘبلﻲ ,باﻹضافﺔ الى انها ستكون ﻣﻘياسا ﻣؤثرا فﻲ
تﻘيم الطالب ﻣن قبل اساتذته وتحديد ﻣكاﻣن الﻘوة والضعف لديه وﻣحاولﺔ تهذيبها.
ان الجهد المتوقع ﻻكمال كتابﺔ هذا الدليل لم يكن ليكون سهﻼ لو تم البدء به ﻣن العدم وبدون اﻻطﻼع على المصادر
المتوفرة فﻲ المكتبات العراقيﺔ والعربيﺔ التﻲ كتبت بهذا الصدد .لﻘد تم اﻻطﻼع على ﻣا ﻣتوفر ﻣن ادبيات فﻲ ﻣجال كتابﺔ
اﻻدلﺔ اﻻرشاديﺔ الخاﺻﺔ بكتابﺔ ﻣشا ريع التخرج ,ونخص بالذكر الدليل اﻻرشادي للجاﻣعﺔ التكنولوجيﺔ الذي حوى العديد
ﻣن المفردات المهمﺔ التﻲ تم اﻻستعانﺔ بها .واخيرا فلﻘد تم ﺻياغﺔ هذا الدليل لكﻲ يكون ﻣﻼءﻣا لمعظم الكليات الهندسيﺔ
فﻲ جاﻣعﺔ ساﻣراء الحاليﺔ والمستﻘبليﺔ ،ﻣع افراد بعض الخصوﺻيات للكليات التﻲ قد تتطلب بعض اﻻضافات.
تستعمل كلمتا المشروع ) (Projectوالتﻘرير ) (Reportبنفس المعنى داخل هذه التعليمات حيث يشيران الى التﻘرير
المﻘدم ﻣن قبل الطالب عن جهده طيلﺔ ﻣدة دراسته والتﻲ اثمرت هذا الجهد .ويجب ان يﻘدم التﻘرير بما يحتويه ﻣن نصوص
وﻣعادﻻت وجداول بشكل ﻣرتب وانيق عبر استخدام اي ﻣن البراﻣج المتوفرة لمعالجﺔ النصوص )(Microsoft office
وهو اﻻكثر استخداﻣا او باستخدام ﻣعالجات النصوص اﻻخرى التابعﺔ لشركتﻲ كوكل او ابل.
ان ﻣخرجات ﻣشروع التخرج والتﻲ هﻲ ثمرة جهد الطالب او ﻣجموعﺔ الطﻼب المشتركين بالمشروع البحثﻲ تﻘدم الى
الجهﺔ المشرفﺔ على المشروع البحثﻲ بالصيغتين :الورقيﺔ ) (Hard copyوالرقميﺔ ) .(Soft Copyحيث ان هذا الجهد
البحثﻲ يمكن اﻻستفادة ﻣنه سواء ﻣن قبل اﻷساتذة فﻲ حالﺔ رغبتهم بتطوير المشروع البحثﻲ ليكون ورقﺔ بحثيﺔ يمكن
المشاركﺔ بهذا فﻲ المؤتمرات او المجﻼت العلميﺔ ،وكذلك الطلبﺔ فﻲ حالﺔ رغبتهم باكمالهم الدراسات العليا .لذا فان العنايﺔ
بكل تفاﺻيل التﻘرير )ﻣشروع التخرج( ﻣن ناحيﺔ التنسيق والمحتوى تحسب للطالب ويتم تثمينها ﻣن قبل الجهﺔ المشرفﺔ
عند المطابﻘﺔ ﻣع الدليل اﻻرشادي الموﺻى به واﻻطﻼع على ﻣدى اﻻنسجام والدقﺔ فﻲ اعداد التﻘرير.
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 .2لية ﺗقدﱘ مقﱰ ات مواضيع مشاريع التخرج:
تناقش هذه الفﻘرة بدايﺔ كيفيﺔ اقتراح ﻣشاريع التخرج ،اذ تﻘع ﻣهمﺔ اقتراح ﻣشاريع التخرج على التدريسين فﻲ اﻻقسام
المشمولﺔ بهذا الدليل .ويتوجب على التدريسﻲ ان يﻘدم اﻻستمارة الخاﺻﺔ باقتراح ﻣشروع التخرج )نموذج رقم  1المبين
فﻲ ﻣلحق الدليل( الى رﺋاسﺔ الﻘسم والذي يﻘوم بدوره بجمع اﻻستمارات لكافﺔ ﻣشاريع التخرج المﻘترحﺔ خﻼل المدة
المحددة سلفا ،ليﻘوم بعدها بتﻘديمها الى اللجنﺔ العلميﺔ المشكلﺔ لهذا الغرض ،ﻻجراء المصادقﺔ واعتماد المواضيع البحثيﺔ.
اﻣا بما يخص الطﻼب ،فان اللجنﺔ العلميﺔ المشكلﺔ بكل قسم ،ستﻘوم بمراجعﺔ المواضيع المﻘدﻣﺔ ﻣن قبل التدريسين وتصادق
على اعتماد المواضيع التﻲ ترى فيها فاﺋدة علميﺔ وتطبيﻘيﺔ ﻣن ﻣشروع البحث المﻘترح ,وستكون سببا فﻲ اكتساب الطالب
للخبرة والمهارة المرجوة .بعد ذلك تﻘوم اللجنﺔ العلميﺔ بنشر عناوين المواضيع المﻘترحﺔ ﻣع اسم التدريسﻲ الذي اقترح
البحث ,ليتمكن الطﻼب ﻣن اﻻستفسار ﻣن كل تدريسﻲ )التدريسﻲ الذي اقترح البحث( عن تفاﺻيل وﻣتطلبات البحث
المﻘترح وخطته اﻻفتراضيﺔ ﻹنجاز المشروع البحثﻲ .عندها يباشر الطلبﺔ باختيار الموضوع الذي يرونه ﻣناسبا لهم
وينسجم ﻣع اﻣكاناتهم المعرفيﺔ والتطبيﻘيﺔ .فﻲ هذه المرحلﺔ يتوجب على الطﻼب الذين يختارون الموضوع البحثﻲ
المﻘترح ,ان يﻘوﻣوا بتﻘديم طلب خطﻲ )نموذج رقم  2المبين فﻲ ﻣلحق الدليل( الى اللجنﺔ العلميﺔ يتعهدوا فيه باكمال
المشروع ضمن المتطلبات المحددة لهم.

 .3ﴍوط اخ يار عنوان ﲝث التخرج :






يجب أن يكون الباحث عارفا بأن عنوان بحث التخرج هو أﻣر سيﻘوم قارئ بحث التخرج باﻻطﻼع عليه لذلك يجب
أن يختار عنوانا يشد ﻣن خﻼله قارئ بحث التخرج إلى الدخول ﻷعماق بحث التخرج واﻻطﻼع على تفاﺻيله.
كما يجب أن يعﻲ الطالب أن عنوان بحث التخرج الجيد هو الذي يتراوح طوله بين خمس كلمات إلى خمسﺔ عشرة
كلمﺔ فﻘط ﻻ غير.
كما يجب أن تكون الكلمات التﻲ تستخدم فﻲ ﺻياغﺔ عنوان بحث التخرج واضحﺔ وخاليﺔ ﻣن أي غموض ،وﻻ
تسبب أي لبس للﻘارئ بحيث تدفعه لطرح أسئلﺔ عما تعنيه هذه الكلمات.
يجب أن يكون عنوان البحث العلمﻲ ﻣصاغ بأسلوب ﻣحكم ،ويجب أن يدل على ﻣوضوع بحث التخرج الذي قام فيه
الباحث.
كما يجب على الباحث أثناء قياﻣه بكتابﺔ بحث التخرج أن يحرص على خلو هذا البحث ﻣن اﻷخطاء اﻹﻣﻼﺋيﺔ
والنحويﺔ ،لذلك يجب عليه أن يﻘوم بتدقيق بحث التخرج بشكل دقيق ،وﻻ ضير فﻲ أن يعرض بحثه على أحد
المختصين فﻲ تدقيق البحوث العلميﺔ ،وذلك ﻷن اﻷخطاء اﻹﻣﻼﺋيﺔ واللغويﺔ تﻘلل ﻣن درجات بحث التخرج.
باﻹضافﺔ إلى ذلك يجب أن يكون الطالب ﻣتأكدا ﻣن كافﺔ المعلوﻣات التﻲ يﻘوم بكتابتها ،بحيث تكون المصادر
والمراجع التﻲ يعود إليها ﺻادقﺔ ،باﻹضافﺔ إلى ذلك يجب عليه أن يوثق هذه المعلوﻣات بحسب الطرق العلميﺔ التﻲ
عاد إليها
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 .1خ صارات
يسمح باستعمال اختصارات المصطلحات العلميﺔ داخل النص بعد أن يكون قد استخدم نصها الكاﻣل أول ﻣرة ،وعلى أن
تورد هذه اﻻختصارات فﻲ ﺻفحﺔ ﻣنفصلﺔ بشكل قاﺋمﺔ تشير إلى المختصر وﻣا يعنيه ﻣن اﺻطﻼح علمﻲ .ويتوجب
وضع هذه الصفحﺔ قبل جدول المحتويات.

 .2رقﲓ الصف ات






يتم استخدام الترقيم اليونانﻲ )… (I, II,III, IV,عند الكتابﺔ باللغﺔ اﻹنكليزيﺔ والحروف العربيﺔ
الهجاﺋيﺔ )أ ،ب ،ت ،ث (.. ،عند الكتابﺔ باللغﺔ العربيﺔ للصفحات التمهيديﺔ لمشروع التخرج والتﻲ
تسبق الصفحات التﻲ تتناول ﻣضمون ﻣشروع التخرج ،ويﻘصد بها ﺻفحات )اﻻهداء ،التمهيد ،قاﺋمﺔ
المحتويات ،قاﺋمﺔ الجداول ،قاﺋمﺔ اﻻشكال ،قاﺋمﺔ المختصرات(.
يتم استخدام الترقيم العربﻲ ) (1, 2, 3, ….عند بدايﺔ فصول المشروع ﻣع أول ورقﺔ فﻲ فصل المﻘدﻣﺔ
الى اخر قبل قاﺋمﺔ المراجع.
يتم ترقيم المﻼحق بحرف انكليزي يتبعه رقم عربﻲ )… (A1, A2, A3,
توضع ارقام الصفحات أسفل الصفحﺔ وفﻲ ﻣنتصفها وعلى ارتفاع ) 2سم( ﻣن الطرف السفلﻲ للورقﺔ,
على ان يكون ترقيم الصفحات باﻷرقام العربيﺔ ايضا

 .3داول البيا ت
عند الحاجﺔ لتضمين احدى ﺻفحات المشروع بالجداول التﻲ تتضمن البيانات الخاﺻﺔ بالمشروع فيجب كتابﺔ عنوان
للجدول لرقم ﻣتسلسل ﻣرتبط بالفصل الذي يرد فيه هذا الجدول ثم يتبعه بعنوان الجدول والذي يجب ان يكون
ﻣختصرا وكافيا لشرح فكرة الجدول .ويوضع عنوان الجدول داﺋما فﻲ أعلى الجدول .وﻣثال على ذلك فﻲ حالﺔ كتابﺔ
المشروع باللغﺔ العربيﺔ )جدول  : 1.2العنوان( حيث يﻘصد به الجدول الثانﻲ التابع للفصل اﻻول ,واﻻﻣر نفسه ﻣع
الجداول الخاﺻﺔ بالمشاريع المكتوبﺔ باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ حيث يكتب بصيغﺔ ) .(Table 1.2 : titleويجب ﻣراعاة ترك
ﻣسافﺔ للحواشﻲ عند كتابﺔ عنوان الجدول.

 .4شﲀل والصور والرسوم البيانية
تعاﻣل اﻻشكال والصور والرسوﻣات البيانيﺔ كما هو الحال بالنسبﺔ لجداول فﻲ الفﻘرة اعﻼه ،على يتم وضع العنوان
أسفل الشكل ,وتستعمل كلمﺔ )شكل رقم  : 1.2العنوان( فﻲ حالﺔ كتابﺔ المشروع باللغﺔ العربيﺔ فﻲ حين تكتب كلمﺔ
)  (Fig1.2: titleفﻲ حالﺔ كتابﺔ المشروع باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ ويكون حجم الخط ) (12و ) (10للغﺔ اﻻنكليزيﺔ.
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 .5اﳌعادﻻت والعﻼقات الر ضية
تكتب المعادﻻت والعﻼقات الرياضيﺔ داخل النص ويشار لكل ﻣنها برقم ﻣتسلسل يوضع بين قوسين بالشكل الذي
يربط المعادلﺔ او العﻼقﺔ الرياضيﺔ بالفصل الذي تتضمنه المعادلﺔ ،وﻣثال على ذلك:
)XXXXX ………………. (1.1
للدﻻلﺔ على المعادلﺔ رقم واحد ﻣن الفصل اﻻول .وباﻹﻣكان كتابﺔ المعادﻻت والعﻼقات الرياضيﺔ فﻲ أكثر ﻣن
سطر واحد على أن يوضع رقم المعادلﺔ فﻲ أقصى الجهﺔ التﻲ تنتهﻲ فيها المعادلﺔ ﻣع ﻣراعاة الحواشﻲ.

ٔ - .6قسام اﳌﴩوع
ﻣختلف المشاريع الهندسيﺔ تتكون فﻲ الغالب ﻣن اربعﺔ الى خمسﺔ فصول تبعا لحجم العمل وﻣا يتخلله ﻣن جوانب
عمليﺔ ونظريﺔ .وباختصار يمكن تحديد الفصول كما يلﻲ:
 .1المﻘدﻣﺔ
 .2الجانب النظري
 .3الجانب العملﻲ
 .4النتاﺋج والمناقشﺔ
 .5اﻻستنتاجات والتوﺻيات
ويوضح النموذج المرفق فﻲ الملحق آليﺔ الترقيم للفصول وﻣا تتضمنها ﻣن فﻘرات ضمن كل فصل ﻣن فصول المشروع
التخرج )فﻲ الحاﻻت الخاﺻﺔ بطبيعﺔ المشاريع او اﻷقسام يترك للمشرفين تﻘدير هيكل ﻣغاير للمشروع البحثﻲ(.

 .7لغة الك ابة
تستعمل اللغﺔ اﻻنكليزيﺔ او اللغﺔ العربيﺔ لكتابﺔ المشروع على أن تكتب كل أجزاء المشروع بنفس اللغﺔ ،وفﻲ حالﺔ
الكتابﺔ باللغﺔ العربيﺔ يجب ﻣراعاة الﻘواعد التاليﺔ:
 يكتب ﻣلخص عن المشروع باللغﺔ العربيﺔ وآخر باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ و يكون هذا الملخص على ﺻفحﺔ ﻣنفصلﺔ
تسبق نص المشروع
 يكتب اسم المشروع باللغتين العربيﺔ واﻻنكليزيﺔ على ﺻفحتين ﻣنفصلتين
 تكتب المراجع اﻻنكليزيﺔ باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ والمراجع العربيﺔ باللغﺔ العربيﺔ
 أيا كانت لغﺔ كتابﺔ البحث فيجب كتابﺔ ﻣلخص باللغﺔ الثانيﺔ عربيﺔ كانت ام إنكليزيﺔ ويكون كل عنوان على
جهﺔ ﻣختلفﺔ ﻣن البحث تمثل جهﺔ الكتابﺔ فﻲ تلك اللغﺔ ويتبع كل عنوان ﻣخلص بنفس اللغﺔ.
 النﻘطﺔ فﻲ نهايﺔ كل جملﺔ ) (.او الفارزة ) (،او النسبﺔ المئويﺔ ) (%تكون ﻣﻼﺻﻘﺔ لما قبلها اذ ﻻ يصح
ترك فراغ قبلها بل يكون الفراغ بعدها ﻣباشرة.
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وضع ﻣا بين قوسين لما هو اعتراضﻲ فﻘط اي إذا رفع )لم يكتب( ﻻ يغير ﻣن ﻣعنى الجملﺔ وعلى ان يكون
الﻘوسين ﻣﻼﺻﻘان لما ﻣكتوب بداخلهما.
ﻻ يسمح بكتابﺔ كلمﺔ  andعلى شكل&.
تكتب اﻻسماء العلميﺔ والمختصرات كاﻣلﺔ عند ورودها ﻷول ﻣرة وﻣن ثم تختصر بموجب قاﺋمﺔ
المختصرات.
ﻻ يصح كتابﺔ ﻣﻘطع كاﻣل ) (Paragraphﻣن جملﺔ واحده بل ﻣن ﻣجموعﺔ جمل ﻻ تﻘل عن اثنتان .ويشرط
ان تكون الكتابﺔ بأسلوب ﻣبسط بحيث ان كل جملﺔ تكون ﻣرتبطﺔ بالفكرة التﻲ سبﻘتها وﻣتممﺔ لمعناها
وبمجموع الجمل يتكون ﻣﻘطع كاﻣل .اذ ان ﻣجموعﺔ الجمل تكون ﻣﻘطع يحمل فكرة ﻣحددة ).(Theme
وعند الرغبﺔ فﻲ ﻣناقشﺔ فكرة جديدة فيبدأ عادة بمﻘطع جديد .اذ ان ﻣجموعﺔ اﻻفكار )المﻘاطع( هذه تشكل
فصﻼً كاﻣﻼ.
تكون المسافﺔ المتروكﺔ فﻲ بدايﺔ كل ﻣﻘطع ) (Tabواحدة لكل المشروع وعادة يستخدم اﻻيعاز الخاص
بذلك الموجود فﻲ الحاسبﺔ .وﻻ ينصح بعمل  Tabﻣن خﻼل  Space barكون اﻻخير ﻻ يستجيب بشكل
ﺻحيح عند تحويل الكتابﺔ الى اعمده عند الرغبﺔ فﻲ نشر بحوث ﻣن الرسالﺔ أو اﻻطروحﺔ.
يفضل تمثيل المعلوﻣات المستحصلﺔ ﻣن خﻼل البحث ) (Dataبأشكال ﻣختلفﺔ كالجداول والصور
والمنحنيات والهستوكراﻣات وغيرها ﻣع ﻣراعاة ان تﻘوم اﻻشكال اعﻼه بتﻘريب الفكرة الى الﻘارئ
وتبسيطها.
ان يﻘوم الباحث وباستشارة المشرف )يفضل ان يعرض الموضوع على احصاﺋﻲ ﻣتمرس( بتخطيط
التجارب ووضع التصميم التجريبﻲ الصحيح لها قبل الشروع بتنفيذها اذ ان ذلك يسهل عمليه التحليل
اﻻحصاﺋﻲ للمعلوﻣات التﻲ جمعها الباحث.
يراعى ان يكون التسلسل المنهجﻲ لخطﺔ البحث ابتداء ﻣن العنوان الى الخﻼﺻﺔ ﻣراراً بالمﻘدﻣﺔ وﻣراجعﺔ
المصادر والمواد وطراﺋق العمل والنتاﺋج والمناقشﺔ اضافﺔ الى اﻻستنتاجات والتوﺻيات .وفﻲ هذا السياق
فالمعلوﻣﺔ الواردة اوﻻً فﻲ عنوان المشروع هﻲ التﻲ يكتب عنها اوﻻ فﻲ كافﺔ ﻣحاور المشروع وهكذا بﻘيﺔ
المحاور .وﻣن الخطأ اﻻنتﻘال ﻣن ﻣوضوع ﻵخر خارج التسلسل المنطﻘﻲ لمنهجيﺔ البحث.
يراعى التسلسل الزﻣنﻲ عند اﻹشارة الى المصادر اي تكتب ﻣن اﻻقدم الى اﻻحدث فالمصدر المنشور سنﺔ
 1999يكتب قبل المصدر المؤلف سنﺔ  2001وهكذا وذلك عندﻣا يذكر باحثان او أكثر ﻣعلوﻣﺔ ﻣتشابهﺔ.

 .8الهوامﺶ
 يجب أن تكون هواﻣش المخطوطﺔ  1انج على طول الصفحﺔ للمستند بأكمله.
 قد يختلف الهاﻣش العلوي وﻣوضع رقم الصفحﺔ لكل ﺻفحﺔ بدايﺔ ﻻي فصل جديد أو قسم رﺋيسﻲ عن
الصفحات التاليﺔ فﻲ ذلك الفصل.
 تكون هواﻣش العناوين الرﺋيسيﺔ والفرعيﺔ كما ﻣوضح فﻲ نموذج رقم  15المبين فﻲ ﻣلحق الدليل
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 .9العناون
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التنظيم الدقيق ضروري لتعكس التطور المنطﻘﻲ لمشروع البحث
يتم تنظيم ﻣعظم البحوث بموجب فصول او اقسام ﻣتتابعﺔ وﻣعنونﺔ
ضا  ،يمكن تﻘسيم كل فصل أو قسم رﺋيسﻲ إلى عناوين ﻣن المستوى الثانﻲ والثالث وأحيانًا ﻣن المستوى
أي ً
الرابع والخاﻣس للتأكيد على جوانب ﻣحددة ﻣن المناقشﺔ )حسب النموذج رقم  (15المبين فﻲ الملحق
عند تﻘسيم قسم  ،يتم التﻘدم داﺋ ًما ﻣباشرة ً إلى المستوى التالﻲ ﻣن العنوان ؛ وﻻ يﻘبل تخطﻲ أي ﻣن المستويات
يجب أن يتبع ﻣظهر ﻣستويات العناوين المستخدﻣﺔ دليل أسلوب الﻘسم الخاص بك  ،ويجب أن يكون ﻣتسﻘًا
فﻲ جميع أنحاء ﻣخطوطﺔ البحث بأكملها
ﺻياغﺔ جدول المحتويات ونص العناوين يجب أن تكون ﻣتطابﻘﺔ ﻣع المستويات ) (Levelالمحددة ضمن
فصول البحث
ضا بأن تظهر عناوين
يجب إدراج عناوين المستوى اﻷول والثانﻲ فﻲ "جدول المحتويات"  ،ويوﺻى أي ً
المستوى الثالث
بما يخص البحث والمكتوبﺔ باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ فان الكتابﺔ تكون باﻷحرف الكبيرة للحرف اﻷول ﻣن كل كلمﺔ
فﻲ العناوين )باستثناء المﻘاﻻت وحروف العطف وحروف الجر التﻲ يﻘل طولها عن  4أحرف ﻣثل ) a, an,
 (and, but, by, for, of, theاختياريﺔ
يجب أن تكون اﻷحرف الكبيرة فﻲ العناوين ﻣتسﻘﺔ فﻲ جميع أنحاء ﻣخطوطﺔ البحث
يجب أن تكون المسافات أعلى وأسفل جميع العناوين ﻣتسﻘﺔ فﻲ جميع أنحاء ﻣخطوطﺔ البحث

ا ططات و شﲀل والصور

المخططات الكبيرة يفضل أن تصغر لتطابق حجم ﺻفحات التﻘرير إن أﻣكن وفﻲ حالﺔ تعذر ذلك كما هو الحال فﻲ
لوحات التصميم ﻣثا ًل فإنها تثنى لتصبح بحجم ورقﺔ التﻘرير ،بحيث يترك داﺋما حاشيﺔ بمﻘدار ) 3سم( ﻣن الجهﺔ
التﻲ تثبت ﻣنها الورقﺔ فﻲ التﻘرير.

.11

سخ اﳌﴩوع

يتوجب على الطلبﺔ المشاركين بمشروع التخرج توفير عدد ﻣن النسﺦ المطبوعﺔ الى جميع الطلبﺔ المشاركين
بالبحث ﻣع نسخﺔ للمشرف ونسﺦ الى جميع اعضاء اللجنﺔ المشكلﺔ لمناقشﺔ المشاريع )فﻲ الحاﻻت الخاﺻﺔ بطبيعﺔ
المشاريع او اﻷقسام يترك للمشرفين تﻘدير عدد النسﺦ المطلوبﺔ(.
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مكو ت مﴩوع التخرج

ان المكونات اﻻساسيﺔ التﻲ سيتضمنها ﻣشروع التخرج تتالف فﻲ الغالب ﻣما يلﻲ:
ﺻفحﺔ عنوان المشروع
ﺻفحﺔ اقرار المشرف باعتماد ﻣضمون المشروع
ﺻفحﺔ اﻻهداء
ﺻفحﺔ )شكر وتﻘدير(
قاﺋمﺔ المصطلحات
قاﺋمﺔ الرﻣوز
قاﺋمﺔ المحتويات
قاﺋمﺔ الجداول
قاﺋمﺔ الرسوﻣات واﻻشكال
خﻼﺻﺔ المشروع
فصول المشروع والتﻲ تبدأ بفصل المﻘدﻣﺔ
اﻻستنتاجات والتوﺻيات
المصادر
المﻼحق

Title
Supervisor Approval
Dedication
Acknowledgments
Glossary of Terms
List of Abbreviations
Table of Content
List of Tables
List of Figures
Abstract
Chapters
Conclusions and Recommendations
References
Appendix

.12.1صف ة العنوان
ان ﺻفحﺔ العنوان تشتمل على المعلوﻣات التالﻲ:
 اسم الجاﻣعﺔ "جاﻣعﺔ ساﻣراء"
 اسم الكليﺔ " كليﺔ الهندسﺔ"
 اسم الﻘسم ,وعلى سبيل المثال "قسم الهندسﺔ المعماريﺔ"
 عنوان المشروع " "XXXXXXXXX
 الصيغﺔ العاﻣﺔ لجميع ﻣشاريع التخرج "ﻣشروع تخرج ﻣﻘدم إلى قسم الهندسﺔ  XXXXXللحصول على
درجﺔ البكالوريوس فﻲ الهندسﺔ XXXXX
 أسماء الطلبﺔ المشاركين فﻲ المشروع
 اسم المشرف
 سنﺔ التخرج
ﻣﻼحظﺔ :تراعﻲ الحواشﻲ فﻲ ﺻفحﺔ العنوان كما فﻲ بﻘيﺔ المشروع ،وترتيب المعلوﻣات الواردة أعاله كما فﻲ
النموذج رقم ) (3المبين فﻲ ﻣلحق الدليل للغﺔ العربيﺔ والنموذج رقم ) (4للغﺔ اﻻنكليزيﺔ.
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 .12.2اقرار اﳌﴩف
تتبع ﺻفحﺔ العنوان الصفحﺔ التﻲ يﻘر فيها المشرف على اكتمال البحث بموجب المدة الزﻣنيﺔ المحددة له,
ووفﻘا لمتطلبات الﻘسم والدليل اﻻرشادي المحدد لكليات الهندسﺔ .لذلك فان هذه الورقﺔ تتضمن اسم المشرف
وتوقيعه ,وفﻲ حالﺔ وجود اكثر ﻣن ﻣشرف على البحث فتكتب اسماءهم جميعا ﻣع تواقيعهم وحسب )نموذج
رقم ) (5للغﺔ اﻻنكليزيﺔ والنموذج رقم ) (6للغﺔ العربيﺔ.

 .12.3صفحﱵ هداء و الشكر و التقد ر
يمكن ان تحتوي هذه الصفحﺔ على الشكر والتﻘدير او اﻻهداء لﻼشخاص او المؤسسات التﻲ ساهمت
بانجاز المشروع بشكل او باخر وكما هو ﻣبين بالنموذج رقم ) (7ونموذج رقم ).(8

.12.4قاﲚة اﳌصطل ات
وهﻲ الصفحﺔ المتضمنﺔ لمعظم المصطلحات الواردة فﻲ ﻣشروع التخرج وتعنون بعبارة "قاﺋمﺔ
المختصرات "LIST OF ABBREVIATIONS -

.12.5قاﲚة الرموز
تورد فيها الرﻣوز المستعملﺔ وتفسيرها والوحدات المستعملﺔ وتعنون بعبارة "قاﺋمﺔ الرﻣوز-
"NOTATIONS

 .12.6قاﲚة اﶈتو ت
تعنون بعبارة قاﺋمﺔ المحتويات او "  "CONTENTS OF TABLEوتكتب فيها أجزاء التﻘرير حسب
ورودها فﻲ النص ويكتب ﻣﻘابل كل جزء رقم الصفحﺔ التﻲ يبدأ عليها ويبين النموذج المرفق كيفيﺔ كتابﺔ
قاﺋمﺔ المحتويات وكما هو ﻣبين فﻲ النموذج رقم ).(10

 .12.7قاﲚة اﳉداول
تحتوي قاﺋمﺔ الجداول على عناوينها وأرقام الصفحات التﻲ تبدأ عليها تلك الجداول وتعنون الﻘاﺋمﺔ
بعبارة قاﺋمﺔ الجداول او "  ، "LIST OF TABLEوكما هو ﻣبين فﻲ النموذج رقم ).(11

 .12.8قاﲚة الرسومات و شﲀل
تحتوي الرسوﻣات واﻷشكال على عناوينها وأرقام الصفحات التﻲ تبدأ عليها الرسوﻣات واﻻشكال
وتسمى "قاﺋمﺔ الرسوﻣات  ،"LIST OF FIGURES -وكما هو ﻣبين فﻲ النموذج رقم ).(12
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 .12.9قاﲚة ا تﴫات اﳌستعم
وفيها تورد المختصرات المستعملﺔ ﻣع ﻣا يشير إليه كل ﻣنها وتعنون بعبارة قاﺋمﺔ المختصرات أو
"  ،" LIST OF ABBREVIATIONSكما فﻲ النموذج رقم ).(14

 .12.10قاﲚة الرموز
تورد فيها الرﻣوز المستعملﺔ وتفسيرها والوحدات المستعملﺔ وتعنون بعبارة قاﺋمﺔ الرﻣوز أو NOTATION
.12.11

اﳋﻼصة

يكتب ﻣستخلصا يلخص فيه المشروع على ان ﻻ يزيد عن  250كلمﺔ ويكتب فﻲ اعلى الصفحﺔ كلمﺔ
الخﻼﺻﺔ او "  " ABSTRACTوفﻲ كل اﻻحوال يكتب باللغتين العربيﺔ واﻹنكليزيﺔ على ﺻفحتين
ﻣنفصلتين كما فﻲ نموذج رقم ).(9
.12.12

فصول اﳌﴩوع

يبدا كل فصل ﻣن فصول المشروع على ﺻفحﺔ جديدة تحتوي فﻲ اعﻼها على رقم الفصل وعنوانه
بحروف كبيرة ﻣثل الفصل اﻻول او  ،CHAPTER ONEكما هو ﻣبين فﻲ النموذج رقم ).(15
.12.13

اﳋاﲤة و ست ا ات والتوصيات

يمثل هذا الجزء فصﻼً ﻣستﻘﻼً وﻻ يحتاج الى ترقيم عناوين .وفيه تكتب اهم اﻻستنتاجات التﻲ توﺻل اليها
الباحث وحسب تسلسل تجاريه وﻣنهجيﺔ بحثه التﻲ استعرضناها سابﻘا ،ﻣع التركيز على ﻣا حصل عليﺔ
ﻣن ﻣعلوﻣات جديدة فيها اضافﺔ للمعرفﺔ .وفﻲ عنوان ﻣنفصل او ﺻفحﺔ جديدة يستعرض الباحث أيضا
وعلى شكل نﻘاط أهم اﻻقتراحات والتوﺻيات التﻲ يوﺻﻲ بها الى الباحثين اﻻخرين والتﻲ استنتجها ﻣن
تجاربه وأن هذه التوﺻيات ﻣن الممكن ان تكون ﻣشاريع بحثيﺔ لطلبﺔ آخرين ﻣكملﺔ لمشروع بحثه .ﻣن
الممكن أيضا ان يضيف الباحث بعض التوﺻيات فﻲ التجارب التﻲ كان يأﻣل انجازها فﻲ ﻣشروع بحثه
ولكن لم يستطع تنفيذها لسبب أو أكثر.

 .12.14قاﲚة اﳌراجع
وفيها ترتب المراجع حسب ورودها فﻲ التﻘرير ويكتب المرجع كما يلﻲ-:


 الحرف اﻻول ﻣن اسم المؤلف يتبعه نﻘطﺔ.
 اسم المرجع.
اﻻسم اﻻخير للمؤلف تبعه فاﺻلﺔ.
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الناشر وسنﺔ النشر وﻣكان النشر والصفحات التﻲ رجع إليها وتكتب هذه المعلوﻣات بشكل
ﻣتسلسل وفﻲ حاله استعمال اكثر ﻣن سطر واحد للمرجع الواحد يترك ﻣسافﺔ بين السطر والسطر
الذي يليه ،ويسبق كل ﻣرجع رقمه التسلسلﻲ فﻲ الﻘاﺋمﺔ التﻲ تليه نﻘطﺔ وتعنون الﻘاﺋمﺔ ب"قاﺋمﺔ
المراجع" أو"." REFERENCESيجب أن تجمع المراجع ﻣعا فﻲ نهايﺔ البحث وبأحرف
ﻻتينيﺔ أو عربيﺔ وبترتيب حسب الذكر ويشار إلى المرجع داخل قوسين ﻣربعين ][ .ﻣثال لكتابﺔ
المراجع ﻣعطى فﻲ النموذج المرفق .على ان يكون حجم الخط ) (12فﻲ حالﺔ اللغﺔ العربيﺔ و
) (10فﻲ حالﺔ اللغﺔ اﻻنكليزيﺔ كما ﻣبين فﻲ النموذج رقم ).(13
 قد تختلف طريﻘﺔ الكتابﺔ حسب عدد الباحثين المشاركين وطبيعﺔ المصدر سواء كان كتابا او

فصل ﻣن كتاب او ﻣﻘال او غيره وكما يلﻲ:

 كتابة المصدر حسب عدد الباحثين

 .1اذا كان باحثا ً واحدا

Rolfe, R. D. (2010). The role of probiotic cultures in the control
of gastrointinal health. J. Nutr., 130 (2):396-402.

اذ يﻼحظ ﻣن كتابه المصدر اعﻼه رقم انه يبدأ باسم الجد او العاﺋلﺔ ثم ﻣختصر لﻼسم اﻷول
والثانﻲ وبحروف كبيرة .يكون ﻣوقعه ،ﻣﻼﺻﻘا لما قبله ثم فراغ يليه الحرف اﻻول ﻣن اسم الباحث
وبالتأكيد يكون كبير ﻻ نه اسم علم ويليه ﻣباشرة النﻘطﺔ اي انها ﻣﻼﺻﻘﺔ لما قبلها وبعد كل نﻘطﺔ
فراغ يليه الحرف اﻻول ﻣن اسم أب الباحث ثم يتبعه ﻣباشرة نﻘطﺔ ثم فراغ ويليه قوس سنﺔ النشر
ويوضح بين قوسين سنﺔ النشر على ان تكون اﻻقواس ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻷرقام السنﺔ يتبعها نﻘطﺔ ثم فراغ.
يكتب بعدها عنوان البحث المنشور اذ يكون الحرف اﻻول فﻘط كبيراً وباقﻲ كلمات عنوان البحث
أحرف ﺻغيرة وينتهﻲ عنوان البحث بنﻘطﺔ.
يلﻲ ذلك كتابﺔ المجلﺔ المنشور فيها البحث ويفضل اختصار المجﻼت بالمختصرات المتفق عليها
عالميا تكتب ،ﻣﻼﺻﻘﺔ وبعدها فراغ يليه رقم المجلد ﻣتبوعا ً برقم النشرة ﻣحصوراً بين قوسين ثم:
ﻣﻼﺻﻘﺔ للﻘوس يتبعها ﻣباشرة وبدون فاﺻل يكتب أرقام الصفحات كﻲ ينتهﻲ المصدر بنﻘطﺔ.
 .2مصدر لباحثين ﻓﻘﻂ
Reid, G. and Burton, J. (2012). Use of Lactobacillus to prevent infection by
pathogenic bacteria. Microbes Infect., 4: 319-324.

يﻼحظ ﻣن المصدر اعﻼه بأن الباحثين ﻣعرفان باسم العاﺋلﺔ واﻻسم اﻻول فﻘط ويفصل بينهما اداة
الربط أﻣا بﻘيﺔ كتابﺔ المصدر فتكون ﻣثل كتابﺔ المصدر اﻻول عدا ان رقم النشرة غير ﻣوجود وهذا
يتبع دار النشر فﻘد ﻻ يضاف رقم النشرة.
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 .3ﻣصدر ﻻكثر ﻣن باحثين
Nathan, P., Law, E. and Murphy, D. (2008). A Laboratory Method for Selection of
Topical Antimicrobial Agents to Treat Infected Burn Wounds. J. Burns, 4:177-187.

يﻼحظ عند كتابﺔ المصدر المنشور ﻷكثر ﻣن باحثين بأن يضاف ،بين اسماء الباحثين
ﻣهما كان عددهم عدا اﻻخير فﻼ تكتب بل يكتب  andوتكمل كتابﺔ المصدر كالسابق.

 كتابة المصدر اذا كان كتابا ً مﺆلﻔا
.1

اذا كان المﺆلف مﻔرداً اي اخذ عﻠﻰ عاتﻘه تأليف كتاب
Ramawat, K. G. (2008). Plant Biotechnology. S. Chand and Company Ltd, Ram
Nagar, New Delhi, India, PP 210-213.

يﻼحظ ﻣن المثال اعﻼه بان المصدر اذا كان كتابا ً فأن كافﺔ أحرف عنوان الكتاب تبدأ بحرف كبير عدا
حروف الجر ,يتبع عنوان الكتاب دار النشر والمدينﺔ والبلد وكلها اسماء علم تبتدأ بحرف كبير واخير ا
ارقام الصفحات وكما ﻣوضح اعﻼه .واذا استل الباحث ﻣن ﺻفحﺔ واحدة فﻘط فيكون عندﺋذً على سبيل
المثال .p210
.2

اذا اشترك مﺆلﻔان ﻓﻲ تأليف كتاب
فﻲ هذه الحالﺔ يتبع نفس طريﻘﺔ كتابﺔ المصدر اعﻼه عدا ان يكتب بينهما اداة الربط ويكمل كتابﺔ المص
در واذا كان للكتاب اكثر ﻣن طبعﺔ فبعد العنوان يكتب رقم الطبعﺔ.

.3

اذا اشترك اكثر من مﺆلﻔين ﻓﻲ تأليف كتاب
يتبع نفس اﻻسلوب السابق وتوضح بينهما  .,عدا اﻻخير فتضاف اداة الربط وهكذا.

 .4اذا صدر الكتاب من دار ﻧﺸر واشترك واحد وأكثر كﻨاشر
Haq, N. (1993). Breeding and Improvement of Medicinal and Aromatic Plants in
Asia. In Medicinal and Aromatic Plants.Chomchalow, N. and Henle, H. V. (eds.),
Rapa Publications, Pp:19-39.

يﻼحظ ﻣن المصدر اعﻼه بأن دار النشر قد كلفت ناشران بتأليف كتاب عن النباتات الطبيﺔ والعطريﺔ
فأستدع الناشران ﻣجموعﺔ ﻣن المختصين ليكتب كل ﻣنهم فصل واحد أو اكثر وبهذا فﻘد تم تأليف فصل
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عن تحسين النباتات الطبيﺔ والعطريﺔ .يبدأ هكذا ﻣصدر باسم ﻣؤلف الفصل والسنﺔ وﻣن ثم عنوان الفصل
داخل الكتاب يتبعه اسم الكتاب ويليه اسم أو أسماء الناشرين على ان يكتب بين قوسين دليل على وجود
اكثر ﻣن ناشر للكتاب واذا كان ناشراً واحداً فيكتب بصيغﺔ المفرد اي بحذف الجمع .واخير اً تكتب دار
النشر وارقام الصفحات.

 .12.15اﳌﻼحق
يشار الى المﻼحق بالحروف اﻻبجديﺔ )  (Appendix A, B, etc.وترقم الصفحات داخل كل ﻣلحق
على حدة بدءا ً ﻣن الرقم ) (1ﻣنسوبا ً الى الحرف الذي يشير إلى الملحق فعلى سبيل المثال يكون رقم
الصفحﺔ اﻷولى فﻲ الملحق  Aهو  A1ثم .A2

دد صف ات اﳌﴩوع

.12.16

يجب ان ﻻتزيد عدد ﺻفحات المشروع عن ) (75وﻻ يحتسب ضمن هذا العدد اﻻجزاء التاليﺔ -:ﺻفحﺔ
العنوان وقاﺋمﺔ الرسوﻣات والﻘواﺋم وفهرس الكلمات أو اسماء المﻼحق وفﻲ حالﺔ زيادة عدد الصفحات
على ) (75يحتاج الطالب إلى ﻣوافﻘﺔ المشرف وبحيث ﻻتزيد عن ) (100ﺻفحﺔ فﻲ اي حال ﻣن
اﻷحوال ) فﻲ الحاﻻت الخاﺻﺔ بطبيعﺔ المشاريع او اﻷقسام يترك للمشرفين تﻘديرعدد الصفحات
المطلوب(.
.12.17

مسؤولية الطالب

فﻲ كل اﻻحوال يكون الطالب ﻣﻘدم المشروع ﻣسؤوﻻً عن ﻣطابﻘﺔ التﻘرير المﻘدم للتعليمات الواردة
اعﻼه وﻻ يﻘبل الﻘسم التﻘرير وﻻ يسمح الﻘسم بتﻘديمه للمناقشﺔ اﻻ بعد التاكد ﻣن استيفاء المشروع بكافﺔ
المتطلبات المذكورة.
يﻘدم الطالب ثﻼث نسﺦ كاﻣلﺔ ﻣن المشروع الى لجنﺔ المناقشﺔ ،وبعد اجراء التصحيحات المطلوبﺔ
وﻣوافﻘﺔ اللجنﺔ عليها تﻘدم نسختين كاﻣلتين اضافﺔ الى قرص ﻣدﻣج عدد  2للمشروع.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻣﺮﺍء – ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

يتﻀمن هذا اﳉزء من دليل كتابة مشاريع التخرج ﲆ ال ذج الﱵ يﱲ ذ رها ﰲ فقرات اﳌﴩوع وكﲈ هو موﰣ لنقاط-:
اوﻻً -:النموذج رقم  :1ﻣﻘترح التدريسﻲ لمشروع التخرج للمرحلﺔ الرابعﺔ الرابعﺔ.
ثانياً -:النموذج رقم  :2يحتوي على اختيار الطﻼب فﻲ المراحل المنتهيﺔ للمشروع البحثﻲ.
ثالثاً -:نموذج رقم  :3ﺻفحﺔ العنوان باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ.
رابعاً -:نموذج رقم  :4ﺻفحﺔ العنوان باللغﺔ العربيﺔ.
خاﻣساً -:نموذج رقم  :5إقرار المشرف باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ.
سادساً -:ﻣوذج رقم  :6إقرار المشرف باللغﺔ العربيﺔ.
سابعا ً  -:نموذج رقم  : 7ﺻفحﺔ اﻹهداء )إختياريﺔ(.
ثاﻣنا ً -:نموذج رقم  :8ﺻفحﺔ الشكر والتﻘدير.
تاسعا ً -:نموذج رقم  :9ﺻفحﺔ الملخص .
عاشراً  : -:نموذج رقم  :10قاﺋمﺔ المحتويات باللغﺔ اﻻنكليزيﺔ.
أحد عشر -:نموذج رقم  :11قاﺋمﺔ الجداول.
اثنا عشر -:نموذج رقم  :12قاﺋمﺔ اﻷشكال.
ثﻼثﺔ عشر  -:نموذج رقم  :13قاﺋمﺔ المراجع.
اربعﺔ عشر -:نموذج رقم  :14قاﺋمﺔ اﻹختصارات.
خمسﺔ عشر -:نموذج رقم  :15الهواﻣش والعناوين
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ﳕوذج رﰴ )(1
مقﱰح التدرﴘ ﳌﴩوع التخرج لمر الرابعة

اﰟ التدرﴘ _________________ :ا ر ة العلمية لتدرﴘ __________ :رﱗ ﺗقدﱘ الطلب20 / / :
القسم ____________ :ﺗوق ع مقدم الطلب __________ :الﱪيد لكﱰوﱐ ﰷدﳝي________@uosamarra.edu.iq :
عنوان اﳌﴩوع اﳌقﱰح__________________________________________________ :
____________________________________________________________
نبذة عن مﴩوع التخرج_________________________________________________ :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
الهدف من اﳌﴩوع___________________________________________________ :
____________________________________________________________
فائدة اﳌﴩوع لميا___________________________________________________ :
____________________________________________________________
ﳎاﻻت ﺗطبيق اﳌﴩوع_________________________________________________ :
___ _________________________________________________________
اﳌتطلبات الﻼزمة ﻻﳒاز اﳌﴩوع_____________________________________________ :
____________________________________________________________
 اﳉدول الزمﲏ اﳌقﱰح لتقدم العمل ﲟﴩوع التخرج:1
جمع اﻻدبيات )شهر(
_____________



العملﻲ )شهر(
_____________

تحليل البيانات )شهر(
_____________

كتابﺔ البحث )شهر(
_____________

ساﺗذة اﳌقﱰح اشﱰا هم ﲟﴩوع التخرج:
التدريسﻲ )عضو(
_____________

التدريسﻲ )عضو(
_____________

التدريسﻲ )عضو(
_____________

المشرف على البحث
_____________

 مصادقة الجنة العلمية ﲆ اﳌﴩوع اﳌقﱰح:
عضو اللجنﺔ
_____________

عضو اللجنﺔ
_____________

عضو اللجنﺔ
_____________

رﺋيس اللجنﺔ العلميﺔ )التوقيع او الختم(
________
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ﳕوذج رﰴ )(2
اخ يار مﴩوع التخرج لمرا ل اﳌنﳤية

اﱃ /ا لجنة العلمية ورئاسة القسم

اﳌوضوع /اخ يار مﴩوع التخرج

ﲢية طيبة...
ﳓن طلبة اﳌر  _______________________ :اﳌوﲵة اسﲈء اد ه:
اﰟ الطالب ___________________________ :الﱪيد ﰷدﳝي____________@uosamarra.edu.iq :
الرﰴ اﳉامعي __________________________ :التوق ع___________________________ :
اﰟ الطالب ___________________________ :الﱪيد ﰷدﳝي____________@uosamarra.edu.iq :
الرﰴ اﳉامعي __________________________ :التوق ع___________________________ :
اﰟ الطالب ___________________________ :الﱪيد ﰷدﳝي____________@uosamarra.edu.iq :
الرﰴ اﳉامعي __________________________ :التوق ع___________________________ :

ﳓدد مﴩوعنا البحﱻ اﳌعنون___________________________________________________________ :
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ Project Title:
________________________________________________________________________
ﺗ ٔييد رئ س الجنة العلمية )التوق ع او اﳋﱲ(
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