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  اهــــــــــــــــداء 

  

كتابة  هندي هذا اجلهد املتواضع اىل طلبة جامعتنا يف املراحل املنتهية رغبة منا يف تقليل اجلهد عليهم بالبحث والتقصي عن آليات  

  زخروا من علم ومعارف   مشروع التخرج متمنني هلم ان ينتفعوا به وينفعوا جامعتهم مبا 

مما اكتسبناه من خربة ومعارف    ,كما ندعوا ا سبحانه وتعاىل ان جيعله زكاة علم لنا مبا حاولنا تقدميه من معلومات مل نبخل هبا

  رزقنا ا هلا مبنه وكرمه  
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ــــــد     مته
  

ل  امعة سامراء هذا ا عزاء يف  ا  رشادي مبا حواه من  ي انه ملن دواعي رسور ان نقدم اىل طلب ابة   ل  ليات لك
راسات اجلامعية.  ل املنهتية يف ا لمرا   مشاريع التخرج 

ث  جزاء التفصيلية مت تضمني    ح دد من  ىل  ليل  ملرشوع البحيث   هذا ا رتقاء  , خمتومة  اليت توحض سبل 
العلمية  لجنة  والتدريس وا الطالب  هبا  ستعني  اليت س ذج  ال ىل  قسام    ٕالضافة   مبلحق تضمن  اىل مسؤويل 

هنايئ املعمتد   ملوضوع   ون املعني  لشلك ا   .  من بداية اقرتاح املشاريع البحثية لغاية اجنازها وصدورها 
داد لقد مت البدء   ٔ ة    ب ة مل ا ٔته من  امعة سامراء ملا ارت رشادي بتلكيف من عامدة لكية الهندسة يف  ليل  هذا ا

امعة سامراء  اكفة اقسام لكية الهندسة يف  د  د دليل ارشادي مو ي سيقدم    ,  برضورة اع ومصدرا  ضافة  قمية موا
ة    ا معرف  ة العراق بة املعرف بة  مهنا و اىل املك   . العربية كذ املك

  
ق    وهللا ويل التوف
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  مقدمة  . 1
من  ال يخفى على المختصين في مجال التعليم ما للجانب العملي من اهمية قصوى في تعزيز المفاهيم النظرية للدارس,  

الحقلي    خالل بالعمل  تعرف  ما  او  والورش,  المختبرات,  في  العملية  التطبيقات  تمنحه  لالجهزة وا ما  الفعلي  الستخدام 
المختبرية, من خبرة ودراية وفهم للمجال المحدد للدراسة. كما ان بعض الدراسات العملية والتطبيقية تعتبر جزءا مكمال 

ة. لذا فان مشاريع التخرج لطلبة المراحل المنتهية في الكليات العلمية لتأهل الدارس بان يكون كفوءا عند اكماله الدراس
الى انها ستكون مقياسا مؤثرا في   باإلضافةللعمل المستقبلي,    وتأهيلوالهندسية تحمل هذه المعاني بما تمنحه من معرفة  

  تقيم الطالب من قبل اساتذته وتحديد مكامن القوة والضعف لديه ومحاولة تهذيبها.  
الدليل لم يكن ليكون سهال لو تم البدء به من العدم وبدون االطالع على المصادر  ان الجهد المتوقع الكمال كتابة هذا 
المتوفرة في المكتبات العراقية والعربية التي كتبت بهذا الصدد. لقد تم االطالع على ما متوفر من ادبيات في مجال كتابة 

ريع التخرج, ونخص بالذكر الدليل االرشادي للجامعة التكنولوجية الذي حوى العديد  االدلة االرشادية الخاصة بكتابة مشا
من المفردات المهمة التي تم االستعانة بها. واخيرا فلقد تم صياغة هذا الدليل لكي يكون مالءما لمعظم الكليات الهندسية  

  التي قد تتطلب بعض االضافات.  مع افراد بعض الخصوصيات للكليات  والمستقبلية،في جامعة سامراء الحالية 
التقرير    التعليمات ) بنفس المعنى داخل هذه  Report) والتقرير (Projectتستعمل كلمتا المشروع ( حيث يشيران الى 

طيلة مدة دراسته والتي اثمرت هذا الجهد. ويجب ان يقدم التقرير بما يحتويه من نصوص    هالمقدم من قبل الطالب عن جهد 
)  Microsoft officeبشكل مرتب وانيق عبر استخدام اي من البرامج المتوفرة لمعالجة النصوص (   ومعادالت وجداول

  وهو االكثر استخداما او باستخدام معالجات النصوص االخرى التابعة لشركتي كوكل او ابل. 
بالمشروع البحثي تقدم الى ان مخرجات مشروع التخرج والتي هي ثمرة جهد الطالب او مجموعة الطالب المشتركين  

). حيث ان هذا الجهد  Soft Copy) والرقمية (Hard copyالجهة المشرفة على المشروع البحثي بالصيغتين: الورقية (
بتطوير المشروع البحثي ليكون ورقة بحثية يمكن    همفي حالة رغبت  األساتذةالبحثي يمكن االستفادة منه سواء من قبل  

الدراسات العليا. لذا فان العناية    مباكماله  مهتفي حالة رغب   ةبلوكذلك الط  العلمية،مرات او المجالت  المشاركة بهذا في المؤت
من ناحية التنسيق والمحتوى تحسب للطالب ويتم تثمينها من قبل الجهة المشرفة (مشروع التخرج)  بكل تفاصيل التقرير  

  مدى االنسجام والدقة في اعداد التقرير. عند المطابقة مع الدليل االرشادي الموصى به واالطالع على 
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ات مواضيع مشاريع التخرج:   . 2   لية تقدمي مقرت
اذ تقع مهمة اقتراح مشاريع التخرج على التدريسين في االقسام    التخرج،اقتراح مشاريع  بداية كيفية  تناقش هذه الفقرة  

المبين   1نموذج رقم  ( االستمارة الخاصة باقتراح مشروع التخرج  يقدمالمشمولة بهذا الدليل. ويتوجب على التدريسي ان 
ملحق   الىفي  القسم    الدليل)  االستمارات ببدوره  يقوم  ي  ذ الورئاسة  المقترحة  جمع  التخرج  مدة  الخالل    لكافة مشاريع 

  . ةع البحثيي ضا ماد الموتالمصادقة واع   الجراء  الغرض،اللجنة العلمية المشكلة لهذا    ىقوم بعدها بتقديمها اليل  سلفا،محددة  ال
ستقوم بمراجعة المواضيع المقدمة من قبل التدريسين وتصادق   ،فان اللجنة العلمية المشكلة بكل قسم  الطالب،اما بما يخص  

, وستكون سببا في اكتساب الطالب المقترح  حث على اعتماد المواضيع التي ترى فيها فائدة علمية وتطبيقية من مشروع الب
مع اسم التدريسي الذي اقترح   المقترحةللخبرة والمهارة المرجوة. بعد ذلك تقوم اللجنة العلمية بنشر عناوين المواضيع  

البحث  تفاصيل ومتطلبات  الذي اقترح البحث) عن  تدريسي (التدريسي  الطالب من االستفسار من كل  البحث, ليتمكن 
االفتراضية  المقت لهم    إلنجازرح وخطته  مناسبا  يرونه  الذي  الموضوع  باختيار  الطلبة  يباشر  البحثي. عندها  المشروع 

الذين   الطالب  على  يتوجب  المرحلة  هذه  في  والتطبيقية.  المعرفية  امكاناتهم  مع  البحثي    نختارو يوينسجم  الموضوع 
(نموذج رقم   بتقديم طلب خطي  يقوموا  ان  الدليل)المبين    2المقترح,  باكمال    في ملحق  فيه  العلمية يتعهدوا  اللجنة  الى 

  المشروع ضمن المتطلبات المحددة لهم.
  

يار  رشوط   . 3   :  عنوان حبث التخرج اخ

  يجب أن يكون الباحث عارفا بأن عنوان بحث التخرج هو أمر سيقوم قارئ بحث التخرج باالطالع عليه لذلك يجب
  بحث التخرج إلى الدخول ألعماق بحث التخرج واالطالع على تفاصيله. أن يختار عنوانا يشد من خالله قارئ 

  كما يجب أن يعي الطالب أن عنوان بحث التخرج الجيد هو الذي يتراوح طوله بين خمس كلمات إلى خمسة عشرة
  كلمة فقط ال غير.

   غموض، وال كما يجب أن تكون الكلمات التي تستخدم في صياغة عنوان بحث التخرج واضحة وخالية من أي
  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.

 ا من  البحث  هذا  خلو  على  يحرص  أن  التخرج  بحث  بكتابة  قيامه  أثناء  الباحث  على  يجب  اإلمالئية كما  ألخطاء 
أحد   على  بحثه  يعرض  أن  في  دقيق، وال ضير  بشكل  التخرج  بحث  بتدقيق  يقوم  أن  يجب عليه  لذلك  والنحوية، 

  المختصين في تدقيق البحوث العلمية، وذلك ألن األخطاء اإلمالئية واللغوية تقلل من درجات بحث التخرج. 

كافة من  متأكدا  الطالب  يكون  أن  يجب  ذلك  إلى  المصادر   باإلضافة  تكون  بحيث  بكتابتها،  يقوم  التي  المعلومات 
والمراجع التي يعود إليها صادقة، باإلضافة إلى ذلك يجب عليه أن يوثق هذه المعلومات بحسب الطرق العلمية التي 

  عاد إليها 
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صا   . 1   ت  را خ
وعلى أن   ،نصها الكامل أول مرةيسمح باستعمال اختصارات المصطلحات العلمية داخل النص بعد أن يكون قد استخدم  

ي. ويتوجب  علم  اصطالح  تشير إلى المختصر وما يعنيه منبشكل قائمة  منفصلة  صفحة  ختصارات في  تورد هذه اال
  وضع هذه الصفحة قبل جدول المحتويات. 

  

ات  . 2   رقمي الصف
 اس اليونانياتخد يتم  الترقيم  اإلنكليزية    )I, II,III, IV…,(  م  باللغة  الكتابة    العربية   الحروف و عند 

مشروع التخرج والتي  ل  التمهيديةلصفحات  ل  العربية   باللغة الكتابة   عند   ..)  ث،  ت،  ب،  (أ،   الهجائية 

مضمون   تتناول  التي  الصفحات  (ي و  التخرج،ع  مشرو تسبق  بها صفحات  قائمة    التمهيد،  االهداء،قصد 
  ).قائمة المختصرات  ،االشكالقائمة  الجداول،قائمة  المحتويات،

 أول ورقة في فصل المقدمة مع  بداية فصول المشروع  عند    ).… ,3 ,2 ,1(  م الترقيم العربياستخد يتم ا  
 ع.قائمة المراج قبلخر ا الى

  بحرف انكليزي يتبعه رقم عربي (  حقالالميتم ترقيمA1, A2, A3, …  ( 

 الطرف السفلي للورقة  سم) من  2(أسفل الصفحة وفي منتصفها وعلى ارتفاع    ات م الصفحارقا  توضع  ,
 العربية ايضا  باألرقامعلى ان يكون ترقيم الصفحات 

 

 ت  داول البيا . 3
عند الحاجة لتضمين احدى صفحات المشروع بالجداول التي تتضمن البيانات الخاصة بالمشروع فيجب كتابة عنوان  

الذ لرقم متسلسل     للجدول   بالفصل  يجب ان يكون   يمرتبط  الجدول والذي  بعنوان  يتبعه  ثم  الجدول  فيه هذا  يرد 
على ذلك في حالة كتابة   مثال. ودولجفي أعلى الالجدول دائما  عنوان  يوضع  و  مختصرا وكافيا لشرح فكرة الجدول.  

مر نفسه مع ) حيث يقصد به الجدول الثاني التابع للفصل االول, واال: العنوان   1.2المشروع باللغة العربية (جدول  
 كمراعاة تر). ويجب  Table 1.2 : titleالجداول الخاصة بالمشاريع المكتوبة باللغة االنكليزية حيث يكتب بصيغة (

  كتابة عنوان الجدول. مسافة للحواشي عند 
  

 والرسوم البيانية   والصور شاكل   . 4
العنوان على يتم وضع  ه،  الاع  فقرة في الول  جداكما هو الحال بالنسبة لالبيانية  الرسومات  الصور وشكال وتعامل اال

في حالة كتابة المشروع باللغة العربية في حين تكتب كلمة )  : العنوان  1.2(شكل رقم  وتستعمل كلمة  ,  أسفل الشكل
)Fig1.2: title للغة االنكليزية10) و (12ويكون حجم الخط ( ) في حالة كتابة المشروع باللغة االنكليزية (  .  
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ضية  . 5   املعادالت والعالقات الر
بالشكل الذي بين قوسين    ضعداخل النص ويشار لكل منها برقم متسلسل يوالرياضية  قات  ت والعالالمعادالتكتب  
  :ومثال على ذلك، تتضمنه المعادلةالرياضية بالفصل الذي  العالقةاو المعادلة  يربط

XXXXX ………………. (1.1) 
ية في أكثر من  ضقات الرياالت والعكتابة المعادال  وباإلمكانللداللة على المعادلة رقم واحد من الفصل االول.  

  .مراعاة الحواشي معهة التي تنتهي فيها المعادلة جرقم المعادلة في أقصى ال  ضعسطر واحد على أن يو
  

  املرشوع   م ٔقسا - . 6
تبعا لحجم العمل وما يتخلله من جوانب    فصول  خمسةاربعة الى    منفي الغالب    تكونالهندسية تمختلف المشاريع  

  عملية ونظرية. وباختصار يمكن تحديد الفصول كما يلي: 
  دمةقالم .1
 ي النظر نب جاال .2
  العمليجانب ال .3
  المناقشة النتائج و .4
 والتوصيات  ات ج ستنتااال .5

مشروع  كل فصل من فصول اللية الترقيم للفصول وما تتضمنها من فقرات ضمن  آويوضح النموذج المرفق في الملحق  
  .  )هيكل مغاير للمشروع البحثي تقدير للمشرفين يترك األقسام او المشاريع بطبيعة الخاصة الحاالت  في( التخرج

  

ابة  . 7   لغة الك
زاء المشروع بنفس اللغة، وفي حالة جالعربية لكتابة المشروع على أن تكتب كل أزية او اللغة  النكليتستعمل اللغة ا

  : واعد التالية قب مراعاة الجالكتابة باللغة العربية ي

 ليزية و يكون هذا الملخص على صفحة منفصلة كن يكتب ملخص عن المشروع باللغة العربية وآخر باللغة اال
  تسبق نص المشروع 

 ليزية على صفحتين منفصلتين كنين العربية وااليكتب اسم المشروع باللغت  

 العربية اللغة العربية بالمراجع ليزية وكنليزية باللغة االكناال  اجعتكتب المر  

 على   عنوان  كل  ويكون  إنكليزية  ام  كانت   عربية  الثانية  باللغة  ملخص   كتابة  فيجب   البحث   كتابة  لغة  كانت   أيا  
  اللغة.  بنفس مخلص  عنوان كل ويتبع اللغة تلك في الكتابة جهة  تمثل البحث  من مختلفة جهة

 يصح   ال  اذ   قبلها  لما  مالصقة  تكون  (%)  المئوية  النسبة  ،) او(  او الفارزة  (.)  كل جملة  في نهاية  النقطة 
  .مباشرة بعدها الفراغ يكون بل قبلها فراغ ترك
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  يكون   ان  وعلى  الجملة  معنى  من  يغير  ال  يكتب)  (لم  رفع  إذا  اي  فقط  اعتراضي  هو   لما  قوسين  بين  ما  وضع  
  .بداخلهما مكتوب  لما مالصقان القوسين

 كلمة بكتابة يسمح ال and شكل&. على  

  قائمة  بموجب   تختصر  ثم  ومن  مرة  ألول  ورودها  عند   كاملة  والمختصرات   العلمية  االسماء  تكتب 
  .المختصرات 

 كامل  مقطع  كتابة  يصح  ال )Paragraph( ويشرط .  اثنتان  عن  تقل  ال  جمل  مجموعة  من  بل  واحده  جملة  من  
التي    مرتبطةتكون    جملة  كلان    بحيث   مبسط  بأسلوب   الكتابة  تكون  ان   لمعناها   ومتممة  سبقتهابالفكرة 

. )Themeفكرة محددة (  يحمل  مقطع  تكون  الجمل  مجموعة  ان  اذ .  كامل  مقطع  يتكون  الجمل  وبمجموع
  تشكل  هذه)  المقاطع(  االفكار  مجموعة  ان  اذ.  جديد   بمقطع  عادة  فيبدأ  ةجديد   فكرة  مناقشة  في  الرغبة  وعند 
   .كامال فصالً 

 مقطع  كلبداية    في  المتروكة  المسافة  تكون   )Tab( الخاص   االيعاز  يستخدم  وعادة  المشروع  لكل  واحدة  
 بشكل  يستجيب   ال  االخير  كون  Space bar خالل  من Tab بعمل  ينصح   وال.  الحاسبة  في   الموجود   بذلك

  .االطروحة أو الرسالة من بحوث  نشر في الرغبة عند  اعمده الى الكتابة تحويل عند  صحيح

 البحث   خالل  من  ةالمستحصل  المعلومات   تمثيل  يفضل )Data  (والصور   كالجداول  مختلفة  بأشكال  
 القارئ  الى  الفكرة  بتقريب   اعاله  االشكال  تقوم  ان  مراعاة  مع  وغيرها  والهستوكرامات   والمنحنيات 

  .وتبسيطها

 بتخطيط   احصائي  على  الموضوع  يعرض   ان   يفضل(  المشرف  وباستشارة   الباحث   يقوم  ان   متمرس) 
  التحليل  عمليه  يسهل  ذلك   ان  اذ   بتنفيذها  الشروع  قبل  لها  الصحيح  التجريبي  التصميم  ووضع  التجارب 

  .الباحث  جمعها  التي للمعلومات  االحصائي

 ومراجعة   بالمقدمة  مراراً   الخالصة  الى  العنوان  من  ابتداء  البحث   لخطة  المنهجي  التسلسل  يكون  ان  يراعى  
 السياق   هذا  وفي.  والتوصيات   االستنتاجات   الى  اضافة  والمناقشة  والنتائج  العمل  وطرائق  والمواد   المصادر
  بقية   وهكذا  المشروع  محاور   كافة  في  اوال  عنها  يكتب   التي  هي  المشروع  عنوان  في  اوالً   الواردة  فالمعلومة
  .البحث  لمنهجية المنطقي التسلسل  خارج آلخر  موضوع من االنتقال الخطأ ومن. المحاور

 سنة  المنشور  فالمصدر  االحدث   الى   االقدم  من  تكتب   اي  المصادراإلشارة الى    عند   الزمني  التسلسل  يراعى 
  .متشابهة معلومة أكثر او باحثان يذكر عندما وذلك وهكذا 2001  سنة المؤلف المصدر قبل يكتب  1999

  

  الهوامش  . 8
   انج على طول الصفحة للمستند بأكمله 1يجب أن تكون هوامش المخطوطة.  

   عن رئيسي  قسم  أو  جديد  فصل  الي  بداية  لكل صفحة  الصفحة  رقم  وموضع  العلوي  الهامش  يختلف  قد 
 الصفحات التالية في ذلك الفصل.

  المبين في ملحق الدليل  15نموذج رقم  تكون هوامش العناوين الرئيسية والفرعية كما موضح في 
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 العناون  . 9
  التنظيم الدقيق ضروري لتعكس التطور المنطقي لمشروع البحث 

  يتم تنظيم معظم البحوث بموجب فصول او اقسام متتابعة ومعنونة 

   المستوى  أيًضا ، يمكن تقسيم كل فصل أو قسم رئيسي إلى عناوين من المستوى الثاني والثالث وأحيانًا من
 ) المبين في الملحق15(حسب النموذج رقم   الرابع والخامس للتأكيد على جوانب محددة من المناقشة

  عند تقسيم قسم ، يتم التقدم دائًما مباشرةً إلى المستوى التالي من العنوان ؛ وال يقبل تخطي أي من المستويات 

   القسم الخاص بك ، ويجب أن يكون متسقًا  يجب أن يتبع مظهر مستويات العناوين المستخدمة دليل أسلوب
 في جميع أنحاء مخطوطة البحث بأكملها 

  صياغة جدول المحتويات ونص العناوين يجب أن تكون متطابقة مع المستويات  )Level(   المحددة ضمن
 فصول البحث 

   المحتويات" ، ويوصى أيًضا بأن تظهر والثاني في "جدول  عناوين  يجب إدراج عناوين المستوى األول 
 المستوى الثالث 

  والمكتوبة باللغة االنكليزية فان الكتابة تكون باألحرف الكبيرة للحرف األول من كل كلمة  بما يخص البحث
 ,a, an(  أحرف مثل  4في العناوين (باستثناء المقاالت وحروف العطف وحروف الجر التي يقل طولها عن  

and, but, by, for, of, the ( اختيارية 

 كون األحرف الكبيرة في العناوين متسقة في جميع أنحاء مخطوطة البحث يجب أن ت 

  يجب أن تكون المسافات أعلى وأسفل جميع العناوين متسقة في جميع أنحاء مخطوطة البحث  
  

شاكل والصور   . 10 ططات و   ا
 في الحال هو كما كذل تعذر حالة وفي أمكن إن ريرقالت ات صفح  مجح  لتطابق تصغر أن لضيف  الكبيرة المخططات 

  هةجال من )سم 3( دارقبم حاشية  دائما كيتر ث بحي ،ريرقالت ورقة  مجبح لتصبح تثنى فإنها مثالً  التصميم لوحات 
  . ريرقالت  في الورقة منها تثبت  التي

  

  املرشوع   سخ  . 11
يتوجب على الطلبة المشاركين بمشروع التخرج توفير عدد من النسخ المطبوعة الى جميع الطلبة المشاركين  

 بطبيعة الخاصة الحاالت  في(  المشاريعبالبحث مع نسخة للمشرف ونسخ الى جميع اعضاء اللجنة المشكلة لمناقشة 
  . )المطلوبة تقدير عدد النسخ للمشرفين يترك األقسام او المشاريع
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ت   . 12  التخرج مرشوع  مكو
  

  ان المكونات االساسية التي سيتضمنها مشروع التخرج تتالف في الغالب مما يلي:  
  

 Title  ن المشروعصفحة عنوا
 Supervisor Approval  ون المشروعمباعتماد مض صفحة اقرار المشرف

 Dedication  هداء صفحة اال
 Acknowledgments  ) ر وتقديركش(صفحة 

 Glossary of Terms  قائمة المصطلحات
       List of Abbreviations  قائمة الرموز

 Table of Content  قائمة المحتويات 
 List of Tables     قائمة الجداول

 List of Figures  ال كشالرسومات واال ةقائم
 Abstract  خالصة المشروع

 Chapters  بفصل المقدمة  التي تبدأ فصول المشروع و
 Conclusions and Recommendations  ستنتاجات والتوصيات اال

 References  المصادر 
 Appendix  حق الالم

 
  ن ة العنوا صف . 12.1

  ان صفحة العنوان تشتمل على المعلومات التالي:  

 "اسم الجامعة "جامعة سامراء 

  "اسم الكلية " كلية الهندسة 

  سم الهندسة المعمارية"قثال مسبيل الاسم القسم, وعلى " 

   " عنوان المشروعXXXXXXXXX " 

 " قسم الهندسة    ىدم إلقم   جمشروع تخرالصيغة العامة لجميع مشاريع التخرجXXXXX  ى للحصول عل  
 XXXXXلوريوس في الهندسة اة البكجدر

  شاركين في المشروع لماأسماء الطلبة 

 ف اسم المشر  

  جالتخرسنة   
  

ب المعلومات الواردة أعاله كما في  يالمشروع، وترت   بقيةتراعي الحواشي في صفحة العنوان كما في  مالحظة:  
  . للغة االنكليزية )4للغة العربية والنموذج رقم (  الدليل ملحق  في المبين (3)ج رقم النموذ 
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 اقرار املرشف   . 12.2
تتبع صفحة العنوان الصفحة التي يقر فيها المشرف على اكتمال البحث بموجب المدة الزمنية المحددة له,  
ووفقا لمتطلبات القسم والدليل االرشادي المحدد لكليات الهندسة. لذلك فان هذه الورقة تتضمن اسم المشرف 

عا مع تواقيعهم وحسب (نموذج وتوقيعه, وفي حالة وجود اكثر من مشرف على البحث فتكتب اسماءهم جمي
  للغة العربية.  )6للغة االنكليزية والنموذج رقم ( 5)(رقم 

  

ر يت  ح صف  . 12.3   هداء و الشكر و التقد
يمكن ان تحتوي هذه الصفحة على الشكر والتقدير او االهداء لالشخاص او المؤسسات التي ساهمت 

.)8ونموذج رقم (  )7وكما هو مبين بالنموذج رقم ( بانجاز المشروع بشكل او باخر  
 

ات   . 12.4  قامئة املصطل
  قائمة" بعبارة  وتعنونهي الصفحة المتضمنة لمعظم المصطلحات الواردة في مشروع التخرج و

  " LIST OF ABBREVIATIONS -المختصرات 
  

  قامئة الرموز  . 12.5
-الرموز  قائمة"  ارةب بع  وتعنون  المستعملة  والوحدات   وتفسيرها  المستعملة  الرموز  فيها  رد وت

NOTATIONS "  

ت قامئة احمل   . 12.6   تو
التقرير حسب وتكتب فيها أجزاء  " CONTENTS OF TABLE"   او  تعنون بعبارة قائمة المحتويات 

ورودها في النص ويكتب مقابل كل جزء رقم الصفحة التي يبدأ عليها ويبين النموذج المرفق كيفية كتابة  
 . )10وكما هو مبين في النموذج رقم (   المحتويات قائمة 

  داول قامئة اجل   . 12.7

رقام الصفحات التي تبدأ عليها تلك الجداول وتعنون القائمة  أتحتوي قائمة الجداول على عناوينها و 
  ).11رقم ( نموذجمبين في ال هو ، وكما LIST OF TABLE" بعبارة قائمة الجداول او "

  

 شاكل قامئة الرسومات و   . 12.8
شكال  عناوينها وأرقام الصفحات التي تبدأ عليها الرسومات واالعلى  واألشكالالرسومات  يتحتو 

  ).12، وكما هو مبين في النموذج رقم (" LIST OF FIGURES  - قائمة الرسومات "وتسمى 
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ترصات املستعم  . 12.9   قامئة ا

  و أوفيها تورد المختصرات المستعملة مع ما يشير إليه كل منها وتعنون بعبارة قائمة المختصرات 
 " LIST OF ABBREVIATIONS "، ) 14كما في النموذج رقم( .  

 

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

           

 اخلالصة      . 12.11
كلمة ويكتب في اعلى الصفحة كلمة   250يزيد عن    مستخلصا يلخص فيه المشروع على ان اليكتب      

صفحتين على    واإلنكليزيةوفي كل االحوال يكتب باللغتين العربية    " ABSTRACT "الخالصة او  
 . )9( رقم نموذج في كما منفصلتين

 فصول املرشوع  . 12.12
جديدة على صفحة  المشروع  فصول  من  فصل  كل  وعنوانه   يبدا  الفصل  رقم  على  اعالها  في    تحتوي 

  ).15، كما هو مبين في النموذج رقم (CHAPTER ONEاو   الفصل االول بحروف كبيرة مثل
 

ات والتوصيات    . 12.13 ا ست  اخلامتة و
  اليها   توصل  التي  االستنتاجات   اهم  تكتب   وفيه  .عناوين ترقيم الى حتاجي   وال الً ستق م صالً يمثل هذا الجزء ف

 علية   حصل  ما   على  التركيز  مع  سابقا،  استعرضناها  التي  بحثه  ومنهجية  تجاريه  تسلسل  وحسب   الباحث 
أيضا    الباحث   يستعرض   جديدة  صفحة   او  منفصل  عنوان  وفي.  للمعرفة  اضافة  فيها  جديدة  معلومات   من

  من   استنتجها  والتي االخرين  الباحثين  الى  بها  يوصي التي  االقتراحات والتوصيات   أهم  نقاط  شكل وعلى
  من .  بحثه  لمشروع  مكملة   آخرين  لطلبة  بحثية  مشاريع  تكون  ان  الممكن  من  التوصيات   هذه  وأن  تجاربه

  بحثه  مشروع في انجازها يأمل  كان التي التجارب  في التوصيات  بعض  الباحث  يضيف الممكن أيضا ان
  .أكثر أو لسبب  تنفيذها يستطع  لم ولكن

 
 قامئة املراجع  . 12.14

  - يلي: في التقرير ويكتب المرجع كماوفيها ترتب المراجع حسب ورودها 
  فاصلة.االسم االخير للمؤلف تبعه 
  طة. قيتبعه نالحرف االول من اسم المؤلف 
  .اسم المرجع 



  مشاريع التخرج دليل كتابة                                                                                          كلية اهلندسة                        –جامعة سامراء  
 

   رجع التي  والصفحات  النشر  ومكان  النشر  وسنة  بشكل إالناشر  المعلومات  هذه  وتكتب  ليها 
بين السطر والسطر  للمرجع الواحد يترك مسافة  متسلسل وفي حاله استعمال اكثر من سطر واحد  

ويسبق كل مرجع رقمه التسلسلي في القائمة التي تليه نقطة وتعنون القائمة ب"قائمة    ،الذي يليه
أو وبأحرف  "  "REFERENCESالمراجع"  البحث  نهاية  في  معا  المراجع  تجمع  أن  .يجب 

. مثال لكتابة  []المرجع داخل قوسين مربعين  التينية أو عربية وبترتيب حسب الذكر ويشار إلى  
في حالة اللغة العربية و   (12)على ان يكون حجم الخط  المراجع معطى في النموذج المرفق.  

 . )(13كما مبين في النموذج رقم  ) في حالة اللغة االنكليزية(10
   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 

ً  كان اذا .1   واحدا باحثا
 control the in cultures probiotic of role The (2010). D. R. Rolfe,

402.-(2):396 130 Nutr., J. health. gastrointinal of  

األول    لالسم  مختصر  ثم  العائلة  او  الجد   باسم  يبدأ  انه  رقم   اعاله  المصدر  كتابه  من يالحظ اذ                        

  الباحث   اسم  من  االول  الحرف  يليه  فراغ  ثم   قبله  لما  مالصقا  ،هموقع  يكون.  كبيرة  وبحروف  والثاني

  نقطة   كل  وبعد   قبلها  لما  مالصقة  انها  اي  النقطة   مباشرة  ويليه  علم  اسم  نه  ال  كبير  يكون  وبالتأكيد 

  النشر   سنة  قوس  ويليه فراغ  ثم نقطة  مباشرة  يتبعه ثم  الباحث   أب   اسم من  االول  الحرف  يليه  فراغ

 فراغ.   ثم  نقطة  يتبعها  السنة  ألرقام  مالصقة  االقواس  تكون  ان  على  النشر  سنة  قوسين  بين  ويوضح

  البحث   عنوان  كلمات   وباقي  كبيراً   فقط  االول  الحرف  يكون  اذ   المنشور  البحث   عنوان  بعدها  يكتب 

  . بنقطة البحث  عنوان وينتهي صغيرة أحرف

  عليها   المتفق  بالمختصرات   المجالت   اختصار  ويفضل  البحث   فيها  المنشور  المجلة  كتابة  ذلك  يلي

ً   المجلد   رقم  يليه فراغ  وبعدها  مالصقة   تكتب،  عالميا  :  ثم  قوسين  بين  محصوراً   النشرة  برقم  متبوعا

  .بنقطة المصدر ينتهي كي الصفحات  أرقام  يكتب  فاصل وبدون مباشرة يتبعها  للقوس مالصقة
  

  فقط  لباحثين مصدر .2
 by infection prevent to Lactobacillus of Use ).(2012 J. Burton, and G. Reid,

324.-319 4: Infect., Microbes bacteria. pathogenic  

 اداة  بينهما  ويفصل  فقط  االول  واالسم  العائلة  باسم  معرفان  الباحثين  بأن  اعاله  المصدر  من  يالحظ

 وهذا  موجود   غير   النشرة  رقم  ان  عدا  االول  المصدر  كتابة  مثل  فتكون  المصدر   كتابة  بقية  أما  الربط

  .النشرة رقم يضاف  ال فقد  النشر دار يتبع
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  باحثين  من الكثر مصدر .3
 of Selection for Method Laboratory A (2008). D. Murphy, and E. Law, P., Nathan,

187.-4:177 Burns, J. Wounds. Burn Infected Treat to Agents Antimicrobial Topical  

  
 الباحثين  اسماء بين يضاف، بأن  باحثين من ألكثر  المنشور المصدر كتابة عند  يالحظ

  .كالسابق المصدر كتابة وتكمل  and يكتب  بل تكتب  فال االخير  عدا عددهم كان مهما
  

 كان اذا المصدر كتابة  ً   مؤلفا  كتابا
  

  كتاب تأليف عاتقه على اخذ اي مفرداً  المؤلف كان اذا     .1
  

 Ram Ltd, Company and Chand S. Biotechnology. Plant (2008). G. K. Ramawat,
213.-210 PP India, Delhi, New Nagar,  

  

ً  كان اذا المصدر بان اعاله المثال من يالحظ  عدا كبير بحرف تبدأ  الكتاب  عنوان أحرف كافة فأن كتابا

 ا واخير كبير بحرف تبتدأ  علم اسماء وكلها والبلد  والمدينة النشر دار الكتاب  عنوان  يتبع, الجر حروف

  سبيل على عندئذً  فيكون  فقط واحدة صفحة من  الباحث  استل واذا. اعاله موضح وكما الصفحات  ارقام

  . p210 المثال

  
  كتاب تأليف في مؤلفان اشترك اذا     .2

  

المص  كتابة ويكمل الربط اداة بينهما يكتب  ان عدا اعاله المصدر كتابة طريقة نفس يتبع الحالة هذه في

  .الطبعة رقم يكتب  العنوان فبعد  طبعة من  اكثر للكتاب  كان در واذا
  

  كتاب  تأليف في مؤلفين من اكثر اشترك اذا     .3
  

  وهكذا. الربط اداة فتضاف االخير عدا ,. بينهما وتوضح السابق االسلوب  نفس يتبع
  

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

39.-Pp:19 Publications, Rapa  

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

  .الصفحات  وارقام النشر

 
 املالحق  . 12.15

وترقم الصفحات داخل كل ملحق     .Appendix  A, B, etc)يشار الى المالحق بالحروف االبجدية (
إلى الملحق فعلى سبيل المثال يكون رقم  منسوباً الى الحرف الذي يشير    1) على حدة بدءاً من الرقم (

  . A2ثم  A1هو  Aالصفحة األولى في الملحق 

  
ات املرشوع  . 12.16  دد صف

صفحة    -: ضمن هذا العدد االجزاء التاليةوال يحتسب     (75)يجب ان التزيد عدد صفحات المشروع عن
أو اسماء المالحق وفي حالة زيادة عدد الصفحات  العنوان وقائمة الرسومات والقوائم وفهرس الكلمات  

صفحة في اي حال من   (100)إلى موافقة المشرف وبحيث التزيد عن     يحتاج الطالب    (75)على  
بطبيعة   الخاصة  الحاالت  في   ) الصفحات األحوال  تقديرعدد  للمشرفين  يترك  األقسام  او  المشاريع 

      . المطلوب)

 
 الطالب   مسؤولية  . 12.17
في كل االحوال يكون الطالب مقدم المشروع مسؤوالً عن مطابقة التقرير المقدم للتعليمات الواردة    

يسمح القسم بتقديمه للمناقشة اال بعد التاكد من استيفاء المشروع بكافة    اعاله وال يقبل القسم التقرير وال
  المتطلبات المذكورة.

المطلوبة  يقدم الطالب ثالث نسخ كاملة من   المناقشة، وبعد اجراء التصحيحات  المشروع الى لجنة 
                                                   للمشروع.   2كاملتين اضافة الى قرص مدمج عدد  وموافقة اللجنة عليها تقدم نسختين
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ىل  رها يف فقرات املرشوع يتضمن هذا اجلزء من دليل كتابة مشاريع التخرج  ذج اليت يمت ذ لنقاط ال    - :وكام هو موحض 

 
            .الرابعةمقترح التدريسي لمشروع التخرج للمرحلة الرابعة   1:النموذج رقم -:اوالً      

  
   .بحثيمشروع الالطالب في المراحل المنتهية للاختيار يحتوي على   2:رقم  النموذج -ثانياً:     

  
  .صفحة العنوان باللغة االنكليزية 3:نموذج رقم  -ثالثاً:      

  
  .: صفحة العنوان باللغة العربية4نموذج رقم  -رابعاً:     

  
  .قرار المشرف  باللغة االنكليزيةإ :5نموذج رقم  -خامساً:              

 
  . قرار المشرف  باللغة العربيةإ :6موذج رقم  -سادساً:            

  
  . : صفحة اإلهداء (إختيارية) 7 منموذج رق -سابعاً :

  
     .: صفحة الشكر  والتقدير8نموذج رقم    -ثامنا ً:                

  : صفحة الملخص .9نموذج رقم   -تاسعا ً:
 

  .المحتويات باللغة االنكليزية قائمة 10:: نموذج رقم   -عاشراً :
 

 . الجداول: قائمة 11  منموذج رق -أحد عشر:

  
  .: قائمة األشكال12  منموذج رق   -اثنا عشر:

  

  .: قائمة المراجع13  منموذج رق -ثالثة عشر :
 

  .: قائمة اإلختصارات14  منموذج رق -اربعة عشر:
 

  : الهوامش والعناوين 15نموذج رقم  -خمسة عشر:    
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 ) 1منوذج رمق ( 
لمر الرابعة     مقرتح التدريس ملرشوع التخرج 

  

لتدريس:  ________ _________امس التدريس:  ة العلمية  ر   20رخي تقدمي الطلب:   /  /    __________ ا
ع مقدم الطلب:  _ __ _________القسم:    _____ ___uosamarra.edu.iq@:  اكدمييلكرتوين  ربيد ال __________توق

  1اجلدول الزمين املقرتح لتقدم العمل مبرشوع التخرج :  
  كتابة البحث (شهر)   تحليل البيانات (شهر)   العملي (شهر)   جمع االدبيات (شهر) 
 _____________   _____________   _____________   _____________  

  :هم مبرشوع التخرج   ساتذة املقرتح اشرتا
  المشرف على البحث   التدريسي (عضو)   التدريسي (عضو)   التدريسي (عضو) 

 _____________   _____________   _____________   _____________  

  :ىل املرشوع املقرتح لجنة العلمية    مصادقة ا
  (التوقيع او الختم)رئيس اللجنة العلمية    عضو اللجنة   اللجنة عضو   عضو اللجنة 

 _____________   _____________   _____________   ________  
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 ____________________________________________________________  

    

  _________________________________________________ نبذة عن مرشوع التخرج: 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

  

  ___________________________________________________ الهدف من املرشوع: 
 ____________________________________________________________  
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  _________________________________________________ جماالت تطبيق املرشوع: 
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 ) 2منوذج رمق ( 
ل املنهتية   لمرا يار مرشوع التخرج    اخ

  
  
  

      القسم  ة س ا رئ لجنة العلمية و اىل/ ا 
يار مرشوع التخرج   / املوضوع    اخ

  
 حتية طيبة... 

ه:   : _______________________حنن طلبة املر   املوحضة اسامء اد
  
  

  ____________ uosamarra.edu.iq@اكدميي:  ربيد__________ ال_____امس الطالب: ____________
ع: ___________________________ _______الرمق اجلامعي: ____  _______________ التوق

  
  ____________ uosamarra.edu.iq@: اكدميي  ربيدال__________ _____امس الطالب: ____________

ع: _______الرمق اجلامعي: ____  ___________________________ _______________ التوق
  

  ____________ uosamarra.edu.iq@: اكدميي  ربيدال__________ _____امس الطالب: ____________
ع: _______الرمق اجلامعي: ____  ___________________________ _______________ التوق

  
  

    ___________________________________________________________ حندد مرشوعنا البحيث املعنون: 
_______________________________________________________________ _________  

 
Project Title: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

  
لجنة العلمية س ا ٔييد رئ ع او اخلمت)  ت س القسم  (التوق ٔييد رئ ع او اخلمت)  ت   (التوق
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 : عربيةمثال على موضوع المستويات لعناوين المواضيع  للبحوث المكتوبة باللغة ال
  

  .  العنوان الرئيسي للفصل ويكون في الوسط 1

  . عنوان متفرع من العنوان الرئيسي ويكون في الوسط ايضا  1.1

  اوال: عنوان متفرع من العنوان بالمستوي الثاني ويكون جانبي  

  . عنوان متفرع من العنوان بالمستوى الثالث ويكون جانبي 1

  أ. عنوان متفرع من العنوان بالمستوى الرابع ويكون جانبي 

 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

والمسافة بين االسطر هي   ,Arial, 14يما يخص كتابة المحتوى: نوع وحجم الخط
 وبدون مسافة سابقة وال مسافة الحقة  1.15

والمسافة بين االسطر هي   ,Arial, 14, Boldالمستوى الخامس: نوع وحجم 
حقة وبدون خط اسفل الكتابة, ومسافة المع مسافة سابقة و  1.15
 بادئة

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

  

والمسافة بين االسطر هي   ,Arial, 14, Boldالمستوى الرابع: نوع وحجم الخط
 مع مسافة سابقة والحقة مع خط اسفل الكتابة, ومسافة بادئة 1.15

, والمسافة بين االسطر هي Arial, 14, Boldالمستوى الثالث: نوع وحجم الخط
 مع مسافة سابقة والحقة مع خط اسفل الكتابة 1.15

 , والمسافة بين االسطر هيArial, 14, Bold: نوع وحجم الخط انيالمستوى الث
 مع مسافة سابقة والحقة  1.15

, والمسافة بين االسطر هي Arial, 16, Boldالمستوى االول: نوع وحجم الخط 
 مع مسافة سابقة والحقة  1.15

 المستوى الخامس

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث

 انيالمستوى الث

 المستوى االول
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  وين المواضيع  للبحوث المكتوبة باللغة االلنكليزية:مثال على موضوع المستويات لعنا
  

Example of 1” through Level Heading Formatting 

THE MAIN TITLE OF THE CHAPTER  

 Heading branched from the level 1 

 Heading branched from the Heading at the level 2  

Heading Branched from the Heading at the Level 3 

Heading branched from the heading at level 4 

 
 

  

← 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 1 

← 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 2 

← 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 3 

← 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 4 

← 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 5 

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

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

Regarding writing content: Font type and size: Times New Roman, 12, 
Bold, line spacing is 1.15, without upper and lower space 

Level 5: font type and size: Cambrie, 14, Bold, line spacing is 1.15, with 
upper and lower space, indented within paragraph, with 
sentence structure capitalization, ending with a period. 

Level 4: font type and size: Cambrie, 14, Bold, line spacing is 1.15, with 
upper and lower space, indented and Initial Capitalized Heading 

Level 2: font type and size: Arabic Typesetting, 18, Bold, line spacing is 
1.15, with upper and lower space 1.15, Centered and Initial 
Capitalized Heading 

Level 2: font type and size: Arabic Typesetting, 18, Bold, line spacing is 
1.15, with upper and lower space 1.15, centered uppercase 
Heading 

Level 3: font type and size: Cambrie, 14, Bold, line spacing is 1.15, 
with upper and lower space, flush left and Initial Capitalized 
Heading 

 


