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يمذيخ ػٍ يششٔع انجؾش ٔأًْٛزّ

ٚؼذ يششٔع انجؾش أشجّ ثًؾبدصخ ػهًٛخ نإلعبثخ ػهٗ عؤال أٔ ػذح أعئهخ ثؾضٛخٚ ،غت أٌ ٚشزًم ػهٗ
ٔصف نجشٔرٕكٕل يؾذد ٔأْذاف ٔاظؾخٔ ،غشق ٔيخشعبد يؾذدح ٔربسٚخ ثذء ٔاَزٓبء يؾذد ، ٍٚكًب
ٚؼزجش يششٔع انجؾش أداح يًٓخ نجُبء انًؼشفخ ٔرغٓٛم انزؼهىٔٔ ،عٛهخ نفٓى يخزهف انمعبٚب انؼهًٛخ
ٔاالعزًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ انًخزهفخ ٔصٚبدح انٕػ ٙانؼبو رغبِ ْزِ انمعبٚبٔ ،انز٘ ثذٔسِ ٚغًؼ نُب ثذؽط
األكبرٚت ٔدػى انؾمبئك انؼهًٛخ انًخزهفخٚ .ؼزجش يششٔع انجؾش أْى ٔصٛمخ ٚمذيٓب انطبنت انجبؽش نزًُؾّ
فشصخ ٚجشٍْ يٍ خالنٓب لذسرّ ٔعذاسرّ ف ٙانجؾش ػهٗ يغزٕٖ دساعزّ األٔنٛخٔ ،رنك يٍ خالل إصجبد
لذسرّ ػهٗ رٕصٛم األفكبس انًؼمذح ثٕظٕػ ٔ َمذْب ثذلخ ،ؽٛش أٌ انًمزشػ انجؾضَ ٙمطخ انجذاٚخ أل٘ ثؾش
عٛذ ٔأؽذ انًزطهجبد األعبعٛخ نهزمذو ٔنًُؼ انذساعبد األٔنٛخ يُبصت ػًم ف ٙانؼذٚذ يٍ انٓٛئبد
انجؾضٛخ.
رًبشٛب ً يغ عٛبعخ عبيؼخ انؼ ٍٛنهزًٛض ف ٙرطٕٚش انخطػ انذساعٛخ انز ٙرؾمك أْذاف انغبيؼخٔ ،رٕفٛش
رؼهٛى يجُ ٙػهٗ أعظ ػهًٛخ ف ٙعًٛغ انًغبالد انؼهًٛخ ثًٕاكجخ انزطٕس انؼبنً ٙانًزغبسع انؼًم ػهٗ
انًغزٕ ٍٛٚانًؾهٔ ٙاإللهٔ ،ًٙٛرخشٚظ غالة يؤْه ٍٛرأْٛالً ػبنٛب ً ف ٙرخصصٓى ٔرنك ػٍ غشٚك االنزضاو
ثًؼبٛٚش ػبنٛخ ف ٙانزذسٚظ ٔانجؾٕس.
ْٔب َؾٍ َعغ ث ٍٛأٚذ٘ غهجزُب دنٛم أثؾبس/يشبسٚغ انزخشط انز٘ ٚؾزٕ٘ ػهٗ انًؼهٕيبد انشئٛغخ
نًشاؽم إػذاد انجؾش/انًششٔع ٔخطٕاد رُفٛزِ ،إظبفخ إنٗ أْى انًؼبٛٚش انز ٙعٛؼزًذٌٔ ػهٓٛب ف ٙكزبثخ
ٔصٛمخ انجؾش/انًششٔع انُٓبئٛخْٔ ،زا انذنٛم ٚؼذ خالصخ عٕٓد ٔخجشاد يزشاكًخ نهغبٌ يشبسٚغ انزخشط
ٔأػعبء ْٛئبد انزذسٚظ ثبنغبيؼخ ػجش عُٕاد ػذٚذح ،فمذ رى إػذاد ْزا انذنٛم نٛزعًٍ انكضٛش يٍ
انؼًٕيٛبد انز ٙرزُبعت يغ كبفخ انزخصصبد ٔانجشايظ ف ٙانغبيؼخ ٔثبالػزًبد ػهٗ انؼذٚذ يٍ انًشعؼٛبد
ف ٙعبيؼبد ػشثٛخ ٔأعُجٛخ ،إظبفخ إنٗ خالصخ رغشثزُب انًؾهٛخ ،انز٘ َزًُٗ أٌ ٚغزفٛذ يُٓب غهجزُب
انغُٕاد انُٓبئٛخ ف ٙيخزهف انزخصصبدٔ ،أٌ ركٌٕ يشعؼٛخ ؽمٛمٛخ ٚؼزًذ ػهٓٛب انطبنت ف ٙإػذاد
ثؾضّ/يششٔػّ ٔرؼزًذ ػهٓٛب نغبٌ انًُبلشبد نألثؾبس/نهًشبسٚغ ف ٙرمٛٛى يخزهف إَٔاع أثؾبس/يشبسٚغ
انزخشط ثبنغبيؼخ.
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ْ .2ذف يششٔع انجؾش

يششٔع انزخشط ْٕ ػًم يغزمم ٚمٕو ثّ كم غبنت ػهٗ ٔعّ االعزمالل ٔاالَفشاد ثئَغبصِ ٔفك عذٔل
صيُ ٙيؾذد يذرّ عُخ دساعٛخ كبيهّ ،ؽٛش ٚمٕو انطبنت يٍ خالنٓب ثئػذاد يششٔع ثؾض ٙف ٙيٕظٕع يٍ
يٕظٕػبد فشٔع انزخصصبد انشئٛغٛخ انز ٙرٕنٗ دساعزٓب ف ٙانغبيؼخٔ ،رٕظٛف إيكبَٛبد انغبيؼخ يٍ
يكزجبد ٔيخزجشاد ْٔٛئبد رذسٚغٛخٔ ،يُٓب ٚزى رمذٚى يششٔع انجؾش ثشكهّ انُٓبئ ٙيطجٕػبًٔ ،رزى
يُبلشزّ يٍ لجم نغُخ يشكهخ يٍ يغهظ انمغى ٔٚكٌٕ األعزبر انًششف ػعٕا فٓٛبٚ .غبْى انطبنت ثشكم
كجٛش ف ٙرؾذٚذ يعًٌٕ يششٔػّ ،ؽٛش ٚؼطٗ يغبؽخ ٔاعؼخ يٍ انؾشٚخ ف ٙاخزٛبس فشػب رخصصٛب يٍ
اؽذ فشٔع دساعزّ األكبدًٛٚخ األعبعٛخ ٔ انزشكٛض ػهٔ ،ّٛرنك يٍ خالل رؾذٚذ ٔاخزٛبس ػُٕاٌ انًششٔع
ثًغبػذح األعزبر انًششف .يششٔع انجؾش ًُٚؼ انؾشٚخ انٕاعؼخ نهطبنت انز ٙرٓذف إنٗ رًُٛخ لذسارّ
انفكشٚخ ٔانؼهًٛخٔ ،يٍ َبؽٛخ أخشٖ انجؾش ٔانزؾش٘ ٔعًغ انًؼهٕيبد يٍ انًشاعغ األصٛهخ انًخزهفخ،
إنٗ عبَت انًٓبساد انزُظًٛٛخ انز ٙرزطهت ػشض األفكبس ٔرغهغهٓب ٔيُطمٛزٓب .أٌ نٓزا انًششٔع األصش
انكجٛش ػهٗ شخصٛخ انطبنت انزٚ ٙكزغت يٍ خالنٓب انضمخ ثبنُفظ ٔاالػزًبد ػهٗ انزاد ف ٙانٕصٕل إنٗ
انًؼهٕيخ يغ رؼضٚض انمذسح ػهٗ انجؾش انؼهًٔ ٙإػطبئّ انفشصخ نهزؼجٛش ػٍ رارّ ٔإثذاء آسائّٚٔ ،زٛؼ
انًششٔع أٚعب ً ػهٗ انزطجٛك انؼهً ٙانز٘ ٚغغذِ يششٔع انجؾش ٔيذٖ انًؼشفخ انُظشٚخ انًكزغجخ انزٙ
رًضم انؾصٛهخ انًؼشفٛخ نهؼهٕو انز ٙرهمبْب ف ٙانزخصصبد األعبعٛخ ف ٙانغبيؼخ ػهٗ يذٖ عُٕاد
دساعزّ .

 .3ظٕاثػ انًششٔع انجؾض ٙنهطبنت

ٚزى رمٛٛى انًششٔع يٍ خالل إثشاص انمًٛخ انًٕظٕػٛخ نهًششٔع يٍ لجم انطبنت يغ يشاػبح انًمبٛٚظ
انزبنٛخ -:

 االرفبق يغ انًششف ػهٗ يٕظٕع انًششٔع.
 اػذاد يمزشػ يكزٕة نهغذٔل انضيُ ٙنهًششٔع نٛزى انًٕافمخ ػه ّٛيٍ لجم االعزبر انًششف ٔنغُخ
انًشبسٚغ ثؼذ اكزًبنّ .
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االؽزفبظ ثغغم االعشاءاد انٕٛي( ٙاالعجٕػٔ ) ٙانًؾبفظخ ػهٗ كبفخ انٕصبئك ٔ ،انًًٓبد ،
ٔكزت ٔأساق انًؼًم (انًخزجش )  ،ثًب ف ٙرنك االػًبل ٔانُشبغبد انًزؼهمخ ثبنًششٔع .
اعزكًبل يششٔع انزخشط ٔ ،ادساط كبفخ انًالؽظبد ٔانزؼهٛمبد انٕاسدح يٍ لجم يششف انًششٔع
 /اػعبء انهغُخ .
رمذٚى ػشض ػٍ انًششٔع ٔ ،انًُبلشخ انشفٓٛخ نكبفخ عٕاَت انًششٔع ايبو انهغُخ انًخزبسح .
دسعخ أًْٛخ انًشكهخ انز ٙػبنغٓب.
يذٖ صؾخ انؾهٕل انز ٙالزشؽٓب.
صذٖ انُزبئظ انز ٙرٕصم إنٓٛب.
أًْٛخ انزٕصٛبد انُبعًخ يٍ َزبئظ يششٔع انجؾش.
انزأكذ يٍ عاليخ اعزخذاو انًشاعغ األصٛهخ ٔارجبع األعبنٛت انؼهًٛخ ف ٙانجؾش.
انزأكذ يٍ عاليخ انزؼبيم يغ فشظٛبد انجؾش ٔإػطبء انؾهٕل انًُطمٛخ.
انزأكذ يٍ عاليخ اعزؼشاض انًٕظٕع ٔرغطٛزّ نغًٛغ عٕاَجّ.
انزأكذ يٍ عاليخ انصٛبغخ ٔانزؼجٛش ٔانزٕصم إنٗ انُزبئظ.
يشاػبرّ نأليبَخ انؼهًٛخ ٔؽمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ.
رًهكّ انهغخ ٔرطٕٚؼٓب ف ٙصٛبغخ يب رٕصم ان ّٛيٍ َزبئظ.

 .4انزغغٛم نهًششٔع
ٌسمح بالتسجٌل لمشروع التخرج للطالب الذٌن انهوا السنة الثالثة بنجاح فمط .

 .5انغذٔل انضيُ ٙنًزطهجبد
مشروع التخرج

تتمدم االعمال والمتطلبات الخاصة بمشروع التخرج وفما ً للجدول الزمنً التالً فً السنة الدراسٌة
المكون من  03اسبوع دراسً :
 من بداٌة االسبوع االول الى نهاٌة االسبوع الثالث :
التسجٌل على المشروع وتثبٌت اسماء الطلبة المسجلٌن فً المشارٌع وتعٌٌن مشرف لكل مجموعة
والرار افكار مشارٌع التخرج من لبل مجلس المسم والكلٌة .
 نهاٌة االسبوع الخامس (اي خالل االسبوع الرابع والخامس ):
ٌموم كل طالب (او مجموعة ) بعرض فكرة المشروع امام زمالئهم فً حلمة نماشٌة  ,ومنالشتها معهم ,
خالل مدة  51دلٌمة لكل مشروع .
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 نهاٌة االسبوع السادس عشر :
ٌمدم الطالب (او المجموعة ) حلمة نماشٌة من المشروع ٌشتمل على :
 فكرة المشروع .
 اهمٌته .
 الدراسات السابمة Literature Review
 الجزء النظري .
 نهاٌة االسبوع العشرون :
ٌمدم كل طالب (او المجموعة ) تمرٌرا مفصالً ٌكون مبٌنا ً على اساس التمرٌر الممدم فً نهاٌة االسبوع
السادس عشر  ,وٌراعى فٌه ماٌلً :
ٌ رتب التمرٌر وفما ً لما هو مبٌن فً هذا النظام لتمرٌر مشروع التخرج  ,بحٌث ٌشتمل على
جمٌع الفصول التً ٌشتمل علٌها تمرٌر مشروع التخرج فً صورته النهائٌة .
 جمٌع االعمال واالنشطة غٌر المكتملة للفصول المتمدمة فً التمرٌر توصف بشكل مفصل فً
اماكنها وتذكر معها توارٌخ اكمالها وفما ً لخطة العمل.
 تجري التعدٌالت الالزمة وفما ً لتعلٌمات مدرس المساق بالتشاور بٌن الطالب ومشرفٌهم .
ٌ ضاف الى التمرٌر ملحك خاص بالصعوبات المتولعة خالل تنفٌذ المشروع وكٌفٌة االعداد
للتغلب علٌها  ,بما فً ذلن اٌة مساعدات مطلوبة من الجامعة وهٌؤتها التدرٌسٌة .

 .6رغٛٛش فكشح انًششٔع
ال ٌجوز للطالب (او المجموعة ) حتى موافمة المشرف على المشروع ان ٌغٌر فكرة المشروع او تشكٌلة
مجموعة العمل اطاللا ً بعد نهاٌة االسبوع الثامن من الفصل الدراسً العادي ,فً حالة تعطل المشروع ألي
سبب وعدم تمكن الطالب (او المجموعة ) من استكماله .

 .7انزغهٛى انُٓبئٔ ٙيٕاػٛذ انًُبلشبد
ٌكون موعد التسلٌم النهائً لمشروع التخرج والتمارٌر المكتملة لمشارٌع التخرج هو الٌوم االخٌر من
االسبوع التاسع والعشرون للفصل الدراسً العادي (اي لبل اسبوع واحد كامل من موعد بدء امتحانات
نهاٌة الفصل )  ,وال تمبل اٌة مشارٌع بعد هذا الموعد أٌا ً كانت االسباب .
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 .8انزمٛٛى
ٌكون تمٌٌم الطالب لمشروع التخرج وفما ً لالستمارات المبٌنة فً هذا النظام  ,بحٌث تكون العالمة مكونة
مما ٌلً :
 %23تحددها لجنة المنالشة .
ٌ %03حددها االستاذ المشرف على المشروع.

 .9دٔس االعزبر انًششف
االستاذ المشرف هو عضو من أعضاء هٌئة التدرٌس االكادٌمٌة  ,وممن لدٌهم الخبرة فً موضوع
المشروع  ,تشمل المسإولٌات الرئٌسٌة لألستاذ المشرف على سبٌل المثال ولٌس الحصر  ,ما ٌؤتً :
ٌ -5عرض االستاذ المشرف لائمة بالمواضٌع على الطالب .
ٌ -2مدم االرشاد المطلوب والذي ٌتمثل فً تمدٌم النصح  ,والمساعدة للطالب فً تخطٌط ,واعداد ,وتطوٌر ,
وانجاز المشروع .
ً
ٌ -0رتب االمور مع الدوائر والمإسسات داخل وخارج الجامعة للطالب الذٌن ٌجرون ابحاثا خارجٌة ان لزم
االمر وفً حالة توفر ذلن .
 -0ترتٌب اللماء بشكل منتظم مع الطالب والعمل معه على مشروعة.
 -1منالشة الممترح  ,ومن ثم المشروع  ,والصعوبات التً لد تواجه الطالب خالل العمل بالمشروع .
 -2متابعة تمدم الطالب فً عمله  ,مع موافاة رئٌس لجنة المشارٌع بتمارٌر منتظمة عن تمدم عمل الطالب ,
وبالنسبة للمشروع الذي ٌستمر لفصلٌن ٌ ,جب اعداد تمرٌر واحد فً كل شهر ,ولكن فً حالة عدم تحمٌك
الطالب ألي تمدم فً العمل فٌجب على االستاذ المشرف والطالب ورئٌس لجنة المشارٌع ان ٌجتمعوا ألخذ
االجراء الالزم  ,واما فً حالة عدم موافمة االستاذ المشرف على العمل الممدم من الطالب فٌجب ابالغ
اللجنة بذلن االمر التخاذ االجراء المناسب بهذا الشؤن .
 -7مراجعة كافة االستمارات المطلوبة والمتعلمة بالمشروع والتولٌع علٌها .
 -8تمدٌم االرشاد للطالب حول معاٌٌر البحث االكادٌمً  ,وتمدٌم النصح إلٌهم بشؤن التنسٌك المبكر مع
المكتبة لمراجعة كافة المراجع والمصادر المطبوعة المتعلمة بالبحث  ,والتنبٌه لالحتٌاج الى تحلٌل احصائً
فً النتائج النهائٌة وتسلٌط الضوء على األمانة العلمٌة فً االلتباس العلمً من المراجع..
 -9الموافمة على وثٌمة المشروع المكتوبة بعد مراجعتها ,وتمدٌم التوصٌة بشؤنها  ,ومن ثم عرضها على
اعضاء لجنة المشروع
 -53إعالم لجنة المشارٌع بؤٌة تغٌٌرات فً المشروع .
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 .11دٔس سئٛظ نغُخ انًشبسٚغ
رئٌس لجنة المشارٌع هو المسإول عن ادارة فعالٌات المشروع كما ٌؤتً :
 -5تحدٌد مبادئ المشارٌع ,والشروط  ,والضوابط  ,واالحكام الخاصة  ,او غٌرها من الوثائك المحددة
والالزمة لمشروع التخرج .
 -2اطالع اعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌشرفون على الطالب بآخر المستجدات على االستمارات واالجراءات.
 -0تمدٌم التوصٌات والممترحات لتلبٌة اهداف مشارٌع التخرج وجداولها الزمنٌة لدى المسم اعتمادا ً على
التمٌٌم السنوي و واالستبٌانات  ,وبرامج تمٌٌم مشارٌع التخرج .
 -0اجراء الترتٌبات الالزمة للٌوم البحثً لدى المسم والذي ٌعرض فٌه جمٌع الطالب اعمالهم .
 -1التحضٌر للعرض النهائً للمشارٌع  ,والمنالشة الشفهٌة  ,واالعالن عن الجدول الزمنً للعروض  ,مع
اتخاذ التدابٌر الالزمة لحجز الماعة ... ,الخ.
 -2تمدٌم التمرٌر النهائً حول المشارٌع .

 .11دٔس نغُخ انًشبسٚغ
ٌ -5جب ان تتضمن لجنة المشارٌع ثالثة اعضاء على االلل .
ٌ -2جب ان ٌكون اعضاء لجنة المشارٌع على معرفة بآلٌات االمتحان باإلضافة الى موضوع البحث.
 -0من المسإولٌات الرئٌسٌة للجنة المشارٌع المٌام بتمٌٌم المشروع  ,واعداد تمرٌر التمٌٌم الخاص بعمل
الطالب مع اشارة واضحة اذا تمت الموافمة على المشروع  ,وأال فٌنبغً ذكر التعدٌالت الضرورٌة فً حال
عدم الموافمة علٌة ٌ .تحتم تولٌع جمٌع االستمارات الرسمٌة المرتبطة بإكمال متطلبات البحث بما فً ذلن
االمتحان النهائً  ,وذلن من لبل جمٌع أعضاء اللجنة .
ٌ -0نبغً على اللجنة ان تجتمع بإجمالً ثالث مرات  ,ذلن من اجل الموافمة على المشروع ,لمتابعة تمدم
سٌر العمل ,وإلجراء االمتحان النهائً .
 -1ضرورة تسجٌل محاضر اجتماعات اللجنة .
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 .12كٛفٛخ ػشض انجؾٕس انًُبلشخ
 عن طرٌك االلماء ()Oral Presentation
 عن طرٌك الملصمات ()Posters

 .5طرٌمة االلماء ()Oral Presentation
 عرض تمدٌمً ( )power pointوٌشترط ان ٌكون الخط واضحا ً والوان الخلفٌات متناسمة .
 مدة العرض ( )53دلائك لأللماء  )1( +دلائك للنماش
المواصفات المطلوبة فً العرض التمدمً :
 استهالله بعنوان البحث  ,واسم المشارن  ,ومكان دراسته .
 تمسٌم محتوٌات العرض بحٌث تشمل  :العنوان  ,الممدمة  ,مشكلة الدراسة  ,اهداف الدراسة  ,مواد
وطرق البحث  ,النتائج  ,المنالشة  ,الخالصة  ,المراجع العلمٌة .
 اختصار عناوٌن االشكال والجداول لدر االمكان وان تتضمن االشكال والجداول تفصٌالت غٌر ضرورٌة .
 وضوح الكتابة علٌه وان تكون الوان خلفٌات متناسمة .
 .2طرٌمة اعداد الملصمات ()Posters
 وضوح الكتابة علٌه بحٌث ٌمكن لراءتها من بعد 2م.
 استهالله بعنوان البحث  ,واسم المشارن  ,ومكان دراسته .
 تمسم محتوٌاته بحٌث تشمل العنوان  ,الممدمة  ,مشكلة الدراسة  ,اهداف الدراسة  ,وطرق
البحث  ,النتائج  ,المنالشة  ,الخالصة  ,المراجع العلمٌة .
 تختصر المادة العلمٌة المكتوبة فٌه لدر االمكان بحٌث تمدم معلومات مفٌدة  ,ومركزة .
 اختصار عناوٌن االشكال والجداول لدر االمكان  ,وان تتضمن االشكال والجداول تفصٌالت غٌر
ضرورٌة .
 سٌتم توفٌر لوحات جدارٌة او لوحات لائمة ٌثبت علٌها الملصك بحجم مناسب  ,كؤن ٌكون A0
 ,وٌراعى ان ال تتجاوز ابعاده 5م*5م .
ٌ مكن وضع اٌة معلومات خاصة بالبحث او اسم المشارن به فً مغلف ٌثبت على احد اطراف
اللوحة .
ٌ حضر المشارن الملصمات معه الى مولع العرض .
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ٌثبت المشارن الملصمات فً المكان المحدد على اللوحات  ,وٌستخدم لهذا الغرض تجهٌزات
سٌتم توفٌرها بالمرب من اللوحات .
ٌجب عرض الملصمات خالل الفترة الزمنٌة المخصصة لذلن  ,مع حضور المشارن بجانب
ملصمه خالل االولات المحددة حسب خاص .
ٌنزع المشارن ملصمه بعد فترة انتهاء الفترة المحددة لعرضه مباشرة .
ٌمكن اصطحاب نسخ اضافٌة من الملصك لتمدٌمها لمن ٌطلبها

استمارة مقرتح مشروع حبث التخرج

اعى انًششف :

انزٕلٛغ :

اعى سئٛظ انمغى :

انزٕلٛغ :

ػُٕاٌ انجؾش يمزشػ ثبنهغخ انؼشثٛخ :

) 1. Title of the Proposed project (No abbreviations in the title

2. Introduction and Hypothesis of the Study .

3. Aims of the study
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4. Materials and Methods

رشفك االٔساق ارا دػذ انعشٔسح .

اجلدول الزمين ملشروع التخرج

االعشاء

انًٕػذ انُٓبئ ٙنزغهٛى انًششٔع انؾض ( ٙرغهٛى انجؾش انُٓبئٙ
نهزمٛٛى )
انؼشض انشفٓٔ ٙيُبلشخ انًششٔع

يششف يششٔع ثؾش انزخشط

انٕلذ انًمزشػ  /انشٓش

ثذاٚخ شٓش اٚبس

انزٕلٛغ
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ٔسلخ رمذو اعشاءاد يششٔع انزخشط
الموضوع :

اسم الطالب :
االستاذ المشرف :

من خالل ما يرد ادناه ستحفظ نسخة من سجل األعمال التي تقدمها والخاصة بالمشروع  .وعندما
تلتقي بمشرفك اطلب منه مشكورا االطالع عليها وتوقيعها مع التاريخ  ,ومن ثم حفظ نسخة لك
ونسخة اخرى لألستاذ المشرف .
التاريخ  /الوقت المبذول

وصف لما قمت به

المصادر المستخدمة

الخطوة التالية في الخطة

هل انت مستمر في مواكبة الجدول الزمني الذي وضعته؟

ما هي المشاكل التي واجهتك ؟

توقيع الطالب

التاريخ

توقيع االستاذ المشرف

التاريخ
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ػُٕاٌ انًششٔع .......................................................................................................................
………………………Project Title…………………………………………………….
اعى انًششف ػهٗ انًششٔعSupervisor….................................................................................
انؼُٕاٌ :

Address:

ْبرف :

Phone:

انجشٚذ االنكزشَٔ: ٙ

Email:

انذسعخ انمصٕٖ

اعى انطبنت:

يؼبٛٚـــــــــــــــش انزمٕٚى

انزضاو انطبنت ثبنًٕاػٛذ ٔرُفٛز انًٓبو انًطهٕة يُّ .

10

رغًٛغ انًششٔع يٍ انُبؽٛخ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔيذٖ اكزًبل رُفٛزِ

10

فٓى انطبنت نًٕظٕع انًششٔع ٔانًبيّ ثكم عٕاَجّ

10

غشٚمخ رٕصٛك انًششٔع يٍ نغخ ٔرغهغم ٔيُطك ٔاكزًبل ٔرفصٛم
انًششٔع

10

انًغًٕع انؼبو نزمٛٛى انًششف

% 40
االعى

انًششف ػهٗ انًششٔع

انزٕلٛغ
انزبسٚخ

انذسعخ انفؼهٛخ
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تقييم مشروع التخرج من قبل اللجنت املشرفت يف جلست املناقشت
ػُٕاٌ انًششٔع .......................................................................................................................
انًششف …………………………..…………………………………………………….
اعًبء غهجخ انًششٔع

د
1
2
3
4
د

رٕصٛك انًششٔع

1
2
3
4
5
6
7

يغزٕٖ انهغخ انًغزخذيخ ف ٙانزٕصٛك
يذٖ يطبثمخ انزٕصٛك نهًٕاصفبد انًطهٕثخ
يطبثمخ انزٕصٛك نًب َفز فؼهٛب ً ػهٗ اسض انٕالغ
شًٕنٛخ انزٕصٛك نكبفخ انغٕاَت انًٕظٕع
رٕفش انًخططبد ٔانشعٕو انزٕظٛؾٛخ ف ٙانزٕصٛك
رٕفش انًمذيبد انُظشٚخ نهًٕظٕع
رٕفش انًشفمبد انًطهٕثخ يٍ ثشايظ ٔإَغبصاد
يغًٕع رمٛٛى رٕصٛك انًششٔع

د

اداء غهجخ انًششٔع

1
2
3
4

اعهٕة انؼشض ٔغشٚمخ انزمذٚى اصُبء انًُبلشخ
دلخ االعبثبد ػهٗ اعئهخ انهغُخ
يطبثمخ انؼًم انًُفز نهًزطهجبد
اعزٛؼبة انطبنت نًب َفز يٍ ػًم
يغًٕع انؼبو نزمٛٛى انهغُخ

د
1
2
3
4

اعًبء اػعبء انهغُخ

انذسعخ
يٍ
3
3
4
4
2
2
2
20
انذسعخ
يٍ
10
10
10
10
40

انًُبلش
االٔل

انًُبلش
االٔل

انًُبلش
انضبَٙ

انًُبلش
انضبَٙ

انٕظٛفخ
سئٛظ انهغُخ
ػعٕ
ػعٕ
يششف انجؾش

انًُبلش
انضبنش

انًُبلش
انضبنش

انًغًٕع

انًغًٕع

انزٕلٛغ
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التقييم النهائي ملشروع حبث التخرج

ػُٕاٌ انًششٔع .......................................................................................................................
………………………Project Title…………………………………………………….
اعى انًششف ػهٗ انًششٔعSupervisor….................................................................................

Final Grades
اعًبء غهجخ انًششٔع

رمٛٛى انًششف
() Marks 40

رٕصٛك انًششٔع اداء غبنت انًششٔع
() Marks 40
() Marks 20

انًغًٕع
انكهٙ

1
2
3
4
5
6

ػعٕ

ػعٕ

سئٛظ انهغُخ االيزؾبَٛخ انفشػٛخ
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Checklist for Student Oral Presentation

This checklist is meant to guide you in preparation for a successful oral
presentation of your graduation project:






Introduce yourself to panel members
State the type of project you did.
Describe, in detail, the procedures you followed in completing your project.
Explain what you learned while completing your project.
Describe how your project has impacted your personal growth.

Conclude your presentation by asking the panel members for questions

The Oral Presentation will be Judged on The Basis of The
Following Categories
a.

Content, which includes
1.) 15 minute minimum presentation
2.) Supporting information
3.) Conclusions
4.) Importance, value, or impact of
the project
5.) Sources of information
6.) Vocabulary relevant to the topic

b.

Effective speaking, which includes
1.)
2.)

Presenting one’s self with poise
Maintains consistent eye contact with the
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review panel
3.) Enunciates clearly
4.) Varies tone, volume, and speed to enhance
presentation
5.) Speaks alone, without the aid of an
interpreter
c.

Organization
1.) Is appropriate to the study
2.) Use of an engaging beginning and
thought fending
3.) Supports a clear idea
4.) Flows smoothly from one idea to the next

d.

Visual Media
1.)
2.)
3.)
4.)

Effective use of graphic design
Communicates significant information
Clearly, accurately, and precisely
communicates Information
Photos should be mounted on poster
board, Organized in an album, or
placed in a computer/slide presentation
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GRADUATION PROJECT PROPOSAL
Student Name_______________________________________________________
Student ID:______________ Grade: __________ Email: -----------------------------Project: -----------------------------------------------------------------------------

Project goal: (Why did you choose this particular project? What do you plan to learn from this
experience?) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Student Signature ______________________________________________________________
Project coordinator signature _________________________________________________________
For project committee:
Approved with conditions□
Rejected□
Approved□
Comments ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Committee Chair Signature ---------------------------------------------Date ______________________________________
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Project Activity Log
 نًششٔع انجؾشٙانُشبغ االعجٕػ

Date

Time

Activates/ Explanations

spent
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