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تًهٍذ:
ٔظشا ٌىث١ش ِٓ اٌزغبؤالد اٌز٠ ٟطشزٙب اٌطبٌت لشة ثذءٖ فِ ٟششٚع اٌزخشج ٚ ،ر١غشا ػٍ١هٗ  ٚػٍه ٝأػؼهبء
ٌدٕخ اإلششاف ،رُ رد١ٙض ٘زا اٌذٌ ً١اٌز٠ ٞدّغ ف ٟطفسبرٗ أُ٘ ِب ٠سزبخٗ اٌطبٌت ٌٍجذء فِ ٟشهشٚػٗ  ٚوهزٌه
أُ٘ ِب ٠سزبخٗ ٌّٕبلشخ اٌّششٚع.
ز١ث اخزٙذٔب ف ٟردّ١غ أُ٘ ٘زٖ إٌمبؽ ثأعٍٛة ع١ِ ٚ ًٙغش ،عبئٍ ٓ١اٌّ ٌٝٛػض ٚخً أْ ٠دؼٍٗ ٚعٍ١خ ِغبٔذح
ٌطٍجزٕب ٌ ٚضِالئٕب اٌّسبػش ٓ٠ف ٟشز ٝاٌدبِؼبد  ٚاٌىٍ١بد.
ٔ ٚظشا ئٌ ٝأْ ٘زا اٌذٌ٠ ً١ؼزجهش ػّهً ثشهش ٞأوثهش ِهب ٠ىهِ ْٛؼهشعخ ٌٍخطهأ  ٚاٌغه ،ٛٙفإٔهب ٔشزهت ثه سائىُ ٚ
رؼٍ١مبرىُ ٚاعزفغبسارىُ ػٍ ٝاٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚاٌخبص ثأِ ِٓ ٞؼذ ٞاٌذٌ ٚ ،ً١ثبسن هللا ف١ىُ.

أوال :يمذيت ػبيت
ِششٚع اٌزخشج ٘ ٛرطج١هك ِؼهٙ٠ ٓ١هذف ٌزمهذ ُ٠زهً رىٌٕٛهٛخٌّ ٟشهىٍخ زم١م١هخ فه ٟأِ ٞدهبي وهبْ فه ٟز١برٕهب
ثٙذف رمٍ ً١اٌّدٛٙد  ٚاٌٛلذ  ٚاٌّبي اٌّغزخذَ ف ٟزٍٙب ثبٌطشق اٌزمٍ١ذ٠خ أ ٚاٌ١ذ٠ٚخٚ ،غبٌجهب ِهب ٠ىه ْٛأعهٍٛة
اٌسً ِجزىش ِٓ خالي رخط١ؾ عٌٍٍ ُ١مذساد ٌٍٛٚلذ  ٚاٌدٙذ.
وّب ّ٠ثً ِششٚع اٌزخشج اخزجبسا زم١م١ب ٌٍطبٌت ئر ٠ىشف ػٓ لذساد اٌطٍجخ ف ٟرسٍ ً١اٌّشبوً ٚاثزىبس زٍهٛي
خذ٠ذح ٌٙب ِٓ خالي اٌّٙبساد اٌز ٟاوزغجٙب خالي عٕٛاد دساعزٗ ،عٛاء ػهٓ ؽش٠هك رظهِّ ُ١شهشٚع ثشِدهٟ
( )Software applicationأِ ٚبد )Hardware application( ٞاػزّبدا ػٍ ٝاٌّغبلبد اٌزخظظ١خ اٌزٟ
أرُ دساعزٙب لجً اٌٛطٛي ٌّغبق ِششٚع اٌزخشجِ ،غ زبخزٗ الوزغبة اٌّض٠ذ ِهٓ اٌّٙهبساد ِهٓ غ١هش دساعهزٗ
اٌدبِؼ١خ ز١ث ٠ؼزجش ِششٚع اٌزخشج ردشثخ فؼٍ١خ ِّٙخ ٌٍطبٌت رىِ ْٛمذِهخ ٌٍس١هبح اٌؼٍّ١هخ ٌهٗ ثؼهذ اٌزخهشج ئر
٠ؼزّذ اٌطبٌت ف ٟػًّ اٌّششٚع ػٍ ٝئثذاػٗ اػزّبدا وٍ١ب.
ٚوبْ ِٓ اٌٌّ ُٙزغ ً١ٙأِٛس اٌطٍجهخ ٌٚشفهغ خهٛدح ِٕزدهبد اٌّشهبس٠غ أْ ٠مغهُ ِشهشٚع اٌزخهشج ػٍه ٝاٌفظهٍٓ١
اٌذساعهه ٓ١١اٌغههبثغ ٚاٌثههبِٓ (ٌٍجىههبٌٛسٛ٠ط) ز١ههث ٠مهه َٛاٌطبٌههت فهه ٟاٌفظههً اٌغههبثغ ثزمههذ ُ٠اٌّههبدح إٌظش٠ههخ ِههٓ
اٌّششٚع ِ ٟ٘ ٚب رٍ ٟاخز١بس اٌفىشح  ٚاٌٍغخ  ٚث١ئخ اٌؼّهً  ٚرسذ٠هذ اٌّشهشف ،أِهب فه ٟاٌفظهً اٌثهبِٓ ٠مهذَ ف١هٗ
اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٌٍّششٚع "اٌزطج١ك اٌؼًّ  ٚاٌزدبسة" .ثّٕ١ب ٠جذأ ؽبٌت اٌذثٍ َٛثبٌزؼبًِ ِغ ِششفٗ  ٚاٌجسث ػهٓ
فىشح ٌّششٚػٗ ف ٟاٌفظً اٌثبٌث د ْٚرغد ً١اٌّغبق  ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ِغ ِٕغك اٌّشبس٠غ.
ٙ٠ٚذف ِششٚع اٌزخشج ئٌ ٝاٌزأوذ ِٓ أْ اٌطبٌهت لهبدس ػٍه ٝرطج١هك اٌّٙهبساد ٚاٌّؼهبسف اٌزه ٟزظهً ػٍٙ١هب
خالي دساعزٗ اٌدبِؼ١خ ثبٌىٍ١خ ف ٟظً رٛفش إٌظر ٚاإلسشبد ِٓ اٌّششف ػٍِ ٝشهبس٠غ اٌزخهشج ٠ ٚدهت ػٍهٝ
وً ؽبٌت اِ ٚدّٛػخ ِٓ اٌطالة رمً ػٓ  3ؽالة رمذِ ُ٠ششٚع ِغزمً ِب ٌهُ رهشٌ ٜدٕهخ اٌّشهبس٠غ أْ ٠مهذَ
ثؼغ اٌطالة ِششٚع ٚازذ ِشزشن.

وػًىيب َستطٍغ أٌ َهخص أهذاف يشزوع انتخزج فً يب ٌهً-:
0ــ اٌزأوذ ِٓ أْ اٌطبٌت اٌخش٠ح لبدس ػٍ ٝاعزخذاَ ِؼبسفٗ ٚلذسارٗ اٌىزبث١خ ٚاٌخطبث١خ ٚاٌجسث١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ.
2ـــ ئػطبء فشطخ ٌٍطبٌت ٌزطج١ك ِب رؼٍّٗ ٚرٕف١ز رٌه ػٍ ٝأسع اٌٛالغ.
3ـــ ئػطبء اٌطبٌت فشطخ ٌزطج١ك أخالل١بد إٌّٙخ لجً اٌزسبلٗ فؼٍ١ب ثبٌؼًّ.
ِ -4ههٕر اٌطبٌههت اٌفشطههخ ٌالعههزفبدح ِههٓ خذِههخ اإلٔزشٔ هذ  ٚاٌّظههبدس ارخههشٌٍ ٜسظههٛي ػٍهه ٝزٍههٛي ٌههجؼغ
اٌؼثشاد اٌز ٟع١مبثٍٙب ف ٟاٌّششٚع.
ِّ -5بسعخ اٌطبٌت ٌىبفخ اٌّٙبساد اٌز ٟرؼٍّٙب ف ٟرخظظٗ ِغ االعزضادح ف ٟثٕبء رطج١هك وبِهً٠ ،إٍ٘هٗ ٔغهج١ب
ٌخٛع اٌس١بح اٌؼٍّ١خ.

ثبٍَــب :شزوط تسدٍم يسبق يشزوع انتخزج
٠دت ػٍ ٝوً ؽبٌت أٔ ٝٙاٌّزطٍجبد اٌغبثمخ ٌّششٚع اٌزخشج زغت اٌخطخ اٌذساع١خ أْ ٠ظجر ٌذ ٗ٠رظٛس
ٚؽش٠مخ طس١سخ ف ٟاخز١بس ِششٚع اٌزخشج ٚخبطخ ثؼذ ئٔٙبئٗ ٌغبٌج١خ ِغبلبد اٌزخظضٕ٘ٚ ،ب ٠دت ػٍٝ
وً ؽبٌت أْ ٠م َٛثبخز١بس ِششٚع اٌزخشج ٚفك ارعظ اٌز ٟع١زُ رٛػ١سٙب فّ١ب ٔ ِٓ ٍٟ٠مبؽ.

ثبنثب :انفكزة األَسب نهطبنب:
 -0أْ رٕزّ ٝاٌفىشح ٌّدبي ِّزغ ثبٌٕغجخ ٌٍطبٌت.
 -2أْ ٠زٛفش ٌٍفىشح ِششف ِزخظض فٙ١بٌ ،ذ ٗ٠اٌّؼشفخ اٌد١ذح فِ ٟدبي اٌسً اٌّمزشذ (اٌٍغخ  ،اٌؼٍُ).
 -3أْ ٠زٛفش اٌٛلذ اٌىبف ٟإلٔدبص٘ب.
 -4أْ رزٛفش اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ اٌالصِخ إلثشاصٖ ئْ ٌضَ (وششاء أدٚاد ِ ٚؼذاد أز١بٔب).
 -5أْ رزٛفش اٌّٛاسد (اٌؼٍّ١خ ،اٌّٙبس٠خ) اٌالصِخ إلٔدبصٖ.

رابؼب :صفبث فكزة انًشزوع انًمبىنت:
٠سك ٌٍدٕخ اٌّشبس٠غ أْ رمجً أ ٚرشفغ أ ِٓ ٞارفىبس اٌّمذِخ ِٓ اٌطٍجخ ،ز١ث ٠زُ دساعزٙب ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ
ثؼؼٙب زغت اٌششٚؽ اٌزبٌ١خ:
 .0رّثً اٌفىشح زال ٚالؼ١ب ِّىٕب ٌّشىٍخ ٠ؼبِٕٔٙ ٝب اٌّدزّغ.
 .2أْ ٠ى ْٛاٌسً اٌّمزشذ زال خذ٠ذا ٌُ ٠غجك ٌٗ ازذ ِٓ لجً ف ٟاٌى١ف١خ أ ٚاٌفىشح.

 .3أْ رشزًّ اٌفىشح خضء اثذاػ١ب ػٍ ٝارلً ف ٟازذ خٛأجٗ (اٌزظّ ،ُ١اٌفىشح ،ؽشق اٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد)
 .4أْ ال ٠ى ْٛاٌّششٚع ٔظش ٞفمؾ دٚ ْٚخٛد رطج١ك ػٍّ.ٟ
 .5أْ ال ٠ى ْٛاٌّششٚع رمٍ١ذا ٌفىشح ِٛخٛدح ِغجمب د ْٚاٌم١بَ ثأ ٞرط٠ٛش ػٍٙ١ب .
 .6أْ ٠سزشَ اٌّششٚع اٌمٚ ُ١ارخالق اإلعالِ١خ ٚػبداد ٚل ُ١اٌّدزّغ اإلعالِٚ ٟأخالل١بد إٌّٙخ.
 .7أْ ال ٠زدبٚص ػذد اٌطالة اٌّشزشو ٓ١ف ٟاٌّششٚع اٌٛازذ ثالثخ ؽٍجخ ئال ف ٟزبالد اعزثٕبئ١خ ٛ٠افك
ػٍٙ١ب ارعزبر اٌّششف ػٍ ٝاٌّششٚع ٌٚدٕخ اٌّشبس٠غ .
يهحىظــت٠ :دت ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠سظً ػٍِٛ ٝافمخ وزبث١خ ِٓ اٌّششف لجً اٌجذء ثبٌّششٚع .

خبيسـب :طزٌمت اختٍبر انًشبرٌغ و انؼًم فٍهب:
أوال :انًزحهت األونى (انفصم لبم األخٍز)
٠ .0م َٛوً ؽبٌت ف ٟارعجٛع اٌثبٔ ٟثزمذِ ُ٠مزشذ ِششٚع ٌّٕغك اٌّشبس٠غ (يزفك  - 1فىشح ِىٔٛخ ِٓ
طفسخ ٚازذح رسز ٜٛػٍ ٝؽج١ؼخ اٌّشىٍخ  ٚاٌسً ،فش٠ك اٌؼًّ ،فىشح اٌؼًّ ،اٌٍغخ اٌّغزخذِخ ٚثٕ١خ
اٌؼًّ).
٠ .2زُ رم ُ١ارفىبس ِٓ ٌدٕخ اٌّشبس٠غ ف ٟغؼ ْٛارعجٛع اٌثبٌث  ٚرٛص٠غ اٌّشبس٠غ ػٍ ٝاٌطٍجخ ٚئػالْ
رٌه ِٓ خالي اٌّٛلغ اٌشعٌٍّ ٟمغُ.
 .3اٌطالة اٌز٠ ٌُ ٓ٠زوش أعّبئ٠ ُٙمِٛٛا ثّشاخؼخ ِٕغك اٌّشبس٠غ خالي ارعجٛع اٌثبٌث إلػطبئ ُٙفىشح
رٕبعج.ُٙ
٠ .4زُ رٛص٠غ اٌّدّٛػبد ػٍِ ٝششف ٓ١زغت اٌزخظض ٚاٌشغجخ ٠ٚجذأ اٌؼًّ ف ٟاٌّششٚع ِجبششح ِٓ
ارعجٛع اٌثبٌث ثبخزّبع ث ٓ١اٌّدّٛػخ  ٚاٌّششف اٌّخزض.
 .5رٕز٘ ٝٙزٖ اٌّشزٍخ ف ٟارعجٛع اٌشاثغ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساع ٟارٚي ،ثزمذِ ُ٠ب :ٍٟ٠
 .iرسذ٠ذ ٌغخ  ٚث١ئخ اٌؼًّ ٚاٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ.
 .iiرسذ٠ذ اٌدذٚي اٌضِٕ ٟإلٔدبص اٌّطٍٛة.
 .iiiردّ١غ اٌج١بٔبد ٚرسٍ ً١إٌظبَ.
 .ivرظّ ُ١إٌظبَ (اٌٛاخٙبد ،لٛاػذ اٌج١بٔبد).
 .vإٌغخخ ار ِٓ ٌٝٚاٌزٛث١ك.

ثبٍَب  :انًزحهت انثبٍَت (انفصم األخٍز)
ف٘ ٟزٖ اٌّشزٍخ رغزّش اٌّدّٛػبد ِغ اٌّششف ٓ١اٌز ٓ٠رُ رخظ١ظ ٌُٙ ُٙف ٟاٌّشزٍخ ار ٌٝٚز١ث ٠زُ
اعزىّبي اٌّششٚع ِٓ خالي اٌزشو١ض ػٍ ٝئٔدبص اٌدضء اٌؼٍِّ ٟغ ِزبثؼخ اٌؼًّ ػٍٍِ ٝف اٌزٛث١ك ثس١ث ٠زُ
رغٍ ُ١اٌّششٚع وبِال (اٌزٛث١ك  +اٌزطج١ك) ف ٟارعجٛع ارخ١ش "اٌشاثغ ػشـش".

سبدسـب :انؼُبصز األسبسٍت نهًشبرٌغ:
٠زىِ ْٛششٚع اٌزخشج ِٓ ػٕظش ٓ٠أعبعّ٘ ٓ١١ب-:
 .0تمزٌز انتىثٍك انُظزي ٛ٘ٚ :ػجبسح ػٓ ششذ رفظٔ ٍٟ١ظش ٞػٓ اٌّششٚع ِٛثك ثطشق ػٍّ١خ
ٚاػسخ ٠ٚسز٘ ٞٛزا اٌزمش٠ش ػٍ ٝاٌٙذف اٌؼبَ ِٓ اٌّششع ٚؽش٠مخ رسم١مٗ ٚؽشق خّغ اٌّؼٍِٛبد ٚ
رسٍ ً١اٌّشىٍخ ٚإٌز١دخ إٌٙبئ١خ اٌزٚ ٟطً ئٌٙ١ب اٌطبٌت .
 .2انُظبو (انتطبٍك انؼًهً) ٛ٘ٚ :ػجبسح ػٓ اٌّخشج إٌٙبئ ٟاٌزٚ ٞطً ئٌ ٗ١اٌطبٌت ػٓ ؽش٠ك
اعزخذاَ ٌغخ ِٓ ٌغبد اٌجشِدخ أ ٚرطج١ك ِٓ اٌزطج١مبد اٌز ٟرؼٍّٙب خالي دساعزٗ.

سببؼـب :يىاصفبث وشكم انتمزٌز:
٠ؼزجش اٌزمش٠ش خضء ٘بِب ِٓ اٌّششٚع رٔٗ ٠ؼىظ اٌّدٛٙد اٌز ٞثزٌٗ اٌطبٌت ٚاٌؼًّ اٌز ٞأٔدضٖ ،وّب أٔٗ
ع١ؼزجش ِشخؼب ٌّٓ ٠ش٠ذ اإلؽالع ػٍ ٝاٌّٛػٛع ِٓ ؽالة ٚثبزث ٓ١ف ٟفظٛي الزمـٗ.
ٌزا ٠دت أْ  ٌٝٛ٠اٌطٍجخ ػٕب٠خ خبطخ ٌىزبثخ ٚرشر١ت ارفىبس اٌؼٍّ١خ اٌٛاسدح ف ٟاٌزٛث١كٔٚ.سٓ ٕ٘ب ئر ٕٔظر
ثبٌّٕٛرج اٌّشفك (يزفك  )2فإٔب ٔزشن اٌّدبي ٌٍّششف ٌزٛخ ٗ١اٌطبٌت ئٌ ٝدِح ثؼغ ارخضاء أ ٚرغ١١ش
أعّبئٙب زغت ؽج١ؼخ اٌّٛػٛع.
 .0صفحبث انتمذٌىٚ :رسز ٞٛػٍِ ٝب ٍٟ٠
 صفحت انغالف٠ :دت أْ رسز ٞٛاٌظفسخ ار ِٓ ٌٝٚاٌزمش٠ش ػٍ ٝشؼبس وٍ١خ اٌؼٍَٛ
ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب ،ػٕٛاْ اٌّششٚع ،اعُ اٌطبٌت ،اعُ اٌّششف ِٚؼٍِٛبد أخش. ٜ
 يهخص انتمزٌزٚ :ف٠ ٗ١زوش اٌطبٌت ثشىً ِخزظش ٘ذف اٌّششٚع ٚإٌزبئح اٌّزٛلؼخ ِٕٗ.
٠ٚدت أْ ال ٠زؼذ ٜطفسخ ٚازذح (أِ ٞبث 051 ٚ 011 ٓ١وٍّخ).
 لبئًت انًحتىٌبث٠ :دت فٙشعخ اٌزمش٠ش ثشىً وبًِ أ ٞروش اٌؼٕبٚ ٓ٠ٚأسلبَ اٌظفسبد.

 لبئًت اندذاول واألشكبل (ئْ ٚخذد)٠ :دت رسذ٠ذ لبئّخ ثبٌدذاٚي ٚارشىبي اٌٛاسدح فٟ
اٌزمش٠ش ِغ روش ػٕبٕٙ٠ٚب ٚأسلبَ اٌظفسبد اٌٛاسدح فٙ١ب.
 صفحت اإلهذاء (ئْ ٚخذ)ّ٠ :ىٓ ٌٍطبٌت ئػبفخ طفسخ ئ٘ذاء ٌزٛخ ٗ١اٌشىش رٍ٘ٗ أٚ
أعبرزرٗ أ ٚأطذلبئٗ ٚوً ِٓ لذَ ٌٗ اٌؼ ْٛف ٟأدبص اٌّششٚع.
 .2يتٍ انتمزٌزٚ :ف٠ ٗ١زُ رمذ ُ٠اٌؼًّ إٌّدض ثشىً وبًِّ٠ٚ .ىٓ رمغ ّٗ١ئٌ ٝارخضاء ارعبع١خ اٌزبٌ١خ:
 يمذيتٚ :فٙ١ب ٠زُ اعزؼشاع اٌّغأٌخ ثبخزظبس ٚٚػؼٙب ف ٟئؽبس ػبَ ِغ اإلشبسح ئٌٝ
اٌسٍٛي اٌّمزشزخ.
 انًسح انؼهًً واألدبً نهًىضىعٚ :ف٠ ٗ١زُ رسذ٠ذ اٌخٍف١خ اٌؼٍّ١خ ٌٍّٛػٛع ٚروش ارػّبي
راد اٌظٍخ ئْ رٛفش.
 تحهٍم انًشكهت :ف٘ ٟزا اٌدضء ٠زُ رسٍ ً١اٌدبٔت إٌظشٌٍّ ٞغأٌخ ثشىً ِفظً ٚالزشاذ
اٌسٍٛي إٌّبعجخ.
 انتصًٍىٚ :ف٠ ٗ١زُ رظّ ُ١اٌسٍٛي اٌّمزشزخ ف ٟاٌفمشح اٌغبثمخ.
 انتُفٍذ :ف٘ ٟزا اٌدضء ٠زُ أٚال روش ث١ئخ اٌزط٠ٛش اٌز ٟعزغزخذَ ف ٟرٕف١ز اٌّششٚع ٌّٚبرا رُ
اخز١بس٘ب .ثُ رجذأ ثؼذ رٌه وزبثخ اٌجشاِح ٚئخشاء اٌزط٠ٛشاد.
 تحهٍم انُتبئح :ف٘ ٟزا اٌدضء ٠زُ ششذ إٌزبئح اٌّزٛطً ٌٙب ِٓ خالي سعِٛبد ث١بٔ١خ أٚ
خذاٚي ٚرسٍٍٙ١ب ثشىً ػبَ.
 انخالصتٚ :فٙ١ب ٠زوش اٌطبٌت أٚال اٌّغأٌخ اٌّطشٚزخ ثُ ٠غزؼشع اٌسٍٛي اٌز ٟلذِٙب
ٚإٌزبئح اٌز ٟرُ رسم١مٙب .ثُ ٠ش١ش ف ٟاٌخزبَ ئٌ ٝاٌزط٠ٛشاد أ ٚاٌزسغٕ١بد اٌّّىٓ ئخشاء٘ب
ِغزمجال.
 .3لبئًت انًزاخغ٠ :دت روش وبفخ اٌّشاخغ اٌز ٟاعزؼبْ ثٙب اٌطبٌت ف ٟأدبص اٌّششٚع.
٠ٚدت أْ رشرت ٚفمب ٌجؼغ اٌؼٛاثؾ ٌزغ ً١ٙاٌجسث فٙ١ب.

 .4انًالحكّ٠ :ىٓ ٌٍطبٌت أْ ٠غزخذَ ِالزك إلػبفخ ِؼٍِٛبد أٔ ٚزبئح ٌُ ٔشغت ثزوش٘ب فٟ
ِزٓ اٌزمش٠ش ئِب ٌؼذَ أّ٘١زٙب ف ٟف ُٙاٌّٛػٛع أ ٚخٛفب ِٓ رش٠ٛش ر٘ٓ اٌمبسب .فّثال ّ٠ىٓ
ٚػغ اٌجشاِح إٌّدضح فٍِ ٟسك ،االعزجبٔبد ،ػذد ِٓ اٌّمبثالد ،غ١ش رٌه.

ثبيُـب :األطزاف انزئٍسٍت فً انًشبرٌغ و يسئىنٍبتهى:
لضمان انجاز المشروع بشكل جيد وفي ظروف حسنة ،يجب تحديد األطراف المعنية بتنفيذ المشروع
ومسؤوليات كل واحد منيا.
 .1الطالب  :يعتبر الطالب الطرف الرئيس والمسئول األول عن تنفيذ المشروع وتترتب عميو جممة من
المسؤوليات والميام نوجزىا كما يمي:
 يعتبر مشروع التخرج بمثابة مقررين دراسيين يتعين عمى الطالب اجتيازىما.
 عمى الطالب البحث والتفكير في مشروع تخرج خاص بو .
 يعتبر مشروع التخرج عمال شخصيا يجب عمى الطالب انجازه بنفسو وفي حالة ثبوت عكس ذلك
فسيعاقب الطالب طبقا لموائح القسم والكمية المتعمقة بالغش مع مراعاة انو يمكن االستعانة بخبرات
االخرين ولكن في حدود الحاجة فقط.
 عمى الطالب االتفاق مع المشرف حول مواعيد لمقاءات أسبوعية لمناقشة ومتابعة سير العمل ويجب
عميو االلتزام بيذه المواعيد .وعدم التزامو بيا يعتبر غيابا يعامل بو حسب الموائح المنظمة.
 عمى الطالب تجييز كل ما يطمب منو و تسميمو في الوقت المحدد.
 على الطالب تسليم التالي للجنة المشاريع في األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي الثاني:
 -1التطبيق العممي لممشروع Application
 -2التوثيق Documentation

 -3العرض التقديمي Power Point Presentation

 -4ممف فيديو  11دقائق يتحدث عن المشروع (االستخدام والفائدة
 -5تسميم ثالث نسخ مطبوعة من التوثيق تسمم لممشرف.

 -6تسمم النسخة النيائية من المشروع بعد أن تتم مناقشة المشروع ،يقوم الطالب
بتصحيح األخطاء والمالحظات التي قدمتيا لجنة المناقشة وتسمم النسخة األخيرة

كالتالي :

 ثالث نسخ مغمفة تغميف فاخر لمنسق المشاريع.

 يرفق مع كل نسخة قرص مدمج يحتوي عمى المحتويات ( 1إلى 4
السابق ذكرىا.

ملحوظــة :في تخصصات أو مشاريع محددة قد يحتاج المشروع لمزيد من المتطلبات و الوسائل التي يتم

إرفاقها مع المشروع ويحددها المشرف في حينه.

 .2المشرف :يشرف عمى المشاريع المسندة إليو بما في ذلك المشاريع التي اقترحيا (إن وجدت واختيرت
من طرف الطالب وتمك التي اقترحيا الطالب وأوكمت إليو .ويعتبر الطرف الرئيس الثاني في عممية تنفيذ
المشروع وتترتب عميو جممة من المسؤوليات من بينيا:
 تحديد مواعيد أسبوعية لمناقشة المشاريع مع الطالب وتقديم اإلرشادات والتوجييات الالزمة ليم.
 متابعة تنفيذ المراحل المبينة في الخطة العممية لممشروع والتأكد من أن العمل أنجز بمجيود
شخصي لمطالب واشعار رئيس القسم ورئيس لجنة المشاريع كتابيا في حالة ثبوت عكس ذلك.
 اطالع منسق المشاريع بشكل دوري حول تقدم الطالب في مراحل تنفيذ المشروع.
 تقديم الدعم العممي و اإلرشادي لمطمبة بما يضمن تمكنيم من حل المشاكل التي تعترضيم خالل
تنفيذ وتجييز المشروع.
 إبالغ لجنة المشاريع بأي تغييرات جوىرية تحدث عمى المشروع.
 رفع تقرير الصالحية في األسبوع األخير من الفصل الدراسي حول حالة المشروع (سيقدم لمنقاش،
سيؤجل أم سيعاد مع ذكر األسباب في كل حالة.
 متابعة مالحظات لجنة المشاريع والتأكد من تنفيذ التغيرات المطموبة من المجنة.

تبسؼب :لىاػذ ػبيت نًُبلشت انًشبرٌغ
ٕ٘بن ِدّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌّٕبلشخ ِشبس٠غ اٌزخشج ٠سجز أخز٘ب ثؼ ٓ١االػزجبس :ٟ٘ٚ
ّٕ٠ -0ر اٌطبٌت  01دلبئك ٌزمذ ُ٠ششذ رفظ ٍٟ١ػٓ ِششٚػٗ  ِٓ ٚثُ رجذأ إٌّبلشخ ِٓ لجً اٌّششف
ٚاٌٍدٕخ اٌّششفخ ػٍ ٝأْ ال رزدبٚص ِذح إٌّبلشخ وبٍِخ ٌٍّششٚع ٔظف عبػخ.
٠ -2دت رٛص٠غ اٌّٙبَ ػٍ ٝفش٠ك اٌؼًّ ِغ ئظٙبس رٌه خالي إٌّبلشـخ.

ػبشـزا :األسئهت انًتىلؼـت فً يُبلشت يشبرٌغ انتخزج
ٌ١ظ ٕ٘بن اعئٍخ ِسذدح ٠زُ ؽشزٙب ف ٟإٌّبلشبد ٌٚىٓ ٔزوش ٕ٘ب ثؼغ إٌمبؽ اٌؼبِخ اٌز٠ ٟزٛلغ اْ ٠غأي ػٕٙب
اٌطبٌت ثشىً ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش ٚثبٌزبٌ ٟال ثذ ِٓ أخز٘ب ثؼ ٓ١االػزجبس أثٕبء االعزؼذاد ٌٍّٕبلشخ:
ِ -0ب ٘ ٛاٌٙذف ارعبعِ ِٓ ٟششٚػه؟

ِ -2ب ٘ ٟاٌفئخ اٌّغزف١ذح ِٓ ٘زا اٌّششٚع؟
ِ -3ب ٘ ٟأُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٚ ٟاخٙزه ٚو١ف رغٍجذ ػٍٙ١ب؟
ِ -4ب اٌفبئذح ارُ٘ ِٓ اٌّششٚع؟
ِ -5ب ٘ ٟاٌخطخ اٌّغزمجٍ١خ ٌالعزفبدح ِّب لّذ ثٗ ٚو١ف عزطٛس ٘زا اٌؼًّ ِغزمجال؟
ِ -6ب ٘ ٟارخطبء اٌز ٟاعزفذد ِٕٙب؟
ِ -7ب ٘ ٟاٌطش٠مخ اٌز ٟارجؼزٙب ٌزسٍٚ ً١زً اٌّشىٍخ؟
ِ -8برا أػبف ِششٚػه ٌٍىٍ١خ ٚاٌّدزّغ ٚاٌدٙخ اٌز ٟرُ اٌزطج١ك ػٍٙ١ب اٌّششٚع؟
ِ -9ب ٘ ٛرم ُ١١اٌدٙخ اٌز ٟرُ رٕف١ز اٌّششٚع ٌذٙ٠ب؟  -ئْ ٚخذ -
 -01ارعئٍخ اٌجشِد١خ ٚاٌزمٕ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّششٚع (اٌمٛ١د – فسض طسخ اٌج١بٔبد – فسض عٌٛٙخ اٌزؼبًِ ِغ
إٌظبَ – طسخ اٌخٛاسصِ١بد اٌّزوٛسح – دلخ اٌّؼٍِٛبد اٌّزوٛسح ف ٟاٌزٛث١ك ) ..... -

ِغ إِٔ١برٕب ٌىبفخ اٌطٍجخ ثبٌزٛف١ك ٚإٌدبذ

