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 مقدمة .1

معين. يهدف إلى اكتشاف مشكلة حقيقية أو مشروع التخرج هو دراسة نظرية وعملية لموضوع 

ورات فرصة موجودة من أجل تطوير حلول تطبيقية مبتكرة. يتضمن ذلك استثمار الطالب في عدد من الد

 .التي ساهمت في اكتسابه المهارات الالزمة إلكمال المشروع

م في د مشروعهمدة العمل في المشروع فصلين دراسيين. يقوم خاللها فريق العمل من الطلبة بإعدا

ة أحد موضوعات تخصصهم تحت إشراف األستاذ. يركز الفصل الدراسي األول على تحديد وفهم المشكل

ائي للمشروع. ودراسة جدواها، ثم تحليل المتطلبات الالزمة لبناء برنامج أو نظام مادي يشكل المنتج النه

 .تج المقترحخالل الفصل الثاني، يعتمد العمل على تصميم وتنفيذ واختبار المن

ام فريق يتم عرض مخرجات العمل بشكلها النهائي في جزأين. الجزء األول يشتمل على المنتج الذي ق

طبوعة. تتم المشروع ببنائه، سواء كان برنامًجا أو جهاًزا. الجزء الثاني هو محتوى وثيقة المشروع الم

 .مناقشة المشروع في جزأين من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض

في البحث  العام لمشروع التخرج هو إثراء وترسيخ معرفة الطلبة وتزويدهم بالمهارات الالزمةالهدف 

ع تدريبهم موجمع المعلومات، مع تطبيق المعرفة التي اكتسبوها خالل دراستهم من خالل التعليم الذاتي، 

نقد والبناء تحليل والعلى االستقالل والمسؤولية. والعمل الجماعي وإدارة الوقت وكذلك مهارات العرض وال

 .وتعزيز روح المبادرة واالبتكار

لتي اونظراً لألهمية الكبيرة لمشروع التخرج في قياس مخرجات التعلم وما يعكسه من المهارات 

رامج باكتسبها الطالب، فقد اهتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحسين مشروع التخرج في 

وم الكمبيوتر تشمل هذه البرامج هندسة الكمبيوتر وهندسة الميكاترونكس وعلتكنولوجيا الحوسبة والهندسة. 

اعي وعلوم وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الشبكات واألمن السيبراني والذكاء االصطن

 .البيانات وأنظمة المعلومات

لجامعات االمعلومات مسابقة وطنية لمشاريع التخرج المنفذة في  قنيةنظمت الوزارة من خالل مركز ت

ع التخرج اليمنية. حرصاً من المركز على رفع مستوى وجاهزية المشاريع، فقد بادر بتقديم دليل لمشاري

ً بأوصاف لدورات مشروع التخرج   ، مما2و  1في برامج الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، مصحوبا

 .وطنية لب والمشرف والقسم العلمي الختيار وبناء مشروع تخرج بمواصفات قياسيةيسهل األمر على الطا
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 يكلمة وزير التعليم العال. 2 10
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23  

يمثل التعليم والبحث العلمي ضرورة حتمية في حياة اإلنسان، لما يقوم به من دور محوري في تطور   24
 المجتمعات وتقدمها، واسهاماته الفاعلة في خدمة التنمية، وهذا ما جعل العديد من دول العالم تتجه نحو

في بنيانها  انيات الهائلة له، لتقويةواالعتماد عليه بشكٍل كبير، وتسخير الدعم واإلمك في هذا المجال ستثماراال
، تقاس بقدرتها العلمية أو تلك الدولةهذه قوة وأصبحت  .نفوذها على المستوى الدولي كل المجاالت، وزيادة

استطاعت في غضون سنوات قليلة بفضل االهتمام الذي أولته للتعليم صغيرة في المساحة والسكان  دوالا بل أن 
  .هضة تنموية شاملة ومستدامةوالبحث العلمي من تحقيق ن

25  

ا من رؤية وأهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 26 وتوجهاتها الهادفة إلى النهوض  ومن هنا؛ وانطالقا
بمجال البحث العلمي في الجمهورية اليمنية، وإدراكنا العميق منذ الوهلة األولى لتولينا مسؤولية قيادة الوزارة 

فقد تركزت اهتماماتنا على البحث العلمي، وضرورة تطويره وتقديم الدعم الالزم  م2016في نوفمبر من العام 
والممكن له، والعمل على تفعيل وتعزيز أداء المؤسسات المعنية به سواء على مستوى القطاع المختص في 

 الوزارة ومركز تقنية المعلومات التابع لها، أو في إطار الجامعات الحكومية واألهلية.
27  

نضمن نجاح ما نسعى إلى تحقيقه في هذا الجانب أدرجنا ضمن البرنامج العام لحكومة اإلنقاذ الوطني ولكي  28
ا بالبحث العلمي، وجاءت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بعد ذلك لتؤكد على هذا النهج،  هدفاُ خاصا

ث العلمي، وهذا ما ضاعف من مسؤولياتنا وخصصت محوراا منفرداا يهتم ويركز على االبتكار واالبداع والبح
 وجهودنا.

29  

وتنفيذاا لهذه األهداف والتوجهات وترجمتها إلى الواقع العملي، فقد  كانت أحد الخطوات قيام مركز تقنية  30
لطلبة الكليات التقنية في الجامعات  التخرجلمشاريع المعلومات التابع للوزارة بتبني فكرة إقامة مسابقة وطنية 

البحث العلمي، وتعزيز قدراتهم العلمية )الحكومية واألهلية(، تهدف إلى تشجيع وحث الطلبة على  اليمنية
وتقديم ما لديهم من أفكار واختراعات علمية، تخدم التنمية والبلد بشكٍل عام، والبحثية وعلى اإلبداع واالبتكار، 

تم تدشين دورتها  م2021العام ، وفيم2019دورتها األولى في العام المسابقة وتم اإلعالن عن تدشين  وانطلقت
  الثانية.

31  

ا وبما أن هذه المسابقة قد أسهمت كثيراا في تنمية روح المبادرة لدى أبنائنا الطلبة،  32 ا قويا للمنافسة فيها، ودافعا
قراراا واستخراج ما لديهم من طاقات علمية وعملية، وقدرات إبداعية وابتكارية وبشكل غير متوقع، فقد اتخذنا 

باستمرار هذه المسابقة كتقليد علمي تُقام في كل عام، يتولى مركز تقنية المعلومات التابع لوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، تنفيذها والترتيب لها واإلعالن عنها من خالل هذا الدليل الذي قام مشكوراا بإعداده وإصداره، 

ا تستفيد منه قيادتي ا ا دائما لوزارة والمركز أو من يأتي بعدهما في تنظيم وإقامة مثل هذه المسابقات ليكون مرجعا
 خالل األعوام القادمة.

 وهللا ولي التوفيــــق والنجاح،،، 33
34  

 

 حازبعلي حسين أ/             
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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35  

 وزير التعليم العالينائب كلمة . 3 36
  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

الحمد هلل رب العالمين الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على معلم األجيال  43
  -األول سيدنا محمد صلوات هللا عليه وعلى آله وسلم ورضي هللا عن أصحابة األخيار المنتجبين وبعد:

تكار يعد من أهم أهداف التعليم العالي التي إن االهتمام بتطوير أساليب البحث العلمي وتشجيع اإلبداع واالب 44
جاءت هذه المسابقة مترجمة وقد  م.٢٠٣٠ التنفيذيةتولي اهتماما كبيرا بتنفيذ الرؤية الوطنية وخطتها 

لالهتمام بهذا الجانب تجسيدا لرؤية الرئيس الشهيد الصماد "يد تبني ويد تحمي" ولتوجهات القيادة السياسية 
 مثل هذه األنشطة والمبادرات. التي ترعى بشكل مباشر

وتبرز أهمية مبادرة مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي من خالل تميزها عن غيرها من المسابقات      45
التطور التكنولوجي  وهو مجال أحد المرتكزات األساسية للنهضة بالمجتمعات في مختلف المجاالتالتي تتبنى 

وتشجيع وتبني االبتكار فيه. من هذا المنطلق حرصنا في وزارة  هوتطوير م مجاالتهمناص من استخداالذي ال 
التعليم العالي والبحث العلمي ومركز تقنية المعلومات في التعليم العالي على إقامة المسابقة الوطنية لمشاريع 

حث العلمي لطلبة والجامعات على البالتي تشجع االمسابقة  هذهالتخرج في مجاالت الحوسبة والتكنولوجيا. 
 واإلبداع واالبتكار وبما يمكن من دمج مشاريعهم في عجلة التنمية. 

دافع لالرتقاء بمشاريع تخرج الطلبة  في والثالثة ويعد نجاح إقامة المسابقة في نسختيها األولى والثانية      46
مية وبحثية علمية مجاالت الحوسبة والتكنولوجيا ومساعدتهم على توجيهها لخدمة المجتمع وفق معايير أكادي

واضحة ودقيقة. وفي سبيل تحقيق ذلك تم إعداد دليل المسابقة و توصيف  مقررات مشاريع التخرج  في 
 مجاالت الحوسبة والتكنولوجيا وفق المعايير األكاديمية.

ي إن اهتمام وتفاعل كوادر ومنتسبي مؤسساتنا التعليمية الوطنية من جامعات وكليات ومعاهد يؤكد المض      47
نحو النصر المؤزر ضد قوى العدوان الغاشم والعمالة واالرتزاق، وهي في ذات الوقت التزام ديني ووطني 

 .الحبيب التي تواجه بلدنا واالبتكار رغم كل التحديات اإلبداعالوطن فسائل  أبناءيغرس به 
 

 .وفق هللا الجميع لما يحب ويرضى أنه قريب مجيب الدعاء,,, 48
 

  

 د علي يحيى شرف الدين
 وزير التعليم العالي والبحث العلمينائب 
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49  

 التنفيذي لمركز تقنية المعلوماتالمدير كلمة . 3 50

 

 
 

 

   

 في عصر االقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة الذي تسيطر التكنولوجيا فيه على الكثير من

ورفاه مجتمعي( لتصل   واتصاالت،  وإعمار،  وطاقة،  جوانب الحياة الخدمية )تعليم، وصحة، وتجارة،

إلى جوانب األمن والدفاع والتقدم العسكري؛ تأتي أهمية البرمجة والتركيز على تأهيل ورعاية وتطوير 

 .على وجه الخصوص  رأس المال البشري التقني في مجاالت الحوسبة والتكنولوجيا

ور السريع في مجاالت الذكاء االصطناعي وانترنت ومع ظهور الجيل الخامس لالتصاالت والتط       

الضخمة  تالحيوية والطابعااألشياء واعتماد الروبوتات والحوسبة الكمية وتقنيات النانو والتكنولوجيا 

ثالثية األبعاد، صار االقتصاد معتمدا وبشكل كبير على أن تكون المجتمعات منتجة أو مستهلكة 

 .للتكنولوجيا

في  قأو السبوفي الفضاء الرقمي المفتوح لإلبداع واالبتكار لم يعد هناك مبررا للتأخر عن اللحاق       

الصناعة الرقمية إال في عدم بناء وتوظيف القدرات والمهارات المؤسسية والفردية بالشكل المالئم 

 .لإلنتاج المثمر والمفيد

ؤولية تجاه حاضر ومستقبل وطننا وبأن أيَّ بأهمية استشعار المس -مؤسسات وأفراد-وإيمانا منَّا   

ا في العملية التنموية التي تساهم  عمٍل مهما كان حجمه طالما تعلوه اإلرادة والطموح سيكون أثُره واضحا

 .في البناء والتطوير

يحرص مركز تقنية المعلومات في التعليم   وانطالقا من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة،

لي وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اإلسهام الفاعل في تعزيز قدرات العا

مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد من أجل إعداد وتخريج صناع ومطوري التكنولوجيا 

لحوسبة لخدمة الوطن واإلنسانية من خالل األنشطة التي من شأنها دعم وتشجيع منتسبي تخصصات ا

 .والهندسة في تلك المؤسسات

به الوزارة ومجلس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة بالشراكة مع  تما قامأضف على ذلك       

للمعايير المرجعية األكاديمية الوطنية لتخصصات الهندسة  إعدادالجامعات الوطنية وسوق العمل من 

 د فؤاد عبدالرزاق            
 المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات
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عليم العالي المسابقة الوطنية لمشاريع التخرج التابعة وعلوم الحاسوب نفّذ مركز تقنية المعلومات في الت

وعلوم   لمؤسسات التعليم العالي في مجاالت الحوسبة والتكنولوجيا المشتملة على تكنولوجيا المعلومات،

وشبكات الحاسوب، واألمن   ونظم المعلومات،  وهندسة البرمجيات،  والذكاء االصطناعي،  الحاسوب،

ومع .ونظم التحكم  وهندسة الميكاترونكس،  وهندسة الحاسوب،  المتعددة، والوسائط  السيبراني،

 زوما يمي  اهتمام العديد من المؤسسات الوطنية بهذا المحال فقد أسهمت في تشجيع ودعم المبدعين،

المسابقة هو االهتمام بالبعد األكاديمي البحثي وذلك وفقا للمعايير المطروحة الواجب التزامها ضمن 

والعناية بالدور المنوط بالمشرفين على   توصيف مقررات مشاريع التخرج في التخصصات المستهدفة،

يع ومنتجاتها وذلك لضمان جودة وتميز المشار   مشاريع الطلبة من الكادر التدريسي األكاديمي؛

لة للمنافسة وطنيا   اإلبداعية، وتشجيع التنافس والسباق نحو بناء أفكار خاّلقة وابتكارات مفيدة مؤّهِّ

 .وعالميا

ت االتصاالت وفي هذا اإلطار تم وضع النظام األساس للمسابقة بمشاركة فاعلة من ممثلي وزارا 

صندوق النشء ة وصندوق تنمية المهارات ووالشباب والرياضة والتعليم الفني واتحاد الغرف التجاري

 .والشباب

ن قبل أكاديميين كما تم وضع الدليل الخاص بالمسابقة إلى جانب توصيف مقررات مشاريع التخرج م      

ن اإلبداعات من عدد من الجامعات الوطنية وذلك لتسهيل وضمان جودة العمل واإلنتاج واالستفادة م

 .والبرامج الهندسية والبرمجية واالبتكارات لمنتسبي التخصصات

جميع على النجاح ويحدونا طموح كبير في أن تتطور المسابقة في دوراتها المقبلة كنشاط يؤكد إصرار ال

وفشل كل محاوالت   ويعكس في ذات الوقت عظمة الصمود أمام العدوان والتحديات بأنواعها،  والتميز،

 ..ي الماضي والحاضر والمستقبلالنيل من إباء وشموخ وإبداع وابتكار اليمن ف

51  
52  
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 وصف مشروع التخرج. 4 53

رين مشروع التخرج عبارة عن مقررين دراسيين يتم تقديمهما بواسطة كل طالب في الفصلين األخي

قًا إلى ممارسة قبل التخرج. ويؤكد قدرة الطلبة على تحويل المعرفة النظرية والخبرة العملية المكتسبة ساب

اعية يتيح للطلبة ممارسة مهاراتهم اإلبد 1و / أو مشروع بحثي. مشروع التخرج تصميم هندسي عملي 

عضاء أوحل المشكالت باستخدام التعلم القائم على المشروع وممارسة العمل الجماعي بتوجيه من أحد 

ون مهاراتهم في تخطيط طالب ويطور 5-3هيئة التدريس، حيث يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات من 

سية مشاريع، ومراجعة الدراسات العلمية السابقة، وتحديد وتصميم وتنفيذ الحلول الهندوإدارة ال

روع بالبحث والتكنولوجية المناسبة، مع مراعاة قواعد األمان والسالمة والصحة العامة. يقوم فريق المش

ولي. ج أوالدراسة لمشكلة محددة ضمن مواضيع دراستهم، واستكشاف الحلول الممكنة وبناء تصميم نموذ

م نسخة في نهاية الفصل الدراسي، يُطلب من فريق الطلبة تقديم عروض تقديمية شفهية لالختبار وتقدي

 .ورقية مطبوعة من وثيقة المشروع

مشروع  للطلبة توظيف معارفهم المكتسبة لتنفيذ التصميم المقترح في 2بينما يتيح مشروع التخرج 

لنظام وتطبيق لتصميم، ودمج المكونات، وتقييم النموذج األولي لإذ يقوم الطلبة بإنهاء أعمال ا 1التخرج 

ددة في تقنيات الكشف عن األخطاء والتصحيحات المناسبة للتأكد من أن المشروع يلبي المتطلبات المح

لتأكد من خطة المشروع األولية. يقوم مشرف المشروع بالتوجيه واإلرشاد الالزمين لفريق المشروع مع ا

وأخالقيات البحث العلمي، واكتساب مهارات العرض والتواصل واستخدام المراجع مراعاة قواعد 

ليم النسخة المناسبة. في نهاية المشروع، يقوم الفريق بإنتاج نظام مطور قابل للتشغيل والتطبيق مع تس

 الكلية.  مية فيالنهائية من وثيقة المشروع، على أن يتم تقييم المشروع من خالل لجنة تعينها األقسام العل

 أهداف مشروع التخرج. 6 54

 إلى تحقيق األهداف التالية: 2و  1يهدف مقررا مشروع التخرج 

 العملي بالجانب االهتمام مع التخرج مشاريع دعم خالل من واإلبداع االبتكار على الطلبة تشجيع .1

 .العمل سوق متطلبات وتلبي المجتمع تخدم التي والهندسة الحوسبة تخصصات في

 هميتهاأ وترسيخ التقنية الموارد أفضل واختيار العلمي للبحث خطة الطلبة مهارات إعدادإكساب  .2

 .واألفراد المجتمعات بناء في

 إلنجاز ةوالهندس الحوسبة برامج في المكتسبة والمهارات المعرفة وتقييم من تطبيق تمكين الطلبة .3

 .تخدم المجتمع وتلبي احتياجات سوق العمل بناءً  واقعية مشاريع
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 خالل من التدريس هيئة ألعضاء والعملية العلمية الخبرات من لالستفادة للطلبة الفرصة إتاحة .4

 .والتوجيه واإلرشاد النصح

 .ميدانية مشكلة حل في الواحد الفريق بروح العمل على الطلبة تدريب .5

 .والهندسة الحوسبة تخصصات في والتطور المعرفي والمهني القيادة ممارسة الطلبة لمهارات .6

 .عنها والدفاع األفكار وعرض متنوع جمهور الفعال مع تطوير مهارات الطلبة في التواصل .7

 ةقدر من والتأكد عملي بشكل التعليمية المخرجات وقياس البرنامج أهداف تحقيق مدى دراسة .8

 . الجامعية دراستهم خالل اكتسبوها التي والمعارف المهارات تطبيق على الطلبة

 قبول مشروع التخرجمعايير وقواعد . 7 55

 يجب أن يحقق مشروع التخرج المعايير والقواعد التالية: 

 أن يقدم مشروع التخرج أفكاراً جديدة، أو أفكاراً تطويرية لمشروع سابق. .1

ما يلبي أن يقدم مشروع التخرج حلوالً علمية وتقنية قابلة للتطبيق العملي لمشاكل حقيقية وب .2

 االحتياجات الفردية والمؤسسية. 

 للبرنامج األكاديمي.  ة% على األقل من الساعات المعتمد75يجب أن يجتاز الطالب  .3

المشروع  أن يقوم الطلبة بتشكيل فرق أو مجموعات مشاريع التخرج بالتوافق بينهم وتقديم مقترح .4

 للقسم المقيدين فيه في الوقت المحدد وفقا لنموذج الطلب المعد لذلك.  

قط لكل مشروع فمن الطلبة  5-3مجموعات مشاريع التخرج هو عدد الطلبة في كل مجموعة من  .5

بيعة تخرج، وإذا كان المشروع كبيراً يتم تقسيمه إلى مجموعتين أو أكثر من الطلبة بحسب ط

 المشروع.

 لتخرج. ايتم اعتماد مشروع التخرج من قبل لجنة المشاريع المسئولة عن تقييم مقترحات مشاريع  .6

لمقيد فيه اوع التخرج بعد موافقة لجنة مشاريع التخرج والقسم العلمي يبدأ الطلبة العمل في مشر .7

 الطلبة. 

يسمح للطلبة من اقسام علمية مختلفة المشاركة في مشروع التخرج بحسب طبيعة التخصص  .8

 وطبيعة المشروع تشجيعاً للتنوع في فرق العمل.

ليمني، ادات وقيم المجتمع يراعى عند اختيار المشروع احترام القيم واألخالق اإلسالمية، وعا .9

 .وأخالقيات المهنة

تخرج أي معايير تقرها مجالس األقسام والكلية المختصة وبما ال يتعارض مع دليل مشاريع ال .10

 الصادر من مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي. 
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 دور المشرف على مشروع التخرج. 8 56

لمجموعة  ج، حيث يقوم بالمتابعة والتقييم الدورييلعب المشرف الدور األساسي إلنجاز مشروع التخر

مشرف طلبة مشروع التخرج، وتوجيه وارشاد الطلبة، وتذليل المشاكل ذات العالقة بمشروع التخرج ال

 عليه. لذا يتولى المشرف على مجموعة طلبة مشروع التخرج المهام التالية:

 الموافقة على موضوع مشروع التخرج واالشراف على مجموعة طلبة المشروع.  .1

از وفقا يراجع ويوافق على مقترح مشروع التخرج والخطة الزمنية التي يتطلبها لمراحل اإلنج .2

 للنموذج المعد لذلك. 

وفقا  المتابعة األسبوعية لمجموعات طلبة مشاريع التخرج المشرف عليها وتدوين المالحظات .3

 للنموذج المعد لذلك. 

لمعدة اتقييم مجموعة طلبة مشروع التخرج أسبوعيا ودور كل طالب بشكل مستقل طبقا للنماذج  .4

 لذلك.

 في انجاز كل توجيه وارشاد مجموعات طلبة مشاريع التخرج المشرف عليها بما يساعدهم .5

 مرحلة من مراحل مشروع تخرجهم. 

كل يساهم في تعميق التفكير االبداعي، والبحث العلمي، والعمل بروح الفريق لحل المشا .6

 الحقيقية ذات العالقة بمشروع التخرج الطلبة. 

 مراجعة وتدقيق نماذج النظام/الحل المقترح مع مجموعة طلبة المشروع. .7

ع تخرج قنيات، واألجهزة والمعدات المادية التي يتطلبها مشرومراجعة وتدقيق األدوات والت .8

 الطلبة. 

ق تقدمهم يساهم في تذليل الصعوبات والمعوقات ذات العالقة بمشروع تخرج الطلبة التي قد تعي .9

 في إنجاز مشروع تخرجهم. 

ت التي ترافق المكونا (Vulnerabilities) مساعدة طلبة المشروع في التحقق من العيوب .10

 ادية والبرمجية أو الحلول المقترحة وتصحيحها. الم

 متابعة عملية فحص المكونات المادية والبرمجية، وتكامليتها.  .11

خرج متابعة وتدقيق عملية فحص النظام/الحل المقترح الكلي ومدى تحقيقه ألهداف مشروع ت .12

 الطلبة.

 مراجعة وتدقيق محتوى وثيقة مشروع تخرج الطلبة لغويا وعلميا.  .13

شروع قة واالقرار على محتوى وثيقة مشروع التخرج علميا وجاهزية مجموعة طلبة المالمواف .14

 للمناقشة. 

إعداد تقرير خاص بمقرر مشروع التخرج وفقا للنموذج المعد من قبل مجلس االعتماد  .15

 األكاديمي وضمان جودة التعليم، وتضمين إقتراحات تطويرية لتحقيق غايات المقرر.

ريع مع دليل مشاا مجالس األقسام/الكلية المختصة وبما ال يتعارض القيام باي مهام تقره .16

  التخرج الصادر من مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي.
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 مراحل إنجاز مشروع التخرج. 9 57

حات مشاريع في نهاية كل عام جامعي يتم ابالغ الطلبة المتوقع تخرجهم في العام القادم بإعداد مقتر

ية العام الجامعي التخرج، حيث يتطلب إنجاز مشروع التخرج أن يمر بالمراحل التالية والتي تبدأ فعليا في بدا

 التالي: 

 مرحلة اختيار المشروع واعتماده من لجنة المشاريع .9.1

الفصل الدراسي األول، تتضمن هذه  –تبدأ هذه المرحلة في أول أسبوعين من بداية كل عام جامعي 

 رج. المرحلة مجموعة من االجراءات التي يتولى إنجازها كال من القسم العلمي ولجنة مشاريع التخ

 دور القســـم:

األسبوع  التخرج بدءا من يتولى القسم العلمي دورا رئيسيا في ادارة وتوزيع ومتابعة طلبة مشاريع

 األول وحتى االنتهاء من مرحلة المناقشة النهائية، حيث يتمثل دور القسم بالتالي:

 اءأعض من التخرج مشاريع ألفكار المقترحات في بداية كل عام جامعي يتولى القسم استالم .1

ل مشاريع المحددة لقبو المعايير مع المقترحات المقدمة تتوافق أن على التدريس والطلبة، هيئة

 التخرج. 

يجب أن يتضمن المقترح ملخص عن المشروع، وملخص المشكلة، واألهداف، واألدوات  .2

 والتقنيات التي يتطلب استخدامها في المشروع.

لمي في األسبوع األول من بداية كل عام جامعي )الفصل الدراسي األول(، يتولى القسم الع .3

 توفير وإعداد التالي: 

القسم جهيز قائمة تضم المشاريع المقترحة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بإعداد وت -

 وإعالنها للطلبة.

 توفير كشوف بأسماء الطلبة المتوقع تخرجهم في كل برنامج في األسبوع األول من -

 بداية كل عام جامعي، وتحديد أسماء الطلبة الذين يحق لهم تسجيل مشروع تخرج.

بة فرق أو مجموعات مشاريع التخرج المقدمة من قبل الطلإستالم وفرز أسماء أعضاء  -

لوقت اوالتحقق من عدد أعضاء الفريق وأحقيتهم في تقديم المقترح األولي للمشروع في 

 المحدد وفقا لنموذج الطلب المعد لذلك. 

يحدد القسم لكل مجموعة مشرف من أعضاء هيئة التدريس في القسم، مع مراعاة  -

دريس، ويمكن للقسم أن يوزع طلبة مجموعة مشاريع التخرج التخصص لعضو هيئة الت

 على أعضاء هيئة تدريس من خارج القسم مع مراعاة التخصص. 
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يتم توزيع طلبة مشاريع التخرج على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من حملة  -

 الماجستير وفقا للتالي:

 التخرجالحد األقصى من مشاريع  الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس م

 6 استاذ دكتور 1

 5 استاذ مشارك دكتور 2

 4 أستاذ مساعد دكتور 3

 3 مدرس مساعد )ماجستير( 4

إعداد كشوف بمجموعات طلبة مشاريع التخرج المقترحة وعضو هيئة التدريس  -

 المشرف على كل مجموعة.

مع إرفاق  تسليم الكشوف إلى لجنة المشاريع نهاية األسبوع األول من بدء العام الجامعي، -

 نماذج مقرحات مشاريع التخرج موقعة من المشرفين. 

حة مع التواصل مع مشرفي المشاريع أو الطلبة الذين لم تتوافق مشاريع تخرجهم المقتر -

خرج تمطلوبة أو تقديم مشاريع قواعد إختيار مشاريع التخرج، لغرض عمل التعديالت ال

 مقترحة جديدة. 

ها، استالم استمارات المتابعة والتقييم الدوري من المشرفين على مشاريع التخرج وأرشفت .4

 وتسليم نسخة منها إلى لجنة المشاريع. 

 دور لجنة المشـــــاريع: 

وف بمجموعات م العلمية كشفي األسبوع الثاني من بداية العام الجامعي تستلم لجنة المشاريع من األقسا

جاز طلبة مشاريع التخرج المقترحة وعضو هيئة التدريس المشرف على كل مجموعة، وتتولى اللجنة إن

 المهام التالية:

مة بحسب الكشوف المسل والمشرفين الطلبة قبل من مشاريع التخرج المقدمة مقترحات دراسة -

 من األقسام العلمية.

مشاريع التخرج على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مجموعات طلبة التحقق من نصاب  -
 وفقا للتالي:

 الحد األقصى من مشاريع التخرج الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس م

 6 استاذ دكتور 1

 5 استاذ مشارك دكتور 2

 4 أستاذ مساعد دكتور 3

 3 مدرس مساعد )ماجستير( 4

م/برنامج التخرج التي تمت الموافقة عليها وفقا لكل قس إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع -

 المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج. 
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قسم/برنامج  التخرج التي لم يتم الموافقة عليها وفقا لكل إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع -

 . المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج، والتعديالت المطلوبة على كل مشروع تخرج

 قائمة خاصة لكل عضو هيئة تدريس تتضمن مجموعات مشاريع التخرج المشرف عليها. -

بوع الثاني من أن تسلم اللجنة قوائم/ جداول البيانات السابقة إلى رئيس القسم المعني نهاية األس -

 بدء العام الجامعي. 

مشاريع الدوري لمتابعة مشرفو مشاريع التخرج واستالم نسخة من استمارات المتابعة والتقييم  -

 التخرج وأرشفتها. 

ي إنجاز فتذليل الصعوبات والمعوقات ذات العالقة بمشاريع التخرج التي قد تعيق تقدم الطلبة  -

 مشروع تخرجهم. 

ن قبل متابعة المشرفين واستالم التقرير الخاص بمقرر مشروع التخرج وفقا للنموذج المعد م -

يات مجلس االعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم، وتضمين إقتراحات تطويرية لتحقيق غا

 المقرر وأرشفتها. 

ية وأي لعلممناقشة تقارير المشرفين الخاصة بمقرر مشروع التخرج، ورفع تقرير الى األقسام ا -

ا في إقتراحات تطويرية لتحقيق غايات المقرر، على ان تقوم األقسام بمناقشة ذلك وإقراره

 المجالس.  

 إعداد وتنظيم مؤتمرات ومعارض ألبحاث التخرج وتسويقها.  -

 مرحلة إعداد المشروع وتحليل/جمع البيانات .9.2

خرجهم، اد وتنظيم مشاريع تفي هذه المرحلة يبدأ طلبة مجموعات مشاريع التخرج العمل في إعد

وعات كما يرافق إنجاز هذه المرحلة مجموعة من الفعاليات اإلجرائية يعدها وينجزها طلبة مجم

نجاز مشاريع التخرج. يقوم طلبة مشاريع التخرج بمقابلة المشرف على مشروع تخرجهم أسبوعيا إل

 الخطوات التالية:

مشرف طلبة م الجامعي: في هذه الخطوة يُناقش المقابلة المشرف في األسبوع الثالث من بدء العا .1

عداد مشروع التخرج ويوضح لهم متطلبات المشروع واالتفاق على الفترة الزمنية المطلوبة إل

 وتجهيز التالي:

أسابيع على األكثر:  3-2التخرج خالل فترة  لمشروع العام وتجهيز الهيكل/اإلطار إعداد -

يز مقدمة عامة عن موضوع البحث، مشكلة/مشاكل يقوم طلبة مشروع التخرج بإعداد وتجه

مشروع التخرج، أهداف المشروع، الحدود المنهجية، الخطة الزمنية للمشروع، ومنهجية 

 وتنظيم وثيقة مشروع التخرج. 
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األكثر:  أسابيع على 3-2إعداد وتجهيز الخلفية النظرية والدراسات السابقة خالل فترة زمنية  .2

 بإنجاز التالي:  يقوم طلبة مشروع التخرج 

جمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بموضوع مشروع تخرجهم لغرض فهم أفكار  -

المشروع وتعميق المعرفة لديهم بموضوع المشروع، كما يتم تحديد متطلبات مشروع 

 التخرج الوظيفية وغير الوظيفية في حال إذا كان مشروع التخرج تطوير نظام.  

 يمةالق وعيوبها، وتوضيح مميزاتها وتحديد موضوع البحث ناولتت التي السابقة الدراسات -

 الجديد.  التخرج مشروع يتناولها اإلضافية أو التطويرية التي سوف

األكثر  أسابيع على 6-4يقوم طلبة مشروع التخرج خالل  :بناء على طبيعة مشروع التخرج .3

 بإنجاز التالي: 

ة، تقنية، تحليل خوارزمية، تطوير خوارزميإذا كان مشروع التخرج هو "دراسة وتحليل  .أ

 دمج خوارزميتان، ...."، يقوم طلبة مشروع التخرج بالتالي:

 انجاز الخلفية العلمية لمجال مشروع البحث -

 الجهود العلمية التي بذلت لحل المشكلة. -

 تحديد طبيعة الحل المقترح )تحديد المؤشرات التي يقترحها البحث للقياس(.  -

 ي: في حال إذا كان مشروع التخرج هو "تطوير نظام"، يقوم طلبة مشروع التخرج بالتال .ب

 تحديد تقنيات تطوير نظم المعلومات.  -

 يقوم الطلبة بتحديد إجرائيات وتقنيات تأمين نظام المعلومات.  -

 إنجاز تحليل النظام ونماذج البيانات المطلوبة للنظام.  -

 شروع هندسي يقوم الطلبة بالتالي:اذا كان المشروع تصميم او بناء م .ج

 انجاز الخلفية العلمية لمجال مشروع البحث -

 الجهود العلمية التي بذلت لتصميمات مشابهة او حلول مشابهة -

 تحديد متطلبات وخصائص التصميم المقترح. -

 ويقوم المشرف بمتابعة الطلبة والتأكد من التالي: 

  للمراحل السابقة.إعداد وتجهيز وثيقة مشروع التخرج النهائية  .أ

 مراجعة وثيقة مشروع التخرج النهائية للمراحل السابقة.  .ب

 ة.مشروع تخرج الطلبة في األسبوع األخير للفصل الدراسي األول ورفع النتيج تقييم .ج

 في مناقشة المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمناقشة مشاريع التخرج.  المشاركة .د

 مرحلة المناقشة األولى  .9.3
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بقتين، يتم مناقشة ما أنجزه طلبة مجموعات مشاريع التخرج خالل المرحلتين السافي هذه المرحلة 

 وترافق هذه المرحلة الفعاليات التالية:

 تقييم المشرف: .1

 (C( في الملحق )5وفقا للنموذج رقم ) 1يقوم المشرف بتقييم مشروع التخرج 

 تقييم لجنة المناقشة .2

 (Cفي الملحق ) (6وفقا للنموذج رقم ) 1تقوم لجنة المناقشة بتقييم مشروع التخرج 

 مرحلة تصميم وتنفيذ المشروع .9.4

ديمه في هذه المرحلة يواصل مجموعة الطلبة إستكمال إجراءات متطلبات إنجاز مشروع التحرج وتق

ة تتضمن الوثيقة النهائية للجنة مناقشة المشاريع. وبناء على طبيعة مشروع التخرج، فإن هذه المرحل

  الخطوات التالية:

 في حال إذا كان مشروع التخرج "بحثي": 

 تحديد طبيعة الحل المقترح )تحديد المؤشرات التي يقترحها البحث للقياس(.  -

 قترح(. كيفية تطبيق الحل المقترح )تحديد المنهجية العلمية في تطبيق المؤشرات على الحل الم -

 نتائج تطبيق الحل المقترح )نتائج تطبيق القياس(. -

 في حال إذا كان مشروع التخرج "تطوير نظام": 

 تصميم النظام:  .1

 تحديد التقنيات واالدوات المستخدمة في تصميم النظام -

 تصميم قاعدة البيانات -

 تصميم واجهات النظام والمكونات البرمجية للنظام -

 فحص المكونات البرمجية للنظام وتكامليتها -

 التخرج:  مشروع تنفيذ في المستخدمة واألدوات األجهزة .2

مشروع  يتم فيها تحديد األجهزة والبرمجيات واألدوات التي سيتم االستعانة بها لتنفيذ -

 .التخرج مشاريع مناقشة عند هذه األجهزة واألدوات التخرج، على أن يتم إحضار

 تنفيذ مشروع التخرج:  .3

ً لطبيعة ومجال  - تقوم مجموعة طلبة مشروع التخرج بإنجاز وتنفيذ المشروع وفقا

 المشروع، وكذلك استخدام األدوات والطرق أو الخوارزميات المناسبة للتنفيذ. 
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 في حال إذا كان مشروع التخرج "تصميم او بناء نظام هندسي مادي":

  :تصميم النظام  .1

عانة بها أجهزة وبرمجيات وتقنيات وأدوات سيتم االستتحديد المكونات المادية للنظام من  -

 .لتنفيذ مشروع التخرج

المناسبة  تمثيل النظام المادي وفق برامج التصميم والمحاكاة المناسبة واجراء التعديالت -

 على التصميم وفق نتائج المحاكاة

ع م تصميم اولي لواجهات النظام والمكونات البرمجية له والتأكد من مدى تكامليتها -

 بعضها البعض ومع المكونات المادية.

  :تنفيذ مشروع التخرج .2

جال تقوم مجموعة طلبة مشروع التخرج بإنجاز وتنفيذ نموذج المشروع وفقاً لطبيعة وم -

 .المشروع، وكذلك استخدام األدوات والطرق أو الخوارزميات المناسبة للتنفيذ

 مرحلة كتابة الوثيقة النهائية للمشروع .9.5

ج حيث يقوم طلبة مجموعة مشروع التخر (،5.2من حيث انتهت المرحلة ) المرحلة هذه تبدأ

 بالتالي:

 لى آخرمواصلة توثيق المراحل الالحقة وتكاملها مع المراحل السابقة إلنجاز مشروع التخرج إ -

 مرحلة من مراحل المشروع.

 استخدام النموذج المعياري لكتابة وثيقة مشروع التخرج المقرة في هذا الدليل.  -

رف على المشروع من قبل المش في مرحلة آخر من االنتهاء يتم مراجعة الوثيقة بشكل نهائي بعد -

 طلبة مجموعة مشروع التخرج. 

  المشروع. تسليم ثالث نسخ مغلفة من وثيقة المشروع إلى القسم العلمي المقيد فيه طلبة -

 يسلم القسم نسخ وثيقة المشروع إلى لجنة المشاريع.  -

 

 

 

 والتقييم  مرحلة المناقشة .9.6



اريع التخرجدليل مش    

17 

YCIT - HE 
 

تحديد موعد ويتم التنسيق بين األقسام العلمية ولجنة المشاريع على تحديد أعضاء لجنة المناقشة 

 ة: المناقشة النهائية لمشاريع تخرج الطلبة، وعلى أن تتولى لجنة المشاريع المهام التالي

قل عن نشر إعالن لبدأ موعد مناقشة مشاريع التخرج لجميع الطلبة خالل فترة زمنية ال ت .1

 وعين قبل تاريخ المناقشة.أسب

على موقع نشر إعالن جدول بمواعيد المناقشة في لوحة إعالنات الكلية واألقسام العلمية، و .2

 الكلية/القسم لجميع الطلبة. 

 في نفس اإلعالن يتم إبالغ الطلبة بالواجبات والمتطلبات التالية:  .3

قبل كل  ء المناقشة منتسليم مسودة الوثيقة النهائية للمشروع قبل أسبوع من موعد بد -

 مجموعات مشاريع التخرج.

احضار اي مكونات مادية او برمجية وعرضها اثناء المناقشة بحسب طبيعة  -

 المشروع. 

 إعداد عرض تقديمي مرئي يتم استعراضه أثناء المناقشة أمام اللجنة.  -

 المشروع على حده.  كل طالب في مجموعة المشروع سيقوم بعرض -

المشروع يجب عليه أن يكون ملماً بالمشروع وقادر على كل طالب في مجموعة  -

  .اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه من قبل اللجنة

لمتأخرين االلتزام بموعد المناقشة المحدد من قبل اللجنة، والطالب )مجموعة الطلبة( ا -

 . يعد راسبا )يعدون راسبون( في المقررعن موعد المناقشة 

ل المختلفة خالل المراح والمتابعة التنسيق عملية التخرج في مشاريع به لجنةونظرا للدور الذي تقوم 

والموافقة  العمل، أصالة من مشاريع تخرج الطلبة، بدءا من مرحلة تسجيل مشاريع التخرج، والتأكد إلنجاز

المشاريع جنة لومشاريع تخرجهم. كما أن  النهائي ألداء الطلبة والتقييم التخرج مشاريع مناقشة عليها إلى

 الوثيقة، ييموتق التقليد، أو النسخ تشارك في مناقشة وتقييم مشاريع تخرج الطلبة من خالل التأكد من عدم

 وجدت.  إن والمطبوعات المجسمات وتقييم المناقشة، الطلبة أثناء وتفاعل يقدمه الطلبة، الذي والعرض

% للجنة 50% للمشرف و50وعلى ضوء ذلك فإن درجات تقييم مشروع التخرج تتوزع بنسبة 

 المناقشة. 

 

 %(50أوال: تقييم المشرف )
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قييم يتولى المشرف عملية تقييم طلبة مشروع التخرج بشكل مستمر لضمان موضوعية ودقة الت

م رف برصد درجة تقييولتحقيق أهداف ومخرجات تعلم مشروع التخرج المرجوة. حيث يقوم المش

قييم مشرف طلبة مشروع التخرج وفقا للنموذج المعد للتقييم. وفيما يلي أهم المعايير في نموذج ت

 المشاريع: 

 االلتزام بحضور اللقاءات األسبوعية مع المشرف وانجاز المهام المطلوبة.  •

 اإللتزام بمواعيد المتابعة األسبوعية وإنجاز المهام المكلف بها.  •

العمل بروح الفريق في حل مشكلة ما ذات الصلة في مشروع تخرجهم أو في مجال  •

 تخصصهم. 

 .بها الواجبات المكلف الجماعي وأداء العمل في المشاركة •

  .مراعاته للدقة والموضوعية واألمانة العلمية •

  .البحث ونطاق وأهدافه المشروع مشكلة تحديد  •

 .للعمل المناسبة المنهجية اختيار •

 .المشروع في العمل بخطة زامااللت •

 .والتحليل والنقد المقارنة على القدرة •

 .مستقل بشكل التعلم على القدرة •

 .مناسب بشكل واستخدامها الموارد تحديد •

 .الوثيقة كتابة لغة وضوح •

  .للوثيقة العلمي المحتوى •

 ( الخاص بالمشرف 4ويتم ذلك وفقا لنموذج التقييم رقم )

 %(50) وتقييم مشاريع التخرج ثانيا: تقييم لجنة مناقشة

ة )داخلية تتألف لجنة مناقشة وتقييم مشاريع التخرج من لجنة المشاريع ولجنة مناقشة وتقييم داخلي

اريع تخرج الطلبة وخارجية( يرشحها األقسام العلمية. تتولى لجنة المناقشة والتقييم عملية مناقشة وتقييم مش

التقييم. درجة يم واألوزان المخصصة لكل محور من محاور المناقشة ووفقا للنماذج المحددة للمناقشة والتقي

 % من الدرجة النهائية. 50المناقشة والتقييم المخصصة للجنة هي 
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ن قبل درجة التقييم النهائية للجنة المناقشة هي متوسط درجات تقييم مشروع التخرج الممنوحة م

 كل عضو في لجنة المناقشة. 

 :المناقشة لجنة تقييم نموذج في المعايير أهم يلي وفيما

 الشكلية  الجوانب :أوالا 

 تنظيم المحتويات طبقا للهيكل الشكلي للمشروع. -

 أسلوب كتابة المحتويات ووضوحها، األخطاء اللغوية والمطبعية.  -

 توثيق المحتويات وتوثيق المصادر.  -

ا   المشروع  كفاءة :ثانيا

 المشروع.  وخلفية المقدمة -

 فرضياته.  أو/و البحثية وأسئلته وأهدافه المشروع مشكلة وتكامل صياغة -

  .المناسبة المنهجية واختيار العمل خطة وضوح -

 المشروع. في لها اإلشارة لجدوى ملخص ووضع السابقة الدراسات استعراض -

 ومناقشتها.  البيانات تحليل -

 والتوصيات.  المقترحات وتقديم النتائج استخالص -

 لالستفسارات االستجابة في والقدرة للمشروع الشفوي العرض :ثالثا

 القدرة على عرض المشروع بوضوح.  -

 شخصية الطالب وإدراكه لجدوى المشروع.  -

 التمكن من االستجابة على استفسارات المناقشين بعلمية واضحة.  -

 ( الخاص بلجنة المناقشة5ويتم ذلك وفقا لنموذج التقييم رقم )
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 الجدول الزمني  .10

شروع تتولى األقسام العلمية ولجنة مشاريع التخرج إعداد وتجهيز جدوال زمنيا إلنجاز مراحل م

وضح ( ي1التخرج في بداية كل فصل دراسي، ويتم إعالنه للمشرفين وطلبة مشاريع التخرج. الجدول )

 الجدول الزمني المقترح لمراحل انجاز مشروع التخرج في الفصل الدراسي األول. 

 سي األول الفصل الدرا -(: الجدول الزمني المقترح لمراحل انجاز مشروع التخرج 1الجدول )

 مسئولية التنفيذ المهمة األسبوع المرحـــلة

 األول المشروع اختيار

 إعالن الجدول الزمني.
لجنة  +القســم 

 المشاريع

 القســم توزيع الطلبة في مجموعات مشاريع التخرج.

تسليم خطة العمل لكل ، المشروعتسليم نموذج مقترح 
 مشروع.

+ مجموعة  المشرف
 طلبة المشروع

 المشرف + الطلبة تسليم مقترحات المشاريع الى القسم 

 المشروع اعتماد

 الثاني

 لجنة المشاريع محاضرة لشرح آلية وتنظيم مشاريع التخرج

 إعالن قائمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها
لجنة القسم + 

 المشاريع

 إعالن قائمة المشاريع التي توجد عليها تعديالت.
لجنة القسم + 

 المشاريع

 الثالث

التواصل مع المشرفين ومجموعة طلبة مشاريع التخرج 
روع إلجراء التعديالت المطلوبة أو تقديم مقرح جديد لمش

 التخرج. 
 القسم

 ج. انجاز التعديالت المطلوبة على مقترح مشروع التخر -
ج إلى تسليم التعديالت أو المقترح الجديد لمشروع التخر -

 القسم. 

+ مجموعة  المشرف
 طلبة المشروع

 . إستالم التعديالت أو المقترحات الجديدة للمشاريع -
 تسليم المقترحات الجديدة إلى لجنة المشاريع.  -

 القسم

ح استالم المقترحات الجديدة أو التعديالت على مقتر -
 مشاريع التخرج من القسم حسب مالحظات اللجنة. 

إقرار المقترحات الجديدة/التعديالت على مقترحات  -
 مشاريع التخرج. 

 ا.إعالن المشاريع التي تمت الموافقة النهائية عليه -

 لجنة المشاريع

 البدء بإعداد خطة تنفيذ المشروع 
المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

 استكمال إعداد خطة تنفيذ المشروع الرابع والخامس
المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

 جمع وتحليل
 البيانات

 لثامنا -السادس 

 عمشرو بموضوع العالقة ذات والمعلومات البيانات جمع -
 التخرج.

 ية.الوظيفالوظيفية وغير تحديد متطلبات مشروع التخرج  -
 وتحديد البحث موضوع تناولت التي السابقة الدراسات
 . وعيوبها مميزاتها

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

لثالث ا-التاسع 
 عشر

 تقديم سمنار لمشروع التخرج  -
لجنة المشاريع + 

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

لثالث ا-التاسع 
 عشر

 من السمنار إن وجدت. استيعاب المالحظات الناتجة 

 :"إذا كان مشروع التخرج "بحثي 

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج
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 مسئولية التنفيذ المهمة األسبوع المرحـــلة

 انجاز الخلفية العلمية لمجال مشروع البحث - 
 الجهود العلمية التي بذلت لحل المشكلة. -
قترحها تحديد طبيعة الحل المقترح )تحديد المؤشرات التي ي -

 البحث للقياس(. 

 :"إذا كان مشروع التخرج "تطوير نظام 
 تحديد تقنيات تطوير نظم المعلومات.  -
يقوم الطلبة بتحديد إجرائيات وتقنيات تأمين نظام  -

 المعلومات. 
 ظام. إنجاز تحليل النظام ونماذج البيانات المطلوبة للن -

 لسابقة. إعداد وتجهيز وثيقة مشروع التخرج النهائية للمراحل ا 

 احل مراجعة وتدقيق وثيقة مشروع التخرج النهائية للمر
 السابقة من قبل المشرف.

 إستالم ثالث نسخة النهائية للجزء األول من وثيقة 
 مشروع التخرج. 

القسم + لجنة 
 المشاريع

 الرابع عشر
 .إعالن جدول مواعيد مناقشة مشاريع التخرج 

 .تجهيز نماذج المناقشة والتقييم 

القسم + لجنة 
 المشاريع

المناقشة  مرحلة
 والتقييم األولى

وفقا للجدول 
المقر من قبل 

 الكلية
 مناقشة وتقييم مشاريع التخرج

لجنة المشاريع + 
لجنة المناقشة + 

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

( يوضح الجدول الزمني المقترح لمراحل انجاز مشروع التخرج في الفصل الدراسي 2الجدول )

 الثاني. 

 سي الثانيالفصل الدرا -الجدول الزمني المقترح لمراحل انجاز مشروع التخرج (: 2الجدول )

 مسئولية التنفيذ المهمة األسبوع المرحـــلة

 تصميممرحلة 
 وتنفيذ المشروع

 لثامنا -األول 

 :"إذا كان مشروع التخرج "بحثي 
 . المقترح الحل طبيعة تحديد -
 . المقترح الحل تطبيق كيفية -
   .المقترح الحل تطبيق نتائج -

 :"إذا كان مشروع التخرج "تطوير نظام 
في  تصميم النظام: تحديد التقنيات واالدوات المستخدمة -

ت تصميم النظام، تصميم قاعدة البيانات، تصميم واجها
النظام والمكونات البرمجية للنظام، فحص المكونات 

 البرمجية للنظام وتكامليتها. 
ستعانة التي سيتم االتحديد األجهزة والبرمجيات واألدوات  -

ه هذ بها لتنفيذ مشروع التخرج، على أن يتم إحضار
  .التخرج مشاريع مناقشة عند األدواتاألجهزة و

ة فحص صحة وعمل وتكاملية المكونات المادية والبرمجي -
 للنظام/الحل المقترح. 

 تنفيذ مشروع التخرج.  -

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

استكمال كتابة 
الوثيقة النهائية 
 لمشروع التخرج

الثالث  –التاسع 
 عشر

 ميم إعداد وتجهيز وثيقة مشروع التخرج المتعلقة بمرحلة تص
 وتنفيذ المشروع. 

 ربط أجزاء وثيقة المشروع للفصلين الدراسيين وتكاملها 
 إلنجاز الوثيقة النهائية لكل المراحل السابقة. 

 احل مراجعة وتدقيق وثيقة مشروع التخرج النهائية لكل المر
 السابقة من قيل المشرف. 

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج
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 مسئولية التنفيذ المهمة األسبوع المرحـــلة

 هائية تسليم ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية من النسخة الن
 لمشروع التخرج.

 كتابة مرحلة
 النهائية الوثيقة

 للمشروع
 الرابع عشر

  سخة إلكترونية من النسخة ثالث نسخ ورقية ونإستالم
  النهائية لمشروع التخرج من كل مجموعة.

القسم + لجنة 
 المشاريع

تحديد لجنة المناقشة )مناقشين داخليين أو داخليين 
 وخارجيين(.

 إعالن جدول مواعيد مناقشة مشاريع التخرج.
 تجهيز نماذج المناقشة والتقييم المعدة لذلك.

القسم + لجنة 
 المشاريع

 المناقشة مرحلة
 والتقييم النهائي

وفقا للجدول 
المقر من قبل 

 الكلية
 مناقشة وتقييم مشاريع التخرج

لجنة المشاريع + 
لجنة المناقشة + 

المشرف + مجموعة 
 طلبة مشروع التخرج

م الجامعي الشكالن التاليان يلخصان الجدول الزمني المقترح لمراحل انجاز مشروع التخرج خالل العا

 )الفصلين الدراسيين(. 
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 نظام كتابة مشاريع التخرج .11

 اإلطار العام  .1

 ( طباعة وثيقة مشروع التخرج على ورق ابيضA4 طباعة واضحة وعلى وجه واحد فقط )

 من الورقة.

  المشروع بلغة سليمة خالية من األخطاء االمالئية والنحوية.كتابة وثيقة 

 قة المشرف.يفضل كتابة وثيقة المشروع باللغة اإلنجليزية ويمكن الكتابة باللغة العربية بمواف 

 توثيق. يتم اتباع القالب المرفق بالدليل في جميع التفاصيل الخاصة بالتنسيق والكتابة وال 

 الخط والمسافات والهوامش  .2

 يتم اتباع القالب المرفق بالدليل وكما هو مفصل في الجدول التالي:

 الوصف البند

  9ويجوز تصغيره داخل الجداول بحد أدنى  12 حجم الخط في متن وثيقة المشروع 

 ( Bعريض ) 16 حجم الخط في العناوين الرئيسية 

 (Bعريض ) 14  حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى األول

 (Bعريض ) 12 ي  حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الثان

 نوع الخط 
 Times New Romanللغة اإلنجليزية: 

  Arialللغة العربية:  

 سطر ونصف  التباعد بين االسطر في متن النص 

 نقاط قبل وبعد  6 التباعد بين الفقرات 

  سم 3سم ما عدا جهة التثبيت يكون الهامش فيها  2.5 هوامش الورقة 

 عنوان الجدول 
عريض ويضبط الى الوسط ويكتب اعلى  10حجم الخط 

 الجدول مع مراعاة رقم الجدول ورقم الفصل. 

 عنوان الشكل 
عريض ويضبط الى الوسط ويكتب تحت  10حجم الخط 

 الشكل مع مراعاة رقم الشكل ورقم الفصل. 

 االختصارات  .3

تخدام يكتب المصطلح العلمي ألول مره كامال ويكتب بجواره اختصاره بين قوسين ومن ثم يسمح بإس

ي اإلختصار في بقية النص على ان تورد االختصارات في جدول يوضح المختصر وما يشير اليه ف

 بداية الوثيقة. 

 ترقيم الصفحات  .4

 تتم عملية ترقيم صفحات وثيقة مشروع التخرج على النحو التالي: 

واقرار  يستخدم الترقيم اليوناني لترقيم الصفحات الخاصة بالخالصة، واإلهداء والشكر والتقدير،.أ

 )ان وجدت(. وقائمة المختصرات، والرموز الرياضية  المشرف، ...،
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 (. … ,3 ,2 ,1)روع وحتى نهايتها تستخدم االرقام العربية من بداية فصول وثيقة المش.ب

ات . وتكتب ارقام الصفح(.…,A1, A2, A3وترقم المالحق بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف ابجدي ).ج

 أسفل الصفحة وفي منتصفها.  

 اجزاء وتنظيم المشروع .5

 :االتية تحتوي وثيقة المشروع على عدد من األجزاء والمكونات بشكل عام كما هو مذكور في القائمة

 (Cover Page)صفحة العنوان  .أ

 (Summary)الخالصة  .ب

 (Dedication)اهداء  .ج

 (Acknowledgment)شكر وتقدير  .د

 (Supervisor Certification)اقرار المشرف  .ه

 (Examination Committee)لجنة الحكم والمناقشة  .و

 (Table of Contents)جدول المحتويات  .ز

 (List of Figures)قائمة االشكال )ان وجدت(  .ح

 (List of Tables)مة الجداول )ان وجدت( قائ .ط

 (List of Abbreviations)قائمة المختصرات )ان وجدت(  .ي

 (Mathematical Notationsالرموز الرياضية )ان وجدت( ) .ك

 فصول المشروع  .ل

 ((Referencesقائمة المراجع  .م

 ((Appendicesالمالحق )ان وجدت(  .ن

 توضح طريقة كتابة هذه المكونات.  تيةاألمثلة األ
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Example of figure caption 

 

Fig. 11‑1 shows the increase of required data and connected devices [1]. 
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Fig. 11‑1, The Increase of Consumed Data and Connected Devices 
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Table 11‑1, LTE Physical channels 

Uplink Downlink Acronym Physical channel name  

  PBCH Physical Broadcast Channel 1 

  PCFICH 
Physical Control Format Indicator 

Channel 
2 

  PDCCH Physical Downlink Control Channel 3 

  PHICH 
Physical Hybrid ARQ Indicator 

Channel 
4 

  PDSCH Physical Downlink Shared Channel 5 

  PMCH Physical Multicast Channel 6 

  PUCCH Physical Uplink Control Channel 7 

  PUSCH Physical Uplink Shared Channel 8 

  PRACH Physical Random Access Channel 9 

 

 

 

 طريقة كتابة المراجع .6

 يث( حIEEEترتب المراجع في قائمة المراجع بناء على ورودها في متن الوثيقة وتستخدم تنسيق )

ح في يكتب اسم المؤلف ولقبه ثم اسم المرجع ثم الناشر ومكان النشر والصفحات والسنة كما هو موض

 األمثلة التالية: 
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 تخرج ومهامهاالآلية تشكيل لجنة مشاريع 

لة وحتى آخر تخرج الطلبة، الذي يبدأ من أول مرحنظرا للدور الهام الذي تقوم به لجنة مشاريع 

قييم أداء مرحلة من مراحل مشروع تخرج الطلبة، حيث تتولى الكثير من المهام منها متابعة وت

ز مشاريع طلبة مشروع التخرج، ومساعدة الطلبة وتذليل المعوقات التي قد تعيق تقدمهم إلنجا

 بالتالي: لجنة مشاريع التخرج ومهامها تتمثل تخرجهم. وبناء على ذلك فان مقترح آلية تشكيل

ل عام جامعي تتولى األقسام العلمية في الكلية ترشيح أعضاء لجنة مشاريع تخرج الطلبة نهاية ك .1

 وعلى النحو التالي:

كل قسم علمي يرشح عضو هيئة تدريس لعضوية لجنة مشاريع تخرج الطلبة من  -

ين لجنة مشاريع تخرج الطلبة ب بين أعضائه، بحيث كل قسم يقوم بتدوير عضوية

 أعضائه بحسب األقدمية. 

ة الرفع بها إلى مجلس الكلية إلقرار أسماء أعضاء لجنة مشاريع تخرج الطلب -

 المرشحين من األقسام.

لس يصدر عميد الكلية قرارا بأعضاء لجنة مشاريع تخرج الطلبة وفقا لقرار مج -

 الكلية بهذا الخصوص. 

 ي القادم.في الكلية مهامها بدءا من العام الجامع بةالطلتتولى لجنة مشاريع تخرج  -

 في الكلية المهام التالية:  ةتتولى لجنة مشاريع تخرج الطلب .2

استالم كشوف بأسماء أعضاء فرق أو مجموعات مشاريع التخرج، واسم مشروع  -

وع التخرج، والمشرف على كل مجموعة من األقسام/البرامج األكاديمية نهاية األسب

 من العام الجامعي.  االول

بحسب الكشوف المسلمة من  والمشرفين الطلبة قبل من المقدمة المقترحات دراسة -

 األقسام العلمية.

بول التخرج التي تنطبق عليه قواعد ق بكافة مجموعات مشاريع قائمة نهائية اعتماد -

  مشاريع التخرج.

قا لكل وافقة عليها وفالتي لم يتم الم التخرج إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع -

لوبة ، وتوضيح التعديالت المطالمقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج قسم/برنامج

 على كل مشروع تخرج. 

لثاني من اتسليم قوائم/جداول البيانات السابقة إلى رئيس القسم المعني نهاية األسبوع  -

 بدء العام الجامعي. 
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المشرف  مجموعات مشاريع التخرج تتضمنقائمة خاصة لكل عضو هيئة تدريس  -

 عليها. 

كل لالتي تمت الموافقة عليها وفقا  التخرج إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع -

 .المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج قسم/برنامج

قة مع تقييم المشاريع المقترحة من قبل الطلبة، واقرار المشاريع المقترحة المتواف -

 عي. ريع التخرج خالل نهاية األسبوع الثاني من بدء العام الجامقواعد إختيار مشا

 بناء توزيع طلبة مشاريع التخرج على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التحقق من -

وفقا  على كشوف توزيع مجموعات مشاريع تخرج الطلبة المرفوعة من األقسام

 للتالي:

 الحد األقصى من مشاريع التخرج الدرجة األكاديمية م

 6 استاذ دكتور 1

 5 استاذ مشارك دكتور 2

 4 أستاذ مساعد دكتور 3

 3 مساعد )ماجستير( مدرس 4

المقبولة وإسم المشرف على  ةإعداد وتجهيز كشوف بمجموعات مشاريع تخرج الطلب -

 وإعالنها للطلبة.  وفقا للقسم المقيد به الطلبة مشروع التخرج

إعداد وتجهيز كشف لكل عضو هيئة تدريس بمجموعات مشاريع تخرج الطلبة  -

تولى يالمشرف عليها وتسليمها لرؤساء األقسام إلقرارها في مجالس األقسام، ومن ثم 

رؤساء األقسام تسليم كل عضو هيئة تدريس نسخة من كشف مجموعات مشاريع 

 عليها.  ينالمشرفوتخرج الطلبة 

 المعايير في المراحل المختلفة.  تلك التقييم وأوزانتطوير نماذج ومعايير  -

 مشاريع تخرج الطلبة.  خالل المراحل المختلفة إلنجاز والمتابعة التنسيق -

جنة لباالشتراك مع  نهاية كل فصل بةتقييم مشاريع تخرج الطلمناقشة والمشاركة في  -

ج المعدة بقا للنماذط في لجنة التقييم، وإمكانية مشاركة مقيمين خارجيين تقييم داخلية

 لذلك. 

لدوري متابعة مشرفو مشاريع التخرج واستالم نسخة من استمارات المتابعة والتقييم ا -

 لمشاريع التخرج وأرشفتها. 

لطلبة تذليل الصعوبات والمعوقات ذات العالقة بمشاريع التخرج التي قد تعيق تقدم ا -

 في إنجاز مشروع تخرجهم.
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 ضومعار قسام المعنية إلعداد وتنظيم مؤتمراتالتنسيق مع عمادة الكلية واأل -

  .وتسويقها لمشاريع التخرج

شاريع بناء قاعدة بيانات لمشاريع تخرج الطلبة تضم كل البيانات المطلوبة عن م -

ع التخرج، مثل اسم مشروع التخرج، اسم المشرف، بيانات مجموعة طلبة المشرو

 . إلخ. )رقم الطالب الجامعي، اسم الطالب، القسم/البرنامج(، وملخص المشروع، ..

 طلبة وحفظها الكترونيا.  أرشفة النسخ االلكترونية لمشاريع تخرج ال -

  الدليل.  أي مهام أخرى تحددها مجالس األقسام أو مجلس الكلية، وبنا ال يخالف هذا -
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 للطلبة عامة إرشادات .12

سيق يتم إنجاز كتابة وثيقة مشروع التخرج النهائية بشكل صحيح ودقيق وفقا للهيكل والتن .1

 القياسي لوثيقة المشروع المقر في هذا الدليل. 

 يتم مراجعة وتصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية في وثيقة المشروع بشكل جيد.  .2

لى أن عيجب أن تكون الوثيقة النهائية كاملة مع تفصيل كافة المخططات والجداول واألشكال.  .3

 بتم عرض التصميم الفعلي المقترح الخاص بالمشروع.

رنت أدبية ونسخ ولصق من اإلنت التركيز على أصالة المشروع. إذا تم العثور على أي سرقة .4

ة أو مشاريع أخرى، سيؤدي ذلك إلى إلغاء مشروع التخرج مما يؤدي إلى رسوب طلبة مجموع

 المشروع.

ظم أو يتم اتباع أسلوب واحد في المنهجية، االلتزام بإنجاز مشروع التخرج من خالل نهج من .5

 نهج موجه للكائنات، فال تخلط بين كال النهجين.

ن مشروع التخرج تصميم وصفي واضح، حيث يتم انجاز مخططات ونماذج يجب أن يتضم .6

 النظام وتوصيفها بدقة ووضوح.

 عدم النسخ من اإلنترنت أو أي مصدر آخر اال بإستخدام قواعد االقتباس المعروفة. .7

الخاصة  يتم إنجاز تصميم الخوارزميات، وواجهة المستخدم، وكل مكونات البرمجية أو المادية  .8

 باستخدام األدوات والتقنيات البرمجية أو المادية المعدة لهذا الغرض. بالمشروع

 يجب أن يكون لدى كل طالب فهم كامل ومعرفة حول جميع مراحل المشروع الذي عمل فيه. .9

شكال يتم انجاز وكتابة وثيقة المشروع بشكل جيد، من خالل دقة لغة الكتابة، والنصوص واأل .10

موذج مع اتباع التسلسل المنهجي لوثيقة المشروع وفقا للنالتوضيحية والمخططات والجداول 

 المرفق بهذا الدليل. 

ي نهاية يجب االشارة الى المراجع التي في متن وثيقة المشروع وإدراجها في قائمة المراجع ف .11

 الوثيقة.

ية يجب أن تكون شرائح العرض التقديمي مفهومة وواضحة، وبلغة دقيقة وبدون أخطاء إمالئ .12

 لوثيقة المشروع. ومطابقة 

يجب أن يتطابق محتوى العرض التقديمي مع محتوى وثيقة المشروع على ان يتم عرض  .13

 معلومات مختصرة وواضحة في العرض القديمي.
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I.   Course Identification and General Information: 

1 Course Title: Graduation Project I 

2 Course Code & Number: ----------- 

3 Credit Hours: 
Credit 

Hours 

Theory  Hours 
Lab. Hours 

Lecture Exercise 

3 2 0 2 

4 
Study Level/ Semester at which this 

Course is offered: 
Final Year / 1st Semester  

5 Pre –Requisite (if any): 
Completing 75% of total program credit 

hours. 

6 Co –Requisite (if any): None 

7 

Name of the faculty members committee 

responsible for administration of the 

Graduation Project: 

To be nominated later on. 

8 
Program (s) in which the Course is 

Offered: 
Bachelor of ----------------- 

9 Language of Teaching the Course: English 

10 Study System:  

11 Mode of Delivery: Full Time 

12 Location of Teaching the Course: Faculty of --- 

13 Prepared by:  

14 Reviewed by:  

15 Date of Approval:  

 

II.   Course Description: 

The undergraduate project is a two-term design project conducted by every student in the last 

two terms before graduation. It emphasizes on students ability to convert the theoretical 

knowledge and practical experience learned previously into practical engineering design 
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II.   Course Description: 

practice and/or research project. Graduation project I module described here allows students 

to exercise their creativity and problem solving skills using project based learning and 

exercising teamwork. Under the guidance of faculty members, students are divided into groups 

of 3-6 students and develop skills in planning and managing projects, reviewing literature, 

defining and implementing engineering solutions, evaluating safety and health regulations and 

communicating significant knowledge. They will investigate a specified problem, explore 

possible solutions and build a prototype design.  At the end of the semester, student teams are 

required to deliver oral presentations for examination and submit written end-of-semester 

report. 

 

III.   Course Intended Learning Outcomes (CILOs): Referenced PILOs 

A. Knowledge and Understanding: Upon successful completion of the course, students will be 

able to: 

a1 

Recall the fundamental knowledge of engineering sciences for the 

proper application to the graduation project related to computing and 

engineering disciplines. 

--- 

a2 

Identify a real-world problem requirements at the 

industry/community related to the field of study for finding unbiased 

and optimum solution. 

--- 

a3 
Explain the scientific principles and engineering technologies to 

design processes associated with the project area. 
--- 

a4 
Recognize scientific methodologies to handle a graduation project 

related to computing and engineering disciplines. 
--- 

B. Intellectual Skills: Upon successful completion of the course, students will be able to: 

b1 

Formulate and model  a real-world problem related to 

computing and engineering fields using mathematical 

approaches, engineering and scientific research methods. 

--- 

b2 

Suggest  innovative solution to a real-world problem by 

adapting engineering tools and technologies with consideration 

of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, 

social, environmental, and economic factors. 

--- 



Republic of Yemen  
Ministry of Higher Education & 

 Scientific Research  

-------------- University 
Faculty of ---------- 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -----------جامعة 

 ------كلية 

 

Graduation Project I (--------)                |  P a g e  4 6  
 

شعار 

 الجامعة

III.   Course Intended Learning Outcomes (CILOs): Referenced PILOs 

b3 
Synthesize technical knowledge and approaches to generate 

safe and secure solutions to a real-world problem. 
--- 

b4 

Select appropriate tools and techniques to design and 

implement optimum solutions related to computing and 

engineering disciplines to meet the industry and society needs. 

--- 

C. Professional and Practical Skills: Upon successful completion of the course, students will be 

able to: 

c1 
Apply knowledge and skills in computing and engineering 

programs to perform a real-life project. 
--- 

c2 
Evaluate the state-of-the-art knowledge in the project domain to 

develop a solution that meets industry and society needs. 
--- 

c3 

Practice the principles of mathematics, computing and 

engineering to mode specialized engineering systems or 

software products in a way that demonstrates comprehension of 

design tradeoffs. 

--- 

D. Transferable Skills: Upon successful completion of the course, students will be able to: 

d1 

Communicate effectively within different contexts in acquiring 

data, researching, writing a project document, presenting and 

defending ideas. 

--- 

d2 

Work efficiently within a team or individually or as a teamwork 

leader to perform a common goal based on professional ethics 

and legal responsibilities. 

--- 

d3 
Prove leadership and capabilities for life-long learning, project 

management, future personal and professional pursuits. 
--- 

d4 
Express the progress of the project effectively through clear 

presentations and scientific writing methods. 
--- 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

1 

مرحلة 

اختيار 

المشروع 

واعتماده من 

لجنة 

 المشاريع

 استالم 

 المقترحات

 ألفكار

 مشاريع

 من التخرج

 هيئة أعضاء

التدريس 

 والطلبة،

 أن على

 تتوافق

المقترحات 

 مع المقدمة

 المعايير

المحددة 

لقبول 

مشاريع 

 التخرج. 

  إعداد

قائمة وتجهيز 

تضم 

المشاريع 

المقترحة من 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والطلبة 

بالقسم 

وإعالنها 

 للطلبة.

  توفير كشوف

بأسماء الطلبة 

المتوقع 

تخرجهم في 

كل برنامج 

في األسبوع 

األول من 

بداية كل عام 

جامعي، 

وتحديد أسماء 

   
1 

week 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

الطلبة الذين 

يحق لهم 

تسجيل 

مشروع 

 تخرج.

  استالم وفرز

أسماء 

أعضاء فرق 

أو مجموعات 

مشاريع 

التخرج 

المقدمة من 

قبل الطلبة 

والتحقق من 

عدد أعضاء 

الفريق 

وأحقيتهم في 

تقديم المقترح 

األولي 

للمشروع في 

الوقت المحدد 

وفقا لنموذج 

الطلب المعد 

 لذلك. 

  يحدد القسم

لكل مجموعة 

مشرف من 

أعضاء هيئة 

التدريس في 

القسم، مع 

عاة مرا

التخصص 

لعضو هيئة 

التدريس، 

ويمكن للقسم 

أن يوزع 

طلبة 

مجموعة 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

مشاريع 

التخرج على 

أعضاء هيئة 

تدريس من 

خارج القسم 

مع مراعاة 

 التخصص. 

  يتم توزيع

طلبة مشاريع 

التخرج على 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ومساعديهم 

من حملة 

 الماجستير

بحسب 

النموذج 

 المعد لذلك

   إعداد كشوف

بمجموعات 

لبة مشاريع ط

التخرج 

المقترحة 

وعضو هيئة 

التدريس 

المشرف 

على كل 

 مجموعة.

  تسليم

الكشوف إلى 

لجنة 

المشاريع 

نهاية 

األسبوع 

األول من بدء 

العام 

الجامعي، مع 

إرفاق نماذج 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

مقرحات 

مشاريع 

التخرج 

موقعة من 

 المشرفين. 

  التواصل مع

مشرفي 

المشاريع أو 

الطلبة الذين 

لم تتوافق 

مشاريع 

خرجهم ت

المقترحة مع 

قواعد اختيار 

مشاريع 

التخرج، 

لغرض عمل 

التعديالت 

المطلوبة أو 

تقديم مشاريع 

تخرج 

مقترحة 

 جديدة.

   

 دراسة 

 مقترحات

مشاريع 

التخرج 

 من المقدمة

 الطلبة قبل

 والمشرفين

بحسب 

الكشوف  

المسلمة من 

األقسام 

 العلمية.

  إعداد

وتجهيز قائمة 

بمجموعات 

  الموافقة على

موضوع 

مشروع 

التخرج 

واالشراف 

على 

مجموعة 

طلبة 

 . المشروع

 

 
2 

weeks 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

 مشاريع

التخرج التي 

تمت الموافقة 

عليها وفقا 

لكل 

قسم/برنامج 

المقيد فيه 

طلبة 

مجموعات 

مشاريع 

 التخرج. 

  إعداد

وتجهيز قائمة 

بمجموعات 

 مشاريع

التخرج التي 

لم يتم 

الموافقة 

عليها وفقا 

لكل 

قسم/برنامج 

المقيد فيه 

طلبة 

مجموعات 

مشاريع 

التخرج، 

والتعديالت 

المطلوبة 

على كل 

وع مشر

 تخرج. 

  قائمة خاصة

لكل عضو 

هيئة تدريس 

تتضمن 

مجموعات 

مشاريع 

التخرج 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

المشرف 

 عليها.

  أن تسلم

اللجنة قوائم/ 

جداول 

البيانات 

السابقة إلى 

رئيس القسم 

المعني نهاية 

األسبوع 

الثاني من بدء 

العام 

 الجامعي.

2 

مرحلة إعداد 

المشروع 

وتحليل/جمع 

 البيانات

  
  يراجع

ويوافق على 

مقترح 

مشروع 

التخرج 

والخطة 

الزمنية التي 

يتطلبها 

لمراحل 

اإلنجاز وفقا 

للنموذج 

 المعد لذلك. 

  المتابعة

األسبوعية 

لمجموعات 

طلبة مشاريع 

التخرج 

المشرف 

عليها وتدوين 

المالحظات 

وفقا للنموذج 

 المعد لذلك. 

  تقييم

مجموعة 

  مقابلة

المشرف في 

األسبوع 

الثالث من بدء 

العام الجامعي: 

في هذه 

الخطوة يُناقش 

المشرف طلبة 

مشروع 

التخرج 

ويوضح لهم 

متطلبات 

المشروع 

واالتفاق على 

الفترة الزمنية 

المطلوبة 

إلعداد وتجهيز 

مكونات 

 المشروع.

 وتجهيز  إعداد

 الهيكل/اإلطار

 لمشروع العام

التخرج خالل 

 3-2فترة 

أسابيع على 

2 

weeks 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

طلبة مشروع 

التخرج 

أسبوعيا 

ودور كل 

طالب بشكل 

مستقل طبقا 

للنماذج 

 المعدة لذلك.

  توجيه

وارشاد 

مجموعات 

طلبة مشاريع 

التخرج 

المشرف 

عليها بما 

في  يساعدهم

انجاز كل 

مرحلة من 

مراحل 

مشروع 

 تخرجهم. 

  يساهم في

تعميق التفكير 

االبداعي، 

والبحث 

العلمي، 

والعمل بروح 

الفريق لحل 

المشاكل 

الحقيقية ذات 

العالقة 

بمشروع 

التخرج 

 الطلبة. 

  يساهم في

تذليل 

الصعوبات 

والمعوقات 

األكثر: يقوم 

طلبة مشروع 

التخرج بإعداد 

وتجهيز مقدمة 

عامة عن 

موضوع 

البحث، 

مشكلة/مشاكل 

مشروع 

التخرج، 

أهداف 

المشروع، 

الحدود 

المنهجية، 

الخطة الزمنية 

للمشروع، 

ومنهجية 

وتنظيم وثيقة 

مشروع 

 التخرج.

  

    إعداد وتجهيز

الخلفية 

النظرية 

والدراسات 

السابقة خالل 

-2فترة زمنية 

أسابيع على  3

األكثر: يقوم 

طلبة مشروع 

التخرج بإنجاز 

 التالي:  

  جمع البيانات

والمعلومات 

ذات العالقة 

بموضوع 

مشروع 

تخرجهم 

لغرض فهم 

2 

weeks 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

ذات العالقة 

بمشروع 

تخرج الطلبة 

التي قد تعيق 

تقدمهم في 

جاز إن

مشروع 

 تخرجهم. 

   

أفكار 

المشروع 

وتعميق 

المعرفة لديهم 

بموضوع 

المشروع، كما 

يتم تحديد 

متطلبات 

مشروع 

التخرج 

الوظيفية وغير 

الوظيفية في 

حال إذا كان 

مشروع 

التخرج تطوير 

 نظام.  

 الدراسات 

 التي السابقة

 تناولت

موضوع 

 وتحديد البحث

 مميزاتها

وعيوبها، 

 وتوضيح

 القيمة

اإلضافية أو 

التطويرية التي 

 يتناولها سوف

 مشروع

 التخرج

 الجديد. 

  

     إذا كان مشروع

التخرج هو 

"دراسة وتحليل 

تقنية، تحليل 

خوارزمية، 

تطوير 

خوارزمية، دمج 

6 

weeks 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

خوارزميتان، 

...."، يقوم طلبة 

مشروع التخرج 

 بالتالي:

  انجاز الخلفية

العلمية لمجال 

مشروع 

 البحث

  الجهود العلمية

التي بذلت 

 لحل المشكلة.

  تحديد طبيعة

الحل المقترح 

)تحديد 

المؤشرات 

يقترحها التي 

البحث 

 للقياس(. 

في حال إذا كان 

مشروع التخرج 

هو "تطوير 

نظام"، يقوم 

طلبة مشروع 

 التخرج بالتالي: 

  تحديد تقنيات

تطوير نظم 

 المعلومات. 

  يقوم الطلبة

بتحديد 

إجرائيات 

وتقنيات تأمين 

نظام 

 المعلومات. 

  إنجاز تحليل

النظام ونماذج 

البيانات 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

المطلوبة 

 للنظام. 

المشروع  اذا كان

تصميم او بناء 

مشروع هندسي 

يقوم الطلبة 

 بالتالي:

  انجاز الخلفية

العلمية لمجال 

مشروع 

 البحث

  الجهود العلمية

التي بذلت 

لتصميمات 

مشابهة او 

 حلول مشابهة

  تحديد

متطلبات 

وخصائص 

التصميم 

 المقترح.

3 

مرحلة 

المناقشة 

 األولى

يقوم المشرف   

بمتابعة الطلبة 

والتأكد من 

 التالي: 

  إعداد وتجهيز

وثيقة مشروع 

التخرج 

النهائية 

للمراحل 

  السابقة.

  مراجعة وثيقة

مشروع 

التخرج 

النهائية 

تسليم النسخة 

النهائية للجزء 

األول من 

مشروع التخرج 

)مشروع 

 (1التخرج 

1 

week 
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IV.   Course Schedule: 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

للمراحل 

 السابقة. 

  تقييم مشروع

تخرج الطلبة 

في األسبوع 

األخير للفصل 

الدراسي 

األول ورفع 

 النتيجة.

  المشاركة في

مناقشة 

المشروع 

ضمن اللجنة 

المشكلة 

لمناقشة 

مشاريع 

 التخرج.

  

    يقوم المشرف

بتقييم مشروع 

 1التخرج 

وفقا للنموذج 

( في 5رقم )

 (Cالملحق )

  و تقوم لجنة

المناقشة بتقييم 

مشروع 

 1التخرج 

وفقا للنموذج 

( في 6رقم )

 (Cالملحق )

 
2 

week 
 

 Total     16  

 

V.   Department Responsibilities: 

 : مرحلة اختيار المشروع واعتماده من لجنة المشاريع
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V.   Department Responsibilities: 

ا من األسبوع يتولى القسم العلمي دورا رئيسيا في ادارة وتوزيع ومتابعة طلبة مشاريع التخرج بدء

 اء من مرحلة المناقشة النهائية، حيث يتمثل دور القسم بالتالي:األول وحتى االنته

 أعضاء من التخرج مشاريع ألفكار المقترحات في بداية كل عام جامعي يتولى القسم استالم .5

المحددة لقبول  المعايير مع المقترحات المقدمة تتوافق أن على التدريس والطلبة، هيئة

 مشاريع التخرج. 

المقترح ملخص عن المشروع، وملخص المشكلة، واألهداف، واألدوات يجب أن يتضمن  .6

 والتقنيات التي يتطلب استخدامها في المشروع.

في األسبوع األول من بداية كل عام جامعي )الفصل الدراسي األول(، يتولى القسم العلمي  .7

 توفير وإعداد التالي: 

يئة التدريس والطلبة إعداد وتجهيز قائمة تضم المشاريع المقترحة من أعضاء ه -

 بالقسم وإعالنها للطلبة.

توفير كشوف بأسماء الطلبة المتوقع تخرجهم في كل برنامج في األسبوع األول من  -

 بداية كل عام جامعي، وتحديد أسماء الطلبة الذين يحق لهم تسجيل مشروع تخرج.

 وفرز أسماء أعضاء فرق أو مجموعات مشاريع التخرج المقدمة من قبل استالم -

الطلبة والتحقق من عدد أعضاء الفريق وأحقيتهم في تقديم المقترح األولي للمشروع 

 في الوقت المحدد وفقا لنموذج الطلب المعد لذلك. 

يحدد القسم لكل مجموعة مشرف من أعضاء هيئة التدريس في القسم، مع مراعاة  -

ع التخصص لعضو هيئة التدريس، ويمكن للقسم أن يوزع طلبة مجموعة مشاري

 التخرج على أعضاء هيئة تدريس من خارج القسم مع مراعاة التخصص. 

يتم توزيع طلبة مشاريع التخرج على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من حملة  -

 وفقاً للنموذج المعد لذلك. الماجستير

إعداد كشوف بمجموعات طلبة مشاريع التخرج المقترحة وعضو هيئة التدريس  -

 المشرف على كل مجموعة.

تسليم الكشوف إلى لجنة المشاريع نهاية األسبوع األول من بدء العام الجامعي، مع  -

 إرفاق نماذج مقرحات مشاريع التخرج موقعة من المشرفين. 

التواصل مع مشرفي المشاريع أو الطلبة الذين لم تتوافق مشاريع تخرجهم المقترحة  -

مشاريع التخرج، لغرض عمل التعديالت المطلوبة أو تقديم مشاريع  اختيارمع قواعد 

 تخرج مقترحة جديدة.
 

VI.   Committee  Responsibilities: 

 : مرحلة اختيار المشروع واعتماده من لجنة المشاريع
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VI.   Committee  Responsibilities: 

جنة المشاريع من األقسام العلمية كشوف في األسبوع الثاني من بداية العام الجامعي تستلم ل

بمجموعات طلبة مشاريع التخرج المقترحة وعضو هيئة التدريس المشرف على كل مجموعة، 

 وتتولى اللجنة إنجاز المهام التالية:

بحسب الكشوف المسلمة من  والمشرفين الطلبة قبل من مشاريع التخرج المقدمة مقترحات دراسة -

 األقسام العلمية.

التخرج التي تمت الموافقة عليها وفقا لكل قسم/برنامج  وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريعإعداد  -

 المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج. 

التخرج التي لم يتم الموافقة عليها وفقا لكل قسم/برنامج  إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع -

 ت المطلوبة على كل مشروع تخرج. المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج، والتعديال

 قائمة خاصة لكل عضو هيئة تدريس تتضمن مجموعات مشاريع التخرج المشرف عليها. -

أن تسلم اللجنة قوائم/ جداول البيانات السابقة إلى رئيس القسم المعني نهاية األسبوع الثاني من بدء  -

 العام الجامعي. 

 

VII.   Advisor Responsibilities: 

 :مرحلة إعداد المشروع وتحليل/جمع البيانات

 يقوم المشرف بمتابعة الطلبة والتأكد من التالي: 

  إعداد وتجهيز وثيقة مشروع التخرج النهائية للمراحل السابقة. .ه

 مراجعة وثيقة مشروع التخرج النهائية للمراحل السابقة.  .و

 تقييم مشروع تخرج الطلبة في األسبوع األخير للفصل الدراسي األول ورفع النتيجة. .ز

 مشروع ضمن اللجنة المشكلة لمناقشة مشاريع التخرج. المشاركة في مناقشة ال .ح

 :مرحلة المناقشة األولى

 (C( في الملحق )5وفقا للنموذج رقم ) 1يقوم المشرف بتقييم مشروع التخرج 

 

VIII.   Students Responsibilities: 

 :مرحلة إعداد المشروع وتحليل/جمع البيانات

يبدأ طلبة مجموعات مشاريع التخرج العمل في إعداد وتنظيم مشاريع تخرجهم، في هذه المرحلة 

كما يرافق إنجاز هذه المرحلة مجموعة من الفعاليات اإلجرائية يعدها وينجزها طلبة مجموعات 

مشاريع التخرج. يقوم طلبة مشاريع التخرج بمقابلة المشرف على مشروع تخرجهم أسبوعيا 

 إلنجاز الخطوات التالية:
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VIII.   Students Responsibilities: 

ش المشرف مقابلة المشرف في األسبوع الثالث من بدء العام الجامعي: في هذه الخطوة يُناق .4

لمطلوبة طلبة مشروع التخرج ويوضح لهم متطلبات المشروع واالتفاق على الفترة الزمنية ا

 إلعداد وتجهيز التالي:

أسابيع على األكثر:  3-2التخرج خالل فترة  لمشروع العام وتجهيز الهيكل/اإلطار إعداد -

يقوم طلبة مشروع التخرج بإعداد وتجهيز مقدمة عامة عن موضوع البحث، 

مشكلة/مشاكل مشروع التخرج، أهداف المشروع، الحدود المنهجية، الخطة الزمنية 

 للمشروع، ومنهجية وتنظيم وثيقة مشروع التخرج. 

أسابيع على األكثر:  3-2سات السابقة خالل فترة زمنية إعداد وتجهيز الخلفية النظرية والدرا .5

 يقوم طلبة مشروع التخرج بإنجاز التالي:  

جمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بموضوع مشروع تخرجهم لغرض فهم أفكار  -

المشروع وتعميق المعرفة لديهم بموضوع المشروع، كما يتم تحديد متطلبات مشروع 

 الوظيفية في حال إذا كان مشروع التخرج تطوير نظام.  التخرج الوظيفية وغير 

 وعيوبها، وتوضيح مميزاتها وتحديد موضوع البحث تناولت التي السابقة الدراسات -

 الجديد.  التخرج مشروع يتناولها اإلضافية أو التطويرية التي سوف القيمة

أسابيع على األكثر  6-4يقوم طلبة مشروع التخرج خالل  بناء على طبيعة مشروع التخرج:  .6

 بإنجاز التالي: 

إذا كان مشروع التخرج هو "دراسة وتحليل تقنية، تحليل خوارزمية، تطوير   .د

 خوارزمية، دمج خوارزميتان، ...."، يقوم طلبة مشروع التخرج بالتالي:

 انجاز الخلفية العلمية لمجال مشروع البحث -

 لتي بذلت لحل المشكلة.الجهود العلمية ا -

 تحديد طبيعة الحل المقترح )تحديد المؤشرات التي يقترحها البحث للقياس(.  -

في حال إذا كان مشروع التخرج هو "تطوير نظام"، يقوم طلبة مشروع التخرج  7.2

 بالتالي: 

 تحديد تقنيات تطوير نظم المعلومات.  -

 لومات. يقوم الطلبة بتحديد إجرائيات وتقنيات تأمين نظام المع -

 إنجاز تحليل النظام ونماذج البيانات المطلوبة للنظام.  -

 اذا كان المشروع تصميم او بناء مشروع هندسي يقوم الطلبة بالتالي: 7.3

 انجاز الخلفية العلمية لمجال مشروع البحث -

 الجهود العلمية التي بذلت لتصميمات مشابهة او حلول مشابهة -

 المقترح.تحديد متطلبات وخصائص التصميم  -
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IX.   Students Assignments or Reports (if any):  

No. 
Title or Description of These Assignments or 

Reports 

When are these assignments 

or reports required? 

1 First Progress Report. 8th week. 

2 Second Progress Report. 15th &16th week. 

 

X.   Students Follow-Up: 

1.   Meet Advisor (Weekly). 

2.   Meet Committee (when needed). 

3.   Group Meetings (Arranged by students with the coordination of the supervisor). 

4.   Attend Special Lectures (As per the project requirements and the supervisor’s advise). 

5.   Present Progress (Bi-Weekly).  

6.   Continuous progress evaluation by the supervisor and Committee. 

 

XI.   Student Assessment: 

A-  Bases of Assessment: 

• Supervisor (50%) 

• Committee for Evaluating Graduation Projects (50%) 

B- Supervisor Evaluation Guidelines 

 Examination Committee Members (ECMs) will observe and maintain the following 

guidelines: 

 أهم المعايير في نموذج تقييم مشرف المشاريع: 

 االلتزام بحضور اللقاءات األسبوعية مع المشرف وانجاز المهام المطلوبة.  •

 بمواعيد المتابعة األسبوعية وإنجاز المهام المكلف بها.  االلتزام •

العمل بروح الفريق في حل مشكلة ما ذات الصلة في مشروع تخرجهم أو في مجال  •

 تخصصهم. 

 .بها المكلفالواجبات  الجماعي وأداء العمل في المشاركة •

  .مراعاته للدقة والموضوعية واألمانة العلمية •

  .البحث ونطاق وأهدافه المشروع مشكلة تحديد  •

 .للعمل المناسبة المنهجية اختيار •

 .المشروع في العمل بخطة االلتزام •

 .والتحليل والنقد المقارنة على القدرة •
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XI.   Student Assessment: 

 .مستقل بشكل التعلم على القدرة •

 .مناسب بشكل واستخدامها الموارد تحديد •

 .الوثيقة كتابة لغة وضوح •

  .للوثيقة العلمي المحتوى •

 ( الخاص بالمشرف 4ويتم ذلك وفقا لنموذج التقييم رقم )

C- Committee Evaluation Guidelines 

 Examination Committee Members (ECMs) will observe and maintain the following 

guidelines: 

درجة التقييم النهائية للجنة المناقشة هي متوسط درجات تقييم مشروع التخرج الممنوحة من قبل كل 

 عضو في لجنة المناقشة. 

 :المناقشة لجنة تقييم نموذج في المعايير أهم

  الشكلية  الجوانب :أوالا 

 تنظيم المحتويات طبقا للهيكل الشكلي للمشروع. -

 أسلوب كتابة المحتويات ووضوحها، األخطاء اللغوية والمطبعية.  -

 توثيق المحتويات وتوثيق المصادر.  -

ا   المشروع  كفاءة :ثانيا

 المشروع.  وخلفية المقدمة -

 فرضياته.  أو/و البحثية وأسئلته وأهدافه المشروع مشكلة وتكامل صياغة -

  .المناسبة المنهجية واختيار العمل خطة وضوح -

 المشروع. في لها اإلشارة لجدوى ملخص ووضع السابقة الدراسات استعراض -

 ومناقشتها.  البيانات تحليل -

 والتوصيات.  المقترحات وتقديم النتائج استخالص -

 لالستفسارات االستجابة في والقدرة للمشروع الشفوي العرض :ثالثا

 القدرة على عرض المشروع بوضوح.  -

 شخصية الطالب وإدراكه لجدوى المشروع.  -

 التمكن من االستجابة على استفسارات المناقشين بعلمية واضحة.  -

 

 ( الخاص بلجنة المناقشة5ويتم ذلك وفقا لنموذج التقييم رقم )

 



Republic of Yemen  
Ministry of Higher Education & 

 Scientific Research  

-------------- University 
Faculty of ---------- 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -----------جامعة 

 ------كلية 

 

Graduation Project I (--------)                |  P a g e  6 3  
 

شعار 

 الجامعة

XII.   Student's Support:  

Office Hours 
Academic Advice 

Hours 
Other Procedures 

Weekly Four hours a week 

 Solving problems of the students whenever they 

face during the project work. 

 Being available, within reason, at other times to 

provide assistance when particular difficulties 

arise. 

  

XIII.   Learning Resources: 

1- Required References: 

 References assigned by the supervisor or gathered by the project team during the 

project work. 

2-  Essential References: 

 All the related text books available in the library. 

 Manuals and Catalogues available in the firm whenever students need them. 

3-  Electronic Materials and Web Sites etc.: 

 All Materials suggested by the supervisor or gathered by the project team during the 

project work related to the topic of the project. 

4- Other Learning Material 

 All Materials suggested by the supervisor or gathered by the project team during the 

project work related to the topic of the project. 

 

XIV.   Facilities Required:  

1 Accommodation 

Accommodation is the responsibility of the students. Whenever 

a field visit is required for the seek of completing the project 

work, the university may assist by providing letters to the 

concerned facilities. 

2 
Computing 

resources 

The University's Computer Labs. are available for project and 

research students at particular times. If special requirements or 

software are needed, Lab attendant should be informed in 

advance to make the proper arrangements. 



Republic of Yemen  
Ministry of Higher Education & 

 Scientific Research  

-------------- University 
Faculty of ---------- 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -----------جامعة 

 ------كلية 

 

Graduation Project I (--------)                |  P a g e  6 4  
 

شعار 

 الجامعة

XIV.   Facilities Required:  

3 Labs 

Faculty labs related to the topic of the project are available for 

project and research students at particular times. If special 

requirements or software are needed, Lab attendant should be 

informed in advance to make the proper arrangements.. 

4 Library 
The Central Library as well as the Faculty Library are available 

for project and research students at the library scheduled time. 

 

XV: Course Evaluation and Improvement Processes: 

1. Strategies for obtaining student feedback on effectiveness of teaching. 

 Through questionnaires under the supervision of the teaching staff. 

 Student-faculty management meetings. 

2. Other strategies for evaluation of teaching by the instructor or by the department. 

 Discussion within the staff members teaching the course. 

 Departmental internal review of the course. 

 Conducting an internal workshop at regular intervals to evaluate the course and the 

program as a whole. 

3. Processes for improvement of teaching. 

 Updating the knowledge of the staff on methods of teaching. 

 Conducting seminars and training courses through the quality assurance unit.  

 Monitoring of teaching activities by senior faculty members.  

4. Processes for verifying standards of students achievement. (eg. check marking by an 
independent faculty member of a sample of student work, periodic exchange and remarking of a 
sample of assignments by a faculty member in another institution) 

 Follow-up scheme. 

 The appropriate questionnaires.  

 Reviewing the final draft of documentation by others.  

 Visiting other institutions that introduce the same course one time per semester.  

 Watching videos of other project presentations by international institutions for 

making proper judgment. 

5. Describe the planning procedures for periodically reviewing of course effectiveness and 
planning for improvement. 
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XV: Course Evaluation and Improvement Processes: 

 Conducting seminars and workshops to discuss course effectiveness and planning for 

improvement. 

 Taking advantage of the recommendations of the faculty members and the Committee 

on Learning and Teaching in the department and the Committee on the program study 

plans. 

 Setting a standard assay with similar courses in distinct universities in regional and 

international accredited universities. 

 Updating references and sources on a regular basis in accordance with the recent 

developments in the specialization. 

6. Course development plans. 

 To be modified every 4 years and following the latest developments in other 

matching programs in regional and international accredited universities. 

 

XVI.   Course Policies:  

1 

Meeting Attendance:  

Meeting Attendance is mandatory. Regular attendance on meetings with the supervisor 

or amongst project students is evaluated by the project supervisor. 

2 

Other policies:  

The University official regulations in force will be strictly observed and students shall 

comply with all rules and regulations of the examination set by the Department, Faculty 

and University Administration. 

3 

General Rules: 

 Promptness: Deadlines should be met 

 Evaluation: Strict & fair 

 Discipline: It is the backbone of achieving course objectives 

 Advisor meetings with students: 4 hours/week 

 Cooperation will make this program a success 

 Feedback & objective comments are appreciated to improve the system 
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I.   Course Identification and General Information: 

1 Course Title: Graduation Project II 

2 Course Code & Number: ----- 

3 Credit Hours: 

Credit 
Hours 

Theory  Hours Lab. 
Hours Lecture Exercise 

3 1 0 4 

4 
Study Level/ Semester at which this 

Course is offered: 
Final Year / 2nd Semester 

5 Pre –Requisite (if any): Graduation Project I (-----) 

6 Co –Requisite (if any): None 

7 

Name of the faculty member responsible 

for administration of the Graduation 

Project: 

To be nominated later on 

8 
Program (s) in which the Course is 

Offered: 
Bachelor of -------- 

9 Language of Teaching the Course: English 

10 Study System:  

11 Mode of Delivery: Full Time 

12 Location of Teaching the Course: Faculty of ……..  

13 Prepared by:  

14 Reviewed by:  

15 Date of Approval:  

 

II.   Course Description: 

Graduation Project-II allows students to employ their acquired knowledge to finalize and 

implement the proposed design in Graduation Project-I. In this module, students finalize 

the design work, integrate components, evaluate the system prototype and apply 

appropriate error detection and corrections techniques to ensure that the project meets the 

requirements set in the initial project plan. The project supervisor will insure that students 

maintain ethical issues and documentation formats, develop presentation and 
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II.   Course Description: 

communication skills and use proper referencing and checking plagiarism. At the end of 

the project, students will produce a runnable developed system in real time along with the 

final version of project report. The project assessment is accomplished through a committee 

assigned by the department. 

 

III.   Course Intended Learning Outcomes (CILOs): Referenced 
PILOs 

A. Knowledge and Understanding: Upon successful completion of the course, students will 

be able to: 

a1 
Explain in-depth the multiple dimensions of the problem under 

study. 
---- 

a2 
Recognizes key issues when addressing computing and 

engineering design problems. 
---- 

a3 
Identify suitable tools and techniques to design, troubleshoot 

and implement optimum solution. 
---- 

B. Intellectual Skills: Upon successful completion of the course, students will be able to: 

b1 

Apply the concepts of mathematics, computing and engineering 

to system development and finding solutions to problems 

related to the market and industry. 

---- 

b2 
Evaluate alternative options in order to justify and generate 

optimal solutions to a real-world project. 
---- 

b3 
Combine knowledge and skills from different disciplines to 

construct useful engineering systems or software products. 
---- 

b4 

Analyze measurements and test data from a variety of practical 

tests or simulations to develpe a secure solution related to 

computing and engineering disciplines. 

---- 

b5 

Innovate engineering and software products and processes that 

meet needs of the society in the context of global, social, 

political, and environmental constraints. 

---- 

C. Professional and Practical Skills: Upon successful completion of the course, students will be 

able to: 

c1 

Apply theoretical principles, practical applications and 

technical skills to design, test and  optimize an engineering 

system or software product. 

---- 
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III.   Course Intended Learning Outcomes (CILOs): Referenced 
PILOs 

c2 

Use the current techniques and tools necessary for appropriate 

prototype evaluation, error detection and corrections in 

computing and engineering practices. 

---- 

c3 

Articulate designs, modeling, analysis, and testing of 

engineering systems and software products using appropriate 

technology and software tools. 

---- 

c4 
Implement efficiently the proposed or development system in 

different platforms. 
---- 

D. Transferable Skills: Upon successful completion of the course, students will be able to: 

d1 
Reflect leadership and creativity as an individual and within a 

multi-disciplinary team to accomplish a common goal. 
---- 

d2 
Search scientific and market information related to a particular 

engineering  and computing problem. 
---- 

d3 
Summarize a graduation project in a clear and approved format 

and defend ideas in different contexts. 
---- 

d4 

Write a project report that builds on the justifications for the 

research presented in the proposal, rational implementation 

process and logical interpretation of the concluded results. 

---- 

 

IV.   Course Schedule: 
 

No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

1 

مرحلة 

تصميم 

وتنفيذ 

 المشروع

      المتابعة

األسبوعية 

لمجموعات 

طلبة مشاريع 

التخرج 

المشرف عليها 

وتدوين 

المالحظات 

وفقا للنموذج 

 المعد لذلك. 

  تقييم مجموعة

طلبة مشروع 

التخرج 

يواصل مجموعة 

الطلبة استكمال 

إجراءات 

متطلبات إنجاز 

مشروع التحرج 

وتقديمه الوثيقة 

النهائية للجنة 

مناقشة 

وبناء  المشاريع.

على طبيعة 

مشروع التخرج، 

فإن هذه المرحلة 

8 

week

s 
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

أسبوعيا ودور 

كل طالب 

بشكل مستقل 

للنماذج طبقا 

 المعدة لذلك.

  توجيه وارشاد

مجموعات 

طلبة مشاريع 

التخرج 

المشرف عليها 

بما يساعدهم 

في انجاز كل 

مرحلة من 

مراحل 

مشروع 

 تخرجهم. 

  يساهم في

تعميق التفكير 

االبداعي، 

والبحث 

العلمي، 

والعمل بروح 

الفريق لحل 

المشاكل 

الحقيقية ذات 

العالقة 

بمشروع 

 التخرج الطلبة. 

 ة مراجع

وتدقيق نماذج 

النظام/الحل 

المقترح مع 

مجموعة طلبة 

 المشروع.

  مراجعة

وتدقيق 

األدوات 

والتقنيات، 

واألجهزة 

والمعدات 

المادية التي 

يتطلبها 

مشروع تخرج 

 الطلبة. 

تتضمن الخطوات 

  التالية:

في حال إذا كان 

مشروع التخرج 

 "بحثي": 

  تحديد طبيعة

الحل المقترح 

)تحديد 

المؤشرات 

التي يقترحها 

البحث 

 للقياس(. 

  كيفية تطبيق

الحل المقترح 

)تحديد 

المنهجية 

العلمية في 

تطبيق 

المؤشرات 

على الحل 

 المقترح(. 

  نتائج تطبيق

الحل المقترح 

)نتائج تطبيق 

 القياس(.

في حال إذا كان 

مشروع التخرج 

 "تطوير نظام": 

تصميم  -1

 النظام: 

  تحديد

التقنيات 

واالدوات 

المستخدمة 

في تصميم 

 النظام

  تصميم قاعدة

 البيانات

  تصميم

واجهات 

النظام 

والمكونات 
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

  يساهم في

تذليل 

الصعوبات 

والمعوقات 

ذات العالقة 

بمشروع 

تخرج الطلبة 

التي قد تعيق 

تقدمهم في 

إنجاز مشروع 

 م. تخرجه

  مساعدة طلبة

المشروع في 

التحقق من 

العيوب 

(Vulnerabi

lities التي )

ترافق 

المكونات 

المادية 

والبرمجية أو 

الحلول 

المقترحة 

 وتصحيحها. 

  متابعة عملية

فحص 

المكونات 

المادية 

والبرمجية، 

 وتكامليتها. 

  متابعة وتدقيق

عملية فحص 

النظام/الحل 

المقترح الكلي 

ومدى تحقيقه 

 ألهداف

مشروع تخرج 

 الطلبة.

البرمجية 

 للنظام

  فحص

المكونات 

البرمجية 

للنظام 

 وتكامليتها

 األجهزة -2

 واألدوات

 في المستخدمة

 مشروع تنفيذ

 التخرج: 

  يتم فيها تحديد

األجهزة 

والبرمجيات 

واألدوات 

التي سيتم 

االستعانة بها 

لتنفيذ 

مشروع 

التخرج، على 

أن يتم 

هذه  إحضار

األجهزة 

 واألدوات

 مناقشة عند

 مشاريع

 .التخرج

تنفيذ مشروع  -3

 التخرج: 

  تقوم

مجموعة 

طلبة مشروع 

التخرج 

بإنجاز وتنفيذ 

المشروع 

وفقاً لطبيعة 

ومجال 

المشروع، 

وكذلك 

استخدام 

األدوات 

والطرق أو 
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

خوارزميات ال

المناسبة 

 للتنفيذ. 

في حال إذا كان 

مشروع التخرج 

"تصميم او بناء 

نظام هندسي 

 مادي":

تصميم  .1

  :النظام

 - حديد

المكونات 

المادية للنظام 

من أجهزة 

وبرمجيات 

وتقنيات 

وأدوات سيتم 

االستعانة بها 

لتنفيذ 

مشروع 

 .التخرج

  تمثيل النظام

المادي وفق 

برامج 

التصميم 

والمحاكاة 

المناسبة 

واجراء 

التعديالت 

المناسبة على 

التصميم وفق 

نتائج 

 المحاكاة

  تصميم اولي

لواجهات 

النظام 

والمكونات 

البرمجية له 

والتأكد من 

مدى 

تكامليتها مع 

بعضها 

البعض ومع 
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

المكونات 

 المادية

تنفيذ مشروع  .2

  :التخرج

  تقوم

مجموعة 

طلبة مشروع 

التخرج 

بإنجاز وتنفيذ 

ذج نمو

المشروع 

وفقاً لطبيعة 

ومجال 

المشروع، 

وكذلك 

استخدام 

األدوات 

والطرق أو 

الخوارزميات 

المناسبة 

 .للتنفيذ

2 

مرحلة كتابة 

الوثيقة 

النهائية 

 للمشروع

  

  مراجعة

وتدقيق 

محتوى وثيقة 

مشروع تخرج 

الطلبة لغويا 

 وعلميا. 

  الموافقة

على  واالقرار

محتوى وثيقة 

مشروع 

التخرج علميا 

وجاهزية 

مجموعة طلبة 

المشروع 

 للمناقشة. 

  

  مواصلة

توثيق 

المراحل 

الالحقة 

وتكاملها مع 

المراحل 

السابقة 

إلنجاز 

مشروع 

التخرج إلى 

مرحلة  آخر

من مراحل 

 المشروع.

  استخدام

النموذج 

المعياري 

لكتابة وثيقة 

مشروع 

التخرج 

المقرة في 

  هذا الدليل.

4 

week

s 
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

  يتم مراجعة

الوثيقة بشكل 

 نهائي بعد

 من االنتهاء

 مرحلة آخر

المشروع  في

من قبل 

المشرف 

على طلبة 

مجموعة 

مشروع 

 التخرج. 

  تسليم ثالث

نسخ مغلفة 

من وثيقة 

المشروع إلى 

القسم العلمي 

المقيد فيه 

طلبة 

 المشروع. 

  يسلم القسم

نسخ وثيقة 

المشروع إلى 

لجنة 

 المشاريع. 

3 

مرحلة 

 المناقشة

 والتقييم

   نشر إعالن

لبدأ موعد 

مناقشة 

مشاريع 

التخرج 

لجميع الطلبة 

خالل فترة 

زمنية ال تقل 

عن أسبوعين 

قبل تاريخ 

 المناقشة.

  نشر إعالن

جدول 

بمواعيد 

المناقشة في 

لوحة 

إعالنات 

الكلية 

  يتولى

المشرف 

عملية تقييم 

طلبة مشروع 

التخرج بشكل 

مستمر لضمان 

موضوعية 

ودقة التقييم 

ولتحقيق 

أهداف 

ومخرجات 

تعلم مشروع 

التخرج 

المرجوة. حيث 

يقوم المشرف 

برصد درجة 

تقييم طلبة 

مشروع 

  تسليم مسودة

الوثيقة 

النهائية 

للمشروع قبل 

أسبوع من 

موعد بدء 

المناقشة من 

قبل كل 

مجموعات 

مشاريع 

 التخرج.

  احضار اي

مكونات 

مادية او 

برمجية 

وعرضها 

اثناء المناقشة 

3 

week

s 
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

واألقسام 

العلمية، 

وعلى موقع 

الكلية/القسم 

 لجميع الطلبة. 

  في نفس

اإلعالن يتم 

إبالغ الطلبة 

بالواجبات 

والمتطلبات 

 التالية:  

التخرج وفقا 

رقم  للنموذج

( الخاص 4)

 بالمشرف

بحسب طبيعة 

 المشروع. 

  إعداد عرض

تقديمي مرئي 

يتم 

استعراضه 

أثناء المناقشة 

 لجنة. أمام ال

  كل طالب في

مجموعة 

المشروع 

سيقوم 

 بعرض

المشروع 

 على حده. 

  كل طالب في

مجموعة 

المشروع 

يجب عليه أن 

يكون ملماً 

بالمشروع 

وقادر على 

اإلجابة على 

األسئلة 

الموجهة إليه 

من قبل 

  .اللجنة

  االلتزام

بموعد 

المناقشة 

المحدد من 

قبل اللجنة، 

والطالب 

)مجموعة 

الطلبة( 

ين المتأخر

عن موعد 

المناقشة يعد 

راسبا 

)يعدون 

راسبون( في 

 المقرر.
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No. 
Stage 

 المرحلة

Department 

Activity 

Committee 

Activity 

Advisor 

Activity 

Student 

Activity 

Number 

of Weeks 
CILOs 

 Total      16  

 

V.   Department Responsibilities: 

-  

 

VI.   Committee  Responsibilities: 

 مرحلة المناقشة والتقييم :

يتم التنسيق بين األقسام العلمية ولجنة المشاريع على تحديد أعضاء لجنة المناقشة وتحديد موعد 

 المناقشة النهائية لمشاريع تخرج الطلبة، وعلى أن تتولى لجنة المشاريع المهام التالية: 

نشر إعالن لبدأ موعد مناقشة مشاريع التخرج لجميع الطلبة خالل فترة زمنية ال تقل  .4

 وعين قبل تاريخ المناقشة.عن أسب

نشر إعالن جدول بمواعيد المناقشة في لوحة إعالنات الكلية واألقسام العلمية، وعلى  .5

 موقع الكلية/القسم لجميع الطلبة. 

 في نفس اإلعالن يتم إبالغ الطلبة بالواجبات والمتطلبات التالية:  .6

ء المناقشة من قبل تسليم مسودة الوثيقة النهائية للمشروع قبل أسبوع من موعد بد -

 كل مجموعات مشاريع التخرج.

احضار اي مكونات مادية او برمجية وعرضها اثناء المناقشة بحسب طبيعة  -

 المشروع. 

 إعداد عرض تقديمي مرئي يتم استعراضه أثناء المناقشة أمام اللجنة.  -

 المشروع على حده.  كل طالب في مجموعة المشروع سيقوم بعرض -

المشروع يجب عليه أن يكون ملماً بالمشروع وقادر كل طالب في مجموعة  -

  .على اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه من قبل اللجنة

االلتزام بموعد المناقشة المحدد من قبل اللجنة، والطالب )مجموعة الطلبة(  -

 المتأخرين عن موعد المناقشة يعد راسبا )يعدون راسبون( في المقرر. 

خالل المراحل  والمتابعة التنسيق عملية التخرج في مشاريع به لجنةونظرا للدور الذي تقوم 

 من مشاريع تخرج الطلبة، بدءا من مرحلة تسجيل مشاريع التخرج، والتأكد المختلفة إلنجاز

ومشاريع  النهائي ألداء الطلبة والتقييم التخرج مشاريع مناقشة العمل، والموافقة عليها إلى أصالة

المشاريع تشارك في مناقشة وتقييم مشاريع تخرج الطلبة من خالل التأكد تخرجهم. كما أن لجنة 

 الطلبة أثناء وتفاعل يقدمه الطلبة، الذي والعرض الوثيقة، وتقييم التقليد، أو النسخ من عدم

 وجدت.  إن والمطبوعات المجسمات وتقييم المناقشة،
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VI.   Committee  Responsibilities: 

% للجنة 50% للمشرف و50وعلى ضوء ذلك فإن درجات تقييم مشروع التخرج تتوزع بنسبة 

 المناقشة. 

 

VII.   Advisor Responsibilities: 

 مرحلة تصميم وتنفيذ المشروع:

متابعة وتقييم يواصل  روع تخرج الطلبة، فان المشرفنظرا ألهمية دور المشرف في إنجاز مش

 المشرف المهام التالية: ىيتول حيثمجموعة طلبة مشروع التخرج، 

مراجعة وتدقيق األدوات والتقنيات، واألجهزة والمعدات المادية التي يتطلبها مشروع  .1

 تخرج الطلبة. 

يساهم في تذليل الصعوبات والمعوقات ذات العالقة بمشروع تخرج الطلبة التي قد تعيق  .2

 تقدمهم في إنجاز مشروع تخرجهم. 

التي ترافق المكونات  (Vulnerabilities) مساعدة طلبة المشروع في التحقق من العيوب .3

 المادية والبرمجية أو الحلول المقترحة وتصحيحها. 

 ونات المادية والبرمجية، وتكامليتها. متابعة عملية فحص المك .4

متابعة وتدقيق عملية فحص النظام/الحل المقترح الكلي ومدى تحقيقه ألهداف مشروع  .5

 تخرج الطلبة.

 مراجعة وتدقيق محتوى وثيقة مشروع تخرج الطلبة لغويا وعلميا.  .6

 الموافقة واالقرار على محتوى وثيقة مشروع التخرج علميا وجاهزية مجموعة طلبة .7

  المشروع للمناقشة. 

 

VIII.   Students Responsibilities: 

 مرحلة تصميم وتنفيذ المشروع:

في هذه المرحلة يواصل مجموعة الطلبة استكمال إجراءات متطلبات إنجاز مشروع التحرج وتقديمه 

الوثيقة النهائية للجنة مناقشة المشاريع. وبناء على طبيعة مشروع التخرج، فإن هذه المرحلة تتضمن 

 الخطوات التالية: 

 في حال إذا كان مشروع التخرج "بحثي": 

 ح )تحديد المؤشرات التي يقترحها البحث للقياس(. تحديد طبيعة الحل المقتر -

 كيفية تطبيق الحل المقترح )تحديد المنهجية العلمية في تطبيق المؤشرات على الحل المقترح(.  -

 نتائج تطبيق الحل المقترح )نتائج تطبيق القياس(. -

 في حال إذا كان مشروع التخرج "تطوير نظام": 

 تصميم النظام:  .4

 واالدوات المستخدمة في تصميم النظامتحديد التقنيات  -
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VIII.   Students Responsibilities: 

 تصميم قاعدة البيانات -

 تصميم واجهات النظام والمكونات البرمجية للنظام -

 فحص المكونات البرمجية للنظام وتكامليتها -

 التخرج:  مشروع تنفيذ في المستخدمة واألدوات األجهزة .5

بها لتنفيذ مشروع يتم فيها تحديد األجهزة والبرمجيات واألدوات التي سيتم االستعانة  -

 .التخرج مشاريع مناقشة عند هذه األجهزة واألدوات التخرج، على أن يتم إحضار

 تنفيذ مشروع التخرج:  .6

تقوم مجموعة طلبة مشروع التخرج بإنجاز وتنفيذ المشروع وفقاً لطبيعة ومجال  -

 المشروع، وكذلك استخدام األدوات والطرق أو الخوارزميات المناسبة للتنفيذ. 

 حال إذا كان مشروع التخرج "تصميم او بناء نظام هندسي مادي":في 

  :تصميم النظام  .1

تحديد المكونات المادية للنظام من أجهزة وبرمجيات وتقنيات وأدوات سيتم االستعانة بها  -

 .لتنفيذ مشروع التخرج

التعديالت المناسبة على تمثيل النظام المادي وفق برامج التصميم والمحاكاة المناسبة واجراء  -

 التصميم وفق نتائج المحاكاة

تصميم اولي لواجهات النظام والمكونات البرمجية له والتأكد من مدى تكامليتها مع بعضها   -

 البعض ومع المكونات المادية

  :تنفيذ مشروع التخرج .2

عة ومجال تقوم مجموعة طلبة مشروع التخرج بإنجاز وتنفيذ نموذج المشروع وفقاً لطبي -

 .المشروع، وكذلك استخدام األدوات والطرق أو الخوارزميات المناسبة للتنفيذ

 :مرحلة كتابة الوثيقة النهائية للمشروع

 يقوم طلبة مجموعة مشروع التخرج بالتالي:

مواصلة توثيق المراحل الالحقة وتكاملها مع المراحل السابقة إلنجاز مشروع التخرج إلى  -

 المشروع. مرحلة من مراحل آخر

 استخدام النموذج المعياري لكتابة وثيقة مشروع التخرج المقرة في هذا الدليل.  -

المشروع من قبل المشرف  في مرحلة آخر من االنتهاء يتم مراجعة الوثيقة بشكل نهائي بعد -

 على طلبة مجموعة مشروع التخرج. 

 تسليم ثالث نسخ مغلفة من وثيقة المشروع إلى القسم العلمي المقيد فيه طلبة المشروع.  -

 القسم نسخ وثيقة المشروع إلى لجنة المشاريع.  يسلم -
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IX.   Students Assignments or Reports (if any):  

No. Title or Description of These Assignments or Reports 
When are these assignments or 

reports required? 

1 Reviewing the work of the graduation project 1 In the first week 

2 
Submitting a full draft report to the supervisor for 

review. 
In the eleventh week 

3 
Submitting  a revised draft report to the supervisor as 

a hard copy 
In the thirteenth week 

4 Assessment and presentations In the fifteenth week 

5 

Submitting a revised final report after considering all 

corrections and modifications required by the  

examination committee. 

In the sixteenth week 

 

X.   Students Follow-Up: 

7.   Meet Advisor (Weekly). 

8.   Meet Committee (if needed). 

9.   Group Meetings (Arranged by students with the coordination of the supervisor). 

10.   Attend Special Lectures (As per the project requirements and the supervisor advise). 

11.   Present Progress (Bi-Weekly).  

12.   Continuous progress evaluation by the supervisor and course coordinator. 

 

XI.   Student Assessment: 

A-  Bases of Assessment: 

• Supervisor (50%) 

• Committee for Evaluating Graduation Projects (50%) 

B- • Supervisor Evaluation Guidelines 

 Examination Committee Members (ECMs) will observe and maintain the following 

guidelines: 

 أهم المعايير في نموذج تقييم مشرف المشاريع: 

 االلتزام بحضور اللقاءات األسبوعية مع المشرف وانجاز المهام المطلوبة.  •

 االلتزام بمواعيد المتابعة األسبوعية وإنجاز المهام المكلف بها.  •

العمل بروح الفريق في حل مشكلة ما ذات الصلة في مشروع تخرجهم أو في مجال  •

 تخصصهم. 

 .بها المكلفالواجبات  الجماعي وأداء العمل في المشاركة •
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XI.   Student Assessment: 

  .مراعاته للدقة والموضوعية واألمانة العلمية •

  .البحث ونطاق وأهدافه المشروع مشكلة تحديد  •

 .للعمل المناسبة المنهجية اختيار •

 .المشروع في العمل بخطة االلتزام •

 .والتحليل والنقد المقارنة على القدرة •

 .مستقل بشكل التعلم على القدرة •

 .مناسب بشكل واستخدامها الموارد تحديد •

 .الوثيقة كتابة لغة وضوح •

  .للوثيقة العلمي المحتوى •

 ( الخاص بالمشرف 4ويتم ذلك وفقا لنموذج التقييم رقم )

C- • Committee Evaluation Guidelines 

 Examination Committee Members (ECMs) will observe and maintain the following 

guidelines: 

درجة التقييم النهائية للجنة المناقشة هي متوسط درجات تقييم مشروع التخرج الممنوحة من قبل كل 

 عضو في لجنة المناقشة. 

 :المناقشة لجنة تقييم نموذج في المعايير أهم

  الشكلية  الجوانب :أوالا 

 تنظيم المحتويات طبقا للهيكل الشكلي للمشروع. -

 أسلوب كتابة المحتويات ووضوحها، األخطاء اللغوية والمطبعية.  -

 توثيق المحتويات وتوثيق المصادر.  -

ا   المشروع  كفاءة :ثانيا

 المشروع.  وخلفية المقدمة -

 فرضياته.  أو/و البحثية وأسئلته وأهدافه المشروع مشكلة وتكامل صياغة -

  .المناسبة المنهجية واختيار العمل خطة وضوح -

 المشروع. في لها اإلشارة لجدوى ملخص ووضع السابقة الدراسات استعراض -

 ومناقشتها.  البيانات تحليل -

 والتوصيات.  المقترحات وتقديم النتائج استخالص -

 لالستفسارات االستجابة في والقدرة للمشروع الشفوي العرض :ثالثا

 القدرة على عرض المشروع بوضوح.  -

 شخصية الطالب وإدراكه لجدوى المشروع.  -

 التمكن من االستجابة على استفسارات المناقشين بعلمية واضحة.  -
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XI.   Student Assessment: 

 ( الخاص بلجنة المناقشة5ويتم ذلك وفقا لنموذج التقييم رقم )

 

XII.   Student's Support:  

Office Hours 
Academic Advice 

Hours 
Other Procedures 

Weekly Four hours a week 

 Solving problems of the students whenever 

they face during the project work. 

 Being available, within reason, at other times 

to provide assistance when particular 

difficulties arise. 

  

XIII.   Learning Resources: 

1- Required References: 

 References assigned by the supervisor or gathered by the project team during the 

project work. 

2-  Essential References: 

 All the related text books available in the library. 

 Manuals and Catalogues available in the firm whenever students need them. 

3-  Electronic Materials and Web Sites etc.: 

 All Materials suggested by the supervisor or gathered by the project team during the 

project work related to the topic of the project. 

4- Other Learning Material 

 All Materials suggested by the supervisor or gathered by the project team during the 

project work related to the topic of the project. 

 

XIV.   Facilities Required:  

1 Accommodation 

Accommodation is the responsibility of the students. 

Whenever a field visit is required for the sake of completing 

the project work, the university may assist by providing letters 

to the concerned facilities. 

2 
Computing 

resources 

The University's Computer Labs are available for project and 

research students at particular times. If special requirements or 

software are needed, Lab attendant should be informed in 

advance to make the proper arrangements. 
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XIV.   Facilities Required:  

3 Labs 

Faculty labs related to the topic of the project are available for 

project and research students at particular times. If special 

requirements or software are needed, Lab attendant should be 

informed in advance to make the proper arrangements.. 

4 Library 
The Central Library as well as the Faculty Library are available 

for project and research students at the library scheduled time. 

 

XV: Course Evaluation and Improvement Processes: 

1. Strategies for obtaining student feedback on effectiveness of teaching. 

 Through questionnaires under the supervision of the teaching staff. 

 Student-faculty management meetings. 

2. Other strategies for evaluation of teaching by the instructor or by the department. 

 Discussion within the staff members teaching the course. 

 Departmental internal review of the course. 

 Conducting an internal workshop at regular intervals to evaluate the course and the 

program as a whole. 

3. Processes for improvement of teaching. 

 Updating the knowledge of the staff on methods of teaching. 

 Conducting seminars and training courses through the quality assurance unit.  

 Monitoring of teaching activities by senior faculty members.  

4. Processes for verifying standards of students achievement. (eg. check marking by an 
independent faculty member of a sample of student work, periodic exchange and remarking of 
a sample of assignments with a faculty member in another institution) 

 Follow-up scheme. 

 The appropriate questionnaires.  

 Reviewing the final draft of documentation by others.  

 Visiting other institutions that introduce the same course one time per semester.  

 Watching videos of other project presentations by international institutions for 

making proper judgment. 

5. Describe the planning procedures for periodically reviewing of course effectiveness and 
planning for improvement. 

 Conducting seminars and workshops to discuss course effectiveness and planning 

for improvement. 
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XV: Course Evaluation and Improvement Processes: 
 Taking advantage of the recommendations of the faculty members and the 

Committee on Learning and Teaching in the department and the Committee on the 

program study plans. 

 Setting a standard assay with similar courses in distinct universities in regional and 

international accredited universities. 

 Updating references and sources on a regular basis in accordance with the recent 

developments in the specialization. 

6. Course development plans. 

 To be modified every 4 years and following the latest development in other 

matching programs in regional and international accredited universities. 

 

XVI.   Course Policies:  

1 

Meeting Attendance:  

Meeting Attendance is mandatory. Regular attendance on meetings with the supervisor 

or amongst project students is evaluated by the project supervisor. 

2 

Other policies:  

The University official regulations in force will be strictly observed and students shall 

comply with all rules and regulations of the examination set by the Department, 

Faculty and University Administration. 

3 

General Rules: 

 Promptness: Deadlines should be met 

 Evaluation: Strict & fair 

 Discipline: It is the backbone of achieving course objectives 

 Advisor meetings with students: 4 hours/week 

 Cooperation will make this program a success 

 Feedback & objective comments are appreciated to improve the system 
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 Cالملحق 

 نماذج واستمارات

 

 



Republic of Yemen  
Ministry of Higher Education & 

 Scientific Research  

------------- University 

Faculty of ------------- 

Department of ---------------- 

 الجمهورية اليمنية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -------جامعة 

 ----------------كلية  

 -------------قسم 
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شعار 

 الجامعة

 

  نموذج رقم )1( مقترح / تسجيل مشروع تخرج

  الفصل الدراسي

   العام الجامعي

  القسم

 

م  اسم الطالب 
الرقم 

 الجامعي
  مالحظات توقيع الطالب التخصص

1       

2       

3       

4       

5       

 عنوان المشروع : 

 وصف مختصر للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 اسم المشرف: 

 درجته العلمية: 

 التوقيع: 

 * اليسمح بتغيير العنوان بعد اعتماده من لجنة المشاريع اال بعد موافقة مجلس القسم 

 

توقيع رئيس لجنة المشاريع                                                                                                                  

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

يعتمد/  رئيس القسم                                                                                                                          
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                                                             ....................................     

 

 قييم لجنة المشاريع لمقترح مشروع تخرجت (2)نموذج رقم 

Proposal Evaluation by Projects Committee 

 

Project Tittle:  

Supervisor Name:  

Academic Year:                                                                   Dept: 

Students' Information 

Student's 

ID 
Student Name Student's ID Student Name 

    

    

    

                                Items Evaluated  Notes 

1. Problem statement and objectives of the project based on literature review and analysis.   

2. A design problem has several possible solutions and realistic constraints.  

3. Project objectives are well defined and clearly stated without ambiguity.  

4. The project objectives are achievable within a maximum period of two semesters.  

5. The utility value of the project is acceptable.  

6. The applicability of the project is acceptable.  

7. The project selected is compatible within chosen criterion and has not been treated with the 

same approach successfully in past years. 
 

8. The project offers students the opportunity  to demonstrate the required skills.   

9. The project is based mainly on studied courses and is not a pure research project.  

Final Project Committee Notes: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Project Committee Member Name Signatures 

  

  

  

  Committee Chairperson  
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 ج مرحلة التحليلتخر مشروع متابعة (.أ3)نموذج رقم 

  الفصل الدراسي

   الجامعيالعام 

  القسم

  اسم المشرف 

  عنوان المشروع 

 

 اسم الطالب
الرقم 

 االكاديمي
 مهام االسبوع القادم ماتم انجازه االسبوع

توقيع المشرف 

 التاريخ /

  

1    

  

  

  

  

  

2    

  

  

  

  

  

3    

  

  

  

  

  

4    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

 يعتمد / رئيس القسم                                                                                                    
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                                                                                                                .................................... 

 

 ج مرحلة التصميمتخر مشروع متابعة (.ب3)نموذج رقم 

  الفصل الدراسي

   العام الجامعي

  القسم

  اسم المشرف 

  عنوان المشروع 

 

 اسم الطالب
الرقم 

 االكاديمي
 مهام االسبوع القادم ماتم انجازه االسبوع

توقيع المشرف 

 التاريخ /

  

1    

  

  

  

  

  

2    

  

  

  

  

  

3    

  

  

  

  

  

4    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

 يعتمد / رئيس القسم                                                                                                                        

                                                                                                                .................................... 
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 دليل مشاريع التخرج

 

 

 

 ج مرحلة التنفيذتخر مشروع متابعة (.ج3)نموذج رقم 

  الفصل الدراسي

   العام الجامعي

  القسم

  اسم المشرف 

  عنوان المشروع 

 

 اسم الطالب
الرقم 

 االكاديمي
 مهام االسبوع القادم ماتم انجازه االسبوع

توقيع المشرف 

 التاريخ /

  

1    

  

  

  

  

  

2    

  

  

  

  

  

3    

  

  

  

  

  

4    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

 يعتمد / رئيس القسم                                                                                                     

                                                                                                                .................................... 
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 دليل مشاريع التخرج

 

 

 

 تخرج مشروع استالم (4نموذج رقم )

  الفصل الدراسي

   العام الجامعي

  القسم

  اسم المشرف 

  عنوان المشروع 

  

 اسم الطالب م
الرقم 

 الجامعي
 م

 الرقم الجامعي اسم الطالب

1      

2      

3      

 :  مالحظات المشرف

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

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

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

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

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

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

 

 توقيع المشرف                                                                                                                 

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

 :  مالحظات لجنة المشاريع

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 رئيس لجنة المشاريع                                                                 يعتمد / رئيس القسم توقيع 

 

....................................                                                                                  ............................. 
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 دليل مشاريع التخرج

 

 

 المناقشة األولية )المشرف( - 1 التخرج مشروع تقييم (أ  -5نموذج رقم )
 

 عنوان المشروع: 

 : الفصل الدراسي العام الجامعي: 

 درجته العلمية:  اسم المشرف: 

 :القسم

 م20/     /            ريخ: االت اليوم: 

 رقم القيد: اسم الطالب:

 
 5-1: الرجاء وضع دائرة على المقياس من مالحظة

 ة والتحليلشكلالم: 1البند 

 المقياس التفاصيل  م

 5 4 3 2 1 واقعية المشكلة وجدواها في ضوء الدراسات السابقة ومتطلبات سوق العمل   1

 5 4 3 2 1 للمشروعواإلسهام المجتمعي القيمة النفعية    2

 5 4 3 2 1 في الواقعتطبيق للقابلة يقدم المشروع حلوال مبتكرة     3

 5 4 3 2 1 واضحةوالمشكلة بطريقة علمية  ديد وتحليلتح  4

 5 4 3 2 1 لمنهجية المستخدمة ومالئمتها لطبيعة المشروعاوضوح   5

 5 4 3 2 1 وضوح أهداف المشروع وقابليتها للتحقيق  6

 5 4 3 2 1 تحديد نطاق المشروع ومحدداته  7

 5 4 3 2 1 مالءمة طرق جمع اليانات وشمول المستفيدين من المشروع  8

 5 4 3 2 1 المقترحة  مناسبة للمشروع األدوات والتقنيات  9

 5 4 3 2 1 تحديد متغيرات الحل المقترح بشكل دقيق ) المدخالت والمخرجات(  10

11  
وغير الوظيفية للحل المقترح بناء على التحليل وبما  متطلبات الوظيفيةتحديد ال

 يحقق حل المشكلة بكفاءة وفاعلية
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 النماذج المقترحة من خالل التحليل واضحة ودقيقة  12

 5 4 3 2 1 وفقا لطبيعة المشروع وسالمة الحل المقترح ات وتقنيات تأمينءإجرا  13

 5 4 3 2 1 خطة العمل واقعية ومالئمة إلنجاز مراحل المشروع    14

 5 4 3 2 1 مراعاة المشروع ألخالقيات المهنة  15

  نقطة 75المجموع 
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 دليل مشاريع التخرج

 ولية )المشرف(المناقشة األ - 1 التخرج مشروع تقييم (أ  -5نموذج رقم )

 درجة 20=   .........  من 3.75= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 

 

 

 

 

 

 : وثيقة المشروع2البند 

 المقياس  التفاصيل م 

 5 4 3 2 1 متوافق عنوان المشروع المشروع حتوىم 1

 5 4 3 2 1 ملخص المشروع واضح وبمحتوى مالئم 2

 5 4 3 2 1 مقدمة المشروع توضح فكرة المشروع وأهدافه وتنظيم وثيقة المشروع 3

األدبيات ذات العالقة والتحليل صياغة مشكلة وأهداف المشروع اعتمادا على  4
 للمشروع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ومرتبطة بموضوع الدراسة اضحةوة الخلفية النظرية والعلمي 5

 5 4 3 2 1 لمشروعغطي موضوع االمرجعية حديثة وت األدبيات 6

 5 4 3 2 1 اتباع القواعد المعيارية في النسخ واالقتباس و كتابة المراجع 7

 5 4 3 2 1 واالمالئية الكتابة مركزة وخالية من االخطاء اللغويةطريقة  8

 5 4 3 2 1 محتويات وثيقة المشروع متوفرة وكاملة وفقا لنموذج كتابة الوثيقة 9

 5 4 3 2 1 ومعبرة الجداول والرسوم التوضيحية واالشكال واضحة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10.........  من =   5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 مهارات التعلم وفريق العمل: 3البند 

 

 

  المقياس التفاصيل م

 5 4 3 2 1 الحضور مع المشرف حسب المواعيد المحددة  1

 5 4 3 2 1 التفاعل والمشاركة في اعداد المشروع  2

 5 4 3 2 1 بأداء المهام المكلف بها خالل المدة الزمنية المحددةااللتزام  3

 5 4 3 2 1 مهارات العمل في فريق 4

 5 4 3 2 1 القدرة على قيادة فريق العمل 5

 5 4 3 2 1 قابلية التعلم ومهارة كتابة التقارير الفنية  6

 5 4 3 2 1 القدرة على تحديد المشكلة 7

 5 4 3 2 1  التحليل المنطقي والتفكير الناقدالقدرة على  8

 5 4 3 2 1 استخالص المعلومات من المراجعالتعلم الذاتي والقدرة على  9

 5 4 3 2 1 إدارة الوقت وااللتزام بخطة العمل 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10=   .........  من  5= عدد النقاط /الدرجة النهائية
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 دليل مشاريع التخرج

 ولية )المشرف(المناقشة األ - 1 التخرج مشروع تقييم (أ  -5نموذج رقم )

  : المناقشة4البند 

  المقياس التفاصيل م 

 5 4 3 2 1 عرض فكرة وأهداف المشروع بشكل واضح 1

والمعادالت الجداول والرسوم واألشكال التوضيحية  شرح عالقة 2
 بموضوع المشروع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 األجزاء النظرية والتطبيقية للمشروعالقدرة على شرح  3

تكاملية وتنفيذ األجهزة واألدوات والتقنيات المستخدمة في النظام أو الحل  4
 المقترح

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بطريقة منظمة وواضحةأثناء المناقشة استخدام المفردات التقنية  5

 5 4 3 2 1 ووضوح أثناء المناقشة االجابة على االسئلة بثقة 6

 5 4 3 2 1 مهارات استخدام المعدات المرئية والصوتية خالل العرض 7

 5 4 3 2 1 توزيع األدوار واالنقال بشكل سلس خالل العرض 8

 5 4 3 2 1 لتقديم وعرض المشروعااللتزام بالوقت المحدد  9

 5 4 3 2 1 لغة الجسد والتفاعل أثناء المناقشة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10=   .........  من 5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 

 اسم المشرف:.........................................                                                                     

 التوقيع ................................................                                                                      
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 دليل مشاريع التخرج

 المناقشة األولية )لجنة المناقشة( - 1 التخرج مشروع تقييم (ب -5 نموذج رقم )
 

 عنوان المشروع: 

 : الفصل الدراسي العام الجامعي: 

 درجته العلمية:  اسم المشرف: 

 درجته العلمية:  : ناقش اسم الم

 :القسم

 م20/     /            ريخ: االت اليوم: 

 القيد:رقم  اسم الطالب:

 .5-1: الرجاء وضع دائرة على المقياس من مالحظة

 ة والتحليلشكلالم: 1البند 

  المقياس التفاصيل  م

 5 4 3 2 1 واقعية المشكلة وجدواها في ضوء الدراسات السابقة ومتطلبات سوق العمل   1

 5 4 3 2 1 للمشروعواإلسهام المجتمعي القيمة النفعية    2

 5 4 3 2 1 في الواقعتطبيق للقابلة يقدم المشروع حلوال مبتكرة     3

 5 4 3 2 1 واضحةوالمشكلة بطريقة علمية  ديد وتحليلتح  4

 5 4 3 2 1 اوضوح لمنهجية المستخدمة ومالئمتها لطبيعة المشروع  5

 5 4 3 2 1 وضوح أهداف المشروع وقابليتها للتحقيق  6

 5 4 3 2 1 تحديد نطاق المشروع ومحدداته  7

 5 4 3 2 1 مالءمة طرق جمع اليانات وشمول المستفيدين من المشروع  8

 5 4 3 2 1 المقترحة  مناسبة للمشروع األدوات والتقنيات  9

 5 4 3 2 1 تحديد متغيرات الحل المقترح بشكل دقيق ) المدخالت والمخرجات(  10

11  
وغير الوظيفية للحل المقترح بناء على التحليل وبما  متطلبات الوظيفيةتحديد ال

 يحقق حل المشكلة بكفاءة وفاعلية
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 النماذج المقترحة من خالل التحليل واضحة ودقيقة  12

 5 4 3 2 1 وفقا لطبيعة المشروع وسالمة الحل المقترح ات وتقنيات تأمينءإجرا  13

 5 4 3 2 1 خطة العمل واقعية ومالئمة إلنجاز مراحل المشروع    14

 5 4 3 2 1 مراعاة المشروع ألخالقيات المهنة  15

  نقطة 75المجموع 

  درجة 20=   .........  من 3.75= عدد النقاط /الدرجة النهائية
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 دليل مشاريع التخرج

 ولية )لجنة المناقشة(المناقشة األ - 1 التخرج مشروع تقييم (ب -5 نموذج رقم )

 : وثيقة المشروع2البند 

  المقياس التفاصيل م 
 5 4 3 2 1 متوافق عنوان المشروع المشروع حتوىم 1

 5 4 3 2 1 ملخص المشروع واضح وبمحتوى مالئم 2

 5 4 3 2 1 مقدمة المشروع توضح فكرة المشروع وأهدافه وتنظيم وثيقة المشروع 3

صياغة مشكلة وأهداف المشروع اعتمادا على األدبيات ذات العالقة والتحليل  4
 للمشروع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ومرتبطة بموضوع الدراسة اضحةوة النظرية والعلميالخلفية  5

 5 4 3 2 1 لمشروعغطي موضوع االمرجعية حديثة وت األدبيات 6

 5 4 3 2 1 اتباع القواعد المعيارية في النسخ واالقتباس و كتابة المراجع 7

 5 4 3 2 1 واالمالئية طريقة الكتابة مركزة وخالية من االخطاء اللغوية 8

 5 4 3 2 1 محتويات وثيقة المشروع متوفرة وكاملة وفقا لنموذج كتابة الوثيقة 9

 5 4 3 2 1 ومعبرة الجداول والرسوم التوضيحية واالشكال واضحة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 20=   .........  من 2.5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 : المناقشة3البند 

  المقياس التفاصيل م

 5 4 3 2 1 عرض فكرة وأهداف المشروع بشكل واضح 1

بموضوع والمعادالت الجداول والرسوم واألشكال التوضيحية  شرح عالقة 2
 المشروع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 األجزاء النظرية والتطبيقية للمشروعالقدرة على شرح  3

أو الحل  تكاملية وتنفيذ األجهزة واألدوات والتقنيات المستخدمة في النظام 4
 المقترح

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بطريقة منظمة وواضحةأثناء المناقشة استخدام المفردات التقنية  5

 5 4 3 2 1 ووضوح أثناء المناقشة االجابة على االسئلة بثقة 6

 5 4 3 2 1 مهارات استخدام المعدات المرئية والصوتية خالل العرض 7

 5 4 3 2 1 سلس خالل العرضتوزيع األدوار واالنقال بشكل  8

 5 4 3 2 1 لتقديم وعرض المشروعااللتزام بالوقت المحدد  9

 5 4 3 2 1 لغة الجسد والتفاعل أثناء المناقشة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10=   .........  من 5= عدد النقاط /الدرجة النهائية
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 دليل مشاريع التخرج

 ة )المشرف(نهائيالمناقشة ال - 2 التخرج مشروع تقييم (أ-6 نموذج رقم )

 

 عنوان المشروع:  

 : الفصل الدراسي العام الجامعي: 

 درجته العلمية:  اسم المشرف: 

 :القسم

 م20/     /            ريخ: االت اليوم: 

 رقم القيد: اسم الطالب:

 .5-1: الرجاء وضع دائرة على المقياس من مالحظة

 التحليل: مراجعة 1البند 

  المقياس التفاصيل  م

 5 4 3 2 1 ونطاقها وفق مالحظات المناقشة األولية المشكلة  مراجعة تحليل 1

 5 4 3 2 1 مراجعة المنهجية وفق مالحظات المناقشة األولية  2

 5 4 3 2 1 مراجعة أهداف المشروع وفق مالحظات المناقشة األولية 3

 5 4 3 2 1 وغير الوظيفية وفق مالحظات المناقشة األولية متطلبات الوظيفيةمراجعة ال 4

 5 4 3 2 1 وفق مالحظات المناقشة األولية النماذج المقترحة و متغيرات الحلمراجعة  5

  نقطة 25المجموع 

  اتدرج 5=   .........  من  5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 : وثيقة المشروع2البند 

 التقييم  التفاصيل م

 المقياس
 5 4 3 2 1 متوافق مع عنوان المشروع المشروعوثيقة  حتوىم 1

 5 4 3 2 1 المشروع واضح وبمحتوى مالئم وثيقة ملخص 2

 5 4 3 2 1 استيعاب الوثيقة لمالحظات المناقشة األولية 3

 5 4 3 2 1 بشكل متوازن  فصول الوثيقة صياغة  4

 5 4 3 2 1 عدد صفحات الوثيقة مناسب 5

 5 4 3 2 1 لمشروعغطي موضوع االمرجعية حديثة وت األدبيات 6

 5 4 3 2 1 اتباع القواعد المعيارية في النسخ واالقتباس و كتابة المراجع 7

 5 4 3 2 1 واالمالئية طريقة الكتابة مركزة وخالية من االخطاء اللغوية 8

 5 4 3 2 1 المعتمد من الوزارة كتابة الوثيقة قالبمحتويات وثيقة المشروع كاملة وفقا ل 9

 5 4 3 2 1 ومعبرة  الجداول والرسوم واالشكال التوضيحية واضحة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10=   .........  من 5= عدد النقاط /الدرجة النهائية
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 دليل مشاريع التخرج

 ة )المشرف(نهائيلمناقشة الا - 2 التخرج مشروع تقييم (أ-6 نموذج رقم )

 التصميم والتنفيذ واالختبار: 3البند 

  المقياس التفاصيل م
 5 4 3 2 1  منهجياالتصميم المقدم واضح وسليم  1

 5 4 3 2 1 عملية التصميم اعتمدت على نتائج التحليل 2

 5 4 3 2 1 مالءمة األجهزة واألدوات المستخدمة في التصميم 3

 5 4 3 2 1 تصميم المكونات البرمجية والمادية بشكل سليم 4

 5 4 3 2 1 استخدام األدوات والتقنيات االمنة في التصميم 5

 5 4 3 2 1 بطريقة جيدة ومعتمدة على التصميمالتنفيذ  6

 5 4 3 2 1 اختبار المكونات البرمجية والمادية للحل المقترح وبصورة منهجية  7

 5 4 3 2 1 تكاملية المكونات البرمجية والمادية للحل 8

 5 4 3 2 1 المشروع يعمل بطريقة صحيحة وبدون أخطاء 9

 5 4 3 2 1 الوظيفية وغير الوظيفيةالتنفيذ يثبت توافر المتطلبات  10

 5 4 3 2 1 حل المشكلة والتنفيذ يثبت تحقيق األهداف  11

 5 4 3 2 1 مالءمة الحل للبيئة التي يعمل بها 12

  ةنقط 60المجموع 

  درجة 15=   .........  من  4= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 االستنتاجات والتوصيات: 4البند 

  المقياس التفاصيل م
 5 4 3 2 1 توثيق النتائج التي تم الحصول عليها بصورة علمية وبأمانة 1

 5 4 3 2 1 تفسير النتائج ومناقشتها وربطها مع األهداف 2

 5 4 3 2 1 االستنتاجات مبنية على تفسير ومناقشة النتائج 3

 5 4 3 2 1 تحديد العوائق بشكل دقيق 4

 5 4 3 2 1 وقابلة لتحقيقالتوصيات مبنية على المشروع  5

  ةنقط 25المجموع 

  درجة 5=   .........  من 5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 مهارات التعلم وفريق العمل: 5البند 

  المقياس التفاصيل م 

 5 4 3 2 1 الحضور مع المشرف حسب المواعيد المحددة  1

 5 4 3 2 1 التفاعل والمشاركة في اعداد المشروع  2

 5 4 3 2 1 بأداء المهام المكلف بها خالل المدة الزمنية المحددةااللتزام  3

 5 4 3 2 1 مهارات العمل في فريق 4

 5 4 3 2 1 القدرة على قيادة فريق العمل 5

 5 4 3 2 1 قابلية التعلم ومهارة كتابة التقارير الفنية  6
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 دليل مشاريع التخرج

 ة )المشرف(نهائيلمناقشة الا - 2 التخرج مشروع تقييم (أ-6 نموذج رقم )

 5 4 3 2 1 القدرة على التصميم بناء على التحليل 7

 5 4 3 2 1  االختبار ومناقشة وتفسير النتائجالقدرة على  8

 5 4 3 2 1 االستنتاجات من النتائجاستخالص التعلم الذاتي والقدرة على  9

 5 4 3 2 1 إدارة الوقت وااللتزام بخطة العمل 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 5=   .........  من 10= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 : المناقشة6البند 

  المقياس التفاصيل م

 5 4 3 2 1 عرض فكرة وأهداف المشروع بشكل واضح 1

بموضوع والمعادالت الجداول والرسوم واألشكال التوضيحية  شرح عالقة 2
 المشروع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 األجزاء النظرية والتطبيقية للمشروعالقدرة على شرح  3

األجهزة واألدوات والتقنيات المستخدمة في النظام أو الحل تكاملية وتنفيذ  4
 المقترح

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بطريقة منظمة وواضحةأثناء المناقشة استخدام المفردات التقنية  5

 5 4 3 2 1 ووضوح أثناء المناقشة االجابة على االسئلة بثقة 6

 5 4 3 2 1 العرضمهارات استخدام المعدات المرئية والصوتية خالل  7

 5 4 3 2 1 توزيع األدوار واالنقال بشكل سلس خالل العرض 8

 5 4 3 2 1 لتقديم وعرض المشروعااللتزام بالوقت المحدد  9

 5 4 3 2 1 لغة الجسد والتفاعل أثناء المناقشة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 5=   .........  من 10= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 

 

 اسم المشرف:.........................................                                                                     

 التوقيع ................................................                                                                      
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 دليل مشاريع التخرج

 ية )لجنة المناقشة(نهائالمناقشة ال - 2 التخرج مشروع تقييم (ب - 6 نموذج رقم )
 

 عنوان المشروع: 

 : الفصل الدراسي العام الجامعي: 

 درجته العلمية:  اسم المشرف: 

 درجته العلمية:  : ناقشاسم الم

 :القسم

 م20/     /            ريخ: االت اليوم: 

 القيد:رقم  اسم الطالب:

 .5-1: الرجاء وضع دائرة على المقياس من مالحظة

 ة والتحليلشكلالم: 1البند 

  المقياس التفاصيل  م

 5 4 3 2 1 ونطاقها وفق مالحظات المناقشة األولية المشكلة  مراجعة تحليل  1

 5 4 3 2 1 مراجعة المنهجية وفق مالحظات المناقشة األولية   2

 5 4 3 2 1 وفق مالحظات المناقشة األوليةمراجعة أهداف المشروع   3

4  
وغير الوظيفية وفق مالحظات المناقشة  متطلبات الوظيفيةمراجعة ال

 األولية
1 2 3 4 5 

5  
وفق مالحظات المناقشة  النماذج المقترحة و متغيرات الحلمراجعة 

 األولية
1 2 3 4 5 

  نقطة 25المجموع 

  اتدرج 5.........  من =   5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 : وثيقة المشروع2البند 

  المقياس التفاصيل م

 5 4 3 2 1 متوافق مع عنوان المشروع المشروعوثيقة  حتوىم 1

 5 4 3 2 1 المشروع واضح وبمحتوى مالئم وثيقة ملخص 2

 5 4 3 2 1 استيعاب الوثيقة لمالحظات المناقشة األولية 3

 5 4 3 2 1 بشكل متوازن  فصول الوثيقة صياغة  4

 5 4 3 2/ 1 عدد صفحات الوثيقة مناسب 5

 5 4 3 2 1 لمشروعغطي موضوع االمرجعية حديثة وت األدبيات 6

 5 4 3 2 1 اتباع القواعد المعيارية في النسخ واالقتباس و كتابة المراجع 7
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 دليل مشاريع التخرج

 ية )لجنة المناقشة(نهائلمناقشة الا - 2 التخرج مشروع تقييم (ب - 6 نموذج رقم )

 5 4 3 2 1 واالمالئية طريقة الكتابة مركزة وخالية من االخطاء اللغوية 8

 كتابة الوثيقة قالبمحتويات وثيقة المشروع متوفرة وكاملة وفقا ل 9
 المعتمد من الوزارة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ومعبرة  الجداول والرسوم واالشكال التوضيحية واضحة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 20=   .........  من  2.5= عدد النقاط / الدرجة النهائية

 التصميم والتنفيذ واالختبار: 3البند 

  المقياس التفاصيل م

 5 4 3 2 1  التصميم المقدم واضح وسليم منهجيا 1

 5 4 3 2 1 عملية التصميم اعتمدت على نتائج التحليل 2

 5 4 3 2 1 مالءمة األجهزة واألدوات المستخدمة في التصميم 3

 5 4 3 2 1 تصميم المكونات البرمجية والمادية بشكل سليم 4

 5 4 3 2 1 استخدام األدوات والتقنيات االمنة في التصميم 5

 5 4 3 2 1 التنفيذ بطريقة جيدة ومعتمدة على التصميم 6

 5 4 3 2 1 اختبار المكونات البرمجية والمادية للحل المقترح وبصورة منهجية  7

 5 4 3 2 1 تكاملية المكونات البرمجية والمادية للحل 8

 5 4 3 2 1 يعمل بطريقة صحيحة وبدون أخطاءالمشروع  9

 5 4 3 2 1 التنفيذ يثبت توافر المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية 10

 5 4 3 2 1 حل المشكلة والتنفيذ يثبت تحقيق األهداف  11

 5 4 3 2 1 مالءمة الحل للبيئة التي يعمل بها 12

  ةنقط 60المجموع 

  درجة 15=   .........  من  4= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 االستنتاجات والتوصيات: 4البند 

  المقياس التفاصيل م
 5 4 3 2 1 توثيق النتائج التي تم الحصول عليها بصورة علمية وبأمانة 1

 5 4 3 2 1 تفسير النتائج ومناقشتها وربطها مع األهداف 2

 5 4 3 2 1 االستنتاجات مبنية على تفسير ومناقشة النتائج 3

 5 4 3 2 1 تحديد العوائق بشكل دقيق 4

 5 4 3 2 1 التوصيات مبنية على المشروع وقابلة لتحقيق 5

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10=   .........  من 5= عدد النقاط /الدرجة النهائية
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 دليل مشاريع التخرج

 ية )لجنة المناقشة(نهائلمناقشة الا - 2 التخرج مشروع تقييم (ب - 6 نموذج رقم )

 : المناقشة5البند 

 التقييم  التفاصيل م

 المقياس
 5 4 3 2 1 عرض فكرة وأهداف المشروع بشكل واضح 1

بموضوع والمعادالت الجداول والرسوم واألشكال التوضيحية  شرح عالقة 2
 المشروع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 األجزاء النظرية والتطبيقية للمشروعالقدرة على شرح  3

تكاملية وتنفيذ األجهزة واألدوات والتقنيات المستخدمة في النظام أو الحل  4
 المقترح

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بطريقة منظمة وواضحةأثناء المناقشة استخدام المفردات التقنية  5

 5 4 3 2 1 ووضوح أثناء المناقشة االجابة على االسئلة بثقة 6

 5 4 3 2 1 مهارات استخدام المعدات المرئية والصوتية خالل العرض 7

 5 4 3 2 1 توزيع األدوار واالنقال بشكل سلس خالل العرض 8

 5 4 3 2 1 لتقديم وعرض المشروعااللتزام بالوقت المحدد  9

 5 4 3 2 1 لغة الجسد والتفاعل أثناء المناقشة 10

  ةنقط 50المجموع 

  درجة 10=   .........  من  5= عدد النقاط /الدرجة النهائية

 

 

 اسم المناقش:.........................................                                                                     

 التوقيع ................................................                                                                      
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 دليل مشاريع التخرج

 

   التخرج مشروع رصد درجات ( 7) نموذج رقم 

  الفصل الدراسي

   العام الجامعي
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  اسم المشرف 

 عنوان المشروع 
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 اسم المشرف

 

 اسم المناقش

 

 اسم المناقش

 

 توقيع المشرف

 

 توقيع المناقش توقيع المناقش

 

                                                                                                       

  

توقيع رئيس                                                                                    توقيع رئيس لجنة المشاريع

 القسم

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

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

 

 يعتمد عميد الكلية                                                                                                          

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

 


