
 م2018/2019للعام     لكتابة مشروع التخرج لطلبة المرحلة الجامعية شامل الدليل ال

 

1 

 

 دولة ليبيا

 التعليم وزارة

 
 

 

 

 الدليل الشامل

 لكتابة مشروع التخرج لطلبة املرحلة الجامعية 

 بجامعة سبها

Guidelines on Writing a Graduate Project 

 

 مجلس جامعة سبها عنم الصادر 2018لسنة  10معتمد بقرار رقم 

 م2018-9-27بتاريخ 
 

 

2018 

  م05/09/2018      صدر في سبها

http://www.csun.edu/~shan/comp696-698/Resources/Thesis-Outline-Guide-rev1.pdf
http://www.csun.edu/~shan/comp696-698/Resources/Thesis-Outline-Guide-rev1.pdf


 م2018/2019للعام     لكتابة مشروع التخرج لطلبة المرحلة الجامعية شامل الدليل ال

 

2 

 

 الفهرس

 3 ............................................................................................ :البحث ملشروع عامة مصطلحات: اوال

 4 .................................................................................................................... الكتابة لغة: ثانيا

 4 ..................................................................................................................... الخط نوع: ثالثا

 4 ............................................................................................................ :والهوامش الورق:رابعا

 4 ...................................................................................................................... الترقيم: خامسا

 5 ............................................................................................ واالشكال الجداول  مواصفات: سادسا

 6 ................................................................................................ :للبحث االساسية املكونات: سابعا

 7 ................................................................................................................ الكتابة طريقة: ثامنا

 10 ......................................................................................................................... :مالحظات

 11 ............................................................................................................................. املراجع

 11 ............................................................................................ :للمراجع التالية الطريقة اتباع يمكن

 

  



 م2018/2019للعام     لكتابة مشروع التخرج لطلبة المرحلة الجامعية شامل الدليل ال

 

3 

 

  الدليل الشامل

 لكتابة مشروع التخرج لطلبة املرحلة الجامعية 

 بجامعة سبها

اخراج البحث العلمي في صورته النهائية املتكاملة من أصعب املراحل التي يمر بها الطالب ويتطلب من يعتبر 

الطالب واملشرف الجهد الكبير في تنسيق وتنظيم الكتابة العلمية والتجارب املعملية بطريقة علمية تليق 

ث العلمي وترتقي به وعليه يتحتم على الباحث اتباع الشروط العامة لكتابة البحث العلمي بجامعة سبها بالبح

 موضحا بعض االليات العامة قد تم اعداد هذا الدليل ليكون شامالو  حتى يظهر البحث في صورته املطلوبة.

دراسة البحث العلمي. ولذا وضع هذا الدليل كجزء أساس ي يسترشد به الباحث اثناء كتابة ي تستخدم في لتا

 هذه تسري و  .استكمال متطلبات التخرج من جامعة سبهاوالتي تعتبر مهمه جدا له لتساعده في بحث التخرج 

 وهو تهاجامعة سبها لنيل الدرجة الجامعية بجميع كليا طلبة من املقدمة على كتابة مشروع التخرج الشروط

 الجهات من وقوانين لوائح من صدر م وما501/2010طريقة الكتابة ملا ورد في الئحة  عبارة عن توضيح

  .ليبيا في بتنظيم التعليم املختصة

 اوال: مصطلحات عامة ملشروع البحث:

 ةتستخدم هذه املصطلحات في كتابة البحوث باللغة اإلنجليزي

 املصطلح العنوان

 Graduation Project للحصول على درجة البكالوريوس او الليسانسمشروع التخرج 

 Thesis رسالة الدرجة العليا للحصول على درجة املاجستير

  Dissertation أطروحة الدكتوراه للحصول على درجة الدقيقة

   Declaration اإلقرار

   Abstract املخلص

 Table of Contents قائمة املحتويات

 List of Figures                                  قائمة األشكال 

 List of Tables     قائمة الجداول 

 Chapter One or I الفصل األول 

 Introduction املقدمة

 References املراجع

 Dedication اإلهداء

 Acknowledgement الشكر والتقدير

 List of Abbreviations        االختصارات

 Appendixes امللحقات
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 لغة الكتابةثانيا: 

وخمس كلمات دالة  العنوان وُملخص بها وُيرفق االنجليزية او وواضحة اما بالعربية سليمة بلغة يعد البحث

 كلمة 700 عن يزيد ال بحيث باللغة العربية واالنجليزية للبحث املقدم

 ثالثا: نوع الخط 

 في حالة الكتابة باللغة اإلنجليزية Times new romanخط الكتابة  .1

 في حالة الكتابة باللغة العربية  simplified Arabicخط الكتابة  .2

 الورق والهوامش::رابعا

 % بياض 80ورقة بوزن  A4نوع الورق: استخدام ورقة  .1

حالة في  3في حالة العربي والي اليسار  3اليمين  2.5ابعاد الصفحة الي اليسار واالعلى واالسفل  .2

 اإلنجليزي 

 

 خامسا: الترقيم

واملسافة مزدوجة بين  14عريض والنصوص  14عريض والفرعية  16 الرئيسية حجم خط العناوين .1

 االسطر مع إضافة مسافة قبل وبعد النص. 

 

 

2.5 سم   

2.5 سم   

2.5 سم   
سم 3   



 م2018/2019للعام     لكتابة مشروع التخرج لطلبة المرحلة الجامعية شامل الدليل ال

 

5 

 

 12وعنوان الشكل  10والنص داخل الجدول  12عنوان الجدول  12والفهارس  12حجم خط املراجع  .2

 واملسافة مفردة بين االسطر مع إضافة مسافة قبل وبعد النص.

 ترقم الجداول واالشكال تسلسليا من بداية البحث الي نهايته .3

 . ( 1وتوضع نقطة بعده )جدول  بعد كلمة جدول يوضع رقم الجدول  .4

 . ( 1شكل وتوضع نقطة بعده )شكل بعد كلمة يوضع رقم الشكل  .5

 Figure A1 or Table B2واالشكال في املالحق  ترقم الجداول  .6

الجداول واالشكال في صفحة مستقلة لوحدها في الصفحة التي تلي بعد ورود الشكل او الجدول   .7

 الشرح مباشرة

 ال ترقم الصفحات األولى والثانية )الصفحة البيضاء( وبيداء الترقيم بعدها .8

الة ح( او في I, II,IIIي الكتابة باللغة االنجليزية )ترقم الصفحات السبعة االولى بالترقيم الالتيني ف .9

 الكتابة باللغة العربية )أ و ب( باستخدام ابجد هوز 

 ..( من املقدمة الي نهاية البحث 3و 2و 1يبدأ الترقيم العربي ) .10

 .( 4.1.3. و 2.1. و 1ترقيم العنوانين يكون بالرقم العربي ) .11

 مواصفات الجداول واالشكال :سادسا

الجداول: يوضع عنوان الجدول اعلى الجدول ويكون مختصرا وشامال ويعطى رقما متسلسال ويكون  .1

ويوضع توضيح للجدول اسفله في حالة وجود اختصارات اواشارات  بعد النص املشار فيه اليه تماما

 12وبخط 
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وشامال االشكال والصور والخرائط: يوضع عنوان الشكل اسفل الشكل اوالصورة ويكون مختصرا  .2

ويعطى رقما متسلسال ويكون بعد النص املشار فيه اليه تماما ويوضع توضيح اسفله في حالة وجود 

 مع توضيح محاور في الشكل 12اختصارات اواشارات وبخط 

 املكونات االساسية للبحث:  سابعا:

 املرحلة الجامعية:التي يجب على الطالب ان يراعيها في كتابة مشروع التخرج لنيل من املكونات االساسية 

    االجبارية التخرج مكونات مشروع .أ

                                                                      صفحة الغالف .1

        اإلقرار .2

                  التفويض .3

 )بالعربي واالنجليزي( خلصامل .4

    الكلمات الدالة .5

   العنوانينقائمة  .6

                                                                                            قائمة األشكال  .7

                                                                                           قائمة الجداول  .8

 ()مقدمة واإلطار النظري للبحث الفصل األول  .9

 مضمون الرسالة ولكل منها عنوان مستقل.  علىفصول الرسالة والتي تحتوي  .10
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 وعنوانها املراجعقائمة املراجع  .11

 كما يمكن ان تضاف مكونات لها حسب الكلية والقسم

  مكونات اختيارية  .ب

1.  
ً
 وتوثيقا

ً
 وتشكيال

ً
 السورة ورقم اآلية. باسمصفحة اآلية القرآنية على أن تكون مدققة كتابة

        اهداء البحث الي أحد املقيميين او املشرف                     وأليمكنوعنوانها اهداء  اإلهداءصفحة  .2

من الباحث ألساتذته ومن قدم له املساعدة فى مراحل وعنوانها الشكر وتكون صفحة الشكر والتقدير  .3

 .والكلية والجامعة واملؤسسة التي ساعدته في ذلك إعداد الرسالة وكتابتها ومراجعتها

 وعنوانها االختصارات تدرج بعد قائمة الجداول  قائمة املختصرات .4

 ... A , Bها مالحق وتترتب ملحق أ وب وعنوان وتضاف بعد املراجع )إذا كانت ضرورية( املالحق .5

 والقسماالكلية عالقة ب كما يمكن ان تضاف مكونات لها .6

 الكتابةثامنا: طريقة 

 يجب على الطالب اتباع التالي:

 أوال: متطلبات عامة:

 يبدأ كل قسم او فصل بصفحة جديدة .1

 يستخدم الحرف العريض في كل العنوانين .2

 املسافة بين عنوان الفصل والنص مزدوج .3
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 ثانيا: يحتوي البحث على الصفحات التالية:

 أوال صفحة بيضاء فارغة -

 صفحة التوقيعات حسب النموذج املرفق -

 الصفحة االولى: بها العنوانين واالسماء في صفحة واحدة مستقلة -

 شعار الجامعة

 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعة سبها

 -------كلية 

 ---------قسم 

 و توسيط والخط العريض 20الحجم يكون 

 1.15عريض توسيط وتباعد  30دولة ليبيا : حجم الخط 

 1.15وتباعد  عريض توسيط  20وزارة التعليم: حجم الخط 

 1.15عريض توسيط  وتباعد  20جامعة سبها: حجم الخط 

 1.15عريض توسيط  وتباعد  20: حجم الخط  :-------كلية 

 1.15عريض توسيط  وتباعد  20حجم الخط  :---------قسم 
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دم( "يمين  14عنوان البحث وبخط  تكتب جملة التالية قبل
ُ
اإلجازة  ملتطلبات استكماال هذا البحث  ق

  بعنوان "سبها  ...جامعة...كلية.........بقسم ......الجامعية

 توسيط وعريض 16العنوان الرئيس ي للبحث يكتب بحجم خط 

 توسيط عريض 14اسماء الطلبة واملشرف بخط 

 مثال 2016-2015نهاية الصفحة االولى تكتب: العام الجامعي 

 الصفحة الثانية: االقرار -

 في صفحة واحدة مستقلة ان وجدت وال يجوز تجاوز صفحة واحدة الصفحة الثالثة: اآلية الكريمة -

الصفحة الرابعة: كلمة االهداء وعنوانها االهداء في صفحة واحدة مستقلة وال يجوز تجاوز صفحة  -

 واحدة

الصفحة الخامسة: كلمة شكر وعنوانها كلمة شكر في صفحة واحدة مستقلة وال يجوز تجاوز صفحة  -

 واحدة

 لفهرس املحتويات يكون في صفحات مستقلة الصفحة السادسة: ا -

 الصفحة السابعة: فهرس االشكال  -

 الصفحة الثامنة: فهرس الجداول  -

 الصفحة التاسعة: االختصارات ان وجدت -

 الصفحة العاشرة: امللخص ال يتجاوز صفحة واحدة مستقلة ويتضمن مفاتيح البحث في نهايته -
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حث يكون في صفحات مستقلة بدال من امللخص لكل الصفحة الحادية عشر: في حالة وجود تلخيص للب -

 البحث وكل فصل على حدة 

 الصفحة الثانية عشرة: يكون هذا البند حسب الكلية والتخصص وبصورة عامة يتبع التالي: -

 املقدمة ومنها يبدأ ترقيم الصفحات بالعربي 

  كجملة واحدة مستقلةاالهداف: بعد املقدمة في صفحة واحدة مستقلة او متضمنه في نهاية املقدمة 

  الجانب العملي يبدأ في صفحة جديدة ويتضمن شقين التدريب امليداني والشق الثاني الطرق 

 النتائج واملناقشة: تبدأ في صفحة جديدة 

 االستنتاج: صفحة واحدة مستقلة وال يجوز ان تجاوز صفحة واحدة 

 لى هيئة نقاطالتوصيات تتضمن العمل املستقبلي وفي صفحة واحدة مستقلة وتكون ع 

  بدون مسافات بين االسطر وتباعد مزدوجة  12املراجع: تبدأ في صفحة جديدة وال ترقم بحجم خط

 بين كل مرجع

 امللحقات: يوضع بها كل البيانات واملعلومات واالشكال والجداول التي ال توجد في النص األساس ي 

 مرفق نموذج البحث 

 مالحظات:

 تكرار جدول وشكل يوضح نفس النتائج قد يوضع احداهما في امللحقاتال يجوز في حالة من األحوال  .1

غير مسموح في البحوث والكتابات العلمية استخدام أي زخارف أو تلوين لغير الصور العلمية ذات  .2

 العالقة بالبحث او الترقيم باستخدام العالمات )مثل نجمة أو مربع الخ(
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 املراجع  

 مالحظات عامة:

 مجلة جامعة سبها للمراجع   يفضل استخدام نظام .1

 يتم ترقيم البحوث باألرقام العربية بالتسلسل .2

 تفصل املراجع العربية واالنجليزية في حالة استخدام اللغتين  .3

 تذكر املراجع حسب ورودها في النص سواء كانت كتاب او ورقة او غيرها .4

سم العلمي شرط للطريقة املتبعة بالق العلمية بصورة عامة تترك طريقة كاتبة املراجع .5

 اعتمادها من مجلس القسم والكلية.

 يمكن اتباع الطريقة التالية للمراجع:

 أوال: الكتب

  , اسم املؤلف ، إسم الشركة
ً
 باعة. املدينة والدولة ، سنة الط , الطابعة ) الناشر ( ، عنوان الناشر مبينا

 ثانيا: املوسوعات 

( ، عنوان )الناشرجوع إليه، إسم الشركة الطابعة ، رقم الجزء الذي تم الر املوسوعة الكامل اسم

 املدينة والدولة ، سنة الطباعة.  الناشر 
ً
 مبينا

 ثالثا: األبحاث املنشورة 

كانت  إسم املؤلف ، " عنوان البحث املنشور " ، إسم املجلة التي نشر فيها البحث ، رقم املجلة أو الجزء إذا

  .-قام الصفحات الخاصة بالبحث املنشور تفصل بنهما أر   ,مجموعة في مجلدات ، الشهر ، السنة
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 رابعا: مشاريع التخرج ، رسائل املاجستير والدكتوراه الغير منشورة 

 . الدولة ، سنة مناقشة البحث إسم الباحث واملشرف، " عنوان البحث " ، إسم الجامعة ، املدينة ،

اقع االنترنت:  خامسا: مو

ا للموقع املستخدم مع إضافة تاريخ والساعة والدقيقة التي اخذت فيهيتم وضع رابط مواقع إنترنت     

 املعلومة 

 مراجع:

 طريقة كتابة بحوث التخرج بكلية العلوم الهندسية والتقنية بجامعة سبها .1

 طريقة كتابة بحوث التخرج بكلية العلوم جامعة سبها .2

 طريقة كتابة بحوث التخرج بكلية تقنية املعلومات جامعة سبها .3

 طريقة كتابة بحوث التخرج بكلية التقنية الطبية مرزق جامعة سبها .4

 


