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 مشاريع التخرج دليل اجراءات

 بجامعة سبهاالجامعية لنيل الدرجة  
 تمهيد .1

املرحلة الجامعية من أصعب املراحل التي يمر بها طالب التخرج بحث  مرحلة التسجيل فيعتبر ت

 التي يجب على الطالبو التسجيل واإلجراءات املترتبة عليه ويتطلب من الطالب الجهد الكبير في طريقة 

 حتى يظهر البحث في صورته املطلوبة.الشروط العامة لكتابة البحث العلمي بجامعة سبها وهذه  هااتباع

والتي تعتبر مهمه جدا دراسة بحث التخرج ولذا وضع هذا الدليل كجزء أساس ي يسترشد به الباحث اثناء 

قد تم اعداد هذا الدليل ليكون شامال و  .استكمال متطلبات التخرج من جامعة سبهاله لتساعده في 

 إجراءات التسجيل بمقرر في العلمية  ابأقسامه ها جامعة سبهاي تستخدمتبعض االليات العامة اللموضحا 

 .بداية من التسجيل به الي املناقشة بحث التخرج من

 مقدمة  .2

 الجامعية متطلبات التخرج للطالب لنيل الدرجة  أحديعتبر مشروع التخرج في جامعة سبها من 

 هدف املشروع: .3

يهدف مشروع التخرج لطالب مرحلة الجامعية كمتطلب رئيس ي من متطلبات الجامعة في غالبية االقسام 

العلمية بكليات الجامعة للطالب املتوقع تخرجهم من الكلية إلى إعطائهم فسحة أكاديمية في ختام مسيرتهم 

بحيث يستطيع الطالب التعمق في فهم جانب من جوانب تخصصهم  الجامعيةدرجة ال صول علىللحالجامعية 

واملحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءه، مستعينين بتحصيلهم األكاديمي، وبقدراتهم الذاتية، وبإمكانيات 

 الجامعة من مكتبات ومختبرات ومع التعاون في اجراء التحاليل مع مؤسسات الدولة او غيرها.

 رقم ورمز املقرر اسم و  .4

 يسمى املقرر 

 114باللغة العربية: مشروع التخرج ورمزه م ج 

 UR114ورمزه  Research projectباللغة اإلنجليزية: 

 عدد وحدات املقرر  .5

 دراسيتين فقط 2عدد وحدات املقرر 

 التراتبية .6

 البحثمشروع لتنزيل مقرر  113يجب على الطالب اجتياز مقرر اساسيات البحث العلمي رمزه م ج 

 التسجيل للمشروع .7

للكليات نظام  ساعة معتمدة بنجاح 100روع التخرج للطالب الذين أنهوا يسمح بالتسجيل في مقرر مش

الثالثة لنظام ، او بعد السنة مع االحتفاظ بخصوصية الكليات ماني فصول اإلجمالي ثالفصول الدراسية 

الخطط شرط عدم االخالل باللوائح و  لنظام الخمس سنوات الرابعةسنوات او السنة  أربعالسنوات اإلجمالي 
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 ، فال يسمح بالتسجيل في املقرر دون الحصول على مشرف بحث واعتماده بالقسمالدراسية باألقسام العلمية

 او السنة الثالثة. قبل الفصل السادس وفي جميع األحوال ال يجوز تنزيل املقرر 

 عدد الطلبة املسموح بهم في نفس البحث .8

  فقط على االكثر وال يجوز الزيادة عن ذلك  2يكون عدد الطلبة املسموح بهم لكل بحث 

 املقرر الزمنية دة امل .9

يجب على الطالب التسجيل في مقرر مشروع التخرج بفصل دراس ي واحد ويناقش الفصل الذي يله 

مباشرة وفي جميع األحوال ال يجوز استمرار الطالب في البحث ألكثر من فصلين دراسيين متتالين اال في 

 القيد او االنقطاع عن الدراسة.حالة إيقاف 

 حجم مشاريع التخرج .10

 في جميع األحوالورقة شاملة كل األوراق من الصفحة األولى الي النهاية و 60 بواقع يكون حجم البحث التخرج

 ورقة. 80 ألتجاوز 

 شروع التخرج: لجدول الزمني ملا .11

لنموذج التسجيل بالبحث وفقا يجب على مشرف البحث تقديم مقترح الخطة البحثية للقسم موقعة منه 

يعتمد بالقسم العلمي بمحضر اجتماع القسم و بالتسجيل الي القسم العلمي املتطلبات الخاصة وتتقدم جميع 

 لتالي:وفقا ل

 من بداية الفصل او السنة بداية األسبوع األول إلى نهاية األسبوع الثالثالتخرج في  التسجيل في بحث -

 .الدراسية

خطة  عتمادوتعيين مشرف لكل مجموعة وا البحوثتثبيت أسماء الطالب املسجلين في تتم عميلة  -

الطالب مستكمال ذلك مالم يتم أدرجه بحثه في  ال يعتبرالقسم و  شاريع التخرج من قبل مجلسمل البحث

 . محضر االجتماع

نفس يقوم كل طالب )أو مجموعة( بعرض فكرة املشروع أمام زمالئهم في  نهاية األسبوع السادسفي  -

 دقيقة لكل مشروع. 15، خالل مدة بحضور مشرف البحث ومناقشتها معهم املقرر 

  نهاية األسبوع الرابع -
 
ئة )تعب مبدئيا مفصال عشر: يقدم الطالب )أو املجموعة( إلى مشرف املشروع تقريرا

 يشتمل على: نموذج التقرير املبدئي حول بحث تخرج قيد العمل( 

 فكرة البحث 

 اهداف البحث 

  الدراسات السابقة نبذة مختصرة عن 

  الجزء النظري 

 الي القسم العتمادهويحال التقرير 

 تشكيل لجان املناقشة .12

شكل لجان مناقشة 
ُ
على  أعضاء ثالثةئيس القسم العلمي ويتكون من بقرار يصدر من ر  التخرج مشروعت

شكيل في بداية الفصل الدراس ي ورئاسة رئيس القسم العلميمشروف الرئيس ي بعضوية و  االقل
ُ
. ويتم ت

ويجب ان ال يعلن عن أسماء أعضاء اللجان للطلبة وُيكتفى بإعالن مواعيد بمحضر اجتماع القسم  ةناللج

ضوابط الكتابة بجامعة سبها مراجعة وتكون مسؤولية رئيس القسم  .ألغيراملناقشات العامة واملغلقة فقط 

 قبل العرض على لجنة التقييم.

 طريقة الكتابة .13
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قرار بو كليا اال يجوز التعديل فيها او تحويرها جزئيا ايجب على الطالب اتباع طريقة الكتابة بجامعة سبها وال 

وال يتم استالمه من الطالب اال بعد استكمال نموذج استالم بحث التخرج من القسم  الجامعةمن مجلس 

  .الطالبمتابعة وتكون مسؤولية املشرف في  العلمي ومراجعة التقيد بقواعد الكتابة

 الية التقدم للمناقشة .14

التالي يجب تعبئة نموذج تقرير النهائي وتسليمه للقسم قبل تحديد موعد للمناقشة  في بداية الفصل

 ويجب على الطالب التالي:

  ال  بنموذج باألذن بالتسليم من املشرف بمدهيجب تسليم البحث كامال من الطالب ومرفقا

 تقل عن أسبوعين من موعد املناقشة

 بها وفقا لشروط الكتابة بجامة س يجب كتابة املشروع 

  عد للمناقشة املفتوحة للقسميتم تحديد مو 

  يحتاج الطالب إلى تسليم ثالث نسخ في املوعد املحدد للتسليم النهائي للقسم لتحديد لجنة

 املناقشة

  يتم تحديد موعد من قبل القسم ملناقشة الطالب لوحده بعد أيام من املناقشة املفتوحة

يس بالتخصص بحضور أعضاء هيئة من قبل لجنة متكونه من ثالث أعضاء هيئة تدر 

 التدريس بالقسم فقط

  .يجب مناقشة الطالب خالل أسبوعين من تاريخ التقديم 

  لتعليمات 
 
 . اللجنة وعلى املشرف متابعة ذلكتجرى التعديالت الالزمة وفقا

 تعبئة نموذج التوقيعات للطالب ويتم التوقيع بعد استكمال التعديالت املطلوبة 

  مع النسخة النهائية من قبل الطالب  املستودع الرقمي لتحميل البحثنموذج يجب تسليم

  للقسم

 إحالة ملف الطالب للخريجين مالم يستكمل كافة الشروط السابقة ال يتم 

 تغيير فكرة املشروع .15

غير القسم العلمي تموافقة على مشروع البحث و يجوز للطالب )أو املجموعة( بعد موافقة املشرف 

 . املسجل بموقع املستودع الرقمي فكرة املشروع

 التسليم النهائي ومواعيد املناقشات .16

قبل  قارير املكتملة ملشاريع التخرجالتسليم النهائي لتقارير مشروع التخرج والت يجب على الطالب

وذلك ليتم احتساب الطالب من ضمن خرجي الفصل الذي تم فيه تسليم امتحانات الفصل الدراس ي 

ويجب على الطالب التسجيل  ،للمناقشة بعد هذا املوعد أيا كانت األسبابة مشاريع وال تقبل أيالبحث 

 .لتخرجبالحث ا

 اإلعالن عن نتيجة البحث .17

 في جميع االحول يمنع منعا باتا اعالن عن نتيجة البحث مباشرة للطالب ولكن يتم اإلعالن عنها مع اعالن 

 نتائج الفصل الدراس ي او السنة الدراسية.

 املناقشةمواعيد  .18

 االمتحانات معنهاية الفصل الدراس ي مواعيد املناقشات ملشاريع التخرج تتم جدولتها يفضل ان تكون 

 وفي جميع األحوال ال تؤجل املناقشة للفصل الذي بعده. بالقسم
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 حضور املناقشة .19

يكون هناك مناقشتين للطالب دفعة التخرج ممن لهم مشاريع تخرج واحدة مفتوحة حيث يمكن السماح 

ي لألهالي والطلبة بشكل عام بالحضور مع التشديد على اإللتزام بقواعد وتعليمات املشرف والقسم والكلية. ف

عمل املناقشات بصورة مغلقة 
ُ
وال يسمح بالحضور إال لكلية بعد موافقة مجلس القسم واحالة عدم اإللتزام ت

 . واليجوز إقامة املناقشة املغلقة قبل منح االذن ألعضاء هيئة التدريس

 التقييم  .20

 مايلي: بواسطة تعبئة نموذج تقييم بحث تخرج والدرجات موزعة كيكون تقييم الطالب 

 .آلخرين(العضوين الكل من % 30ملشرف املشروع % 40موزعه كما يلي بين أعضاء اللجنة: % وتكون 100

   الرسوب في مشروع البحث .21

في حالة الرسوب، أي حصول الطالب على مجموع نهائي أقل درجة النجاح باملقرر، ال يسمح للطالب  

 في مشروع جديد مع مشرف اخر في الفصل التالي،  باستكمال
 
نفس املشروع ويجب عليه التسجيل مجددا

 وذلك بعد الحصول على املوافقة من مجلس القسم.

 االنسحاب من مشروع تخرج .22

في حالة تعطل املشروع ألي سبب وعدم تمكن الطالب )أو املجموعة( من استكماله يجوز للطالب 

موافقة املشرف والقسم العلمي تعبئة نموذج االنسحاب من مشروع تخرج االنسحاب من املشروع بعد 

  والتسجيل مره أخرى في الفصل الذي يليه.

 لغة الكتابة واملناقشة  .23

بة وفي جميع األحوال في حالة كتا الكتابة واملناقشة.لغة  اختياريترك الخيار للطالب واملشرف الحق في 

 البحث باللغة العربية يجب كتابة العنوان وامللخص باللغة اإلنجليزية والعكس صحيح

 حاالت خاصة .24

او غيرها يتم اختيار مناقش داخلي اخر معتمد من في حالة تعذر املشرف للمناقشة فقط كالوفاة او النقل 

 اجتماع القسم 

 املسؤولية .25

، وفي بتوقيع النموذج املعد لذلكتكون مسؤولية الطالب الحصول على موافقة أعضاء اللجنة على التعديالت 

 .ون الرأي النهائي للمشرف الرئيس يحالة وجود خالف في الرأي حول أية نقاط بحثية يك

 مالحظات عامة .26

 مهام املشرف الرئيس يأوال: 

 من الحمل التدريس ي لعضو هيئة التدريس 
 
في حالة يعتبر اإلشراف على مشروع التخرج للطالب جزءا

 التسجيل به بعدد من الطلبة

يتوجب املشرف التواصل مع رئيس القسم والكلية إلنجاح مشروع التخرج والبحث عن  .1

 تمويل للبحث سواء من داخل الجامعة او خارجها.

الرقمي للجامعة وتسليمه للقسم مع إجراءات التسجيل تسجيل البحث في املستودع  .2

 بالبحث

 مشروع التخرج املقترحالنقطة البحثية والعنوان وأهمية حديد ت .3

 وضع الجدول الزمني الستكماله شرط اال تتجاوز السنة الدراسية كاملة  .4

 تنفيذه في الفترة املقررة.لإمكانيات توفير  .5
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 . فيذ املشروعإعداد خطة العمل لتن مساعدة الطالب في .6

 . باملشروعالطالب بكيفية الحصول على املعلومة املطلوبة  مساعدة .7

 . وفقا لشروط الكتابة بجامعة سبها كتابةال ةمراحل الطالب في مساعدة .8

 ثانيا: مهام الطالب

 الجانب العملي داخل املعمل .1

 واملعلومات العلمية للبحث البحثية تجميع األوراق .2

 للبحثالعروض العلمية  تقديم .3

 طباعة البحث كامال .4

 

 مرفق نماذج بحوث التخرج ملرحلة الجامعية
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 نماذج
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  --------------- كلية

 ---------------قسم

 

 للمرحلة الجامعية شروع التخرجإقتراح خطة بحثية مل
 

 

 الرقم الجامعي:   ------------------------------------------------------------إسم الطالب / الطالبة: 

 الرقم الجامعي:   ------------------------------------------------------------إسم الطالب / الطالبة: 

 

 

 ------------------------------------------------------------اإلستاذ املشرف: 

 

 

 ( : Titleعنوان املشروع) 

 

 

 (: Project Outlineملخص املشروع )

 

 

 

 keywords)كلمات الدالة )

 

 

 التاريخ:         توقيع الطالب: 

 التاريخ:         توقيع الطالب: 

 التاريخ:         توقيع املشرف: 

 أواليعبأ من قبل القسم العلمي: هل تم تسجيل البحث في مستودع جامعة سبها 

 ---------وقيعهت ---------------------------يعتمد في حالة تم التسجيل اسم رئيس القسم

Form #: 101-06-01 
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 -------------------------------------كلية:

 ------------------------قسم:

 تقييم مشروع التخرج
 ----------------لنيل درجة  مشروع التخرج عنوان

"-------------------------------------------------------" 

 --------------------------------------------:رقمه الدراس ي   ----------------------------------الطالب:اسم 

 ------------------------------------------------------------------------------اسم املشرف:

 --------------------------------------------------------------------------اسم املمتحن االول:

 -----------------------------------------------------------------------اسم املمتحن الثاني:
------درجةالتخرج لنيل متطلبات للبحث املقدم الستكمال  اللجنة املمتحنةافقة جميع أعضاء وبمو  التخرج مشرف مشروعاملالحظات املقدمة من بناء  على 

------------- . 

 اوال: تقييم املمتحنين

 اسس التقييم الدرجة املمتحن األول  املمتحن الثاني

 مستوى اللغة املستخدم في الكتابة 8  

 مدى مطابقة الجانب الشكلي لطريقة الكاتبة بالجامعة  5  

 ودقة اإلجابة عن األسئلة الجانب العملي 10  

 مستوى التقديم والعرض واملناقشة 5  

 املراجع 2  

 املجموع 30  

درجة  60مجموع الدرجات الكلي للممتحنين هو   

 ثانيا: تقييم املشرف

 اسس التقييم الدرجة املشرف

 العرض واملناقشةدقة  2 

 التزام الطالب مع املشرف في مواعيده 5 

 مدى استيعاب الطالب للخطة البحثية 5 

 التزام الطالب بتوجيهات املشرف 5 

 بحث/تعاون الطالب مع طلبة في املعمل 5 

 مهارات الطالب في املعمل 8 

 قدرة الطالب علي االعتماد على نفسه 10 

 املجموع 40 

 بقدير )                                      ( للدرجات هو )                                  ( 100املجموع الكلي من 

 توقيع املشرف             توقيع املمتحن الثاني           األول             توقيع املمتحن        

----------------------------------   --------------------------    ---------------------------------- 

  العام الجامعي:   ----------------------------             القسم العلمياعتماد 

Form #: 101-06-02 
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  --------------- كلية

 ---------------قسم

 

 

 انسحاب طالب من مشروع التخرج للمرحلة الجامعية
 

 

 الرقم الجامعي:        إسم الطالب / الطالبة: 

 الرقم الجامعي:        إسم الطالب / الطالبة: 

 

 السبب من االنسحاب:

 

........................................................................ .......... .............. ..................... ........ ........ ......................... .-----............................ .....

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

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

 

 املشرف:  اسم األستاذ

 رافض للطلب بسبب: موافق باالنسحاب او  راي األستاذ: 

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

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

 التاريخ:         توقيع الطالب: 

 التاريخ:         توقيع الطالب: 

 تاريخ: ال        توقيع املشرف: 

 رافض للطلب  موافق باالنسحاب او  يعبأ من قبل القسم العلمي: 

 ---------وقيعهت ---------------------------يعتمد في حالة تم التسجيل اسم رئيس القسم

Form #: 101-06-03 
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 -------------------------------------كلية:

 ------------------------قسم:

 

 من مشرف مشروع تخرج للمرحلة الجامعية بتسليمه للمناقشةإقرار 
 

 ----------------عنوان مشروع التخرج لنيل درجة 

"-------------------------------------------------------" 

 

 -----------رقمه الدراس ي: ----------------------------------اسم الطالب:

 

 -----------رقمه الدراس ي: ---------------------------------الطالب:اسم 

 

 -----------------------------------------------------اسم املشرف:
 

 

 اقر انا مشرف البحث املذكور أعاله بان البحث مطابق ملواصفات البحوث الجامعية بجامعة سبها علميا ولغويا وشروط الكتابة املعتمدة 

 

 

 التاريخ:         توقيع املشرف: 

 

 

 

 يعتمد 

 ------------توقيعه   ------------------------------------------------------------  اسم رئيس القسم

 

 

 العام الجامعي: 

  

Form #: 101-06-04 
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 مراجعة طريقة الكتابة نموذج
 غير مطابق مطابق   الغالف غير مزخرف  .1

 غير مطابق مطابق   العنوان بالعربي واالنجليزي   .2

 غير مطابق مطابق   توسيط عريض 16حجم العنوان الرئيس ي   .3

 غير مطابق مطابق   عريض 14حجم أسماء الطلبة واملشرف   .4

 غير مطابق مطابق   اإلقرار  .5

 غير مطابق مطابق   امللخص بالعربي واالنجليزي في صفحة واحدة  .6

 غير مطابق مطابق   الكلمات الدالة )بالعربي واالنجليزي(  .7

 غير مطابق مطابق   قائمة العنوانين  .8

 غير مطابق مطابق   قائمة االشكال  .9

 غير مطابق مطابق   قائمة الجداول   .10

 غير مطابق مطابق   املقدمة  .11

 غير مطابق مطابق   األهداف  .12

 غير مطابق مطابق   فصول الرسالة  .13

 غير مطابق مطابق   االستنتاج في صفحة واحدة  .14

 غير مطابق مطابق   بدون مسافات بينية في املرجع الواحد ومسافة مزدوجة بين املراجع 12املراجع حجم الخط   .15

 غير مطابق مطابق   عنوانين االشكال اسفل الشكل  .16

 غير مطابق مطابق   عنوانين الجداول اعلى الجدول   .17

 غير مطابق مطابق  Times new roman خط الكتابة لإلنجليزي   .18

 غير مطابق مطابق  Simplified Arabic خط الكتابة بالعربي   .19

 غير مطابق مطابق   عريض 16حجم العناويين الرئيسية   .20

 غير مطابق مطابق   عريض 14حجم العنوانين الفرعية   .21

 غير مطابق مطابق   14حجم النصوص   .22

 غير مطابق مطابق   10حجم النص داخل الشكل   .23

 غير مطابق مطابق   12حجم عنوان الشكل والجدول   .24

 غير مطابق مطابق   الصفحة األولى غير مرقمة  .25

 غير مطابق مطابق   ترقيم الصفحات االولي السبعة بالالتيني او ابجد هوز   .26

 غير مطابق مطابق   2و1املقدمة يبدا الترقيم العربي من   .27

 غير مطابق مطابق   2.1و  1ترقيم العنوانين   .28

 غير مطابق مطابق  A4 % بياض و98نوع الورق   .29

 غير مطابق مطابق  2.5x2.5x2.5x3 ابعاد الصفحة   .30

 يعبأ من قبل املمتحنين ويجب على الطالب االلتزام بذلك 

 الطالب التعديل مع رئيس القسمفي حالة غير مطابق يجب على 

 اسم وتوقيع املشرف    اسم وتوقيع املمتحن األول                      اسم وتوقيع املمتحن الثاني

------------------- -------------------   -------------- 

  العام الجامعي:   ----------------------------اعتماد القسم العلمي             

 نسخة:

 بحث الطالب    نسخة ملف الطالب االكاديمي 

Form #: 101-06-05 
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 -----------------------كلية: 

 ------------------------قسم: 

 

 

 

 

 بعنوان:بحت مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة املرحلة الجامعية 

 

 

 

 عنوان مشروع البحث كامال

 
 

 

 

 اعداد

 ----------------رقمه الجامعي: ----------------------------------اسم الطالب:

 

 -----------------رقمه الجامعي: ---------------------------------اسم الطالب:

 
 

 

 تحت أشراف

------------------------------------------------ 

 درجة العلمية للمشرف

 

 

 

 

 

 

 

  2018للعام الجامعي: الفصل الدراس ي والسنة الجامعية مثال ربيع 
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 ----------------------- كلية:

 ------------------------قسم: 

 

 تفويض
Authorization Form 

 
 

 بحثي من نسخ بتزويد بهاس جامعة أفوض ،و.................................................... .........................................أنا.

 للبحث .الجامعة في التنظيمية واللوائح األنظمة حسب طلبهم عند األشخاص أو الهيئات أو للمكتبات أواملؤسسات

دم
ُ
 بعنوانسبها  ...جامعة...كلية.........اإلجازة الجامعية بقسم ملتطلبات املق

 

 عنوان مشروع البحث كامال

 

I,  , herby authorize the Sebha University to supply copies of my project to libraries, establishments 

or individuals on request, according to the Sebha University’ regulations. 

 

 اعداد

 --------------توقيع: ----------------رقمه الجامعي: ----------------------------------اسم الطالب:

 

 --------------توقيع: ----------------رقمه الجامعي: ---------------------------------اسم الطالب:

 

 تحت أشراف

 -------------------توقيع: ------------------------------------------------

 درجة العلمية للمشرف

  2018والسنة الجامعية مثال ربيع للعام الجامعي: الفصل الدراس ي 
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 -----------------------كلية: 

 ------------------------قسم: 

 

 قرار لجنة التحكيم

 

 بعنوان:تم مناقشة واجازة البحت املقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة املرحلة الجامعية 

 

 

 عنوان مشروع البحث كامال

 

 

 ----------------رقمه الجامعي: ----------------------------------الطالب:اسم 

 -----------------رقمه الجامعي: ---------------------------------اسم الطالب:

 
 

 اسم املشرف وتوقيعه:

----------------------------------------------------- 

 

 

 اسم املمتحن األول وتوقيعه:

------------------------------------------------- 
 

 

 اسم املمتحن الثاني وتوقيعه:

------------------------------------------------- 
 

 

 

 اعتماد القسم العلمي

------------------------------------------------- 

 

 

 2018 للعام الجامعي: الفصل الدراس ي والسنة الجامعية مثال ربيع
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