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 مقدمة

مع  من مجاالت الهندسةمشروع التخرج هو فكرة معينة تهدف لحل مشكلة حقيقية في أي مجال 
ذلك تخطيط سليم للقدرات  يلزمو  ،الحل مبتكر مراعاة أن تكون الفكرة جديدة وأن يكون أسلوب

 مشروع التخرج اختبارا حقيقيا للطالب إذ يكشف عن قدرات الطلبة في يمثلوللوقت والجهد. كما 
تحليل المشاكل وابتكار حلول جديدة لها عن طريق تصميم مشروع باستخدام التقنيات حل و 

، ويقدم مشروع التخرج تجربة فعلية هامة للطالب تكون مقدمة التخصصوالمعارف المتعلقة ب
 على إبداعه اعتمادا كليا. بعد التخرج إذ يعتمد الطالب في عمل المشروع لماللحياة العملية 

يقوم  )مقدمة في مشروع التخرج( األول مساقفي ال :دراسيين مساقينلتخرج على يقسم مشروع ا و
ويدرس عن الموضوع الذي تم اختياره والمعايير التصميمية له،  الطالب بتقديم المادة النظرية

وعن المشكلة البحثية وفقًا لمنهجية وأدوات مناسبة للبحث وينتهي بتحديد دقيق لبرنامج المشروع. 
التصميم المقترح وفقًا للبرنامج الذي قام باعداده في يقدم فيه  )مشروع التخرج( لثانيا مساقوال
. ويهدف مشروع التخرج إلى الحسابات، والنماذج الالزمة \مساق االول موثقًا بالمخططات وال

 والتنظيمية، قدراته الكتابية والخطابية والبحثيةو التأكد من أن الطالب قادر على استخدام معارفه 
 .خالل مسيرته التعليمية في الكلية ما تعلمهكل وإعطاء فرصة للطالب لتطبيق 

وقد وضع هذا الدليل لالسترشاد من قبل الطلبة والمشرفين إذ يشمل عدد من الشروط التنظيمية 
للمساقين والتي يجب االلتزام بها ليكون المخرج موحدًا وخاصًا بكلية الهندسة بجامعة فلسطين. 

 . 2025-2020ليكون متوافقًا ومتزامنًا مع الخطة الدراسية للكلية  2025-2021من وهو للفترة 

متمنيًا ألبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح وأن تكون مشاريع تخرجهم مبدعة ومميزة تعكس تميزهم 
 الدراسي والشخصي.

 

 د. م. نهاد محمود المغني                                                   

 عميد كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني                                     

  2021سبتمبر                                                       
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 أوال: شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج

ألسس ل اً وفقوذلك اختيار مشروع بأنهى المتطلبات السابقة لمشروع التخرج الذي طالب يقوم ال
 التالية:

تم التوقف عن  اً سابق اً أو أن يكمل المشروع مشروع ،جديدة اً أن يقدم المشروع أفكار  .1
يقدم المشروع حلول لمشاكل موجودة مسبقا على ان  أو أن ،العمل فيه عند حدود معينة

 يتم تطويرها. 
إمكانية تطبيق المشروع في الحياة أن يقدم موضوع المشروع حلول واقعية وفعلية مع  .2

 العملية.
أن يكون الموضوع جديدا ومن محض أفكار الطالب وغير منسوخ، كذلك أجزاء المشروع  .3

 جميعها من انتاج الطالب وليست منسوخة من أي مصدر آخر.
أن يقوم الطالب باالنخراط بالحياة العملية وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة  .4

 هي بحاجة للتطوير. ودة أو المواضيع التيللمشاكل الموج
 يجب أن توضع خطة زمنية ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع. .5
ومحاولة الطالب ترك بصمة  الكليةاألوليات في اختيار الموضوع بما يخدم  يتم وضعأن  .6

 مشاريع تخرج. واقتراحات و هامة له في القسم من أفكار
الفلسطيني والمجتمعات وعادات وقيم المجتمع  نوالديأن يحترم المشروع القيم واألخالق  .7

 .مهنة الهندسةوأخالقيات  األخرى،
 

 ثانيا: متطلبات التسجيل للمشروع

 طالب أن يسجل مساق مقدمة في مشروع التخرج بعد أن ينهي المتطلبات التالية:لل يحق 

ساعة دراسية معتمدة وفق الخطة الدراسية حسب التخصص  130أن يتجاوز الطالب  .1
  ساعات المعادلة.ويشمل ذلك 

 .حسب الخطة الدراسية يعتمد عليها مشروع التخرج التيإنهاء جميع المساقات  .2
موافقة المشرف األكاديمي بعد دراسة ملف الطالب األكاديمي، ويحق للمشرف االكاديمي  .3

بموافقة رئيس القسم أن يسمح للطلبة بتسجيل مساق المقدمة في حال أنهم أنهوا أقل من 
 ساعة ولكنهم قد أتموا المساقات األساسية التي يعتمد عليها مشروع التخرج. 130
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 ثالثا: آلية طرح وقبول مشاريع التخرج

 يتم تسجيل كل مساق من مساقات المشروع ببداية الفصل الدراسي. .1
يقوم كل قسم باالعالن للطلبة الختيار مشاريع للتخرج واقتراح المشرف الراغبين بالدراسة  .2

 لبةمجموعة من الطكل قدم تتحت اشرافه وفق نموذج معين يطرحه كل قسم اكاديمي. 
. يقوم الطلبة بتجميع أنفسهم في مجموعات حسب ما القسمإلى أو أكثر  لمشروع اً مقترح

 .بطلب المشروع لرئيس القسميحدده القسم ويتقدمون 
والكلية  لبةباختيار أكثر المشاريع مالئمة لمتطلبات واحتياجات الط القسممجلس يقوم  .3

 المختارة للطلبة. وإعالن قائمة بمشاريع التخرج
 .عند الحاجةإلشراف على مشاريع التخرج ليمكن االستعانة بمشرفين خارجيين  .4

 

 المشاريع من قبل المشرف لبةرابعا: المتابعة لط

يتقدم الطلبة في المجموعة بخطة البحث للمشرف والذي يقوم بدوره بتنقيحها معهم إلى  .1
 أن يتم اعتمادها ليتم المضي في المشروع وفقها.

 لبةيتابع المشرف المشاريع المسندة إليه ويحدد مواعيد أسبوعية لمناقشة المشاريع مع الطل .2
 .لحاجةاحسب  اتوتقديم اإلرشادات والتوجيه

مناسبة  المشرف تسليم تقارير دورية أو أجزاء من المشاريع أو حسب ما يراه ب لبةالطيقوم  .3
 .سير المشروعلضمان حسن 

متابعة تنفيذ المراحل المبينة في الخطة العملية للمشروع والتأكد من أن العمل أنجز  .4
 كتابيا في حالة ثبوت عكس ذلك. رئيس القسم بمجهود شخصي للطالب واشعار

حول تقدم الطالب في مراحل  للفصل خالل األسبوع السادس القسمرفع تقرير لرئيس  .5
 تنفيذ المشروع.

 بأي تغييرات جوهرية تحدث على المشروع.رئيس القسم إبالغ  .6
وال يجوز التواصل مع  التنسيق مع القسم لتحديد موعد المناقشة والتواصل مع المناقشين. .7

للمناقشة إال إذا تم االتفاق بين المشرف ورئيس القسم على المناقشين ويعتمد ذلك  أحد
 من عميد الكلية.
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 خامسا: تقارير المشاريع

للمشرف تقرير الجزء األول من المشروع  لبةيقدم الط تقرير مقدمة في مشروع تخرج: .1
ويتم مناقشته ورصد  األسبوع الثالث عشر للفصل الدراسي. رته النهائية قبل نهايةبصو 

 الدرجة له بما ال يزيد عن فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي.
من التقرير النهائي للمشرع  نسخة 2عدد  للمشرف لبةيقدم الط: تقرير مشروع تخرج .2

بما فيها الدراسة النظرية التي تم اعدادها في مساق مقدمة  شامال جميع أجزاء المشروع
بمشروع التخرج وكذلك التصميم والمخططات والنماذج التي تم اعدادها في مساق مشروع 

مكتوب عليه اسم الجامعة  Hard Coverويغلف التقرير بغالف متين  .التخرج
مشرف، والعام الدراسي. وشعارها، والكلية، وعنوان المشروع، وأسماء الطلبة، واسم ال
 تحفظ نسخة في مكتبة الجامعة ونسخة أخرى في مكتبة القسم. 

 

 سادسا: مناقشة المشروع

بحد أقصى خالل أسبوع من  وترصد الدرجات المشاريع من قبل القسممناقشة تعقد  .1
 .للفصل الدراسيالنهائية  انتهاء االمتحانات

 حدد زمن نقاش المشروع كما يلي:ي .2
 .بةدقيقة لعرض الطل  20 -15 أ. 
 دقيقة لألسئلة والنقاش من قبل اللجنة.  25-15ب.  

من ثالثة أعضاء وهم: مشرف المشروع، وعضو من  ة للمشاريعالمناقش لجنةتتألف  .3
 )مناقشًا داخليًا( ومناقش خارجي. له عالقة بتخصص المشروعالقسم 

 من يحدد الدرجة المستحقة. ا تقدم للمناقشة ولجنة المناقشين هيذيعتبر المشروع مجازًا ا .4
يجوز للمشرف تأجيل او تمديد المشروع في حال عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع  .5

وبترشيح من المشرف وموافقة رئيس  سباب تتعلق بطبيعة المشروعألفي الوقت المحدد 
 . القسم

 تقسم درجات المشروع على النحو التالي: .6
 درجة للمشرف 60 . أ

 خليدرجة للمناقش الدا 20 . ب
 درجة للمناقش الخارجي 20 . ت

 توزع الدرجات حسب بنود التقييم التالية: .7
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 المحتوى العلمي المجاز - أ
 الكتابة والتنسيق - ب
 عرض المشروع اثناء المناقشة - ت
 االجابة على اسئلة المناقشين  - ث

 

 : نظام كتابة مشاريع التخرجسابعا  

 . اإلطار العام1

ويراعى أن تكون الطباعة واضحة  (A4)على ورق أبيض  والملخص المشروعتقرير يطبع • 
 الورقة. وعلى وجه واحد فقط من

 .نحويًا ولغويًا وخاليًا من األخطاء المطبعية والشطب مدققاً  إلى المشرف المشروع سلمي• 
 سم. 1في بداية كل فقرة بمقدار Tab باستخدام تبدأ الفقرة• 
ن تبدأ في وسط جديدة وال يجوز أفي صفحات وكذلك بداية كل فصل  عناوين الرئيسة التبدأ • 

 الصفحة أو أخرها.
 
 الخط والمسافات والهوامش .2

ويجوز  Times New Romansلغة كتابة المشروع اإلنجليزية ويتم استخدام نوع الخط  .1
ويجوز كتابة المشروع باللغة العربية  وكذلك في المعادالت. 9تصغيره في الجداول الى 

 Simplified Arabicويتم استخدام الخط  
غامق للعناوين الفرعية  14رئيسية و  للعناوين ال(B) غامق  16حجم خط  يستخدم .2

 .13والخط في المتن  – عريض للعناوين الفرعية للمستوي الثاني 13للمستوى األول و
 نقاط قبل وبعد. 6التباعد بين السطور يكون سطر ونصف وبين الفقرات  .3
 نقاط قبل وبعد. 6تباعد المسافة بين المراجع سطر وال .4
 من باقي الجهات. 2.5من جهة التثبيت و سم 3مسافة هامش الورقة  .5

 . ترقيم الصفحات3

 (I, II, Ill, IVيستخدم الترقيم اليوناني لصفحات ما قبل المشروع )... , - أ
 من بداية فصول المشروع وحتى نهايتها. ، ..(3، 2، 1) يستخدم الترقيم العربي - ب
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بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف أبجدي متسلسل يرمز  ةملحق على حدصفحات كل ترقم  - ت
  (. A1, A2, A3: )... , ةلكل ملحق على حد

سم( من الطرف  2يكتب رقم الصفحة أسفل الصفحة وفي منتصفها وعلى ارتفاع ) - ث
 السفلي للورقة. 

 الجداول البيانية. 4

ترد الجداول البيانية بحيث يكون لكل جدول عنوان ورقم متسلسل مرتبط بالفصل الذي  - أ
لإلشارة إلى جدول رقم  Table 1.4  )مثال: الجدول العنوان في أعلىيحتويه ويكتب 

 ( 1في الفصل رقم  4
ويجب ان يكون الجدول في نفس  للحواشي عند إعداد القوائم يجب مراعاة ترك مسافة - ب

 . الصفحة
 

 الرسومات والصور .5

 .(4تعامل األشكال والرسومات والصور كما هو الحال بالنسبة للجدول في البند ) - أ
وسط الصفحة وتستعمل الكلمات التالية لإلشارة  وفي الشكل العنوان في أسفلويكتب  - ب

 (.4في الفصل رقم  1لإلشارة إلى الشكل رقم  Figure 4.1إليها )
 

 المعادالت والعالقات. 6

المعادالت والعالقات داخل النص ويشار لكل منها برقم متسلسل يوضع بين قوسين يربطهم تورد 
بالفصل الذي يحتويها ويسمح بكتابة المعادالت والعالقات الرياضية في أكثر من سطر واحد 
على أن توسط المعادلة ويوضع رقم المعادلة أو العالقة في أقصى الجهة التي تنتهي فيها 

 .عالقة الرياضية مع مراعاة الحواشيالمعادلة أو ال

Y = ax + b                                                             (2-11) 

 تقريرقسام ال. أ7

يكون عدد هذه الفصول غير محدد  )فصول( من فصول تقسم بدورها إلى أجزاء تقريريتكون ال
ترقم الفصول أو األجزاء بالتسلسل. أما داخل الفصل أو القسم و  ويعتمد على طبيعة المشروع

 1الواحد فترقم األجزاء بالتسلسل بالنسبة إلى رقم الفصل أو القسم الرئيسي مثال: الفصل األول 
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Chapter ال تتجاوز على أن  اوتسري هذه القاعدة على أجزاء األجزاء وهكذ1.1 ول الجزء األ
 .5-3-3-1ه: األجزاء المستوى الرابع مثال

 . لغة الكتابة8

 وينظر القسم المتخصص في اجازة الكتابة بلغات أخرى.اللغة اإلنجليزية تكتب المشارع ب - أ
 على صفحة منفصلة تسبق نص المشروع.يكتب ملخص المشروع  - ب
 المشروع باللغتين العربية واإلنجليزية على صفحة العنوان. عنوانيكتب  - ت

 
 اللوحات . المخططات و9

الكبيرة تصغر لتطابق حجم صفحة التقرير إن أمكن وفي حالة تعذر ذلك كما هو المخططات 
لوحات التصميم مثال فإنها تثنى لتصبح بحجم ورقة التقرير و بحيث يترك دائما حاشية  الحال في
تثبت بها الورقة في التقرير وفي حالة وجود عدد كبير من  سم( من الجهة التي 3بمقدار )

 يلحق بالمشروع. و وجود ضرورة توضع في ملف منفصلالرسومات الكبيرة أ
 

 هوامش. ال10

سم ومن  3يترك للحواشي في الصفحات المسافات التالية من أطراف الورقة: من جهة التثبيت 
 سم. 2.5الجهات األخرى 

 
 . عدد صفحات المشروع11

( صفحة وال يحتسب ضمن هذا العدد األجزاء 50يجب أن ال يزيد عدد صفحات المشروع عن )
 التالية: 

المحتويات والملخص وقائمة المختصرات وقائمة المراجع وقائمة الرسومات  صفحة العنوان وقائمة
بعد  عند الحاجة زيادة عدد الصفحاتيجوز و  ، الكلمات أو أسماء المالحق والقوائم وفهرس

  موافقة المشرف. 
 

 نسخ المشروع. 12
بحيث تكون النسخ المقدمة للقسم واضحة وخالية من  طباعة مناسبةينسخ التقرير على آلة 

 مقوى. ومغلفة بغالف  ،والتشطيبات واألخطاء الشوائب
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 : نماذج اختيار المشروع ورصد الدرجةالمالحق: تاسعا  
 اختيار وتسجيل المشروع - 1نموذج رقم 

 : رصد عالمة مشروع التخرج2نموذج رقم 
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 اختيار وتسجيل المشروع - 1نموذج رقم 

  جامعة فلسطين

 كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني

 تسجيل مشروع تخرجاختيار و: 1نموذج رقم 

                                                                                                                 

                                                                                          /     /    التاريخ / 

  الفصل الدراسي

  العام الجامعي

  القسم

 

المعدل  الرقم الجامعي اسم الطالب م

 التراكمي

عدد 

ساعات 

 النجاح 

 النتيجة 

 ) ( مقبول      1

 ) ( مرفوض

 ) ( مقبول     2

 ) ( مرفوض 

 ) ( مقبول      3

 ) ( مرفوض

 ) ( مقبول      4

 ) ( مرفوض

 ) ( مقبول      5

 ) ( مرفوض

 رغبات المشروع 

 الرغبة االولى                                               اسم المشرف المقترح 

 اسم المشرف المقترح             الرغبة الثانية                                    

 الرغبة الثالثة                                                اسم المشرف المقترح 

  اال غي لبعلى الطالب ان يسجل ثالث رغبات مختلفة وفي حال تكرار الرغبة يكون الطمالحظة : 

 

 القسم مجلسمالحظات 

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

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

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

 القسمتوقيع رئيس                             



Faculty of Engineering and Urban planning, University of Palestine  

 

13 
 

 : رصد عالمة مشروع التخرج2نموذج رقم 

  جامعة فلسطين

 الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني كلية

 استمارة رصد عالمة مشروع تخرج :2نموذج رقم 

                                                                                                                

 /     /    التاريخ /  

  الفصل الدراسي

  العام الجامعي

  القسم

 

  اسم المشروع

  تاريخ المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 الثانياسم المشرف                                 اسم المناقش االول                 اسم المناقش 

 

 توقيع المشرف                               توقيع المناقش االول                توقيع المناقش الثاني

 

 

 القسمتوقيع رئيس                             
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