
 

     

 

 03من  1الصفحة 

 العام الدراسي  الجامعي

3102 /3102 

 اجلمهورية اليمنية 

 جامعــــــــة سبــــــــــــــــــــــــأ

 كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 دليل كتابة وتنفيذ مشاريع التخرج

 

 
 تواريخ هامة

 برنامج البكالوريوس
 

 التاريخ النشاط 
 2/11/2013 اجتماع العمادة والمشرفين مع طلبة المشاريع  1

يتابع االعالن لتحديد الوقت 
 والساعة

إلى  62/13/6310من  تقديم مقترحات المشاريع من قبل المشرفين 

6/11/6310 

أخذ ممرافقة  اختيار مشروع ضمن المقدم أو من اختيار الطلبة 
 المشرف

 7/11/6310إلى  

 9/11/6310 تقديم الخطة وأخذ موافقة المشرف ثم العمادة. 

 13/11/6310 البدء بالعمل مع المشرف. 

 60/1إلى  متابعة العمل من خالل جلسات عمل مع المشرف. 

 63/6 إلى 62/1من  مناقشة مرحلة التحليل مع المشرف وبحضور المدرسين والطالب. 

 12/2إلى  6/ 63من  ية )التنفيذ(.متابعة جلسات العمل مع المشرف للمرحلة الثان 

 17/2 تقديم تقرير اإلنجاز. 

 0/7إلى  61/2من  تحديد موعد المناقشة. 

 موعد المناقشةقبل  تسليم ثالث نسخ تغليف عادي للمناقشين. 

وتحديد موعد  03تقديم نموذج درجات الطالب العمال الفصل من  

 المناقشة ضمن الوقت المحدد، من خالل نموذج اعد لذلك.

المناقشة بيومين موعد قبل 
 على االقل

 ووفقاتحديد المشرف حسب  المناقشة. 
 للفترة المحددة

اسبوع من انتهاء مناقشة خالل  ا.التعديالت واشراف المشرف عليه 
 المجموعة

 التعديل مباشرةبعد  تسليم النسختين المغلفة حراريا. 

إقرار المشرف لتمام بعد  تسليم نتائج المناقشة للمشرف 
 التعديل

المناقشة  تسليم نتائجبعد  تسليم النتائج النهائية من قبل المشرف. 
 بيومين
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 تعليمات للطالب لتنفيذ مشروع التخرج

 بكالوريوسبرنامج ال

 :الخطوات األولية

إلتتت   ى اللا تتت فتتتل الم تتتت  األ  الفصتتت  المدتتتل    تتت   يتتتتح تح يتتت  ملاحتتت  المدتتتل   متتتن   ايتتتة  -1

مقتت ما  ينتت ن ال التتع م تت  م تتح  هتتا فتتل الم تتت ى اللا تت    فتتل نهايتتة الفصتت  ال تتانل نهايتتة المناةدتتة

 نماذج.ال نذلك المدلف  م  تح ي  الم   ع من ال الع  الم   ع من المدلف من     

 ن تت  مين  تت   ق متتا المدتتلفين ن  متتن ا تيتتال يمدتتل   متتن ممتتا ت تتلي   ا تيتتال  ل التتعم تت  ا -2

 .األ  من   اية  الفص  

 يمنتتتتن م لفتتتتة  .ل يتتتت   ميتتتتل منتتتتلللتتتتا فنتتتتلو ن  م  تتتت   ل   ا تيتتتتال مدتتتت التتتتعم تتتت  ال  -3

 الم ا ي   المدالي  ال ا قة من منت ة اللام ة.

إذا ا تتتتال ال التتتع م  تتت    تتت ل ال متتت   تتتا  لنتتتن متتتن  لهتتتة ن تتتل م ت فتتتة ن  ت تتت يل لتتتا ف  يتتتا  -4

 األ افة الل ي وذنل المدل    تق يح تح ي  منا ع لا م  حا 

 .م   المدل   اإلدلافلق     التن يل م  اح  المدلفين -5

ت ةيتت  المدتتلف م افقتتة   ا تتذ  لت تتلي   يانتتام المدتتل   ال متتا و ا تتذ ا تتتمالو متتن  التتعم تت  ال  -6

 .ل لا تها  إةلال الم افقة ن  الت  ي  م يها ال ما و إل  إما و اال تمالو 

 تتت   الفتتتتلو ال متتتا و  إلتتت متتتن المدتتتلف  ة ة تتتن مت تتت يح   تتتة ل مدتتتل    ال يقتتت  متتتن صتتتفحتي -7

 المح  و من     مما و الن ية.

 .ال ما و إل ل مدل    زمنلت  يح ل     -8

م تتت  ال التتتع االلتتتتزاح  ح تتت ل ل  تتتام المتا  تتتة  االلتتتتزاح   متتت  متتتا  تتت  م  تتت ع منتتتا  تتتمن  -9

 .الفليل نم اء ين ن م   م ح نام   ن  ما يتح مم ا من ة    الفليل

نن ال التتتع  فتتتل حالتتتة  فتتتل المدتتتل      تتتة  ال يزيتتت  متتتن  ا نتتتين    متتت   ال تتت ع متتتن نن ال يقتتت -11

 .ال ما و إل تق يح م للاتا   مفل و يت لع م يا
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 من ن  ملح ة من ملاح  المدل  . من ة   المدلف ال ما و  إل  تقليل   ليت  يح  -11

 ذلتتتتك الدتتتتهل يتلتتتتا ز ال ال متتتتا و  م افقتتتتة  إال   ن  المدتتتتلف يغيتتتتل المدتتتتل   ننال يحتتتتل ل  التتتتع  -12

 من   اية الفص  األ  . األ  

ي تتتتل الفصتتت  اال   متتتا و م تتت  ملح تتتة التح يتتت   لمتتت  ال يانتتتام  متتتل  المقتتتتل  التتتذي  تتتيتح  -13

 ال م   ا.

يتتتتتح   تتتت  االمتحانتتتتام النهاويتتتتة ل فصتتتت  األ   ممتتتت  مناةدتتتتة لملح تتتتة التح يتتتت  متتتتن ة تتتت  المدتتتتلف  -14

 لك     الفتلو التل تح   ا ال ما و.  ح  ل     الم ل ين    ع المدالي  اال لى  ذ

أ تتتت  مين  يحتتتت   م متتتت  ة تتتت    ايتتتتة امتحانتتتتام الفصتتتت  ال تتتتانل   النهتتتتاول ي تتتت ح ال التتتتع المدتتتتل   -15

ق تتت  اي مدتتتل   تتتتأ ل متتتن  تتتذا الم متتت   متتتالح  تتتيتح تح يتتت  فتتتتلو محتتت  و االمتحانتتتام  ال ي   تتت المناةدتتتة 

  ل متا لين   صح  للام من التأ يل.

 .ة   المناةدة  فتلو منا  ة ح   ث ن خ تل ي  ما ي ل مناةدينم   الملم مة ت  ي -16

 احتتتتت و ل  متتتتتا و  ال انيتتتتتة   ت تتتتت يح ن تتتتت تين  تغ فتتتتتا حلاليتتتتتا م تتتتت  ال تتتتت ع   امتتتتتة المدتتتتتل   -17

 تنتتتت ن م تتتتو لية CD متتتت  إلفتتتتال     تتتت  ممتتتت  الت تتتت ي م التتتتتل تتتتتح إم اء تتتتا فتتتتل المناةدتتتتة ل مدتتتتلف

 .CDالمدلف التأن  من مم  ال لنامج فل 

 ممتتت  الت تتت ي م نن  لتتت م متتت   ل منت تتتة   تتت  المناةدتتتة اال يتتتلو المدتتتلف ت تتت يح الن تتت ةم تتت   -18

 .م ة   للة ل مناةدين( 61 للة نمما  الفص    41 للام ال  ع )ندف 

 متتتتل  تقتتتت يملم متتتت  المناةدتتتتة المحتتتت   متتتتن ة تتتت  ال لنتتتتة  ممتتتت   ة تتتت م تتتت  ال تتتت ع الح تتتت ل  -19

 ح ع   ع ال لنة.

 .ملح ة التح ي   ح مل  المدل   التنفيذييدم  ال ل  ن ذو من المدل     -21

م تتت  الملم متتتة التقيتتت   أصتتت   تقتتت يح ال تتتل  متتتن التقتتت يح الليتتت   ت زيتتت  التقتتت يح  ال هتتت ل الليتتت    -21

 االلتزاح  ال ةم.
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 تواريخ هامة

 برنامج الدبلومات
 

 التاريخ النشاط 
 8/0/6310 اجتماع العمادة والمشرفين مع طلبة المشاريع  1

 8/0/6310إلى   1/0من  ت المشاريع من قبل المشرفينتقديم مقترحا 

اختيار مشروع ضمن المقدم أو من اختيار الطلبة أخذ ممرافقة  
 المشرف

 10/0إلى 

 12/0 تقديم الخطة وأخذ موافقة المشرف ثم العمادة. 

   12/0 البدء بالعمل مع المشرف. 

 12/2إلى   0/ 12من  متابعة العمل من خالل جلسات عمل مع المشرف. 

 17/2 تقديم تقرير اإلنجاز. 

 0/7إلى  61/2من  ة.تحديد موعد المناقش 

 موعد المناقشةقبل  تسليم ثالث نسخ تغليف عادي للمناقشين. 

وتحديد موعد  03تقديم نموذج درجات الطالب العمال الفصل من  

 المناقشة ضمن الوقت المحدد، من خالل نموذج اعد لذلك.

المناقشة بيومين موعد قبل 
 على االقل

 ووفقاتحديد المشرف حسب  المناقشة. 
 للفترة المحددة

اسبوع من انتهاء مناقشة خالل  التعديالت واشراف المشرف عليها. 
 المجموعة

 التعديل مباشرةبعد  تسليم النسختين المغلفة حراريا. 

إقرار المشرف لتمام بعد  ة للمشرفتسليم نتائج المناقش 
 التعديل

المناقشة  تسليم نتائجبعد  تسليم النتائج النهائية من قبل المشرف. 
 بيومين
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 تعليمات للطالب لتنفيذ مشروع التخرج

 دبلومبرنامج ال

يتتتتتم اختيتتتتار الموضتتتتوع متتتتن بدايتتتتة الفصتتتتل الثتتتتانث ، علتتتتى ان يلتحقتتتتوا بمحاضتتتترات ثابتتتتتة المواعيتتتتد 

 .لالشراف المباشر

 -من حيث: ينطبق عليهم ما ينطبق على البكالوريوس

   ع ت لي   ا تيال المدالي      ا   مين من   اية  الفص  ال انل.م   ال -1

 م   ال  ع ا تيال مدالي  ل ي و  ميل منلل . -2

 .المدلفين ال تيال المدل   التن يل م  اح  -3

 .ال ما و ا ذ ت ةي  المدلف  إما و اال تمالو ال   ال ما و م   ال  ع ا ذ ا تمالو من  -4

 ة  من المدلف ال  ال ما و .  من صفحتين م ت  يح   ة ل مدل    ال يق -5

 ل تأن  من ة    المدل  .    ما و متا  ة ال -6

 يح ل    زمن  ل مدل   ال  ال ما و.ت   -7

الفتتتتلو الزمنيتتتة ل مدتتتل    التتتتل تتحتتت   متتتن فصتتت   وملامتتتاا تيتتتال مدتتتل   منا تتتع م تتت  ال تتت ع  -8

  اح  فق .

 فتتتل حالتتتة ان ال التتتع  فتتتل المدتتتل   نن ال يقتتت  متتت   ال تتت ع متتتن ا نتتتين  ال يزيتتت  متتتن    تتتة -9

 . مفل و يت لع م ية تق يح م للاتا ال  ال ما و

 من ن  ملح ة من ملاح  المدل  . من ة   المدلفم ة   ال ما و إل ت  يح تقليل   لي  -11

 ذلتتتتك الدتتتتهل  ال يتلتتتتا زال متتتتا و ال يحتتتتل ل  التتتتع ان يغيتتتتل المدتتتتل   ن  المدتتتتلف اال  م افقتتتتة  -11

 .ال انلمن   اية الفص   األ  

أ تتت  مين  يحتتت   م متتت  المناةدتتتة ي تتت ح ال التتتع المدتتتل   ة تتت    ايتتتة امتحانتتتام الفصتتت  ال تتتانل   -12

 االمتحانام  ال يق   اي مدل   تأ ل من  ذا الم م . ة  

 م   الملم مة ت  يح   ث ن خ تل ي  ما ي ل مناةدين ة   المناةدة  فتلو منا  ة. -13
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 ت تتتتت يح ن تتتتت تين  احتتتتت و ل  متتتتتا و  ال انيتتتتتة  م تتتتت  ال تتتتت ع   امتتتتتة المدتتتتتل    تغ فتتتتتا حلاليتتتتتا -14

 تنتتتت ن م تتتتو لية CD ل مدتتتتلف   تتتت  ممتتتت  الت تتتت ي م التتتتتل تتتتتح إم اء تتتتا فتتتتل المناةدتتتتة متتتت  إلفتتتتال  

 .CDالمدلف التأن  من مم  ال لنامج فل 

م تتت  المدتتتلف ت تتت يح الن تتت ة اال يتتتلو ل منت تتتة   تتت  المناةدتتتة  ممتتت  الت تتت ي م نن  لتتت م متتت   -15

 .م ة   للة ل مناةدين( 61للة نمما  الفص     41 للام ال  ع )ندف 
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 مشروع التخرج  أهداف

 يهدف إلى الوصول بالطالب إلى المهارات التالية :مشروع التخرج هو المقرر الذي 

 القدرة على تحديد المشاكل بطريقة واضحة . -1

 القدرة على فهم الجانب النظري للمشكلة . -2

 . ق حلها عملياوتطبيكلة نظريًا القدرة على حل المش -3

 القدرة على استنباط النتائج واالستنتاجات . -4

 القدرة على تنظيم خطوط العمل حسب الزمن المقرر . -5

 القدرة على كتابة المشروع بطريقة منطقية ومتجانسة ومترابطة . -6

 القدرة على عرض المشروع ضمن الوقت المحدد . -7

 عمله بطريقة واضحة وفعالة . نقد تقبل علىالقدرة  -8

 رة على ممارسة نشاط البحث العلمي.القد -9

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل المسئولية الملقاة عليه -11

عادة)توزيع العناوين  النقاط العامة :  الترتيب( وا 

علمممممى  ن يكمممممون لمممممد  المجموعمممممة  يسمممممما بكتابمممممة المشمممممروع إمممممما باللزمممممة العربيمممممة  و ا نجليزيمممممة -1
 ن تممممممممم اختيممممممممار كتابممممممممة البحممممممممث باللزممممممممة  المقممممممممدرة علممممممممى تقممممممممديم العممممممممرض باللزممممممممة االنجليزيممممممممة

 . االنجليزية.

مممممممممي فممممممممارق بممممممممين ا سممممممممطر للكتابممممممممة  14( حجممممممممم Simplifiedنمممممممموع الخممممممممط باللزممممممممة العربيممممممممة   -2
ودون تمممممممر   16(  سمممممممود عمممممممريض حجمممممممم Boldالعنممممممماوين بمممممممن   الخمممممممط   سمممممممطر ونصمممممممف( و 

 فراغات .
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رق بمممين للكتابمممة ممممي فممما 12( حجمممم Times New Romanنممموع الخمممط باللزمممة ا نجليزيمممة   -3
ودون  14(  سمممممود عمممممريض حجمممممم Boldا سمممممطر  سمممممطر ونصمممممف( والعنممممماوين بمممممن   الخمممممط  

 تر  فراغات .

سمممممم    3سمممممم   يممممممين  2.5سمممممم   تحمممممت  2.5مسممممماحات وهممممموامم الصممممم حة كمممممما يلمممممي   فممممموق  -4
 سم (. 3شمال 

 كالتالي : IEEEطريقة كتابة المراجي حسب ما هو متبي في  -5

 ان النشر  دار النشر   التاريخ .اسم المؤلف  اسم الكتاب  الطبعة  مك

 متطلبات مشروع التخرج :مكونات و 

ممممممممن المسممممممتو  الرابمممممممي  ا ولينقسممممممم مشممممممروع التخمممممممرج إلممممممى ممممممممرحلتين: مرحلممممممة التحليمممممممل وتممممممتم خممممممم ل ال صممممممل 
بالنسمممممبة للبكمممممالوريو  وضممممممن فصمممممل دراسمممممي  الثممممماني لمممممن   المسمممممتو ومرحلمممممة التصمممممميم وتمممممتم خممممم ل ال صمممممل 

 بالنسبة للدبلومواحد هو ال صل الثاني 

 يتكون مشروع التخرج من شقين  ساسيين هما :

 . Documentation التوثيق  - أ

و همممممممو عبمممممممارة عمممممممن شمممممممرق ت صممممممميلي نظمممممممري عمممممممن المشمممممممروع موثمممممممق بطريقمممممممة علميمممممممة 
ويزطممممممي هممممممذا التقريممممممر جميممممممي جوانممممممب  وبحسببببببب مببببببنلم البحبببببب  العلمبببببب واضممممممحة 

لنهائيمممممة التمممممي توصمممممل إليهممممما المشمممممروع التعري يمممممة والتحليليمممممة والتن يذيمممممة و يضمممممًا النتمممممائج ا
الطالمممممب . و يعتبمممممر همممممذا التقريممممممر هاممممممًا جمممممدًا  نمممممه يعكمممممم  ويوضممممما المجهمممممود الممممممذي 

يتجنممممب عممممرض المعلومممممات العامممممة عممممن البحممممث  بذلممممه الطالممممب والعمممممل الممممذي  نجممممز  .
 اللزات البرمجية( –تحليل النظم  –عن قواعد البيانات بت اصيل كثيرة مثل  
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 . Applicationالبرنامم )التطبيق(    - ب

و همممممممو عبمممممممارة عمممممممن المخمممممممرج النهمممممممائي المممممممذي وصمممممممل إليمممممممه الطالمممممممب والمممممممذي همممممممو برنمممممممامج 
تطبيقممممممي  نظممممممام متكامممممممل( قابممممممل ل سممممممتخدام وقممممممد بنممممممي ب حممممممد  اللزممممممات البرمجيممممممة التممممممي 
تسممممماعد فمممممي مجمممممال الموضممممموع ن سمممممه . حيمممممث ويسممممملم النظمممممام بعمممممد  ن يمممممتم اختبمممممار  والت كمممممد 

  خطاء برمجية  و تقنية .من  نه يعمل بشكل صحيا وال يحتوي على 

 و عند استي اء هذ  المكونات يتم إكمال متطلبات التخرج عن طريق المناقشة و من متطلباتها 

 CDمزل مممممممًا تزلي مممممممًا حراريمممممممًا با ضمممممممافة إلمممممممى قمممممممر  ليمممممممزري سمممممممختين ممممممممن مشمممممممروع التخمممممممرج مطبوعمممممممًا و تسمممممممليم ن
( وذلمممم  فممممي المواعيممممد المحممممددة مممممن التطبيممممق مممممي المصممممدر  الشمممم رةيحتمممموي علممممى التوثيممممق والعممممرض التقممممديمي و 

 قبل عمادة الكلية .

 .شرق جوانب المشروع وذل  للمناقشةعمل عرض تقديمي يتم من خ له عرض و  -1

 العناصر األساسية للتوثيق :

وهمممذ  النقمممماط  يوجمممد هنممما  عمممدة نقمممماط  ساسمممية يجمممب  خممممذها بعمممين االعتبمممار عنممممد إعمممداد توثيمممق مشممممروع التخمممرج
 كالتالي :

 : صفحات التقديم .1

 وهي عبارة عن الص حات ا ولية و التقديمية للبحث و هي كالتالي :

  صممممم حة الزممممم ف : وتحتممممموي علمممممى اسمممممم وشمممممعار الجامعمممممة وعنممممموان المشمممممروع و سمممممماء الطممممم ب واسممممممم
 ( .Aالمشرف كماهو موضا في النموذج  
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  حممممديث صمممم حة تحتمممموي علممممى حيممممة قرحنيممممة محممممددًا فيهمممما رقممممم اليممممة و اسممممم السممممورة    و قممممد تحتمممموي علممممى
 شريف   و ي ضل  ن تكون الية  و الحديث دال على موضوع البحث  اختياري( .

  صممممم حة ا همممممداء : وتحتممممموي علمممممى إهمممممداء يرغمممممب الطالمممممب فمممممي تقديممممممه بالطريقمممممة التمممممي يراهممممما مناسمممممبة
 فيما ال يزيد عن ص حة واحدة .

  سمممماتذته  و مممممن صمممم حة الشممممكر والتقممممدير : وهنمممما قممممد يرغممممب الطالممممب فممممي التوجممممه بالشممممكر إلممممى  هلممممه  و 
 ساند  و ساعد  في إنجاز المشروع و يضًا فيما ال يتعد  الص حة الواحدة .

  ملخمممم  البحممممث : ويمممممتم فيممممه التحممممدث بصممممميزة الماضممممي لتوضمممميا المشمممممروع وممممما تممممم إنجممممماز  فيممممه ومممممما
اسممممتخدم فيممممه و يضممممًا النتممممائج التممممي تممممم الوصممممول إليهمممما وذلمممم  بشممممكل مختصممممر فيممممما ال يتعممممد  الصمممم حة 

  abstract) ضروري   الواحدة .

  صمممممم حة ال هممممممر  : هممممممذ  الصمممممم حة الخاصممممممة بقائمممممممة المحتويممممممات للبحممممممث و  يضممممممًا  رقممممممام الصمممممم حات
 الواردة فيها .

   صمممم حة فهممممر  الجممممداول وا شممممكال : وهنمممما يممممتم ترتيممممب قائمممممة بالجممممداول و ا شممممكال إن وجممممدت وذلمممم
 ت .بحسب ورودها في البحث مرقمة بال صول الواردة فيها و  رقام الص حا

 
 

 )تقسيم الموضوع الى عدة فقرات( المقدمة :  .2

وتعتبمممممر ال صمممممل ا ول فمممممي البحمممممث و يمممممتم فيهممممما عممممممل الدراسمممممة المبدئيمممممة للمشمممممروع وتوضممممميا 
 سمممممباب اختيمممممار المشمممممروع وتعريمممممف المشمممممكلة واقتمممممراق الحلمممممول المناسمممممبة لهممممما وتحديمممممد ا همممممداف 

با ضممممممممافة إلممممممممى تنظمممممممميم ختيممممممممار الليممممممممات واللزممممممممات وا دوات المسممممممممتخدمة فممممممممي المشممممممممروع ا و
 البحث .
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 التخطيط : .3

ويممممتم فممممي هممممذا ال صمممممل تحديممممد مجممممال المشممممروع والمهمممممام وا عضمممماء المشمممماركين فممممي المشمممممروع 
وتوزيممممممي المهمممممممام علمممممممى ا عضممممممماء وتحديمممممممد ال تمممممممرات الزمنيمممممممة لكمممممممل مهممممممممة  ي عممممممممل الجدولمممممممة 

 الزمنية وخطة العمل الخاصة بالمشروع .

 الخلفية النظرية للموضوع : .0

هممممذا ال صممممل فيممممتم فيممممه توضمممميا المجممممال النظممممري و العلمممممي للمشممممروع وخاصممممة ممممما إذا  ممممما عممممن 
 كانت ال كرة جديدة  و ذات تقنية معينة تحتاج للتوضيا .

 التحليل : .2

وفمممممي همممممذا الجمممممزء يمممممتم تحليمممممل البيانمممممات التمممممي تمممممم جمعهممممما فمممممي المراحمممممل السمممممابقة تحلممممميً  نظريمممممًا 
ربطهمممممممما وكي يممممممممة تممممممممدفق البيانممممممممات  وذلمممممممم  لمعرفممممممممة شممممممممكل قاعممممممممدة بيانممممممممات المشممممممممروع وكي يممممممممة

 .والمعلومات وسير العمليات فيه ووضي قاعدة للتصميم بناءًا على ماتم تحليله

 . تحليل للمواضيي المختل ةمي مراعاة اخت ف خطوات ال

 التصميم : .2

يخمممممت  فصمممممل التصمممممميم بتحويمممممل النظريمممممات التمممممي توصممممملنا إليهممممما فمممممي ال صمممممل السمممممابق إلمممممى 
ًا مباشمممممممممرة وفيهممممممممما يمممممممممتم تصمممممممممميم الممممممممممدخ ت والمخرجمممممممممات تصممممممممماميم يمكمممممممممن تطبيقهممممممممما عمليممممممممم

 والعمليات وقواعد البيانات والواجهات الخاصة بالنظام و التقاير الناتجة عنه .
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 التنفيذ : .7

وهنممما فمممي همممذا الجمممزء بعمممد  ن يمممتم بنممماء قواعمممد البيانمممات وكتابمممة البرنمممامج وتطبيمممق النظمممام فعليمممًا 
ل صممممممل با ضممممممافة لوضممممممي النقمممممماط ا ساسممممممية واختبممممممار  يممممممتم توضمممممميا هممممممذ  النقمممممماط فممممممي هممممممذا ا

 لتشزيل النظام وكي ية التعامل معه .

 )يتم تقسيملا الى عدة فقرات( الخاتمة : .8

وهمممممو ال صمممممل ا خيمممممر فمممممي التوثيمممممق والمممممذي يحتممممموي علمممممى توضممممميا مممممما تمممممم التوصمممممل إليمممممه فمممممي 
نهايممممة العمممممل علممممى المشممممروع والنتممممائج التممممي خلصممممنا إليهمممما ومممممد  تحقيممممق المشممممروع ل هممممداف 
المرجمممممموة منممممممه إضممممممافة إلممممممى المعوقممممممات التممممممي واجهممممممت العمممممممل فممممممي المشممممممروع كممممممما يممممممتم وضممممممي 

 التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير النظام مستقبً  .

 : ترتيب التوثيق و كتابته 

 ترتب النقاط السابقة عند كتابة التوثيق حسب ال قرات التالية :

 الص حة الرئيسية : -1

 ى الز ف( و تكون على الشكل التالي :وكما تم الذكر فهي الص حة ا ول
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 كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 دليل كتابة وتنفيذ مشاريع التخرج

 

 

 

 

 

 

 

 هداء :إ -2

 شكر وتقدير : -3

 ملخ  البحث : -4

 فهر  المواضيي : -5

 فهر  الجداول وا شكال : -6

 ال صل ا ول : المقدمة . -7

 ال صل الثاني : التخطيط . -8

 ال صل الثالث : الخل ية النظرية . -9

 ال صل الرابي : التحليل . -11

 ال صل الخام  : التصميم . -11

 ل الساد  : التن يذ .ال ص -12

 ال صل السابي : الخاتمة . -13
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 الم حق . -15

 المشروع وطباعةمرحلة بدء 

الصببببفحة األولبببببى وتشبببببمل )اسبببببم المشببببروعل القسبببببمل الكليبببببةل واسبببببم المشببببرفل العبببببام الدراسببببب ل أسبببببماء 
 الطالب المنفذين للمشروع(

 الصفحة الثانية   )اإلهداء(

 دير( ويتضمن كل من ساعدوا ف  انجاز المشروع)الشكر والتق   الثالثةالصفحة  

 (الصفحة  الرابعة )المحتويات

 )المختصرات المستخدمة ان وجدت(  الصفحة الخامسة

 (المستخدمة)الجداول+ الرسومات  الصفحة السادسة

 ) الملخص( الصفحة السابعة

 (قبل االخير ) المراجعالصفحة 

 (االخيرة ) الملحقاتالصفحة 
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   الفصل األول

 (في موضوع المشروع و همية  و التقنية المستخدمة   حول الحاسوبالمقدمة  1.1

 وصف حلية سير النظام القائم 1.1

 تحديد مشكلة النظام القائم 1.1

 الجديد تحديد  هداف المشروع 1.1

 دراسة الجدو    متطلبات النظام من ا جهزة والمعدات، البرمجيات، الكوادر البشرية( 1.1

  همية المشروع  1.1

 ي البيانات  الطرق المستخدمة لجمي البيانات(تقنيات تجمي 1.1

 م تن ام  ال  اول ل ن اح الحالل 1.1.1

 الم ح ام ن  المدا  ام  1.1.1

 المقا  م الد صية 1.1.1

 خطة المشروع  يوضا فيها تقسيم المشروع ويوضا محتو  كل فصل في المشروع(  1.1
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 الفصل الثان 

 (System Analysis Phaseمرحلة تحليل النظام )

 

  دمةالمق 1.1
             وصف النظام المقترق                                                                                                            1.1

 ت ليف الن اح 1.2

 مميزام الن اح 2.2

   ف يق مها الن اح التلال  اوف  3.2

 وثيقة متطلبات النظام 1.1
 (Data Flow Diagramنمذجة العمليات   1.1

 (Context Diagramمخطط السياق   1.1.1
 ( Diagram-0المخطط الص ري   1.1.1

 (Data Diagramالمخططات الت صيلية   1.1.1
 (Process Descriptionوصف العمليات  الخوارزميات(   1.1

 Entity Relationship Diagram( وتتضمن Data Modelingنمذجة البيانات   1.1
  Data Dictionaryقامو  البيانات  1.1
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  الفصل الثال

 (System Design Phaseمرحلة تصميم النظام )

  المقدمة 1..1
 (Designing Databaseتصميم قاعدة البيانات  2..1

 (Tables and Attributes  الجداول والحقول 3.2.1

 ( Data Constrains تصميم القاعدة  2.2.1

 (Retrieve Statements  جمل االستع مات 1.2.1

 (Designing User Interface  تصميم واجهات المستخدم3..1
 (Interface Structure) هيكل الواجهات 3.1.1

 (Main Screenالواجهات الرئيسة   2.1.1
 (Movement Screens)واجهات التنقل 1.1.1
 (System forms نماذج النظام  3.1.1

 (System Queriesاستع مات النظام   3.1.1

 (System Reports)تقارير النظام  3.1.1
 دليل االستخدام 4..3

 الفصل الرابع

 تنفيذ النظام
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 الخامسالفصل 

 ال  صة  -
 اال تنتالام  -
 المقتلحام  الت صيام  -
 ال اتمة  -

 ن   الن اح

 نن  ل م –الم حل

 الم ت  مة الملال 
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 توجيهات وإرشادات عامة قبل البدء بالعمل في المشروع

 -هنا  عدة إرشادات يجب  ن يتبعها الطالب قبل البدء بعمل المشروع منها:

  محمممممدود  طالمممممب واحمممممد فقمممممط( وال كبيمممممر   كثمممممر ممممممن تكممممموين فريمممممق العممممممل بحيمممممث ال يكمممممون
  تم ذكر ذل  سابقًا(   (ث ثة

  فممممي حالممممة ان الطالممممب يريممممد العمممممل فممممي مشممممروع بم ممممردة فعليممممة تقممممديم مبرراتممممه الممممى العمممممادة
 وبالتالي ينتظر الرد بالقبول او الرفض من العمادة.

 -من مميزات العمل مع فريق :

 توزيي عبء العمل. .1
 مقترحات.تبادل الخبرات وال .2
 التعود على العمل الجماعي. .3
 تطبيق ما ورد في اجتماعات ال ريق. .4

 :اختيار الموضوع المناسب من حيث- 
 حجم المشروع مناسب لل ترة المخصصة  كمال المشروع. .1
متطلبممممممات المشممممممروع ال نيممممممة  و  العلميممممممة موجممممممودة لممممممدي الطمممممم ب  و  يهممممممدفوا إلممممممى  .2

 تعلمها.
  همية الموضوع. .3

 كثيرة سابقة في هذا المجال.عدم وجود مشاريي  .4
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 :أهم التحذيرات

 -من  هم التحذيرات التي يجب على الطالب التنبه لها هي:

 . الت خر في اختيار الموضوع  و  تحديد 

 اال اذا كمممممان يحتممممموي علمممممى  تجنمممممب اختيمممممار مشمممممروع سمممممهل وسمممممبق عممممممل مثلمممممه بكثمممممرة
   .تقنيات حديثة  و  فكار

 وات سابقة.سرقة مشروع طلبة حخرين خريجين من سن 

 ير الموضوع بعد فترة من العمل.يتز 
 .التوسي بالمشروع بحيث يصعب إكماله 

 ير  فراد ال ريق بعد فترة من العمل.يتز 
 .إهمال الواجبات واالعتماد على الزير 

 .إدراج  سماء ط ب لم يشاركوا بالمشروع 

 .عدم االست ادة من عمل بقية ا عضاء في ال ريق 

 مل.عدم االلتزام بخطة الع 

 .عدم توثيق اجتماعات ال ريق 

   الت كيمممممر بالجانمممممب الممممممادي و تسمممممويق المشمممممروع قبمممممل تسمممممليمه كمشمممممروع تخمممممرج قمممممد
 يسبب في فشل المشروع وعدم إكماله وتعثر الطالب بالتخرج.

 .عدم مراجعة المشرف  واًل ب ول وحسب النظام المتبي 

 .االهتمام بالطباعة الجيدة واختيار نوع الخط الم ئم 

 مام ب هرسة المشروع بشكل جيد.االهت 

 .االهتمام بالتزليف الجيد المناسب كونه مشروع تخرج علمي 
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  لزمممممات  –التحليمممممل  –تجنمممممب إدراج معلوممممممات عاممممممة موسمممممعة عمممممن قواعمممممد البيانمممممات
معلوممممممممممات موسمممممممممعة عمممممممممن  –المخططمممممممممات التمممممممممي ستسمممممممممتخدم  –برمجيمممممممممة معينمممممممممة 

 التقنيات المستخدمة.

  ئية.تجنب ا خطاء المطبعية  و  ا م 
 .احر  على التسلسل المنطقي للمشروع 
  تجنمممممممب ا سممممممملوب العمممممممامي واالعتمممممممماد علمممممممى ا سممممممملوب ا كممممممماديمي فمممممممي صمممممممياغة

 المشروع.

  )تجنب إطالة فترة التحليل على حساب فترة التن يذ برمجة النظام 
 

 التجهز للمناقشة

دارة ا لمناقشممممممة ويقصممممممد بالمناقشممممممة، عمليممممممة الممممممدفاع عممممممن المشممممممروع عممممممن طريممممممق العممممممرض الجيممممممد وا 
 وا سئلة وتوضيا  همية ومميزات المشروع.

 قبل بدء المناقشة

 .يجب الت كد من عمل المشروع بشكل جيد 
 مسبقا عليه التدريب . 
 .توزيي العرض على  عضاء ال ريق بشكل جيد 
 .الت كد من توفر مستلزمات العرض 
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  ثناء المناقشة

 .يجب عرض المشروع بشكل واثق وواضا 

 لة.االستعداد ل سئ 
 

 

  مالحظة هامة

يخمممممتلط ا ممممممر علمممممى الطالمممممب عنمممممدما يقممممموم بعممممممل مشمممممروع نظمممممام شمممممبه حلمممممي يعتممممممد علمممممى عممممممل 
برمجممممممي ال يتممممممدخل فيممممممه ا نسممممممان بشممممممكل دائممممممم مثممممممل المجيممممممب اللممممممي  و نظممممممام الصمممممم حيات  و 

  من الشبكات  و الصراف اللي  و غيرها من ا نظمة شبه حلية.

نمممممموع ممممممن ا نظمممممممة ولكمممممن يظممممممل مطلممممموب مممممممن الطالممممممب قمممممد تختلممممممف مراحمممممل التحليممممممل فمممممي هممممممذا ال
تحديمممممد عممممممل همممممذا النظمممممام بدقمممممة وتحديمممممد االحتياجمممممات ال زممممممة ليمممممتمكن النظمممممام ممممممن العممممممل ومممممما 
همممي البيانممممات المعطممماة لممممه وممممما همممي المخرجممممات منمممه. وعممممادًة إذا لممممم يكمممن هنمممما  نظمممام سممممابق فلممممن 

التحليممممل بتحديممممد االحتياجممممات تكممممون هنمممما  مرحلممممة لتحديممممد مشمممماكل النظممممام السممممابق وعيوبممممه ويبممممد  
 من النظام.
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 النماذج المستخدمة
 

 ووتعبئتها وطباعتها وتسليمها حسب التوجيهات.   Wordيمكن اخذها بصيغة  
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 1النموذج رقم  

 خطة البحث
 التاريخ: _________________         

 
 

  أسم المشروع
 

  أسم المشرف
 

 التوقيع التخصص الرقم الجامعي باسم الطال اسماء الطالب

1  
 

   

6  
 

   

0  
 

   

0  
 

   

2  
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 نبذة عن المشروع:
 
 
 
 
 
 

 نبذة عن المشروع:
 
 
 
 
 
 

 نبذة عن المشروع:
 
 
 
 
 

 أسم المشرف        
 التوقيع        

 اعتماد العمادة:
 

 التوقيع:         
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 6نموذج رقم  
 متابعة جلسات العمل

 
  روعأسم المش

 
  أسم المشرف

 
 

 توقيع المشرف التوقيع اسماء الطالب ملخص الجلسة التاريخ رقم الجلسة
1      

  
  
  
  

6      
  
  
  
  

0      
  
  
  
  

0      
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2      
  
  
  
  

 اعتماد العمادة:
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 0نموذج رقم  

 المناقشة
 

  أسم المشروع
 

  أسم المشرف
 

 الق اعة الساعة التاريخ اليوم    تاريخ المناقشة
 درجة المتابعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب اسماء الطالب

1     
6     
0     
0     
2     
 

 
 شة:لجنة المناق

 التوقيع االسم الرقم
1   
6   
0   
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 :درجات المناقشة

أعمال   اسم الطالب 
 الفصل

 0درجة المناقش   6درجة المناقش   1درجة المناقش  

1      
6      
0      
0      
2      
 
 

 :المالحظات
 
 
 

 اكمال المالحظات:
 
 

 توقيع المشرف
 

 اعتماد العمادة:
 
 
 

 التوقيع

 


