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يشروع بحج انتخرج
Graduation Research Project
يقذيت
يششٔع بحذ انخخشس -:يمشس ػذد ٔحذاحّ (ٚ )2ششع بّ انطبنب بؼذ اصخٛبصِ
ٔ 011حذة دساعٛت يٍ خطخّ انذساعٛت ٔ،اصخٛبص انخذسٚب انؼًه، ٙإر ُٚضض
انطبنب ف ّٛيششٔػب (ٚفضم أٌ ٚكٌٕ حطبٛمٛب) ف ٙإحذٖ انًضبالث انًؼشفٛت
انخبصت بؼهٕو انشٚبضٛبث ٚٔ،مذو ػًهّ يٍ خالل ٔرٛمت بصٛبغت يحذدة فضال
ػٍ حمذَ ًّٚغخت يٍ انبشَبيش ػهٗ لشص .CD
أهذاف يشروع بحج انتخرج
 .0حؼشٚف انطبنب ببٜنٛت انشصُٛت الَضبص يششٔع يحذد ف ٙيضبل
انشٚبضٛبث .
 .2ػكظ يب حؼهًّ انطبنب خالل دساعخّ األكبدًٛٚت الَضبص يششٔػّ
ٔحغخٛش انًؼهٕيبث انُظشٚت ٔانخطبٛمٛت الَضبصِ.
 .3حًك ٍٛانطبنب يٍ انؼًم ضًٍ فشٚك ػًم يخكبيم.
ًٚ .4كٍ انطبنب يٍ إػذاد ٔحصًٛى ٔكخببت ٔرٛمت انًششٔع بشكم ًَٕرص.ٙ
ًٚ .5كٍ انطبنب يٍ يٓبساث إػذاد ػشض  Seminarف ٙيضبل بحزّ.
 .6االطالع ٔانخًكٍ يٍ يخطهببث عٕق انؼًم ف ٙانشٚبضٛبث .
يجاالث انجاز يشروع انبحج
ٚضب اٌ ٚحمك يششٔع انبحذ أْذاف لغى انشٚبضٛبث نكٚ ٙخًكٍ يٍ انحصٕل
ػهٗ فشصت ػًم يالئًت ف ٙيضبل حخصصّ ٔ.حمغ انًضبالث ف ٙانحمٕل اٜحٛت :
 -0حصًٛى يٕدٚم سٚبضٛبح ٙنظبْشة يؼُٛت.
 -2انًضبالث اإلحصبئٛت كبفت.
 -3اعخخذاو طشق بحٕد انؼًهٛبث انًخخهفت نذساعت يشبسٚغ صُبػٛت،
الخصبدٚتُْ ،ذعٛت ،صساػٛت ،اصخًبػٛت ،بٛئٛت ٔيخخهف انًضبالث انؼهًٛت.
 -4اعخخذاو انبشيضٛبث انًخخهفت ٔاألدٔاث انًخٕفشة الَضبص َظبو يؼهٕيبح. ٙ
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 -5اعخخذاو انًحبكبة نذساعت ظٕاْش يؼُٛت (ببٕٚنٕصٛت ،طبٛت ،صُبػٛت،
الخصبدٚتُْ ،ذعٛت ،صساػٛت ، ،صٕٛنٕصٛت،يُبخٛت ،اصخًبػٛت ،بٛئٛت )... ،
 -6دساعت ٔحطبٛك طشق حشفٛش يؼُٛت .
 -7دساعت ٔحطٕٚش يضبالث َظشٚت يحذدة .
 -8دساعت ٔحطٕٚش طشق يؼُٛت ف ٙيؼبنضت انصٕس ف ٙيخخهف انًضبالث
 -9دساعت ٔحطٕٚش حطبٛمبث ف ٙيخخهف انًضبالث ببعخخذاو َظشٚت انبٛبَبث،
انًؼبدالث انخفبضهٛت االػخٛبدٚت ٔانضضئٛت ،انضيش ،انضبش انخط،ٙ
انًُزصت ... ،انخ
دساعت ٔحطبٛك طشق ػذدٚت الٚضبد حهٕل يُبعبت نًغبئم يؼُٛت
-01
دساعت انشٚبضٛبث انضبببٛت بًخخهف انخخصصبث ٔحطبٛمبحٓب فٙ
-00
انكزٛش يٍ انًضبالث.
 02أخشٖ...
آنيت طرح واختيار يشروع بحج انتخرج
ٚ -0خى حمذٚى يششٔػبث بحٕد انخخشس (يمخشحبث) حشخًم ػهٗ
انؼُٕاٌ،انٓذفٔ،صف يخخصش،انضٓبث انًغخفٛذة ،انًخطهببث انًبدٚت
ٔانبشيضٛت ٔانضذٔل انضيُ ٙأنخُفٛز٘ نهًششٔع يٍ لبم أػضبء ْٛأة
انخذسٚظ ف ٙانفصم انذساع ٙانغببك الَضبص انًششٔػبث يٍ لبم انطهبت
 ،كًب ٔٚخى لبٕل يمخشحبث يششٔػبث انبحٕد انًمذيت يٍ انطهبت
ٔ،حؼشض ػهٗ انهضُت انؼهًٛت نهًصبدلت ػهٓٛب ٔإػالَٓب إنٗ انطهبت
نالخخٛبس.
ٚ -2خى حمغٛى انطهبت إنٗ يضًٕػبث بٕالغ ( )3 – 0طهبت الَضبص يششٔع
بحز.ٙ
ٚ -3خى اخخٛبس يششٔع انخخشس يٍ لبم انطهبت ٔحخٕنٗ نضُت يششٔػبث
انخخشس حُظٛى ػًهٛت حٕصٚغ انطهبت.
ٚ -4خى حزبٛج ٔحٕصٚغ انًششٔػبث ػهٗ انطهبت ف ٙانفصم انذساع ٙانغببك
نخغضٛهّ يٍ لبم انطبنب نٛخغُٗ نهطهبت اعخغالل انفخشة انًًُٕحت نٓى
بٕالغ رالرت يششٔػبث كحذ أػهٗ نكم ػضٕ ْٛأة حذسٚظ ٔٚخى حزبٛخّ
نهخغضٛم خالل األعبٕع انذساع ٙاألٔل.
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ٚخٕنٗ انطهبت حمذٚى ػشض  Seminarػٍ انخمذو انحبصم ف ٙاَضبص انُظبو خالل
األعبٕع انغبدط نبذء انفصم انذساع.ٙ
كًب ٔ ٚخٕنٗ انطهبت حمذٚى رالد َغخ ٔسلٛت أٔنٛت إنٗ نضُت انًششٔػبث خالل
األعبٕع ٔ 04انخ ٙحخٕنٗ بذٔسْب ححٕٚهٓب إنٗ أػضبء نضُت انًُبلشت ،كًب ٔٚخٕنٗ
انطهبت حمذٚى رالد َغخ َٓبئٛت ٔحغب األًَٕرس انًؼخًذ بؼذ إصشاء انًُبلشت
ٔ،خالل انفخشة انخ ٙححذد يٍ لبم نضُت انًُبلشت.
انجذول انسيني نتسجيم وانجاز ويناقشت يشروع انبحج
 .0األعبٕع انذساع ٙاألٔل  :االَخٓبء يٍ انخغضٛم
 .2األعبٕع انغبدط :حمذٚى انطهبت نؼشض ٍSeminar
 .3األعبٕع  :04حمذٚى رالد َغخ أٔنٛت إنٗ نضُت انًششٔػبث
 .4األعبٕع  :05إصشاء انًُبلشت انُٓبئٛت نهًششٔع
 .5األعبٕع  07 – 06حغهٛى انٕرٛمت انُٓبئٛت بأسبغ َغخ
إدارة وتنظيى يشروعاث بحوث انتخرج
ٚخى حشكٛم نضُت انًششٔػبث ػهٗ يغخٕٖ انمغى ٔانكهٛت ف ٙبذاٚت انؼبو انذساعٙ
ٔحخٕنٗ نضُت انًششٔػبث ف ٙانمغى انًٓبو اٜحٛت :
 .0إصذاس لٕائى يششٔػبث بحٕد انخخشس ٔإػالَٓب
 .2حٕصٚغ انًششٔػبث ػهٗ يضًٕػبث انطهبت
 .3إصذاس انخؼهًٛبث ٔانخٕصٛبث انًخؼهمت ببنًششٔػبث
 .4حٕفٛش احخٛبصبث انطهبت انًخؼهمت ببنًششٔػبث
 .5حُظٛى ػشٔض انطهبت Seminars
 .6انخُغٛك يغ انًششفٔ ٍٛسفغ انخٕصٛبث انًخؼهمت ببَضبص انًششٔػبث.
 .7حُظٛى نضبٌ انًُبلشبث ٔحُظٛى لٕائى انذسصبث انُٓبئٛت
 .8أٚت أيٕس أخشٖ حخؼهك بًششٔػبث بحٕد انطهبت
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كًب ٔحخٕنٗ انهضُت انؼهًٛت ف ٙانمغى انًصبدلت ػهٗ يششٔػبث بحٕد انخخشس
انًطشٔحت نهطهبت.
حمٛٛى انًششٔػبث
ٚخى حمٛٛى يششٔػبث بحٕد انخخشس ػهٗ انُحٕ اٜح:ٙ
 % 41انًششف
 %61نضُت انًُبلشت
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