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 :مقدمة .1

البكالوريوس( في أحد األولى )تعتبر مشـــــــــــاريع التخرج اللمت المكمل لمتطلبات نيل درجة اإلجا ة اللام ية 
مصـــراتة   ةمعبلاالتخصـــصـــات العلمية ببرامج الدراســـة اللام ية التي تقرها وتســـيرها األقســـا  العلمية بكلية الهندســـة  

حيث يتولى الطالب بعد االنتهات بنلاح من دراســـــــة عدد من الوحدات الدراســـــــية )المقررات الدراســـــــية المعتمدة( على  
ــكل العل ياهل  علميا  80األقل   من الشـــــــــروع في خوض مرحلة  % من عدد الوحدات الكلية المعتمدة للتخرج  وبالشـــــــ

ملال  ضــــــــمن التخصــــــــص العلمي للطالب  وفي إ ار الخطة  تحدد المادة العلمية للمشــــــــروع و حيث  البحث العلمي.  
 المعتمدة للقسم العلمي.

 تعريف مشروع التخرج: .2

ــ   ــصـ ــروع التخرج هو عمل علمي يقو  ب  الطالب عند بلول  مرحلة تعليمية في ملال تخصـ ــود بمشـ المقصـ
يهـا على منهلـية يكون تحصــــــــــــــل فيهـا على معلومـات نظرـية وعملـية تاهـل  لخوض مرحـلة البحـث العلمي  ويتعرف ف

ــاليب الكتابة العلمية و عداد التقارير واألبحال العلمية.  مشـــــروع التخرج حيث يمكن تعريف البحث العلمي و رق وأســـ
ــة والتحليل والتلربة   على ان    ــ  يتناول  بالدراســــ ــوع محدد في ملال تخصــــــصــــ تقرير علمي يقدم  الطالب عن موضــــ

 س الكتابة العلمية الصحيحة.سرج  وفق متطلبات وأويتبع في كتابت  األسلوب العلمي الصحيح ويخ

 أهداف مشاريع التخرج: .3
مشــــــــــــــروع التخرج يمكن اعتبــارد إنتــاج علمي ألــاديمي  يهــدف منــ  إلى تمرين وتعليم الطــالــب كي يــة إعــداد  

ــروريات الكتابة  ــى مع متطلبات وضــــــ ــحيح وبما يتمارــــــ ــكل الصــــــ هل   ويا  العلمية وكتابة التقارير العلمية والفنية بالشــــــ
لخوض لمار البحث العلمي. من أهداف  األخرى تعليم الطالب كي ية تلميع المادة العلمية وصيالتها بأسلوب علمي 
يبنى على التتابع وتســـــــلســـــــل المعلومات والفقرات بحيث يســـــــتطيع القار  من خاللهما فهم موضـــــــوع و ريقة البحث  

ــة  في التعمق على تدريب  وكعلكختلفة  والنتائج  والتعليق  وكل ما يتناول  المشــــــــروع من جوانب م ــوع دراســــــ موضــــــ
و مكانية ربط  بباقي المواضـــــيع التي درســـــها الطالب خالل فترة دراســـــت  بالكلية. كما يهدف كعلك تعليم  على   محدد

 لي ية استخدا  المراجع وتلخيص المعلومات منها وكتابة بحث علمي متكامل بصورت  الصحيحة.

 :اآللية .4

 المشاريع:تحديد  .  1.4

ــل  ينالتالي  ينيقو  القســــــــم العلمي قبل نهاية الفصــــــــل الدراســــــــي بتحديد عدد الطلبة المتوقع تخرجهم بالفصــــــ
وحدة على األقل بنهاية الفصـــــــــــــل    120وحدة دراســـــــــــــية )يتوقع انلا هم لعدد   100  تلاو واالطلبة العين  )

 وذلك عن  ريق: الدراسي الحالي(
من قسم التسليل ومراجعتها لمعرفة الطلبة  دراسية  وحدة    100  تلاو وااستال  قوائم بالطلبة العين   - أ

 . العين يمكنهم التسليل بمشروع التخرج للفصل القاد 
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مأو   -ب إعالن  بالقسم  عن  ريق  لالتصال  التخرج  بمشروع  تسليلهم  المتوقع  الطلبة  يدعو  بارر 
 .العلمي

( يتم دعوة أعضات هيئة توقعة بالقسمبعد حصر هاالت الطلبة وتحديد عددهم )وبالتالي عدد المشاريع الم  -ج
 التدريس لتقديم مقترحات مشاريع تخرج على أن تشمل:

 اسم المشروع  •
 نبعة عامة •
 المشروعالهدف من  •
 ( ...عملية الطريقة المتبعة )نموذج رياضي  استخدا  برنامج  اختبارات  •
 كحد أقصى لكل مشروع( 3أو   2أو   1عدد الطلبة )  •

يتم عرض هعد المقترحات في اجتماع للقسم لمناقشتها واعتمادها. ويراعى أن تحقق المشاريع المقترحة  -د
  يكون   وأال   إلنلا هاعتبار الممن واللهد المطلوبين  األهداف من المشاريع  كما يراعى أن تأخع بعين اال

 هناك تفاوت كبير في الناتج العلمي المتوقع من هعد المشاريع. 

 اإلعالن عن المشاريع:.  2.4
ودعوة الطلبة لالتصـــــال من كل فصـــــل دراســـــي يتم اعالن هعد المقترحات في األســـــبوع الســـــابق للتســـــليل 

المعنيين لمناقشــــتهم في هعد المقترحات. ويتم اختيار أحد هعد المشــــاريع بالتوافق. بأعضــــات هيئة التدريس 
في حالة عد  توافق جميع الطلبة يتم تو يع الطلبة على المشاريع وفق المعدل الترالمي للطالب. يتم إعداد  

 قائمة بعناوين المشاريع والمشرفين والطلبة المسللين بهعد المشاريع لتوثيقها بالقسم.

 العرض التقديمي:.  3.4
( لطلبة Seminarفي بداية الفصـل الدراسـي الثاني من تسـليل مشـروع التخرج يتم إجرات عرض تقديمي )

المشاريع بحضور أعضات هيئة التدريس يوضح ما أنلمود خالل الفصل األول ولالستماع ألل مالحظات 
 المشروع. من أعضات هيئة التدريس بالقسم حول أية تعديالت تساهم في تحسين

 تسليم المشروع:.  4.4
مع نهاية الفصــــل الدراســــي الثاني يقو  الطالب بتســــليم مشــــروع التخرج وفق النموذج المعد لعلك  على أن  

 يلتم  بالمعايير الموضحة في هعا الدليل.

 مناقشة المشروع:.  5.4
 تدريس بالقســـماليتم تشـــكيل للنة للمناقشـــة من أعضـــات هيئة بعد اســـتال  المشـــروع من قبل القســـم العلمي  

بينما تتم المناقشــــــــة فقر في حضــــــــور للنة المناقشــــــــة    ويكون عرض المشــــــــروع علنيا  ممتحنين(  2)عدد  
طالب من  رف وأعضــــــــــات هيئة التدريس بالقســــــــــم )ما لم ترى للنة المناقشــــــــــة خالف ذلك(. ويتم تقييم ال

تســلم نتيلة تقييم المشــروع من  رف الممتحنين  و    لعلكممتحنين وفق النماذج المعدة الاألســتاذ المشــرف و 
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ــم بملرد انتهات المناقشــــــــة. وتكون مهمة    العلمي  وكعلك مالحظاتهم ومقترحاتهم حول المشــــــــروع إلى القســــــ
 .اذ المشرفالتعديالت المطلوبة من الممتحنين من اختصاص األستانلا  متابعة  

 للمشروع:  ةالنهائي  التعديالت.  6.4
كــافــة التعــديالت المطلوبــة من   بــجنلــا الطــالــب    يلم    المشــــــــــــــروعإجــا ة  في حــال قررت للنــة االمتحــان  

 من تاريخ المناقشة.ثالثة أسابيع وتقديم المشروع بصيغت  النهائية في موعد أقصاد الممتحنين  

 إعادة مناقشة المشروع:.  7.4
 .بداية الفصل التاليفي حال قررت للنة االمتحان رفض المشروع فيعطى للطالب فرصة لتقديم  في 

 التسليم النهائي للمشروع:.  8.4
 :( نســـــخ مللدة من المشـــــروع4يقو  الطالب بتســـــليم عدد ) المشـــــروع بعد إجرات التعديالت المطلوبة على  

 إلى نسخة الكترونية. باإلضافةنسخة لألستاذ للمشرف  و للقسم العلمي واثنان للمكتبة  واحدة 

 التخلف أو التأخير:.  9.4
أحــد الطلبــة( بــالمهــا  المطلوبــة منــ  أو عــد  حضــــــــــــــورد لمــدة تتلــاو  أو  حــالــة عــد  التما  الطــالــب )  في

يتم مخا بة القســم العلمي مبارــرة  والعل يتولى االتصــال بالطالب وتنبيه  إلى ما يترتب على  األســبوعين  
 عد  التمام . 

 

 أسلوب الكتابة:  .5

 عند كتابة مواضيع وفصول المشروع البحثية يلب أخع النقاط التالية بعين االعتبار:

 أن يكون النص واضحا  ومكتوبا بلغة سليمة. •
ــل الطويلة بقدر اإلمكان بين أركان أن تكتب اللملة بأقل ما  • ــى الفواصــــ يمكن من األلفاظ ويلب تحارــــ

 اللملة )الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر(.
لل فقرة من الفقرات التي يتضمنها المشروع تكون مكونة من ملموعة من اللمل اللغوية المعبرة بحيث  •

تكون  أالح حقيقة واحدة. ويفضــل  يكون بينها اتصــال وترابر وثيق إلبرا  معنى محدد أو لشــرح وتوضــي
 وان كان تقصيرها قليال  مفضال  على تطويلها.  جدا  اللمل  ويلة 
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 الكتابــة ومواصفات المشروع: .6

حســـــب التســـــلســـــل التالي وبالمواصـــــفات   يعد المشـــــروع بلغة ســـــليمة وواضـــــحة  وتصـــــف محتويات يلب ان 
 المحددة لكل جمت:

 (العنوان )  الغالف الخارجي صفحة •
 اإلهدات •
 وتقدير  ركر •
 ملخص المشروع  •
 المحتويات  قائمة •
 اللداول  قائمة •
 واألركال الرسومات قائمة •
  االختصارات قائمة •
 الرمو   قائمة •
 اللدول الممني للمشروع  •
 المشروع  أبواب •
 والخالصة والتوصيات االستنتاجات •
 المراجع قائمة •
 )ان وجدت( المالحق •

 :(العنوان)  الغالف الخارجيصفحة  .  1.6
 على: تحتول ويلب أن  للمللد وهي صفحة الغالف الخارجي 

 .رعار اللامعة •
 .رعار الكلية •
 .والش بة  العلميالقسم و   لكليةا  اسم: اللامعة •
 عنوان المشروع. •
 .  وأرقا  القيدرباعيا  ( الطلبة)أو اسم الطالب  •
 اسم األستاذ المشرف )أو المشرفين(. •
قد  هعا المشــــــــــروع اســــــــــتيفات لمتطلبات الحصــــــــــول على الدرجة اللام ية األولى   ال بارة التالية: •

 بكلية الهندسة بلامعة مصراتة. الهندسة الكهربائية واإللكترونية)البكالوريوس( في الهندسة بقسم 
 الفصل الدراسي والعا  اللامعي. •

 (1الغالف بالملحق رقم )مرفق ركل صفحة 
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 الصفحة الداخلية:.  2.6
 :يلب أن تحتول الصفحة الداخلية للغالف على البيانات

 عنوان المشروع. •
 .  وأرقا  القيدرباعيا  ( الطلبةاسم الطالب )أو  •
 اسم األستاذ المشرف )أو المشرفين(. •
قد  هعا المشــــــــــروع اســــــــــتيفات لمتطلبات الحصــــــــــول على الدرجة اللام ية األولى   ال بارة التالية: •

 بكلية الهندسة بلامعة مصراتة. الهندسة الكهربائية واإللكترونية)البكالوريوس( في الهندسة بقسم 
 الفصل الدراسي والعا  اللامعي. •
 . باإلضافة إلى أسمات أعضات للنة المناقشة وتوقيعاتهم واعتماد رئيس القسم •

 صفحة الملخص: .3.6
ويلخص فيها ببســــا ة وموضــــوعية موضــــوع المشــــروع مع اإلرــــارة إلى أهم النتائج التي تم التوصــــل إليها 

 .كلمة 1000  بحيث ال يميد عدد الكلمات بها عن والدراسةأثنات مرحلة البحث 

 صفحة الشكر والتقدير )االعتراف(:.  4.6
المســــاعدة للطالب أثنات إعدادد للمشــــروع من أســــاتعة وماســــســــات وهيئات ويتم فيها تقديم الشــــكر لمن قد   

  500بحيث ال يميد عدد الكلمات بها عن   ( وأرـخاص بما فيهم األسـتاذ )أو األسـاتعة( المشـرف )المشـرفين
 .للمة

 جدول المحتويات:.  5.6
لى فهرسـة ملدولة وتأتي هعد الصـفحة )أو الصـفحات( في الترتيب بعد صـفحة الشـكر والتقدير  وتحتول ع

 لمحتويات المشروع بحيث تشمل:
 فهرس مفصل للفصول األساسية للمشروع التي بها المادة العلمية المتناولة. •
 فهارس لألركال والرسومات  واللداول  والرمو   واالختصارات  والمالحق. •

 :)الفصل األول(  المقدمة.  6.6
ــفحة )أو صــــــــفحات( المحتويات  ويلب أن تتناول   ــفحة )أو صــــــــفحات( المقدمة بعد صــــــ يأتي ترتيب صــــــ
ــتها والطريقة المتبعة لتحقيق هدف  ــألة موضــــوع البحث و بيعتها العلمية  ورــــرح أهمية دراســ المقدمة المســ

يد عدد    بحيث ال يم للمشــــروعلما تتناول  الفصــــول أو األبواب الرئيســــية  مختصــــرالمشــــروع  كعلك عرض  
 .صفحات 3الصفحات عن 
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 :(الثاني)الفصل  النظرية  المادة  .  7.6
والتعريف بها موضــوع المشــروع الموضــوعات النظرية ذات العالقة بتناول الفصــل الثاني صــفحات  في يتم 

بحيث ال يميد عدد صــــــفحات الفصــــــل   )من معادالت رياضــــــية وأدوات وبرامج تم اســــــتخدامها بالمشــــــروع(
 .(فقر )الفصول: من األول الى األخيرمن عدد صفحات المشروع الكلي  %50الثاني عن 

 :(الثالث)الفصل    العمليةالمادة  .  8.6
)ما تم تنفيعد  مثل لب أو صــــــلب المشــــــروعتالعل  الموضــــــوعاتتناول الفصــــــل الثالث صــــــفحات في    يتمو 

)بعد اســتشــارة  تقســم إلى عدد من الفصــول النظرية والعمليةيمكن أن  و  بالمشــروع من أعمال أو دراســات(.
  وكل فصـل يتناول جمئية محددة من المسـألة موضـوع البحث  وقد يكون لكل منها اسـتقاللية أو المشـرف(

 خصوصية عما عداد من الفصول من وجهة النظر العلمية. 

 :(الرابع)الفصل    تائج والمناقشةالن.  9.6
وفي هـعا اللمت المهم من المشــــــــــــــروع يتم عرض منظم ومبوب لكـاـفة النـتائج المتوصــــــــــــــل إليـها أو التي تم 
تحقيقها من الدراســـــــــة أو البحث مع مناقشـــــــــتها  ويمكن أن تكون النتائج مخبرية عملية أو نظرية تحليلية  

 أو بأركال ورسومات بيانية أو مخرجات حاسوبية. ويتم عرضها على ركل بيانات أو أرقا  ملدولة 

 :(الخامس)الفصل    الخالصة والتوصيات.  10.6
ــة مركمة لما تم تحقيق  أو الوقوف علي  من نقاط مهمة يتمركم علها تنفيع   يحتول هعا اللمت  على خالصـــــــــ

ــارة   ــكل نقاط متوالية  كما تتم اإلرـ ــتنتاجات تتعلق بالنتائج المحققة  ويمكن كتابت  على رـ ــروع  أو اسـ المشـ
ــوع أو  رق البحث ــية متعلقة بموضـ ــاسـ ــيع أسـ إررـــادية  يمكن اعتبارها نقاط  في نهايت  إلى نقاط أو مواضـ

 لمشاريع أخرى.

 المراجع العلمية )المصادر التي استند إليها(:.  11.6
وتشمل الكتب والمصادر واألبحال والورقات البحثية وصفحات من ربكة المعلومات العالمية التي استعان 

حسب للمراجع   )بنظا  الترقيم(  بها الطالب فعاُل في إعداد وتلهيم الرسالة والبحث. ويتم الترتيب التسلسلي
 أسلوب و ريق تدون المعلومات كالتالي: ويكون )حسب الظهور بالمشروع( ورودها في النص 

وترتب هعد الكتب للقب المالف )ويشــــار إليها في النص بهعا الترتيب( مع عد    العربية:ة  باللغالكتب  •
اعتبار الملحقات )مثل ابن  ال التعريف وليرها(. وتدون بياناتها باســـــــــــــم المالف فلقب  )لما ورد على  
ــم الكتاب فالنارـــــــــر ومكان  بع  ورقم وتاريخ الطبعة التي اعتمد عليها الباحث  وعدد   الكتاب( ثم اســـــــ

 ات الكتاب.صفح
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وترـتب على حســــــــــــــب ترتـيب الحروف الهلـائـية للغـة األجنبـية للـقب المالف.    :الكـتب ـباللـغات األجن ـية •
ــر ومكان  بعها وتاريخ الطبعة التي اعتمد  ــم الكتاب فالنارــ ــم  ثم اســ وتدون بياناتها بلقب المالف فاســ

 عليها الباحث  وعدد صفحات الكتاب.

ــم )أ  المجالت العلمية: • ــم المللة  يعكر لقب واسـ ســـمات( كاتب المقال ثم عنوان المقال أو البحث يلي  أسـ
)اول  الصــفحات  وأرقا   أو الدورية وبعدد عدد المللة التي صــدر بها المقال وأخيرا  تاريخ صــدور العدد  

 المطبوع بها المقال.واخر صفحة للمقال( 

حث ثم عنوان البحث يلي  يعكر لقب واســـــــــم )أســـــــــمات( كاتب الب  المؤتمرات والندوات العلمية الموثقة: •
وأرقا    ية الى تاريخ النهاية(ا)من تاريخ البد  أســـــــــم الماتمر )الندوة( فمكان انعقادد وأخيرا  تاريخ االنعقاد

)في حـال وجود مطبوعـات ـناتلـة عن   المطبوع بـها البحـث)اول واخر صــــــــــــــفحـة للمـقال(  الصــــــــــــــفحـات 
 .ة(الندو  واالماتمر 

مع ضـرورة كتابة  حسـب  ريقة ورود اسـم الموقع(  )وتكتبصـفحات ومواقع ـبةكة المعلومات العالمية  •
 .مرجعك Wikipedia  وال يعتد بمواقع تاريخ وساعة الحصول على المعلومة

 بقية المراجع كالتقارير الرسمية واإلحصائيات )المنشورة وغير المنشورة(.  •

 مالحق:ال.  12.6
وهنا يتم توثيق بعض المعلومات والبيانات أو النقاط ذات الصــــــــلة الوثيقة بموضــــــــوع المشــــــــروع أو البحث 

راط أو ولكنها بكميات كبيرة أو ليســــــــ  ضــــــــرورية ل   وال يمكن وضــــــــعها في  يات المشــــــــروع مخافة اإلف
 المشـروع  ويتمالخروج عن الحلم المحدد. ويتطلب التنوي  واإلرـارة إلى هعد المالحق خالل فقرات وأجمات  

 ترقيمها وترتيبها تسلسليا  حسب ما تم اإلرارة إليها أثنات الكتابة.
 

 اإلخراج والتنسيق:  .7

ــحيحة يلب إعطات  ــورة الصـــــ ــكل المطلوب و اهارد بالصـــــ المالحظات التالية أهمية إلعطات المشـــــــروع الشـــــ
 خاصة عند اإلخراج:

التعبير اللغول الصـــــــــــحيح مع التقيد بالدقة واإليلا . كما يلب الكتابة بلغة صـــــــــــحيحة خالية من   اســـــــــــتخدا  •
 األخطات اإلمالئية الشائعة ولير الشائعة.

ــارحة  وعالمات االقتباس • ــلة  والقا عة  والشـــــــ ــتخدا  عالمات الترقيم )الفاصـــــــ   وليرها( في التركيم على اســـــــ
 ة  والحرص على أال يترك فراغ قبل عالمات الترقيم و نما يترك فراغ واحد بعدها.حمواضعها الصحي

)ويشـــــــمل رقم الفصـــــــل ورقم   على جداول يلب اإلرـــــــارة لها في النص ويكون رقم  المشـــــــروعفي حالة احتوات  •
ويكتب   الكتابة باللغة العربية()في حال  في المنتصـف  وعنوان اللدول أعالد مبارـرة  (اللدول بعاك الفصـل

ــاســــي مغمق   مضــــمون اللدول من مع التأليد على فهم محتويات و    12حلم بو بنفس نوع خر النص األســ
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. ويوضــــــع اللدول في مكان  مبارــــــرة بعد عادل لقلب اللدول  12وحلم    خالل عنوان  دون الرجوع للنص
   كما هو موضح ادناد:ذلكاإلرارة إلي  بنفس الصفحة كلما أمكن 

 معايرة دائرة القنطرة لقياس الّتيار  :(2-5جدول )

قراءة الجهاز  

 (A) يا  معمل

(  A) قراءة الدائرة

 بدون معايرة 

النسةة المئوية  

 للخطأ )%( 

(  Aقراءة الدائرة )

𝟓.𝟑𝟏بمعايرة ) 

𝟒.𝟗𝟒
 ) 

النسةة المئوية  

 )%(  للخطأ

4.74 4.46 5.86 4.76 0.42 
5.31 4.94 6.98 5.32 0.18 
7.36 6.71 6.25 7.13 3.13 
7.86 7.16 6.84 7.65 2.75 

 

ــومات يلب أن يكون رقم   • ــكال والرســ ــبة لألرــ ــل ورقم ابالنســ ــمل رقم الفصــ ــكل  )ويشــ ــل(  لشــ وعنوان  بعاك الفصــ
المنتصــف  ويكتب بنفس نوع وحلم خر النص األســاســي مغمق. يوضــع الشــكل الشــكل أســفل  مبارــرة في 

 كما هو موضح ادناد: بعد اإلرارة إلي  في نفس الصفحة إذا أمكن أو في الصفحة التالية على األلثر.

 
 مثلث القدرة  :(13-5بكل )

( بالحروف والرمو   Equation Editorبواســـطة محرر المعادالت )أما بالنســـبة للمعادالت الرياضـــية فتكتب   •
ــار إلى   الالتينـية المتعـارف عليهـا والمســــــــــــــتخـدـمة في المراجع العلمـية  بحـيث يكون اتلـاد الكـتاـبة من اليســــــــــــ

عند اللهة اليمنى حسـب بعاك الفصـل(    )ويشـمل رقم الفصـل ورقم المعادلةاليمين  وترقم في تسـلسـل خاص  
للرمو  األســـاســـية  أما اإلضـــافات   14( بحلم Cambria Mathاتلاد ســـياق الكتابة. يكون نوعية الخر )

 لما هو موضح ادناد: .12بحلم 

V = √
∑ (Ao∗

5

1023
−2.5)2𝑛

0

𝑛
∗
127.7

26.7
     ( 5 -4 ) 
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 الهوامش: .8
ــافة   • ــار عند الكتابة باللغة االنلليمية( تترك مســــــــ من جهة التغليف )ناحية اليمين باللغة العربية  وناحية اليســــــــ

 سنتيمترات.   3.50
  2.5من جهة نهاية الكتابة )ناحية اليسـار في اللغة العربية  وناحية اليمين في اللغة االنلليمية( تترك مسـافة   •

 سنتيمتر.
 سنتيمتر. 2.5أعلى الصفحة يلب ترك مسافة  •
 سنتيمتر. 2.5باللمت السفلي من الصفحة يلب ترك مسافة  •

 

 الطةاعة: .9

يقد  البحث مطبوعا  بالحاسوب بأحد برامج معاللة النصوص  مع مراعاة استخدا  النسخ الحديثة من   كما 
 يلب مراعاة نوعية وحلم الخر كالتالي:

 .قمغم 14حلم  Simplified Arabicأن يكتب العنوان الرئيسي بخر  •
 مغمق. 13حلم  Simplified Arabicأن يكتب العنوان الفرعي الرئيسي بخر  •
 مغمق. 13حلم  Simplified Arabicأن يكتب العنوان الفرعي الثانول بخر  •
 عادل. 13حلم  Simplified Arabicأن يكتب النص األساسي بخر  •
مغمق للعنوانين   16  وبحلم  اإلنلليميــــةحــــالــــة الكتــــابــــة بــــاللغــــة  في    Times new Romanخر  بيكتــــب   •

 عادل للنص األساسي. 14مغمق للعنوانين الفرعية  وحلم  14الرئيسية  وحلم 
 السطور. ونصف بينمساواة نهايات األسطر مع ترك فراغ  •
 أن يترك مسافة س  نقاط )فرالين( بين كل فقرة وأخرى. •
 ة جديدة.ر أن يترك فراغ في بداية كل فق •
 أال يترك أل فراغ في صفحة وينتقل إلى أخرى إال في نهاية الفصل أو في حالة الضرورة.  •
أن يســـــبق كل باب بورقة مكتوب في منتصـــــفها رقم الفصـــــل )مثل: الفصـــــل األول( تدخل في تســـــلســـــل ترقيم  •

 الصفحات )بدون إاهار رقمها(.
ــال  إلى نهاية المراجع وترق • ــلســـــ ــتخدا  يرقم البحث ابتدات من المقدمة متســـــ ــفحات التي قبل المقدمة باســـــ م الصـــــ

الحروف العربية حسـب ترتيب )أبلد هو  حطي كلمن سـعفص قررـ  ثخع ضـظأ(  أو الحروف الرومانية 
(I  II  III.ويلب وضع رقم الصفحة في وسر السطر السفلي .)...  
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 التفريع: .10

 يلي:إذا قسم الموضوع إلى أقسا  وقسم كل قسم إلى فروع يلب مالحظة ما 

 أن تبدأ أسطر الفروع متأخرة قليال  عن بدأ أسطر األصول. •
 أن توضع األسطر ذات الرتبة الواحدة متحدة البداية والنهاية. •

عند اســــتخدا  الحروف العربية كلمت من التفريع يســــتخد  الترتيب )أبلد هو  حطي كلمن ســــعفص قررــــ  
ــتخدا  األرقا  الرومانية ) بحيث ال يتلاو  عدد    ...( في الضــــــــــــرورة.I   II  IIIثخع ضــــــــــــظأ(. يلو  اســــــــــ

 تفريعات  بعدها يتم استخدا  الحروف. 3التفريعات  

  1.............................................. 
  1.1......................................... 
  1.1.1.......................... 

 ...................أ(     

 

 : . الحد األدنى لصفحات المشروع11
على الطالب أن يلتم  بكتابة المعلومات األساسية والضرورية التي تخد  فكرة وهدف المشروع ويقو  باالختصار 
للما أمكن ذلك  مع اإلرـــارة إلى المراجع العلمية التي يســـتطيع القارلت العودة لها في حال رلبت  في االســـتمادة 

رفض   العملي ميحق للقســـــــصـــــــفحة  و   50حول الموضـــــــوع. ويكون الحد األدنى لعدد صـــــــفحات المشـــــــروع هو 
حد  و عطات الطالب فرصــة  ال  هعا  نع)الفصــول: من األول الى األخير فقر( تقل عدد صــفحات   المشــروع العل 

 هعد الفرصة األسبوع.  تتلاو  أالعلى للتعديل مرة أخرى قبل التسليم  

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 (1ملحق )

 بكل صفحة الغالف
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 مصراتة جامعة 
 للية الهندسة 

 لكترونية إلالهندسة الكهربائية واقسم 
 االتصاالت ر بة 

 

 

 

 
 : مشـــــروع تخــــرج بعنـــــــوان 

اد كهربائي أحادي الطور يدعم ميزة االتصال  عدّ
 الالسلكي 

 

 
لمتطلبات الحصول على الدرجة اللام ية األولى )البكالوريوس( في  قد  هعا المشروع استيفات  
 بكلية الهندسة بلامعة مصراتة. لكترونية إلالهندسة الكهربائية وا الهندسة بقسم 
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