
1 
 

 اعداد مشروع التخرجخطوات 

 (:مشروع التخرج) املشروع البحث 

 :تمهيد

 
 
حقيقيا للطالب إذ يكشف عن قدراته في دمج املعرفة التي تحصل عليها طيلة فترة  يمثل مشروع التخرج اختبارا

دراسته الجامعية، مع مهارات تحليل املشاكل وابتكار حلول جديدة لها عن طريق تصميم مشروع باستخدام إحدى 

هامة للطالب تكون  و يمثل مشروع التخرج تجربة فعلية . التقنيات التي تم دراستها قبل الوصول ملشروع التخرج 

 
 
. مقدمة للحياة العملية له بعد التخرج ، إذ يعتمد الطالب في عمل املشروع على جهده و بحثه و إبداعه اعتمادا كليا

  و كان من املهم 
 
 ، و يجب على كل  لتسهيل املشروع للطالب و إتاحة الفرصة لهم ليقدموا مشروعا متميزا

 
و متقنا

 .و مشترك في عمل جماعيطالب تقديم مشروع مستقل أ

 :مفاهيم عامة

 :التخرجالفرق بين البرامج البحثية ومشاريع 

 سنوات الن أهدافه عادة ماتكون عامة،  3عادة مايستغرق وقت طويل اكثر من :البرامج البحثية 

 .فاهدافة في الغالب تكون محددة ومدته الزمنية أقصر من سنة وأقل :التخرجمشاريع 

 

 :التخرجأهداف مشروع 

 على تطبيق املهارات واملعارف التي حصل عليها خالل دراسة 
 
ويهدف مشروع التخرج إلى التأكد من أن الطالب قادرا

 .الجامعية في ظل توفير النصح وإلارشاد و التوجيهات من أستاذ مقرر موضوع خاص

- :، ونستطيع أن نلخص أهداف مشروع التخرج في ما يلي

 على استخدام معارفه قدراته الكتابية والخطابية والبحثية والتنظيميةــ التأكد من أن الطال1
 
 .ب الخريج قادرا

 .ـــ إعطاء فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه وتنفيذ ذلك على ارض الواقع2

 بالعمل3
 
 .ـــ إعطاء الطالب فرصة لتطبيق أخالقيات املهنة قبل التحاقه فعليا

 

 :المتطلبات السابقة 

املستوى الثامن أي انه أكمل دراسة جميع مفردات الخطة الدراسية لقسم علم  فيان يكون  على الطالبيجب 

، دراسات مستفيدين، علم املعلومات ، تطبيقات احصائيةمناهج البحث العلمي في : املعلومات ومن أهم املقررات 

طاء كثيرة و يضيع وقته الذي من حيث أن عدم الاطالع و الدراية الكافية بمناهج البحث العلمي يوقع الطالب في أخ

 .، وهذا يؤثر بالطبع على درجته النهايةفي التطبيق و إنجاز البحثاملفترض أن يستفيد منه 
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 : المشروعواختيار موضوع  فكرة: ةالثاني الوحدة
 :فكار املشاريع في الغالب من خاللتأتي أ،مة في أختيار موضوع مشروعةاللطالبة الحرية الت

 بموضوع معين الطالبات اهتمام . 

 لطالب خالل فترة دراسته في القسماملمارسات املهنية والعلمية التي عاشها ا. 

 العملية في بعض املقررات،  تطبيقاتال 

  ،قائمة باملشاريع املقترحة واملعدة سلفا من قبل القسم او أستاذ املقرر 

 القراءة الواسعة في املوضوع. 

 البحوث واملشاريع السابقة. 

  سابق تم تقديمة في مقرر دراس ي سابق مشروع. 

  استشارة من سبق له ان درس املقرر. 

 

 :اعاة التالي عند اخيار موضوع املشروعالضروي مر ومن 

 خطواته  ، أي أن هناك وقت محدد إلنجاز البحث وتنفيذحساب الفترة الزمنية الالزمة النجاز البحث

 .املتاح مع حجم البحث وطبيعته وإجراءاته املطلوبة وأن يتناسب الوقت 

  التكاليف املادية الالزمة للبحث. 

  (مهارات فردية، تقنية، إحصائية)طلوبة النجاز البحث امل همهاراتو  ومؤهالته الطالبتناسب إمكانيات ، 

 بحث يعتبر عامال هاما في نجاح عمله اله بموضوع تة واهتمامتألن رغب الباستحواذ املشكلة على اهتمام الط

 .بشكل أفضل هوانجاز 

 مع معالجة املشكلة خاصة إذا كانت املشكلة معقدة الجوانب  وصعبة املعالجة والدراسة. 

   البيانات الالزمة لدراسة املشكلة، ومن ألافضل ان هناك دراسات سابقة للموضوع املراد توافر املعلومات و

 .بحثة

       توافر املساعدات إلادارية املتمثلة في التحمالت التي يحتاجها الباحث في حصوله على املعلومات خاصة 

 .في الجوانب امليدانية    

    القيمة العلمية للمشكلة بمعنى أن تكون املشكلة ذات الداللة تدور حول موضوع مهم وأن تكون لها  فائدة

 .علمية واجتماعية إذا تمت دراستها

           أن تكون مشكلة البحث جديدة تضيف إلى املعرفة في مجال تخصص البحث دراسته مشكلة جديدة لم

   .وعا يكمل موضوعات أخرى سبق بحثهابقدر إلامكان أو مشكلة تمثل موض( مكررة)تبحث من قبل غير

 :املوضوعات  محاور 

 الطالب باتباع كامل خطوات البحث العلمي ويتطلب هذا املجال ان يقوم : دراسات بحثيةمحور : أوال

 )     (والتي ستاتي في الدرس رقم 

 والتحليل الالكتروني، ويشتمل هذا املحور املوضوعات التي لها عالقه  تصميممحور ال: ثانيا

 :بالحاسب الالي ومنها
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 متعدد مج على انتاج برنا ، قد يختار الطالب موضوع يعتمد تنفيذه تفاعلية برنامج متعدد الوسائط

 (تعليم مهارات استخدام مصادر املعلومات، تنمية عادة القراءة)الوسائط مثأل 

 وهو تنفيذ احدى املشاريع عن طريق تاستخدام احدى البرمجيات في : تصميم بوابات الكترونية

 (.تصميم بوابة لصيدلية، مكتب محاسبة، فندق)مثل تصميم البوابات الالكترنية 

 ة مثل وتصميم النظم وتطبيقهو اختيار احدى املوضوعات والقيام بتحليل : تصميم نظام الكتروني

 (.نظام لشؤون املوظفين، نظام للحضور والانصراف)

 

كامل خطوات البحث العلمي، ولكن ينبغي ان يكون ملم ان يطبق الطالب  هاج فيتحالي املحور وهذا 

 :بالخطوات التالية

 اعداد خطة البحث 

 كتابة املقدمة 

 امللخص 

  الجزء النظري 

 ألاهداف، املصطلحات 

 الدراسات السابقة او املشاريع السابقة 

 النتائج 

 توثيق املراجع 

 

 

 اعداد خطة المشروعخطوات : ةالثالث الوحدة
 

 لخطوات  هي وصف للمشروع: خطة البحث
 
البحثي، وتتضمن هذه الخطة الفروض التى سيتم اختبارها وتفصيال

التى سيتم اتباعها فى جمع وتحليل البيانات والفترة الزمنية الالزمة إلجراء وتنفيذ، ويمكن تحديدها في البحث 

 :العناصر التالية

املقدمة، مشكلة الدراسة،اسئلة الدراسة ،اهداف الدراسة،اهمية الدراسة ،مصطلحات البحث،  عنوان

ة ،الطريقة والاجراءات منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، حدود الدراسة،الخلفية النظرية والدراسات السابق

 :، وسنتناولها بالتفصيلالدراسة، عينة الدراسة ، اداة الدراسة، املراجع

 

 عنوان البحث : أوال

 : سمات أساسية هي 3ينبغي أن يتوفر العنوان الواضح والشامل للبحث،

 الذي يخوض فيه الباحث أي أن يشمل عنوان البحث املجال املحدد واملوضوع الدقيق : الشمولية

 .والفترة الزمنية التي يغطيها البحث
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 أي أن يكون عنوان الباحث واضحا في مصطلحا ته وعباراته واستخدامه لبعض إلاشارات : الوضوح

 .والرموز 

 أن يعطي عنوان البحث دالالت موضوعية محددة وواضحة للموضوع الذي يبحث ومعالجته : الداللة

 .والابتعاد عن العموميات
 

ر، رقم أسماء الطالب مع أرقامهم الجامعية، اسم املقر /وتشمل  عنوان املشروع ، اسم: صفحة العنوان: ثانيا

 .، البريد الالكترونياملجموعة، السنة الدراسية

 41الى  02العناوين من ( 41)الخط النص : معايير الكتابة

 

مختصرة يطلق عليها أحيانا امللخص التمهيدي، وفيها وهي التمهيد ملوضوع البحث من خالل مقدمة : املقدمة: ثالثا

روع،  ويبدأ الطالب عادة في كتابة املقدمة من العام إلى الخاص ييهئ ويمهد الطالب القارئ ملوضوع ومحتوى املش

بحيث يبدأ الحديث عن موضوعه بشكل عام ثم يدخل تدريجيا إلى نقطة بحثه،فعلى سبيل املثال إذا ان الباحث 

ن عبدالعزيز الجامعية  فانه يبدأ املقدمة بتمهيد بمكتبة امللك عبدهللا بديث عن تجربة املكتبة الرقمية بصدد الح

عن أهمية املكتبات الرقمية  بشكل عام، ثم يتحدث فى فقرة تالية عن أهمية ودور الاتاحة الرقمية ملصادر املعلومات 

، وبالتحديد تغطى النقاط ن أهمية دراسة التجربةثة يتحدث عوعالقة ذلك بخدمة املستفيدين، وفى فقرة ثال

 :التالية

 توضيح مجال املشكلة.  

 توضيح أهمية املوضوع.  

  الناتج عن عدم القيام بهذا البحثتوضيح مدى النقص. 

 ي قام بها آلاخرون في هذا املجالاستعراض الجهود السابقة الت. 

  توضيح اسباب اختيار الباحث لهذه املشكلة. 

 تستفيد من البحثالجهات التي  توضيح. 

 

 
 
 : مشكلة الدراسة: رابعا

ا، وتوضيح ألاهمية التي تمثلها، بما في ذلك تحديد آلاثار التي تنتج   دقيق 
 
يقوم الباحث بتحديد املشكلة تحديدا

 .عن بقاء املشكلة دون حل

 :هناك طريقتان لصياغة املشكلة 

 .أن تصاغ املشكلة بعبارة لفظية تقديرية  -أ

 .أن تصاغ املشكلة بسؤال أو أكثر  -ب

 

 
 
 : اسئلة الدراسة: خامسا

هي ألاسئلة العامة التي تبرز مشكلة البحث والنتائج التي يسعى البحث إلى التوصل إليها، وتشكل القاعدة التي 

 الوصول إليه؟يبدأ منها الباحث في رسم إلاطارين العملي والنظري لبحثه، على الطالب أن يسأل نفسه ما الذي أريد 

 ؟ضعف تردد الطالب على استخدام املكتبة ما أسباب : مثال
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  :ألاهداف: سادسا

تعبر عن الهدف العام للمشروع في صورة أمور مأمول  فاالولى Objectivesو   Goalsاوال يجب يجب أن نفرق بين 

عن أهداف محدده خاصة  يمكن قياسها تعبر   Objectives، واما ي البعيد وغالبا ال يمكن قياسهاتحقيقها علي املد

 .في املدي القريب ومجموعها هي الهدف النهائي للمشروع

 

ا، وتوضيح  عند كتابة أهمية مشروعة الطالبيقوم  :همية الدراسةأ :سابعا ا دقيق   بتشخيص املشكلة تشخيص 

 .حل ألاهمية التي تمثلها، بما في ذلك تحديد آلاثار التي تنتج عن بقاء املشكلة دون  

 :عند كتابته لهذا الجزء أن يجيب على ألاسئلة التالية الطالببمعنى آخر ينبغي على  

 ملاذا تم اختيار هذه املشكلة دون غيرها؟ 

   ما الذي يترتب على استمرار املشكلة؟ 

 ما ألاضرار التي يمكن أن تنشأ ما لم يتم دراسة املشكلة، وإيجاد الحلول املالئمة لها؟ 

 : مثال

 

 
 
 والتي يحرص على أن يضع  الطالبعبارة عن املفردات واملصطلحات التي يستخدمها  :مصطلحات الدراسة: ثامنا

وهنــاك قاعــدة عامــة  ،الطالــبتعريفــات لهــا لتســهيل مهمــة القــارئ بحيــث يفســرها بــنفه املعنــى الــذي قصــده  

الختيار املصطلحات وتعريفها وهي أن الباحث يختار كل مصطلح يراوده شك في أن يفسر بتفسير يختلف من قارئ إلـى 

املكتبـــات الرقميـــة، املكتبـــات الالكترونيـــة، املكتبـــات : مثـــالنفســـه لـــذلك املصـــطلح،  الطالـــبآخـــر أو يختلـــف عـــن تفســـير 

 .مصطلح من تلك معنى مختلف يختلف معناها من دولة الى أخرى املهجنة، املكتبات الافتراضية، لكل 

 

 
 
 ليسهل علي الطالب معرفة إلاطار الذي ينبغي أن يتحرك فيه، ويشمل ذلك الفترة الزمنية، : حدود الدراسة: تاسعا

 :مثال، عليه ان يقوم بتحديد تلك العناصر،وألاشخاص، واملنطقة الجغرافية، املوضوعات 

 :الحدود التاليةشملت الدراسة 

 الكفايات واملهارات العضاء هيئة التدريه في ظل مجتمع املعلومات: املحدد املوضوعي. 

 في قسم علم ( ذكور واناث )تقتصر هذه الدراسة على جميع أعضاء هيئة التدريه : املحدد املكاني

 .املعلومات بجامعة ام القرى 

  شور باللغتين العربية والانجليزيةشملت الدراسة إلانتاج الفكري املن: املحدد اللغوي. 

  طبقت الدراسة على جميع طالب وطالبات قسم علم املعلومات بجامعة ام القرى في : املحدد البشري

 .املستويات من الخامه وحتى الثامن

 ( .0241/0241)، ( 4131/4131)تم اجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي ألاول : املحدد الزماني 
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  Literature Reviewأدبيات البحث   : عاشرا

للباحثة  كشفمن خالل البحث في قواعد البيانات وفهارس مؤسسات املعلومات ومحركات البحث التي ت

 ،LISA ، Library Literature/ FT First Search ،مثال لقواعد املعلومات ماكتب في موضوع مشروعها، 

املكتبة الرقمية  جال املكتبات واملعلومات،باإلضافة إلى الدليل الببليوجرافي لإلنتاج الفكري العربي في م

تم الاختيار من القوائم الببليوجرافية التي تنتج عن عملية البحث فيتم الاختيار ين أيجب ، و  SDL السعودية

 :على الاسه التالية

 حداثة الدارسة 

 قربها من املوضوع 

 اتاحتها نص كامل 

 لغة النشر 

 

 يقوم الباحث  ،تتركز أهمية التعرف على ماكتب في موضوع البحث :استعراض الدراسات السابقة: الحادي عشر

  ، بحثةباستعراض الدراسات السابقة وأحدث ما توصلت إليه املعرفة في مجال  

 بلورة مشكلة البحث الذي يفكر فيه الباحث. 

 اختارها الباحث إغناء مشكلة البحث التي. 

 يد منها في ستفتزويد الباحث بالكثير من ألافكار و ألادوات و إلاجراءات و الاختيارات التي يمكن أن ي

 .إجراءاته لحل مشكلته 

  تزويد الباحث بالكثير من املصادر و املراجع املهمة. 

 الصعوبات التي واجهها توجيه الباحث إلى تجنب املزالق التي وقع فيها الباحثون آلاخرون و تعريفه ب

 .الباحثون 

  على النتائج التي توصل إليها آلاخرون 
 
 .بناء فرضيات او تساؤالت البحث اعتمادا

  استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة.       

 

 :مثال نتائج التي توصلت اليها الدراسةباستعراض أهم ال

كفاءة لقياس   ،جزء العاملني(  ACRL) 2004 األحباثرابطة الكليات ومكتبات  معايري( 8002)درس معتوق "
العاملني يف املكتبات اجلامعية السعودية يف التعامل مع تقنية املعلومات، ومن خالل استطالع أراء جمتمع الدراسة والذي تكون 

العاملني فيما يتعلق بتقنية املعلومات  من ست عمداء لشؤون املكتبات باجلامعات السعودية، توصلت الدراسة أن مهارات
ن املهارات أضح أسجلت أعلى نسبة، تليها خدمات االنرتنت، مث قواعد البيانات وخريا خدمات توصيل الوثائق، وكان و 

وأخريا كشف سعود، وتباينت الردود فيما يتعلق مبيزانية التدريب، ، وامللك امللك عبد العزيز، جامعة امللك فهدكتبات مرتفعة مب
 ."حمدودة الدروات التدريبية اليت حيضرها العاملونالدراسة ان 

 

بينها وبين الدراسة  ، ويذكر أهم الفوائد التي وجدها من استعراضه لتلك الدراسات، والفرق يه الخاصأر  واخير يبدي

 :التي يجريها، مثال

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZDataBases.aspx
http://staff.uqu.edu.sa/lib/new/goto.php?id_data=50
http://staff.uqu.edu.sa/lib/new/goto.php?id_data=95
http://staff.uqu.edu.sa/lib/new/goto.php?id_data=95
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx


7 
 

  :ةبقى الدراسات الساعل التعقيب "
، ( 2113أبو مشالة )، (2114الياسني : )من الدراسات وباألخص العربية تناولت الكفايات املهنية والتدريسية ن عددا كبريا  أالسابقة، تبني بعد استعراض الباحث للدراسات 

أخرى منها كفايات ما بقية الدراسات فتوزعت على دراسة الكفايات من زوايا أ، و ( 2115رشيد )، (2117دم والضي، ا  )، ( 2112احلدايب وخان )، ( 2111املزروعي )
: ، كفايات مهارات احلوار(2117كنسارة : )،كفايات استخدام التقنيات التعليمية ( 2113الشمري  )، كفايات التعليم االلكرتوين (2113احلراشة و أمحد )معايري اجلودة، 

 (.2114الطويسي )،الكفايات يف ظل اقتصاد املعرفة، (2113العطوي )

 كنسارة)و( 2111املرزوقي )و ( 2113احلراشة )، (2113العطوي : )فيها الدراسات السابقة فالدراسات اليت كانت عن السعودية هي دراسات الدول اليت طبقت عددتوقد ت
 .واألردن الكويت، اليمن، مصر، السودان، فلسطني،جري يف أوالبقية توزعت فكان منها ما ( 2113احلكمي ) ،(2115رشيد ) ،(2117

 (. االستبانة)على الدراسات السابقة يف صياغة أهداف الدراسة ويف بناء وتصميم أداة مجع البيانات  اطالعهمن خالل  ولقد استفاد الباحث

يف  املعرفةتمع دوار أعضاء هيئة التدريس يف ظل جمأالدراسة، ومكان تطبيقها، فقد هدفت اىل التعرف على كفايات و  هدفها، وعينةوختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف 
 ."قسم علم املعلومات جبامعة ام القرى مبكة املكرمة

املنهج يعني إتباع خطوات محددة بشكل منطقي متتابع لدراسة املشكلة وجمع املعلومات : منهج الدراسة: الثاني عشر

، ومن الحقائق منهاحولها باستخدام أدوات معينة، ومن ثم القيام بعرض املعلومات وتحليلها وتفسيرها واستنتاج 

 (.املنهج التاريخي، املنهج املسحي، املنهج التجريبي) أهم املناهج املستخدمة 

 

فهو طريقتين لجمع املعلومات الخاصة بدراسته،  ىحدإيتبع الباحث  :عينة الدراسةو  مجتمع الدراسة: الثالث عشر

 .ذلك املجتمع تسمى عينة الدراسةعينة من يختار كامل املجتمع، ويسمى مجتمع البحث أو يتناول إما 

  

هي كل ما يستخدمه الباحث النجاز البحث مثل ألاجهزة واملعدات، البرامج إلاحصائية،  : الدراسة دواتأ: الرابع عشر

 (الخ... املقابلة، املالحظة:الاستبيان)أدوات البحث 

 

 Management Planالجدول الزمني : الخامس عشر

من متطلبات إدارة املشاريع وخاصة املشاريع الجماعية ان يعد فريق العمل جدول زمني يوزع فيه املهام املوكل بها كل 

خالل الفصل  وتوزيع محتوياتها التفصيلية على ألاسابيع وألايام الدراسيةفرد في الفريق مقرونه باملدة الزمنية 

 ل ألانشطة والقراءة املطلوبة لكل جزء من املشروع، كما يشمل الجدو الالزمة إلنهاء مهمته الدراس ي

 

 Project Benefitsالاستفادة من املشروع  : السادس عشر

ذكر أهمية نتائج املشروع املتوقعة
ُ
 .والجهات املتوقع استفادتها من املشروع، وطرق الاستفادة منها، ت

 

 :املراجع –املصادر : عشر السابع 

 .:وهي في متن البحث، وترتب بإحدى الطرق العلمية املتعارف عليها تذكر املصادر واملراجع الواردة

 ويجب أن ترتب وفقا لقواعد . ستعان بها الطالب في انجاز املشروعيجب ذكر كافة املراجع التي أ

على القاري الرجوع اليها، وللطالب اختيار احدى الطريق عداد القوائم الببليوجرافية لتسهيل أ

 :التالية
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 يمكن ان يستخدم اسم املؤلف وسنة النشر ( متن البحث)ع ادخل النص اذا ذكر مرج

وبهذه الطريقة يكون ترتيب قائمة املراجع في نهاية البحث مرتبة هجائيا باالسم ( 4131معتوق،)

 ألاخير للمؤلف

 

 كما أكيد علية : بارقم تسلسليه مثال( متن البحث)ان يرقم املراجع داخل النص : الطريقة الثانية

 (4)ق معتو 
 
 .، وبهذه الطريقة يكون ترتيب قائمة املراجع في نهاية البحث مرتبة تلسلسليا

 

  صدار نشرته جمعية علم النفه ألامريكية لتوثيق املراجع مدارس عديدة منهاAmerican 

Psychological Association (APA .) 
 
ويعد التوثيق بهذا ألاسلوب من أكثر ألاساليب ذيوعا

 
 
  اضغط للتفصيل، واستخداما
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  Final Reportالتقرير النهائي : ةالرابعالوحدة 
 

كما انه سيعتبر . يعتبر التقرير النهائي جزء هاما في املشروع ألنه يعكه املجهود الذي بذله الطالب والعمل الذي أنجزه

لذا يجب أن تولى عناية خاصة لكتابته وترتيب ألافكار . املوضوع من طالب وباحثينمرجعا ملن يريد إلاطالع على 

 :ونحن هنا إذ نقترح التقسيم التالي للتقرير .العلمية الواردة فيه

  الكتابة  والتحريرخصائص : 

، واما البحث  النسبة لمتنب( 41-41)او اللغة إلانجليزية، وعادة مايكون بحجم الخط للغة العربية توحيد نوع وحجم 

أسطر المتن بين التباعد (. 36)، ويصغر الحجم للعناويين الفرعية (48)العناويين الرئيسية فالبد ان تكون بحجم اكبر 

 :وبالتحديد يجب مراعاة الاتي "دمفر"

حيث يجب على الطالب ان يعبر عن أفكاره في البحث بجمل بسيطه : لغة البحث املفهومة و الفعالة -4

 .، "يرى الباحث" يتجنب التحدث عن نفسة ومن أفضل العبارات وموجزه و ان 

ستخدام الجمل والتعابير الدقيقة وتجنب استخدام العبارات أ الطالبدقة الصياغة حيث يجب على  -0

 .الرنانة التي الا يجب استخدامها في البحث العلمي 

والتراكيب املناسبة يجعل  استخدام الجمل والتراكيب املناسبة ان استخدام الجمل القصيره الواضحة -3

 .اكثر وضوحاالطالب 

ان يتجنب الطالب اختيار الكلمات والعبارات التي توضح وتخدم الهدف من البحث حيث يجب على  -1

 .استخدام الالفاظ العامية والابتعاد املصطلحات املعربة الاجنبية التي لها بديل في اللغة العربية 

 .كتابة البحث  مراعات قواعد اللغة من نحو وصرف عند -1

 

  النهائي للمشروعمحتويات التقرير: 

 :املحتويات: أوال

يجب أن تحتوي الصفحة ألاولى من التقرير، عنوان املشروع، اسم اواسماء : صفحة الغالف .4

 .رقم الشعبة، الفصل الدراس ي البريد الالكتروني الرقم الجامعي،،الطالب

ويجب أن ال . وفيه يذكر الطالب بشكل مختصر هدف املشروع والنتائج املتوقعة منه: ملخص التقرير .0

 (.كلمة 150و  100مابين )يتعدى صفحة واحدة 

 .وأرقام الصفحاتالرئيسه يجب فهرسة التقرير بشكل كامل أي ذكر العناوين : قائمة املحتويات .3

د قائمة بالجداول وألاشكال الواردة في التقرير مع يجب تحدي(: إن وجدت)قائمة الجداول وألاشكال  .1

 .ذكر عناوينها وأرقام الصفحات الواردة فيها

يمكن للطالب إضافة صفحة إهداء لتوجيه الشكر ألهله أو أساتذته أو (: إن وجد)صفحة إلاهداء  .1

 . أصدقائه وكل من قدم له العون في انجاز املشروع

 :ويمكن تقسيمه إلى ألاجزاء ألاساسية التالية. املنجز بشكل كاملوفيه يتم تقديم العمل : متن التقرير .1

 .وفيها يتم استعراض املسألة باختصار ووضعها في إطار عام مع إلاشارة إلى الحلول املقترحة: متن التقرير .7
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 .وفيه يتم تحديد الخلفية العلمية للموضوع وذكر ألاعمال ذات الصلة: املسح ألادبي للموضوع .8

في هذا الجزء يتم تحليل الجانب النظري للمسألة بشكل مفصل واقتراح الحلول : املشكلةتحليل  .9

 .املناسبة

 .وفيه يتم تصميم الحلول املقترحة في الفقرة السابقة: التصميم .42

. في هذا الجزء يتم أوال ذكر بيئة التطوير التي ستستخدم في تنفيذ املشروع وملاذا تم اختيارها: التنفيذ .44

د ذلك كتابة البرامج وإجراء التطويرات، مع عرض وافي للطرق العلمية املستخدمة في إنجاز ثم تبدأ بع

 .ألاهداف املقترحة في مشروع البحث

 

 :تحليل املعلومات واستنباط النتائج: النتائجومناقشة تحليل : ثانيا

ألنه يقوم على تفسير خطوات تحليل املعلومات خطوة مهمة الن البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية 

 :وتحليل دقيق للمعلومات املجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية

  يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستبطا من املصادر املجمعة لديه مدعوما باألدلة  "كيفي"تحليل

 .والشواهد

  الطريقة مع املعلومات املجمعة  إحصائي رقمي عن طريق النسب املؤوية وتستخدم هذه" كمي"تحليل

، ومن أكثر البرامج إلاحصائية هو من ألاشخاص املعنيين باإلستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك

SPSS  وهو برنامج متقدم يقوم بتحليل بيانات البحث. 

 :، مثالا بشكل عامرح النتائج املتوصل لها من خالل رسومات بيانية أو جداول وتحليلهكما يمكن ش

 التوزيع اللغوي لالستشهادات اللكترونية(  1)جدول رقم 

 % التكرار لغة  االسشهادات

 72.9 772 العربية

 21.1 212 األجنبية

 111 926 المجوع

مبصادر  الرسائل اجلامعية كانت يهااحتوت عل اليتأن معظم االستشهادات االلكرتلنية ( 1)رقم  ودلليوضح اجل": مثال

 بينما بلغ .(%8787)لبنسبة   ,استشهاد الكرتلني   (679) من أصل ااستشهاد( 877)بلغ عوددها  حيث, العربية باللغة

أن الرسائل  (7)ليوضح اجلودلل رقم , (%02) بلغتلبنسبة  ,استشهادا ( 167)باللغة اإلجنليزية   تاالستشهادا عودد

, %( 06)لتلها كلية الرتبية بنسبة %( 99)قود احتلت املركز األلل بنسبة ( للبنات )العلمية اجملازة من كلية االقتصاد املنزلي 

لأما الكليات العلمية اليت كان من متوقع هلا ان يكون استخودامها ملصادر معلومات الكرتلنية بلغات أجنبية اكرب, فقود 

 "االستخودام  للمصادر االلكرتلنية ةخرية كما كانت حمودلداحتلت املراكز األ

لتعترب هذه النتيجة مغايرة لكل الودراسات العربية السابقة لاليت توصلت إىل أن استخودام املصادر االلكرتلنية باللغة 

الودراسات حيث أن االجنليزية يفوق استخودام مصادر املعلومات االلكرتلنية باللغة العربية, لقود يرجع ذلك إىل عينة تلك 

يف الغالب من أعضاء هيئة التودريس مؤلفوها معظمها كان عن مقاالت الودلريات يف الودلريات العلمية لاليت يكون 
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باجلامعات لالباحثني, لأما عينة الودراسة احلالية فهي عن طالب دراسات عليا, لاعتقود أن لغتهم االجنليزية ال تساعودهم 

ليكتفوا باستخودام املواقع العربية, للعل هذا جبعل نسبة استخودام املصادر االلكرتلنية  ةبيعلى االطالع على املصادر األجن

 ."حمودلدة

 

ثم . وفيها يذكر الطالب أوال املسألة املطروحة ثم يستعرض الحلول التي قدمها والنتائج التي تم تحقيقها: التوصيات

 :، وبالتحديد الاتيإجراءها مستقباللتحسينات املمكن يشير في الختام إلى التطويرات أو ا

يوص ي الباحث بإعادة )): أن التكون للتوصيات واملقترحات في شكل أمر أو الزام وانما بشكل اقتراح مثال 

 .....((أو يقترح العمل على ... النظر في 

وال أن تستند التوصيات على استنتاج أو اكثر خرج به الباحث وذكره في الجزء الخاص باإلستنتاجات 

 .يشترط وجود توصية لكل نتيجة خرج بها الباحث فقد تحتاج نتيجة واحدة ال أكثر من توصية

توصية واملقترحات مقبولة وقابلة للتنفيذ أي ضمن إلامكانبات املتاحة حاليآ أو التي   ينبغي ان تكون ال

 .يمكن ان تتاح مستقبآل

 

 الطالب على ، ة مواجهتها من قبل فريق البحثالتي واجهها العمل باملشروع وكيفيواملعوقات املشاكل  .40

سواء في الحصول على املصادر أو املراجع  مشروعةأن يشير إلى املعوقات والصعوبات التي اعترضت 

وما هي الطريقة التي استعملها . املتعلقة بالوصول إلى مصادر املعلومات وغيرها من العراقيل واملثبطات

 .لتجاوز تلك الصعوبات مما يظهر حجم الجهد الذى بذله

  

ترتب وفقا لقواعد  و  ،ملشروعستعان بها الطالب في انجاز اأيجب ذكر كافة املراجع التي : املراجعتوثيق  .43

 :على القاري الرجوع اليها، وللطالب اختيار احدى الطريق التاليةعداد القوائم الببليوجرافية لتسهيل أ

  يمكن ان يستخدم اسم املؤلف وسنة النشر ( متن البحث)اذا ذكر مرجع ادخل النص

البحث مرتبة هجائيا باالسم وبهذه الطريقة يكون ترتيب قائمة املراجع في نهاية  (4131معتوق،)

 ألاخير للمؤلف

 

 كما أكيد علية : بارقم تسلسليه مثال( متن البحث)ان يرقم املراجع داخل النص : الطريقة الثانية

 (4)معتوق 
 
 .، وبهذه الطريقة يكون ترتيب قائمة املراجع في نهاية البحث مرتبة تلسلسليا

 

  صدار نشرته جمعية علم النفه ألامريكية لتوثيق املراجع مدارس عديدة منهاAmerican 

Psychological Association (APA .) 
 
ويعد التوثيق بهذا ألاسلوب من أكثر ألاساليب ذيوعا

 
 
  اضغط ، للتفصيلواستخداما

 

 

https://uqu.edu.sa/page/ar/185356
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يمكن للطالب أن يستخدم مالحق إلضافة معلومات أو نتائج لم نرغب ذكرها في متن التقرير إما : املالحق .4

البرامج نسخة من فمثال يمكن وضع . لعدم أهميتها في فهم املوضوع أو خوفا من تشويش ذهن القارئ 

 :او مايلياملنجزة 

  في حالة الدراسات امليدانية املسحية الطالبنموذج إلاستبيانات التي اعتمد عليها. 

 أسئلة املقابلة الشخصية. 

  اي وثائق أو نماذج ينوي الطالب ضرورة تقديمها لعرض تقرير املعلومات الواردة في بحثه

 .ودراستها

 ويجب ربط كافة الوثائق التي تضاف في املالحق باملعلومات املوجودة في متن البحث. 

 

 .لتداول وسهل في الاطالعليف املشروع والاهم ان يكون قابل ساطة في تغليفضل الب: التجليد/ التغليف .0

 

 :لتسليم والمناقشةا :خامسة الالوحدة 
جدول يحدد موعد تسليم املشروع منذ بداية الفصل بحيث يستطيع الطالب ان يضع ال: التسليم : أوال

 .باسبوعانالزمني املناسب ملوضوع بحثة، وفي الغالب يكون قبل نهاية الفصل 

 روع على قرص شويفضل ان يجمع كامل امل CD يحتوي على: 

  املشروع بالكاملPDF 

  املشروع بالكاملword 

  شرائح 42 ااقصاهوفي حدود بور بوينت مثل (  برنامج عرض)عرض. 

  ملخص word صفحات 1-3الجزء النظري في. 

 

 
 
 :مناقشة املشاريع: ثانيا

يشكل القسم لجنة لكل فصل دراس ي مكونة من أعضاء هيئة التدريه مدرس ي املقرر، مهمتها متابعة سير 

 . الطلبة في املقرر ومن ثم حضور مناقشات الطالب ملشاريعها

 الذي يعكه مستوى الطالب ومشروعة من خالل على الطالب أن ييهئ نفسه للمناقشة والنقد بالشكل 

وإلاستفسارات، وغالبا مايكون موعد املناقشة في  حسن العرض وجودة املناقشة وإلاجابة على ألاسئلة

 :املتطلبات العامة للجامعة، وعلى الطالب ان يقوم بالتاليأسبوع اختبارات 

  اعداد عرض تقدمية مللخص املشروع، على برنامج(PowerPoint )وسيط متنقل او ماشابه وحفظ على (

CD  )  شرحة 15او فالش، والا تزيد عدد الشرئح عن . 

  دقيقة تقسم بين مجموعة العمل أن وجدت 15العرض ملدة. 

  توزيع مهمة عرض نتائج املشروع بين فريق العمل:مناقشة نتائج املشروع.  

 

 عليها املشروع من لجنة املناقشة حيث يرصد كل التي حصل ن درجة املشروع متوسط الدرجات ستكو 



13 
 

 3إذا حضر عدد : مثال ( ، ثم تجمع تلك الدرجات وتقسم على عدد اعضاء اللجنة ( 40)درجة من عضو 

، ليصبح املجموع درجة( 37)درجة، العضو الثالث ( 35)درجة ، العضو الثاني ( 30)واعطى العضو الاول 

 .30لصبيح اجمالي درجة الشروع درجة  3درجة  تقسم على ( 102)

 

 :تثمار مشروع التخرجفرص اس:الوحدة السادسة

 

 يفية الاستفادة من مشروعات التخرجك
 

عرض في الجامعات ويحضرها املستثمرون ورجال ألاعمال من أجل استثمار وتنفيذ املعارض والندوات التي  -
ُ
ت

مشروع تخرج نظم  للشركات الكبرى والربح من مشروع تخرج نظم معلومات إمكانية تقديم -. هذه املشاريع

  إمكانية الحصول على وظائف داخل هذه الشركاتمعلومات، مع 

 

مشروع تخرج نظم  نشر ألابحاث والدراسات النظرية للمشروع في الصحف واملجالت الدورية كي يحصل  -

قترحات الهامة أيضا لالستفادة من -. على الدعاية الالزمة معلومات
ُ
أن يقوم الطالب  تخرجالمشروع  ومن امل

تنمية الابتكار التابع ألكاديمية البحث العلمي حتى يمكنهم بعد ذلك من تقديم براءة بتقديم أفكارهم لجهاز 

 .اختراع، ويقوم هذا الجهاز بمساعدة الطالب على صنع نموذج نصف صناعي ملشروعهم

 


