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                                                                المقدمة

وع التخرج هو أحد متطلبات  وتنفيذ  تصميم حيث يمكن الطالب من برامج كلية تكنولوجيا المعلوماتمشر

وع يقوم الط . حلول لمسائل متعلقة بالبيئة المتوقع ان يعمل فيها الطالب بعد التخرج  البوخالل المشر

ي لمعارف والمهارات العلمية والمهنية بتطبيق ا
نامج  تعلمها  التر وذلك  كاديمي ال خالل المقررات المكونة للتر

اف أحد أعضاء هيئة ي الكلية التدريس تحت إشر
 . ف 

وع ان وعلم نظم المعلومات الحاسوبية ، علم الحاسوبيساعد خري    ج برامج  يتوقع من مخرجات المشر

ضل. جديدة أف وتطوير منتجاتتحليل، تصميم  اكتساب القدرة عىلعىل / الذكاء االصطناعي  الحاسوب

وعيهدف   المنتجات الموجودة أو اكتشاف العيوب إىل اكتشاف وتطوير أفضل للتقنيات أو تحسي    المشر

ي المنتج 
  الموجود عند المستخدم. والنواقص ف 

ي  يقسم العمل
وع  ف  وع التخرج عىل فصلي   يبدأ بمقرر مشر ط استكمال  التخرج الولمشر ساعة من  90بشر

نامج  اح لحل مشكلة أو بناء نظام،الخطة الدراسية للتر أدبيات  واستعراض يقوم خالله الطالب بتقديم اقتر

ة بهذه المهمة. كما يتم تحديد المنهجي الموضوع )العمال السابقة(، والقضايا النظرية والعملية المرتبطة

امجالمطلوب اتباعها لتنفيذ الحل والجهزة و  ي التصميم والتنفيذ، وتحدي التر
ي ستستخدم ف 

د والدوات التر

ح، ويتم تقديم  النقاط المرجعية والمعايت   وثيق تالالزمة لعملية التقويم واالختبار للنموذج الوىلي للحل المقتر

وع  وع يحتوي أيضا عىل تصميم المشر ي ونموذج مفصل لمتطلبات المشر
 للشاشات.  مبدئ 

وع  ي يتم إكمال المشر
وع  ف  ي التخرج مقرر مشر

وع  الثائ  ي مشر
يطة النجاح ف  قوم الطالب حيث ي التخرج الولشر

حوتنفيذ )برمجة( ابتنفيذ انشطة المنهجية  ي  لحل المقتر
وع الول وعرض نتائج التنفيذ  ف   . تقويمهو  المشر

وع التخرج  ي الكلية بإعداد لهمية مقرر مشر
بط لض اإلرشاديالدليل  هذا  قامت لجنة مشاري    ع التخرج ف 

وع بشكل جيد  ولضمان إنجاز عملية إدارة المقرر  ي تشمل الطالب  بمشاركةومنظم  المشر
جميع العنارص التر

وع بالجودة المطلوبة  ف ولجنة المشاري    ع وذلك لتخري    ج نتائج المشر ي والمشر
 .لمطلوبةا تحقق الهداف التر
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وع التخرج    أهداف مشر

ي أحد مجاالت 
وع التخرج هو تطبيق عمىلي لحل مشكلة حقيقة ف 

مراحل  ويشملالمعلومات تكنولوجيا مشر

وع التخرج اخت معدات تخطيط وتصميم وتنفيذ واختبار لنظام يشمل برمجيات أو  بارا حاسب. كما يمثل مشر

 للطالب إذ يكشف عن قدراته
ً
ي تحليل المشاكل وابتكار حلول جديدة لها وت حقيقيا

ارف طبيق المعف 

ي 
ي ظل توفت  النصح واإلرشاد من والمهارات التر

امج االكاديمية ف   اكتسبها من خالل دراسة مقررات التر

وع.  ف عىل المشر  المشر

وع التخرج تجربة فعلية هامة للطالب تكون مقدمة الب للحياة العملية له بعد التخرج إذ يعتمد الط يقدم مشر

اته  وع عىل ختر ي عمل المشر
وع التخرج  وإبداعهف  . وتشمل أهم أهداف مقرر مشر

ً
 كبت  ا

ً
ي اعتمادا

 :اآلئر

 عىل تطبيق معارفه وقدراته العلمية والمهنية . 1
ً
لية والبحثية والتحلي التأكد من أن الطالب الخري    ج قادرا

 .ومهارات االتصال

ي دورة المنتج الكاملة من ال . 2
اسيات أس طبيقوذلك بت بداية إىل اختبار النموذج الوىلي المشاركة ف 

ي بشكل خالق ونقدي. 
مجيات لحل مشاكل العالم الحقيقر  هندسة التر

 استخدام الدوات والتقنيات الحديثة إلنتاج أنظمة جديدة.  . 3

ي بعض  زمالئه إعطاء فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه وتنفيذ ذلك عىل ارض الواقع والتفاعل مع . 4
وف 

جمة متطلبات مع العمالء لالحاالت  وعتر  إىل قيود عملية.  المشر

 بالعمل . 5
ً
 .إعطاء الطالب فرصة لتطبيق أخالقيات المهنة قبل التحاقه فعليا

 .تنمية مهارة العمل ضمن فريق . 6

ي المجال وذلك بتنمية مهارات . 7
 . البحث العلمي لديه تأهيل الطالب لمواصلة الدراسات العليا ف 

وعه امام ل . 8 ي عرض ومناقشة والدفاع عن مشر
جنة محكمة باإلضافة اىل مهارة تنمية مهارة الطالب ف 

وع بشكل علمي مفصل.   توثيق المشر
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وع التخرج  حات ومجموعات مشر  مقتر

وع التخرج  تنقسم وع التخرج  1مشاري    ع التخرج إىل فصلي   دراسيي   تحت اسم مشر . يتم  2ومشر عىل التواىلي

ي الخطط الدراسية 
ين  بحيثتميت   هذه المقررات بشكل واضح ف  ي الفصلي   الخت 

 لدراسة. لسيتم أخذها ف 

ي  يركز 
وعف  اح الحل والعمل الذي يتعي   القيام  1التخرج  مشر

ي يجب معالجتها واقتر
عىل تحديد المشكلة التر

ي 
وع تخرج به ف  وع التخرج .  2مشر ي مشر

وع مطلوب ف   . 1كما ان نموذجا اوليا للمشر

وع تخرج  حتر  وع تخرج عليه ان  2يتمكن الطالب من اخذ مشر ، بينما يحتاج الطالب 1يجتاز أوال مشر

وع  90الجتياز  ي خطته الدراسية قبل تسجيل مشر
ي له  1ساعة معتمدة ف 

ساعة أو أقل عىل  42)أي تبقر

 . التخرج

وع تخرج  ي مشر
ي الكلية بتوزي    ع الطالب المسجلي   ف 

إىل مجموعات ال تتجاوز  1تقوم لجنة مشاري    ع التخرج ف 

فا عىل كل مجموعة واإلعالن عنهم. بعد ذلك يتعي   أربعة طالب، ثم تقوم  بتعيي   عضو هيئة تدريس مشر

وع  اح عنوان المشر ي غضون أسبوع من اإلعالن لالتفاق عىل اقتر
ف المعي   له ف  عىل كل فريق زيارة المشر

 ووقت أسبوعي لالجتماع. 

ا طر  وع التخرج: يقتان القتر  ح عنوان مشر

حات لطرح أعضاء هيئة التدريس •  .  تخرج مشاري    عمقتر  خالل السبوع الول من الفصل الدراسي

 • . وع من قبل مجموعة من الطالب خالل السبوع الول من الفصل الدراسي اح مشر  اقتر

ي الكلية تقوم • 
حة. لجنة مشاري    ع التخرج ف   بتقييم المشاري    ع المقتر

وط( قواعد  حات  )شر  : مشاري    ع التخرجقبول مقتر

وع التخرجيجب أن يكون •  ا مشر ة فصلي   دراسيي   وموارد قابل للتطبيق و مجديً
 معتدل-دةمحدو )خالل فتر

 المعلومات.  تكنولوجيا ( وله عالقة بمجاالت -لربعة طالب

ي أن يؤخذ • 
وع التخرجال ينبغ  ا دون القيام بأي تطوير.  مشر

ً
 من فكرة موجودة مسبق

وع التخرجيجب عىل •  ال العمل السابق الذي توقف عند أو إكم جديدة،تقديم حلول لمشاكل واقعية  مشر

 الموجودة. أو تقديم حلول أفضل للمشاكل  معينة،حدود 
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وع التخرج  ي مشر
 واجبات الطالب ف 

وع تخرج   1واجبات تتعلق بمشر

  وع لمدة  لجنة مشاري    ع التخرج المعلن عنها عىل الطالب حضور اجتماعات ف المشر ومقابلة مشر

ي السبوع.  20
 دقيقة عىل القل ف 

  .تحديد موضوع المشكلة 

 ودراسة مواصفاتلألعمال السابقة  ع والمعلومات الالزمة إلجراء مسحعىل الطالب جمع المراج  /

ح  . متطلبات النظام المقتر

  .وع اح وتصميم حلول لمشكلة المشر  عىل الطالب اقتر

  ي لنشطة
ي سيتم استخدامها والجدول الزمت 

حة والدوات التر وعتحديد المنهجية المقتر  . المشر

 ( ي
ية ليتم باعتماد يجب عىل الطالب إعداد تقرير فت  وع التخرج( باللغة اإلنجلت   نموذج توثيق مشر

ف،اعتماده من قبل  و أ مشاري    ع التخرج )رئيس لجنة مشاري    ع التخرج(وتسليم نسخ إىل منسق  المشر

 أعضاء لجنة المناقشة. يجب أن يحتوي التقرير عىل

o   وع المقتر  ح. أهداف وملخص المشر

o  :وع  مواصفات ومتطلبات المشر

  ي
وع. الجدول الزمت   النجاز أنشطة المشر

  ي
اع / جهات االتصال الشخصية العمال السابقةأبحاث شاملة ف   / براءات االختر

) ي من أجل فهم  )مستخدمي النظام المحتملي  
باإلضافة إىل جلسات العصف الذهت 

 وتحديد الهداف وحجم نطاق العمل بشكل صحيح. 

 وع / المنتج. والمتطلبات لمواصفات ا  الولية للمشر

o  :تصميم النظام 

  ي الحلول الممكنة
ي  التر وع تلتر  مواصفات المشر

  ي الذي
وع باستخدام رسم تخطيطي للمفهوم النهائ  ح الجزاء الولية للمشر يشر

وع  ي نموذج توثيق مشر
الدوات االزمة )قائمة المخططات المطلوبة المذكورة ف 

 التخرج(. 

 تعريفات النظم الفرعية 

o ي لموذج ن
 لنظام. المبدئ 

  وع تخرج عىل الطالب إعداد عرض تقديمي ومناقشة ي الموعد المقرر  1مشر
)أسبوع  والمعلن عنهف 

ات(  . االمتحانات النهائية للمختتر
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وع تخرج   2واجبات تتعلق بمشر

    ي السبوع )بحد أدئ
فك مرة واحدة عىل القل ف   دقيقة( 40االجتماع مع مشر

 االعالنات متابعة  . في   خالل السبوعي   الولي   من الفصل الدراسي ي المشر
 عن تغيت  محتمل ف 

  .ف عىل العمل وأي وثائق يتم تقديمها  يجب عىل الفريق الحصول عىل موافقة المشر

  ي بداية
وع تخرج ف  وع تخرج ىل تصحيح حلول التصميم عاحرص  2مشر الجانب ببدء الو ( 1)مشر

ي من الفصل الدراسي حتر 
وع بحلول السبوع الثائ  ي  النظام من إكمال تنفيذ  تتمكنالعمىلي من المشر

ف 

 . الوقت المحدد 

  وع التخرج عىل الطالب ي عن مشر
ية،باللغة  2إعداد تقرير نهائ  ا لإلرشادات والصيغة  اإلنجلت  

ً
وفق

ي 
وع التخرج. يجب أن يحتوي توثيق  نموذج الواردة ف   عىل:  الملفمشر

o  وع تخرج  بعد اجراء التعديالت المطلوبة فيه.  1توثيق مشر

o )مجة  تفاصيل التنفيذ )التر

o  .االختبار والتقييم 

o  .الخالصة 

   ي مع قرص مضغوطورقية تسليم ثالث نسخ
ومصدر يتضمن الوثائق  (CD) من التقرير النهائ 

نامج  أو أعضاء لجنة المناقشة. يجب أن مشاري    ع التخرج )رئيس لجنة مشاري    ع التخرج(منسق إىل  التر

 يكون التقديم قبل أسبوع واحد من بدء جدولة المناقشة. 

 وع التخرج بعد أسبوع االمتحان  تايجب عىل الطالب إعداد عرض تقديمي ومناقشة تقرير مشر

 لجنة المناقشة.  أعضاءوبحضور النهائية كما هو معلن عنه من الكلية 

  ي قدمتها اللجنة وتقديم
وع يجب عىل الطالب تصحيح الخطاء والمالحظات التر بعد مناقشة المشر

ف. يجب أن  به و  القرص المضغوط المرفقتحتوي عىل النسخة النهائية للمنسق بعد موافقة المشر

نامج + التوثيق)  (التر
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وع التخرج ف عىل مشر  مسؤوليات المشر

وع طوال الوقت من خالل توفت   ي توجيه فريق المشر
ف ف  بوعي وعقد اجتماع أس ،النصحيتمثل دور المشر

ي مسارهم  الفنية،وتقديم المساعدة  أسبوعية،وتحديد أهداف  منتظم،
،اوالتأكد من بقاء الطالب ف   لدراسي

ي التخفيف من 
 الفريق. بي   أعضاء مشاكل الوالمساعدة ف 

ي فيما يىلي قائمة 
ف مراعاتها ف  ي يجب عىل المشر

وع تخرج  بالمهام التر  : 2و 1مشر

 اإلرشادات والتوجيهات الالزمة  تحديد مواعيد أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشاري    ع مع الطالب وتقديم

ي حسب
ي جدول زمت 

 .الساعات المطلوبة لكل مجموعه لهم واثبات ذلك ف 

  ي الخطة العملية
وع والتأكد من أنمتابعة تنفيذ المراحل المبينة ف  العمل أنجز بمجهود  للمشر

ي شخصي للطالب  ي حالة ثبوت عكس  وإشعار رئيس القسم والمنسق كتائر
 ذلك. ف 

  وع ات جوهرية تحدث عىل المشر  .إبالغ المنسق بأي تغيت 

 وع ر أسبوعي رفع تقري ي مراحل تنفيذ المشر
( )االو  اىل منسق المشاري    ع عن تقدم الطالب ف  ل او الثائ 

 . عداده للمناقشةومدى است

  وع التخرج. درجة  25حضور المناقشة وتقييم الطالب من  حسب تعليمات توزي    ع عالمات مشر

 ات المطلوبة من  .اللجنة متابعة مالحظات لجنة المناقشة والتأكد من تنفيذ التغت 

 تسليم الدرجات النهائية إىل رئيس القسم للمصادقة عليها. 

ي الكلية التخرج مشاري    عمسؤوليات لجنة 
 ف 

وع التخرج  تتلخص  : مهام لجنة مشر  كما يىلي

 تعيي   فرق المشاري    ع من الطالب.  . 1

في   لفرق الطالب.  . 2  تعيي   أعضاء هيئة التدريس كمشر

ات تعريفية  . 3 ي تنظيم محارص 
وع التخرج ف   و تعليم طرق بداية الفصل عن أهمية وطريقة عمل مشر

ي و التعريف بطرق ادارة المشاري    ع و كتابة خطط العمل  البحث وجمع المعلومات للقيام بالمسح أدئر

 و اخالقيات البحث و التوثيق.  باإلضافة اىل كيفية تحسي   مهارات االتصال

. جمع والموافقة عىل  . 4 في   وع من المشر اح المشر  اقتر

في   و تابعة م . 5 فجمع التقارير واستمارات تقييم المشر  . المشر

ي  وضع جدول . 6
 والقاعات.  وتوزي    ع اللجانلتحكيم المشاري    ع زمت 

 نماذج تقييم لجنة التحكيم.  جمع . 7

 لالعتمادها.  وارسالها للقسمالعالمات تحضت   . 8

وع التخرج لف أتت ي الكلية التخرج مشاري    علجنة  منأعضاء هيئة التدريس من لجنة تحكيم مشر
 . ف 
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وع تقييم   رجالتخ مشر

ف قبل مدة من يجب عىل الطالب مناقشة النتائج وا تتم المناقشة  .الرسمية المناقشةموعد لتقرير مع المشر

ف ولجنة  ي الساعة والموعد المحدد للطالب أمام المشر
يتوقع من الطالب تحضت  عرض  ،المناقشةف 

وع   للمناقشة.  واالستعداد مسبقا للمشر

وع بصوره مستقلة بناء عىل عدة طرق  وتوزع أكتر من جهة  ومن قبليتم تقييم الطالب المشاركي   بالمشر

 : التاىلي وتحسب النتيجة عىل النحو  الدرجات

وع تخرج توزي    ع  معايت    : 1عالمات مشر

 75%  و من لجنة التحكيم  مقيمةمن العالمات :  موزعة عىل النحو التاىلي

o  40% للتوثيق . 

o 15% لعرض التقديمي ل 

o 20%  .وع  للفهم العام للمطلوب من المشر

 25%  ف.  مقيمةمن الدرجات  من قبل المشر

وع تخرج توزي    ع  معايت    : 2عالمات مشر

 80%  و من لجنة التحكيم  مقيمةمن العالمات :  موزعة عىل النحو التاىلي

o 10% للتوثيق . 

o 30%  (طلباتالمت واستيفاء جميعخطاء ال  والخلو منالتصميم  التنفيذ، يشمل: )للتنفيذ 

o 15%  (والشاشاتلقواعد البيانات والتحقق )الفحص 

o 10%  للعرض التقديمي 

o 15%  وعللفهم العام  . للمشر

 20%  ف.  مقيمةمن الدرجات انجاز  المبادرة،النشاط و  ،حضور االجتماعات تشمل: ) من قبل المشر

ي الوقت المحدد و  المطلوب،
ام ف   ( تتعديل المالحظا عىل التجاوبااللتر 

 


