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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 افتتاحية  كلمة

..  إ الطالبة  ابنيت   .. الطالب  بكم يف  بين  الكهرابئ  برانمج مرحباً  اهلندسة    والتحكم   يةاهلندسة   -بشربابكلية 
العصر الذي نعيش فيه حتيط بنا منتجات "اهلندسة الكهرابئية  وخدماهتا من كل جانب.   ا. يف هذ بنهاجامعة  

ووسا اإللكرتونية  واألجهزة   ، واملكاتب  املنازل  يف  هبا  نستمتع  اليت  املختلفة، الطاقة  األنظمة  داخل  التحكم  ئط 
ات وشبكاهتا ، واإلنرتنت نظمة التصنيع واإلنتاج ، وكذلك أنظمة االتصاالت وااللكرتونيداخل السيارة والطائرة وأ

،  كل هذه األنظمة، وتطبيقاهتا يف اجملاالت املختلفة هي أجزاء من ختصص اهلندسة الكهرابئية. انطالقاً مما سبق 
إن أمهية  الكهرابئيةاهل  برانمج شاء  أتيت  املعت  ندسة  الساعات  بنظام  يسعى    مدةوالتحكم  تقدمي   الربانمجحيث  إىل 

تعليمية  من انحيةهت  ةمتميز   خدمة  العامل  يشهدها  اليت  والتقنية  العلمية  للمتغريات  ، وابالستجابة  تم ابالستجابة 
القتحام   هطالبوالتحكم  اهلندسة الكهرابئية    برانمج ملتطلبات اجملتمع احمللي يف هذا اجملال من انحية أخرى. ويهيئ  

)مالصنااجملال   األساسية عي  والصناعات  املختلفة  والصناعات  الطاقة  توليد  وحمطات  االتصاالت  نظم  ثل 
احلكومية.  اجلهات  يف  والعمل  والتصنيع(  واملقاوالت  االستشارات  )مثل  املستقلة  واملهن  العسكرية(  والصناعات 

واجلهد   القوى الكهرابئيةسة  بفروع عديدة مثل هند   يةئعداد مهندسني يف اهلندسة الكهرابإب  ج انم رب الوأيضا يقوم  
وحيرص ، مؤهلني لتصميم وتطوير وصيانة وإدارة أنظمة عديدة هبذه اجملاالت.  ونظم التحريك  التحكم  نظمو العايل  

 األكادميية مبا يتوافق وحاجة سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية.  مقرراتهعلى تطوير   الربانمج
ج آمل أن مات واخلطوط العريضة فيما خيص مشاريع التخر وهذا الدليل اإلرشادي حيتوي على بعض التعلي

 . متمنيا التوفيق والنجاح للجميع   جتد فيه بعضا من املتعة والفائدة . 
 

 ابئية والتحكم فريق جودة برانمج اهلندسة الكهر 
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 : والتحكم  ابئيةاهلندسة الكهر   بربانمج التعريف    -1

الكهرابئية    ج برانم  أنشئ الوزاري رقم  والتحكم  اهلندسة  القرار  . ويهدف 2017يوليو    22بتاريخ    907مبوجب 
إىل ختريج مهندسني كهرابئيني قادرين على تعزيز التطور اإلمنائي السريع الذي   والتحكم  اهلندسة الكهرابئية  برانمج

احلتشهده   اهلندسة  .  بيبةمصران  اجلامعية يف  الدرجة  استخدام  أو مواصلة   كهرابئيةلاوميكن  لاللتحاق بعمل حر 
 العليا يف اجملال اهلندسي.  اتالدراس

 

حيث يسعى   والتحكم بنظام الساعات املعتمدة  هلندسة الكهرابئيةا  برانمجانطالقاً مما سبق أتيت أمهية إنشاء  
تق  الربانمج يشه إىل  اليت  والتقنية  العلمية  للمتغريات  ابالستجابة  يهتم  متميز  برانمج  انحية، دمي  من  العامل  دها 

 ال من انحية أخرى. وابالستجابة ملتطلبات اجملتمع احمللي يف هذا اجمل

 
 :ؤيةالر 

أن يكون رائداً يف التعليم وخدمة اجملتمع يف جمال اهلندسة يتطلع برانمج اهلندسة الكهرابئية والتحكم  " 
كما يتطلع الربانمج إىل أن حيتل املرتبة األوىل بني مجيع برامج اهلندسة الكهرابئية يف الكهرابئية والتحكم.  

 ". منطقة الشرق األوسط

 :الرسالة
من خالل ختريج كوادر هندسية  ةمتميز خدمة تعليمة   بتقدمي  اهلندسة الكهرابئية والتحكم يلتزم برانمج  " 

 اإلبتكار ورايدة األعمال نشر ثقافة  يف  يسهم مما    إجراء دراسات حبثيةو   املنافسة حملياً وإقليمياً قادرة على  
 ".املسئولية اجملتمعيةو 

 
 :والتحكم  اهلندسة الكهرابئية  برانمجأهداف    -2

 التالية:النقاط  يف    والتحكم  ئيةاهلندسة الكهراب  برانمج تتلخص أهداف  
الكهرابئية والتحكم لضما  • العاملية يف جمال اهلندسة  املقاييس  ن مسايرة تقدمي منهج أكادميي متميز وفق 

 ، املعاصرة يف جمال التخصص   العلمية  القضاي   والتعرف على   املستمرالتطور  

يدعم   مماالتكنولوجية والعمل يف اجملتمعات املختلفة    املستجداتالتعامل مع  توجيه الطالب إىل كيفية   •
 ، وريدة األعمال االبتكار  قدراهتم على

لتأالطالب    تزويد  • العلوم اهلندسية والريضيات  الكهرابئية والتحكم    أساسياتصيل فهم  أبسس  اهلندسة 
 ، تاجملاال  تلك املضي قدماً لعمل دراسات متقدمة يف  و 

العامل   أتهيل • اإلقليمي خاصة  املستوى  على  أيضا  ولكن  احمللية  األسواق  فقط يف  ليس  للعمل  اخلرجيني 
 ، مبا حيقق النمو اإلقتصادي  إفريقياو العريب  
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، حبيث يتم  ة واإلجتماعيةاملهنية واألخالقي  ع مراعاة اجلوانبم  ماعي تطوير مهارات التواصل والعمل اجل •
 تعلم مدى احلياة، تحمل املسئولية والإعداد اخلرجيني ل

 تصميم أنظمة توليد طاقة كهرابئية معتمدة على املصادر اجلديدة واملتجددة اكساب الطالب القدرة على   •
 .للحفاظ على الطاقة  ألمثل األسلوب اووضع    وكيفية تركيبها يف املناطق النائية

أنظمة    إعداد • للعمل يف جمال  الروبواتت    التحكممهندس مؤهل  التقنيات يف وجمال  واستخدام أحدث 
  تلك اجملاالت. 

 
 :والتحكم  اهلندسة الكهرابئية  برانمجيف    مشروع التخرج   -3

ة حقيقية يف أي جمال و فكرة معينة هتدف حلل مشكل ه  والتحكم  اهلندسة الكهرابئية  مجبربانمشروع التخرج  
و أن يكون أسلوب احلل مبتكر يتبع ذلك ختطيط سليم أمع مراعاة أن تكون الفكرة جديدة    الربانمج من جماالت  

اجلهد  و  وللوقت  قدرات  .للقدرات  يكشف عن  إذ  للطالب  اختبارا حقيقيا  التخرج  ميثل مشروع  حتليل   هكما  يف 
اليت أمت دراستها قبل التخصصات  ستخدام إحدى  اب  م مشروع عن طريق تصميحلول جديدة هلا    راملشاكل وابتكا

له بعد رج جتربة فعلية هامة للطالب تكون مقدمة للحياة العملية ويقدم مشروع التخ،  الوصول ملادة مشروع التخرج
 او لتسهيل أمور الطلبة ليقدماملهم  وكان من    . التخرج إذ يعتمد الطالب يف عمل املشروع على إبداعه اعتمادا كليا

يقوم الطالب بتقدمي املادة   ( 1مشروع ) ففي   .دراسينيفصلني  مشروعا متميزا ومتقن أن يقسم مشروع التخرج على  
 . املادة العملية للمشروع    الطالب  يقدم   ( 2يف مشروع )و النظرية من املشروع  

 
 مشروع التخرج: أهداف   -4

مش  تطبيقويهدف  على  قادراً  الطالب  أن  من  التأكد  إىل  التخرج  عليها خالل اليت حص  اجلدارات   روع  ل 
النصح واإلر اجلامعية يف ظ   تهدراس توفري  التخرج و  ل  املشرف على مشاريع  جمموعة من جيب على كل  شاد من 

أن  الطلبة   املشاريع  ترى جلنة  مل  ما  مستقل  طالب مشروع مستقلقدم  ي تقدمي مشروع   أننستطيع  عموما  و   كل 
 -: مشروع التخرج يف ما يلي  أهداف نلخص 
 .يةقدراته الكتابية واخلطابية والبحثية والتنظيمو   معارفه كد من أن الطالب اخلريج قادراً على استخدام تأال .1
 رض الواقع. أإعطاء فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه وتنفيذ ذلك على   .2
 . ملهنة قبل التحاقه فعلياً ابلعملة لتطبيق أخالقيات اإعطاء الطالب فرص .3

  اهلندسة الكهرابئيةرجه على أي جمال من جماالت  وحيق للطالب أن يطبق مشروع خت
 

 اختيار مشاريع التخرجعامة يف   شروط  -5
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ملشروع التخرج أن يصبح لديه تصور وطريقة صحيحة يف اختيار   ى املتطلبات السابقة هنأجيب على كل طالب  
ختيار مشروع التخرج وم ابن يقأوهنا جيب على كل طالب   الربانمجلغالبية مواد هنائه إمشروع التخرج وخاصة بعد  

 سس التالية : وفق األ
كانية تطبيق  إمقدميه حبيث يقدم حلول واقعية وفعلية مع  ن خيتار الطالب موضوع املشروع الذي يريد تأ .1

 املشروع يف احلياة العملية . 
املوجود  .2 املناسبة للمشاكل  املعلومات واملالحظات  العملية ومجع  الطالب ابالخنراط ابحلياة  يقوم  أو أن  ة 

 املواضيع اليت هي حباجة للتطوير.
مسودة( عن املوضوع املختار قبل البدء يف تنفيذ أن يكون لدى الطالب معلومات نظرية كافية وموثقة )ك .3

 املشروع . 
 . جيب أن توضع خطة زمنية ومفصلة ملراحل إجناز املشروع .4
األول  .5 املوضوع مبا خيدم  و أن يضع  اختيار  الكهراب  برانمج يت يف  الكلية وحماولة   والتحكم  ئيةاهلندسة  يف 

 من أفكار واقرتاحات.  الربانمج الطالب ترك بصمة هامة له يف  
 .   األستاذ املشرف متخصص يف جمال املشرع الذي اختاره الطالب   يفضل أن يكون  .6

 
 مشاريع التخرج   آليات توزيع  -6
)وفق   عضو هيئة تدريسمشاريع للتخرج على حسب ختصص كل    ابلربانمجيقرتح أعضاء هيئة التدريس   )أ(

 ملخص لكل مشروع. حبيث تشمل على    ( 1النموذج رقم 
 للموافقة عليها.   مع املختصني من املمكن أن يقرتح الطالب مشاريع للتخرج ويتم مناقشتها  )ب(
الختيار اثنني منها على احلد األقصى وترسل يف األسبوع األول  للطالب    اريعيتم اإلعالن عن هذه املش )ج( 

 لدراستها.   ابلربانمجبات إىل جلنة املشاريع  هذه الرغ
تعلن النتيجة املعدل الرتاكمي ورغبة األستاذ  و بناًء على رغبة الطالب  و تدرس جلنة املشاريع هذه الرغبات   )د(

 يف األسبوع الثاين. 
 ميكن أن خيتاروا مشاريع أخرى األوىل    الطالب الذين مل تتحقق رغباهتم )ه( 

 
 لتخرج قواعد قبول مشاريع ا  -7

 .أن يكون املشروع قابل للتطبيق العملي وأن ال يعتمد على أمور ومهية غري قابلة للتطبيق •
 . مسبقا دون القيام أبي تطوير عليهاأن ال يكون املشروع مأخوذ من فكرة موجودة   •
إعداد  • مراحل  من  اكتسبها  اليت  اخلربة  من  واالستفادة  بنفسه  ينفذه  مشروع  بتقدمي  الطالب  يقوم  أن 

 روع. املش
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 أفكار جديدة. أن يقدم املشروع •
 سابق مت التوقف عن العمل فيه عند حدود معينة.أن يكمل املشروع مشروع   •
 موجودة مسبقا.   أن يقدم املشروع حلول ملشاكل •
 وأخالقيات املهنة.عادات وقيم اجملتمع  و أن حيرتم املشروع القيم واألخالق   •
 ل البدء ابملشروع . جيب على الطالب أن أيخذ املوافقة من املشرف قب •
الواحد   • است  طالب   مخسأن ال يتجاوز عدد الطالب املشرتكني يف املشروع  يوافق  إال يف حاالت  ثنائية 

 عليها األستاذ املشرف على املشروع وجلنة املشاريع . 
 . يتم تقييم املشاريع املقرتحة من قبل جلنة املشاريع ويقوم الطالب مبراجعة منسق اللجنة ملعرفة النتيجة   •
يف حالة القبول يبدأ الطالب العمل مباشرة مع املشرف أما يف حالة الرفض فعلى الطالب إعادة تقدمي  •

 روع مقرتح مرة أخرى للجنة املشاريع . مش
 

 األطراف الرئيسية يف املشاريع   -8
 نها. جناز املشروع بشكل جيد ، جيب حتديد األطراف املعنية بتنفيذ املشروع ومسؤوليات كل واحد مإ لضمان  

 الطالب :   8-1
املسؤوليات واملهام نوجزها  يعترب الطالب الطرف الرئيس واملسئول األول عن تنفيذ املشروع وترتتب عليه مجلة من  

 كما يلي: 
 مسئوليات عامة: )أ(  

يعترب مشروع التخرج مبثابة مقررين دراسيني يتعني على الطالب اجتيازمها. وينجز اجلزء األول خالل  •
 . من املسار اجلامعي للطالب  العاشرواآلخر خالل الفصل الدراسي    التاسع الفصل الدراسي  

خالل   • من  أو  الصيفي  التدريب  خالل  به  خاص  خترج  مشروع  يف  والتفكري  البحث  الطالب  على 
للمستوى   وصوله  قبل  احلكومية  الدوائر  أو  اخلاصة  ابملؤسسات  املقرتحات   التاسعاالتصال  وتقدمي 

ن هناك مشاريع داخلية يقرتحها أعضاء ومناقشتهم هبا؛ مع العلم أ   الربانمجة  للجنة املشاريع /أو أساتذ
 ابلربانمج. هيئة التدريس  

ثبوت عكس ذلك  • بنفسه ويف حالة  اجنازه  الطالب  التخرج عمال شخصيا جيب على  يعترب مشروع 
 ية املتعلقة ابلغش. فسيعاقب الطالب طبقا للوائح اجلامع

ناقشة ومتابعة سري العمل وجيب حول مواعيد للقاءات أسبوعية ملعلى الطالب االتفاق مع املشرف   •
 عليه االلتزام هبذه املواعيد. وعدم التزامه هبا يعترب غيااب يعامل به حسب اللوائح املنظمة. 
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 : ن املشروعع األول   ابملقرر )ب( مسئوليات تتعلق  
الواحد على   • املشروع  الطالب يف  منتظم    جمموعة  بشكل  دورية   شروعامل  ألستاذاحلضور  عروض  وإلقاء 

 شروع املحول  
مجع املراجع واملعلومات الالزمة إلجراء مسح أديب حول موضوع املشروع وفهمه جمموعة الطالب  على   •

 جيداً.
 يم حلول نظرية للمسألة املطروحة. اقرتاح وتصمجمموعة الطالب  بعد ذلك ينبغي على  •
وتسليم نسخة   يزية حول اجلزء األول من املشروعإعداد تقرير خمتصر ابللغة اإلجنلجمموعة الطالب  على   •

 . أبسبوعني  املناقشةمنه للمشرف على املشروع قبل موعد  
املشرف  تحنني تتضمن جلنة مم أمام   وعاالمتحاانت أبسب بعد موعد املشروع مناقشة جمموعة الطالب على   •

 . املشروع  على
 
 : ن املشروعع  ملقرر الثاينمسئوليات تتعلق اب(  ج)

الطجمموععلى   • أن ال الب  ة  النظرية على  احللول  استكمال تصميم  املشروع  من  الثاين  اجلزء  بداية  مع 
 م الث من الفصل الدراسي حىت يتسىن هليتأخر يف البدء يف اجلانب العملي من املشروع عن األسبوع الث

 . والقيام ابلتطويرات الالزمةالعملي     النموذجإكمال  
وتبني أهم النتائج اليت توصل هلا وتعليقها يف   مهرف مبشروعملصقات تعري  حتض جمموعة الطالب  على   •

املشاركة يف . ويعترب احلضور و االمتحاانت أبسبوع  بعدالعرض اجلماعي الذي تقيمه جلنة املشاريع قبل  
 .خترج متميزملعرفة أفضل مشروع    املشاريعهذا العرض إجباري على طالب  

النهائي حالتق  إعدادجمموعة الطالب  على   • التخرير  رج بشقيه األول والثاين ابللغة اإلجنليزية ول مشروع 
 . واليت ستأيت الحقاً وفقا للضوابط املوضحة يف الشروط الشكلية للمشروع  

 أبسبوعني:   املناقشةتسليم التايل للجنة املشاريع قبل موعد  الطالب  جمموعة  على    •
 ك" أو "تدبيس"(.وأن تكون جملدة )"سل  املمتحننينسخ من التقرير بعدد أعضاء جلنة   ▪
 . ةلكرتونية إنسخ ▪

موعد االمتحاانت أبسبوع واحد أمام جلنة للنقاش حتدد وفقا   بعدعلى الطالب مناقشة مشروع التخرج   •
 . الربانمجيت يضعها  للضوابط ال

املشروع   • مناقشة  تتم  أن  بعد  املشروع  من  النهائية  النسخة  األخطاء  ، تسلم  بتصحيح  الطالب   يقوم 
 ة املناقشة وتسلم النسخة األخرية كالتايل : متها جلنواملالحظات اليت قد

على أن تكون نسخة للمكتبة ونسخة للمشرف   املشاريع  للجنةثالث نسخ مغلفة تغليف فاخر   ➢
 . الربانمجملكتبة  ونسخة  
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 . وعاملشر كافة واثئق  يوضع داخل الغالف األخري وحيتوي على    مدمجيرفق مع كل نسخة قرص  ➢
 . للمشروعالنسخة النهائية  على    اف واملمتحننيالطالب وجلنة اإلشر   توقيع  •

 
 على املشروع  املشرف   8-2

واختريت من على املشاريع املسندة إليه مبا يف ذلك املشاريع اليت اقرتحها    عضو هيئة التدريسيشرف  بوجه عام،  
يذ  عملية تنفيس الثاين يفطرف الرئيعترب الو وأوكلت إليه.   )إن وجدت(   رف الطالب وتلك اليت اقرتحها الطالب ط 

 املشروع وترتتب عليه مجلة من املسؤوليات من بينها:
 حتديد مواعيد أسبوعية ملناقشة املشاريع مع الطالب وتقدمي اإلرشادات والتوجيهات الالزمة هلم. •
شخصي   يف اخلطة العملية للمشروع والتأكد من أن العمل أجنز مبجهود   متابعة تنفيذ املراحل املبينة •

 .رئيس جلنة املشاريع كتابيا يف حالة ثبوت عكس ذلكوإشعار    ،(2ج رقم ) وذ منحسب   للطالب
 حول تقدم الطالب يف رفع تقرير لرئيس جلنة املشاريع خالل األسبوع السادس من الفصل الدراسي   •

 مراحل تنفيذ املشروع. 
 (. 3حسب النموذج رقم )  درجة  60تقييم الطالب من   •
 حتدث على املشروع. يةهر يع أبي تغيريات جو إبالغ جلنة املشار  •
حول حالة املشروع )سيقدم للنقاش، سيؤجل أم سيعاد( بثالثة أسابيع    املناقشة رفع تقرير قبل موعد   •

 مع ذكر األسباب يف كل حالة.
 متابعة مالحظات جلنة املشاريع والتأكد من تنفيذ التغريات املطلوبة من اللجنة.  •

 ( 1)مشروع  مقرر   ىابإلشراف علاملكلف    8-3
القسط األكرب من   (1)  التخرج   مشروعمقرر    ابإلشراف علىاملكلف    عضو هيئة التدريس  يتحملص،  ه خاوبوج

ا ومتابعة  إلعملية  يف   الطالبشراف  الطالب  يساعد  ما  تقدمي كل  عليه  ويتعني  املشروع.  من  األول  اجلزء  يف 
 البحث خصوصا: 

 .يب حول مشاريعهمعلومات للقيام مبسح أدتعلم طرق البحث ومجع امل -أ
 لقاء لديهم من خالل تقدمي عروض دورية حول عملهم ومناقشتها بينهم.حتسني مهارات اإل -ب
 كتابة خطة العمل للبحث.  -ت

ملشروع حول سري العمل اب ويتعني عليه رفع تقرير لرئيس جلنة املشاريع خالل األسبوع السابع من الفصل الدراسي  
 معه.   الطالب وجتاوب  

 
 جلنة املشاريع  8-4
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التنسيق واملتابعة بصفة عامة. وميكن ملا  تعترب جلنة تتوىل مهمة  املشاريع. فهي  اجناز  شاريع طرفا مهما يف عملية 
 تلخيص مهامها يف ما يلي: 

 اإلشراف على مجع وانتقاء املشاريع.  •
 توزيع املشاريع على الطالب وحتديد املشرفني عليهم. •
 متابعة الطالب.  •
 . لطالبلتقييم العروض املعلقة اجلماعية  •
 ف على نقاش املشاريع واختيار املشاريع املتميزة. شرااإل •

 
 املشاريع  رئيس جلنة  8-5

 هو احملرك األساسي ملشاريع التخرج ومن أهم مهامه ما يلي : 
 شروع التخرج. عن أمهية وطريقة عمل م   إعطاء حماضرة تعريفية بداية الفصل •
لتدخل • حيتاج  أمر  حالة حدوث  اخلارجية يف  اجلهات  مع  مع ساع مل  ه التنسيق  التعاون  يف  الطالب  دة 

 اجلهة اليت ينفذ فيها حبثه.
 اإلعالن عن مواعيد االجتماع واملناقشات . •
 العمل كحلقة وصل بني الطالب واملشرف .  •
 املناقشة أبسبوع ملراجعتها وتقييمها.   عد مو  قبل  جلان املناقشة  املشاريع على  الطالب حول  توزيع تقارير •
 (. 3ى األعضاء قبل املناقشة حسب منوذج رقم )علتوزيع مناذج مناقشة املشاريع  •
 (. 4النموذج  رقم ) على جلان املمتحنني حسب   اقشة املشاريع مناذج من  ع توزي •
 ل طالب لك  حساب متوسط الدرجةو ( من جلان املمتحنني  4وذج رقم )استالم النم •
صدها يف ر و  املمتحنني  جلنةمن املشرف ومتوسط درجات    يها لرصد الدرجة النهائية بعد احلصول ع •

 (. 5النموذج رقم ) 
 . منسق الربانمج  منرصد الدرجة النهائية   اعتماد •
 إىل كل من :تسليم النسخة النهائية من املشاريع بعد تصحيحها ووضعها يف صورهتا النهائية   •

 نسخة للمشرف .  ➢
 الكلية .   نسخة ملكتبة ➢
 . ربانمجنسخة لل ➢

 النجاح والرسوب والتأجيل   -9
  النجاح:  9-1
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 .%60الطالب يف حالة حصوله علي نتيجة إمجالية يف كافة التقييمات ال تقل عن    يعلن جناح 
 

 الرسوب:   9-2
 يعترب الطالب راسبا يف إحدى احلاالت التالية: 

 . %60حصوله على نتيجة إمجالية أقل من   •
 شرف واملربرات اليت قدمها حول حالة الطالب . رأي امل  بناء على •
 للنقاش ويعلن رسوب الطالب مباشرة. ويف هذه احلالة ال ميرر املشروع   •

 
  التأجيل:   9-3

 ميكن أتجيل املشاريع يف احلاالت التالية: 
األوىل: • امل  احلالة  بطبيعة  تتعلق  احملدد ألسباب  الوقت  يف  املشروع  إهناء  من  الطالب  متكن  شروع عدم 

 راها املشرف وجيهة وتستحق التأجيل.وي
الثانية: • واق  احلالة  للنقاش  املشروع  أو تقدمي  التعديالت  بعض  إلجراء  إضافية  فرتة  النقاش  جلنة  رتاح 

أن  على  للتأجيل  املناسبة  املدة  احلالتني جيب حتديد  املشروع. ويف  انقصة يف  أجزاء  استكمال 
 ن الفصل الدراسي التايل. الثاين مأقصاه األسبوع   يناقش املشروع يف موعد 

صة تتعلق ابلطالب )صحية أو غريها(. ويف هذه استحالة إجناز املشروع بسبب ظروف خا احلالة الثالثة: •
للنظر يف حالة الطالب واملربرات اليت قدمها وأيخذ بعني االعتبار  الربامج احلالة يعرض املوضوع على جملس 

ت. وقد تصل مدة التأجيل فصال كامال حسب احلالة ض الوقرأي املشرف إن كان عمل مع الطالب لبع 
األنفة الذكر ال ترصد درجة للطالب ويعترب العمل غري مكتمل. وجيب األخذ  واملربرات.ويف احلاالت الثالثة

 بعني االعتبار عدم أتجيل املشروع ألكثر من مرة واحدة وإال يتحول التأجيل إىل رسوب. 
 

 طرق  مناقشة املشاريع  -10
 موعه من القوانني العامة ملناقشة مشاريع التخرج وهي : ناك جم ه

 ومراجعة املشرف على مشروعه قبل مدة من موعد املناقشة الرمسية .جيب على الطالب مناقشة   .1
تتم املناقشة يف الساعة و املوعد احملدد للطالب أمام املشرف واللجنة املشرفة وعدد من الطالب إن مسح  .2

 فة.املشر   بذلك املشرف واللجنة 
ملشروع لكل من يقدم الطالب جمموعه نسخ) حسب عدد املناقشني( من مشروعه قبل موعد مناقشة ا .3

 . منسق املشاريع على املشروع و    املشرف
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و من مث تبدأ املناقشة من   شروعاملدقيقة لتقدمي شرح تفصيلي عن    30  جمموعة الطالب ابملشروع مينح   .4
 . واحدة  ساعة  عن  للمشروع اقشة  وز مدة املنقبل املشرف واللجنة املشرفة على أن ال تتجا 

 
 طرق تقيم املشاريع   -11

 شروع أبن يؤخذ بعني االعتبار عدة أمور توزع على أساسها الدرجات: يتم تقيم امل
تقييم  ( ويسمح للمشرف  3من الدرجة املستحقة من قبل املشرف حسب منوذج رقم )  % 50يتم إعطاء   •

 خاص لكل طالب يف اجملموعة.
 حنني تللمويسمح  (.4حسب منوذج رقم )  املمتحنني جلنة  الدرجة املستحقة من قبل من    % 50يتم إعطاء  •

 تقييم خاص لكل طالب يف اجملموعة. 
النماذج من   املشاريع جبمع  املشرف   حساب و   املمتحننييقوم منسق  متوسط درجاهتم وإضافتها لدرجة 

 (.5منوذج رقم )   . سق الربانمجمنومن مث رصد الدرجة النهائية على املشروع يقوم وتوقيعها من 
 

 خرج األسئلة األكثر تكرار يف مناقشة مشاريع الت  -12
جيب على الطالب   أويسأل عنها    أن حمددة  ولكن نذكر هنا بعض األسئلة العامة اليت يتوقع    أسئلةليس هناك  

 ر قبل و أثناء املناقشة:أخذها بعني االعتبا
 ما هو اهلدف األساسي من مشروعك؟   -1
 هي اجلهة األساسية املستفيدة من هذا املشروع؟   ما  -2
 جهتك وكيف تغلبت عليها؟ ما هي أهم املعوقات اليت وا  -3
 ستفدته من املشروع؟ إما هو أهم شيء    -4
 ذا العمل مستقباًل؟ما هي اخلطة املستقبلية لالستفادة مما قمت به وكيف ستطور ه   -5
 ما هي األخطاء اليت استفدت منها؟  -6
 الطريقة اليت اتبعتها لتحليل وحل املشكلة؟ ما هي    -7
 كيف واجهت املشاكل العملية  -8
 ذا أضاف مشروعك للكلية واجملتمع واجلهة اليت مت التطبيق عليها املشروع؟ ما-9

 ؟ن وجدتإ   ما هو تقييم اجلهة اليت مت تنفيذ املشروع لديها -10
 

 العناصر األساسية للمشاريع   -13
 -صرين أساسيني مها: يتكون مشروع التخرج من عن

 التقرير التفصيلي   13-1
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ملشروع موثق بطرق علمية واضحة وحيتوي هذا التقرير على اهلدف العام وهو عبارة عن شرح تفصيلي نظري عن ا
النهائية اليت من املشرع وطريقة حتقيقه وطرق مجع املعلومات واملسح األديب  للمشروع و حتليل املشكلة والنتيجة 

 لب. وصل إليها الطا 
 

 النموذج املعملي   13-2
تنفيذ التصميمات عن طريق    الطالب يف املشروع الواحد  جمموعة وهو عبارة عن املخرج النهائي الذي وصل إليه  

 . والتحاليل اليت مت التوصل إليها يف املعمل
 

 مواصفات وشكل التقرير -14
الي التقرير جزء هاما يف املشروع ألنه يعكس اجملهود الذي بذله  نه سيعترب أطالب والعمل الذي أجنزه. كما  عترب 

املوضوع   على  اإلطالع  يريد  ملن  وترتيب مرجعا  لكتابته  خاصة  عناية  توىل  أن  جيب  لذا  وابحثني.  طالب  من 
للتقرير فإننا نرتك اجملال للمشرف لتوجيه الطالب إىل   األفكار العلمية الواردة فيه.وحنن هنا إذ نقرتح التقسيم التايل

ينبغي على ير  جزاء أو تغيري أمسائها حسب طبيعة املوضوع. وهناك توصيات عامة حول كتابة التقر دمج بعض األ
 وهي كما يلي:  الطالب التقيد هبا 

 
 وحتتوي على ما يلي صفحات التقدمي:   .1

الغالف • األوىل    :صفحة  الصفحة  حتتوي  أن  شجيب  على  التقرير  عنوان  من  اجلامعة،  عار 
 .   والتاريخ ملشرف  اسم ا  أمساء الطالب، املشروع، 

نتائج املتوقعة منه. وجيب وفيه يذكر الطالب بشكل خمتصر هدف املشروع وال  :ملخص التقرير •
 كلمة(.  200و   150مابني    أوأن ال يتعدى صفحة واحدة )

 . أي ذكر العناوين وأرقام الصفحات  جيب فهرسة التقرير بشكل كامل  :قائمة احملتوايت •
اجلداول • وجد   واألشكال  قائمة  يف )إن  الواردة  واألشكال  ابجلداول  قائمة  حتديد  ت(: جيب 

 أرقام الصفحات الواردة فيها. التقرير مع ذكر عناوينها و 
اإلهداء  • أو   صفحة  ألهله  الشكر  لتوجيه  إهداء  صفحة  إضافة  للطالب  ميكن  وجد(:  )إن 

 ه وكل من قدم له العون يف اجناز املشروع. أساتذته أو أصدقائ
 تقدمي العمل املنجز بشكل كامل. وميكن تقسيمه إىل األجزاء األساسية التالية: وفيه يتم    : منت التقرير .2

احللول   قدمة: م • إىل  اإلشارة  مع  عام  إطار  ووضعها يف  ابختصار  املسألة  استعراض  يتم  وفيها 
 املقرتحة. 
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 تم حتديد اخللفية العلمية للموضوع وذكر األعمال ذات الصلة.وفيه ي  املسح األديب للموضوع:  •
لول يف هذا اجلزء يتم حتليل اجلانب النظري للمسألة بشكل مفصل واقرتاح احل  املشكلة: حتليل   •

 املناسبة.
 وفيه يتم تصميم احللول املقرتحة يف الفقرة السابقة.  التصميم: •
التطو   التنفيذ:  • بيئة  ذكر  أوال  يتم  اجلزء  هذا  مت يف  وملاذا  املشروع  تنفيذ  يف  ستستخدم  اليت  ير 

 د ذلك كتابة الربامج وإجراء التطويرات. اختيارها. مث تبدأ بع
النتائج املتوصل هلا من خالل رسومات بيانية أو جداول يف هذا اجلزء يتم شرح    حتليل النتائج:  •

 وحتليلها بشكل عام. 
مث يستعرض احللول اليت قدمها والنتائج اليت وفيها يذكر الطالب أوال املسألة املطروحة    اخلالصة: •

  اخلتام إىل التطويرات أو التحسينات املمكن إجراءها مستقبال. مت حتقيقها. مث يشري يف
جيب ذكر كافة املراجع اليت استعان هبا الطالب يف اجناز املشروع. وجيب أن ترتب وفقا لبعض  :قائمة املراجع .3

 الضوابط لتسهيل البحث فيها. 
ذكرها يف منت التقرير إما     نرغب ميكن للطالب أن يستخدم مالحق إلضافة معلومات أو نتائج مل    : حق املال .4

ن القارئ. فمثال ميكن وضع الربامج املنجزة يف ملحق لعدم أمهيتها يف فهم املوضوع أو خوفا من تشويش ذه
 ... اخل.

 

15- Proposed Layout for EEC Graduation Projects  

1- COVER PAGE 

2- LIST OF FIGURES 

3- LIST OF SYMBOLS AND ABBERVIATIONS 

4- ACKNOWLEDGMENTS 

5- ABSTRACT 

6- TABLE OF CONTENTS 

7- REPORT 

       Chapter (1) Introduction 

       Chapter (2) Analysis 

       Chapter (3) Design 

       Chapter (4) Simulation 

       Chapter (5) Implementation 

8- CONCLUSIONS 
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9- REFERENCES 

10- APPNDICES 

 

16- Checklist for Student Oral Presentation 

This checklist is meant to guide you in preparation for a successful oral 

presentation of your graduation project. 

• Introduce yourself to panel members 

• State the type of project you did. 

• Describe, in detail, the procedures you followed in completing your 

project. 

• Explain what you learned while completing your project. 

• Describe how your project has impacted your personal growth. 

Conclude your presentation by asking the panel members for questions 

17- The Oral Presentation Will be Judged on the Basis of the Following: 

(a) Content, which includes: 

 (1) 30 minutes minimum presentation 

 (2) supporting information 

 (3) conclusions 

 (4) importance, value, or impact of the project 

 (5) sources of information 

 (6) vocabulary relevant to the topic 

(b) Effective speaking, which includes: 

 (1) presenting one’s self with poise 

(2) maintains consistent eye contact with the review panel 

 (3) enunciates clearly 

 (4) varies tone, volume, and speed to enhance presentation 
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 (5) speaks alone, without the aid of an interpreter 

(c) Organization 

 (1) is appropriate to the study 

(2) use of an engaging beginning and thought fending 

 (3) supports a clear thesis or idea 

 (4) flows smoothly from one idea to the next 

(d) Visual Media 

 (1) effective use of graphic design 

 (2) communicates significant information 

(3) clearly, accurately, and precisely communicates information 

 (4) photos should be mounted on poster board,  

organized in an album, or placed in a computer/slide presentation 

(e) Response to questions 

(1)  effectively responds to all questions from the panel 

 (2) uses questions from the panel to illustrate the 

 

18- Format 

Font Type: Times New Roman 

Font Size: 14 point  

Margins: 1 inch for top, bottom, left and rights margins 

Number of Pages: Minimum 60 pages & single column double-spaced 

 

 النماذج   -19

 . نماذج جيب على الطالب االلتزام هبا  يوجد عدد من ال
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 بنها جامعة 
 بشبرا كليـة الهندسة

 برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم 
 

Benha University 
Faculty of Engineering at Shubra 

Electrical Engineering & Control Programe 

 
                                                                                                             Form No.(1) (1) رقم  منوذج  

    

GRADUATION PROJECT PROPOSAL 
 
Staff Name ________________________________________________ 

 
Specialization #______________        __________ Email ___________ 
 
Project Title _____________________________________________________ 
 
Brief Description   
 
 
 
 
 

Project goal –  

 
 
 
 
 
 

Plans to achieve this goal – Timeline: 

 
 
 

Client or sponsor       ________________________________ 

 

Staff Signature      ________________________________ 
 
 Project coordinator signature __________________________ 

 
 

 

For project committee  
 
    Approved     Rejected   Approved with conditions  
 
Comments: 



 - 17 - 

  
 
 

Committee chair  signature  
Date: 

 بنها جامعة 
 بشبرا كليـة الهندسة

 كم برنامج الهندسة الكهربائية والتح
 

Benha University 
Faculty of Engineering at Shubra 

Electrical Engineering & Control Programe 

 Form No (2)                                                                                   ( 2) رقم  منوذج  

Project Log 
 

 األسبوعي للمشروع النشاط 
Course code and Name: ___________________________ 

Project Title: _____________________________________________________ 

 

Date Activates/ Explanations 
Time 

spent 

supervisor 

signature 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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Supervisor’s comments (if any): 

 بنها جامعة 
 بشبرا كليـة الهندسة

 برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم 
 

Benha University 
Faculty of Engineering at Shubra 

Electrical Engineering & Control Programe 

 Form No (3)                                                                                   ( 3) رقم  منوذج  

 مشروع التخرج   لطالب يفتقييم املشرف   درجاتتوزيع  
 اسم ورقم املقرر: 
                                                                                        عنوان املشروع  

 الرقم اجلامعي:                           اسم الطالب:                                  
                                                                                               املشروع:   تنفيذمكان  

 
 الفعلية   الدرجة الدرجة العظمى  معيار التقييم 

  5 وتنفيذ املهام املكف هبا االلتزام ابملواعيد مدى    -1
  5 مدى التفاعل واإلجيابية يف التواصل مع فريق عمل املشروع   -2
  8 ( لغة وتسلسل ومنطق واكتمال وتفصيل املشروع)توثيق املشروع    -3
  3 مدى مطابقة التوثيق للمواصفات املطلوبة   -4
  6  التوثيق الرسوم التوضيحية يفالرباجميات و   املشاركة يف توفري/عمل  -5
  7 عملية العلمية وامل  جاملشاركة يف النتائ  -6
  5 لدى الطالب   البحثية واإلستقصائيةاملهارة    -7
  6 ملا نفذ من عمل   الطالب استيعاب    -8
  5 وجه له دقة اإلجاابت على أسئلة امل  -9

  10 اقشةاملن  جلسة  أسلوب العرض أثناء  -10
  60 املشرف   اجملموع العام لتقييم

 

 اسم املشرف:
 التاريخ:
 التوقيع:
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 بنها جامعة 
 بشبرا كليـة الهندسة

 برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم 
 

Benha University 
Faculty of Engineering at Shubra 

Electrical Engineering & Control Programe 

 Form No (4)                                                                                   ( 4) رقم  منوذج  

 مشروع التخرج   لطالب يف املمتحن تقييم    درجاتتوزيع  
 اسم ورقم املقرر: 
                                                                                        عنوان املشروع  

 اجلامعي:   الرقم             اسم الطالب:                                              
                                                                                               املشروع:   تنفيذمكان  

 
 الفعلية   الدرجة الدرجة العظمى  معيار التقييم 

  8 ( لغة وتسلسل ومنطق واكتمال وتفصيل املشروع)شروع  توثيق امل  -1
  6  التوثيقالرسوم التوضيحية يف يات و الرباجمتوفر املخططات و   -2
  5 نتائج املشروع من الناحية العلمية والعملية  -3
  5 املناقشة  جلسة  أسلوب العرض أثناء  -4
  6 وجه له دقة اإلجاابت على أسئلة امل  -5
  5 ء والشرح أثناء جلسة املناقشة طريقة األدا-6
  5 ملا نفذ من عمل   الطالب استيعاب    -7

  40 املمتحن   العام لتقييم اجملموع
 

 :املمتحناسم  
 التاريخ:
 التوقيع:
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 بنها جامعة 
 بشبرا كليـة الهندسة

 برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم 
 

Benha University 
Faculty of Engineering at Shubra 

Electrical Engineering & Control Programe 

 Form No (5)                                                                                   ( 5) رقم  منوذج  

 

 شروع التخرجالدرجة النهائية مل 
 اسم ورقم املقرر: 
                                                                                        عنوان املشروع  
 اسم املشرف:

 

 الرقم اجلامعي  اسم الطالب
 درجة املشرف 

(60) 
متوسط درجة  

 ( 40)  املمتحنني

الدرجة النهائية  
(100 ) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 منسق الربانمج : .............................       .......... : ...................  مشرف املشروع 

 التاريخ: ...............................                 ................ التاريخ: ...............
 التوقيع: ................................                التوقيع: ................................ 

 

 

 

 


