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 دليل الخريجين

 

إجراء التعديالت المطلوبة في تقرير المشروع  يتم بعد مناقشة مشروع التخرج .1

و يجب اضافة صفحة  إن وجدت، وبعد ذلك يطبع ويجلد نسختين من التقرير

 .في بداية التقرير لتوقيع المشرف والممتحنين

توقيع إخالء الطرف الداخلي من قبل المشرف ومنسق مشاريع التخرج  .2

 .والممتحنين

 . يتم إضافة نسخة من التقرير في منظومة حصر مشاريع التخرج .3

والرابط االتي :خاص بتسجيل مشروع التخرج بمنظومة مركز البحوث 

 واالستشارات والتدريب

...https://uot.edu.ly/.../System_of_documentation_and 

  الحصول على التواقيع المطلوبة في نموذج إخالء طرف خريج .4

 .تعبئة نموذج معلومات خريج .5

 .تسليم نسخة ملونة من جواز السفر وشهادة الميالد .6

 .source code تحتوي على تقرير مشروع التخرج والعرض و CD تسليم .7

 .تسليم بطاقة الطالب .8

كتب الدراسة واالمتحانات للقسم الستكمال إجراءات تسلم المستندات المطلوبة إلى م

 التخرج

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuot.edu.ly%2Frcc%2Farticles%2FSystem_of_documentation_and_inventory_of_graduation_projects_at_the_%2520University_of_Tripoli.php%3Ffbclid%3DIwAR2HoWQE3ms9VHf3NeEfrqGAcmSI1rnA5W727rZQffzRLfIGI9dcER_7BPM&h=AT2f8rkeJ359znk0mxeSEnydOKY6Os6poZ-3fuhPhsNs_JF0WkeQuX6Lvf59phEOj49g05O1i-BGHObN-NmHcv9GQNvibURWhdOl3ZG6OO5yLPoOelm21r6MuGZ0xF-IKMETAg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1FdhtH0oqyHtT4Mi1Y_I1J_yGkXHUyVz9-Y187yq9JgoJl0ABp8KvejCJxL0QAtIQmGZSoDdkqtxqXfNyJQpEp6VrBCyt-DpOmMOJJOFNyXB0Rus0AksjOth0muLS9ZslaLLJRQJesX6v7ac8tQeAhCRDmZFt7dU3RahqR86BLHkqqeZSsAwZflpxDzv5HaO84RC4


 

 كلية الهندسة –جامعة طرابلس 

 قسم هندسة الحاسب

 

 رف داخليــنموذج إخالء ط/   الموضوع 

 

 

 مكتب الدراسة واالمتحانات بالقسم /  واتـخاال

 .........بعد التحية                                          

 

 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ أن الطالب م بــنفيدك  

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ده ــــــــــــم قيــــــــــــــــورق

 التخرج وأجرى جميع التعديالت المطلوبة مشروع  جميع متطلباتى ـإستوفد ــق

حـفي القس المانع من تسوية وضعه ....ه ــعلي   .الة ملفه لقسم التسجيل بالكلية م وا 

 : مشرف المشروع 

 ............: ...................قيع التو ........ ......................: ..........اإلسم  .1

 ..............: ..................ع التوقي.... .....................: ..............اإلسم  .2

 : الممتحنين 

 ...: ........................يع التوق...... ......................: ........اإلسم  .1

 ...........................: التوقيع  ....................................: اإلسم  .2

 .............................. :التوقيع .............................. .....: اإلسم  .3

 

 

 

 



 

 

 كلية الهندسة -جامعة طرابلس  

 الحاسب قسم هندسة 

 

 

 نموذج معلومات خريج
 

 

 ...............: .............د رقم القي.... ............: ................. االسم رباعي

 ...........................................( : ..حسب جواز السفر) االسم باللغة اإلنجليزية 

 ...........: ..................تاريخ الميالد .......... ..: ...............اسم األم ثالثي 

 ..............: ..............الجنسية ..... .................: ..............مكان الميالد

 ................................: ......الشعبة ........ ....: ......................القسم  

 ..................: ....للعام الدراسي ....  : ..........................ي الفصل الدراس

 ............: .............ب بالكلية عدد الفصول الدراسية الفعلية التي درسها الطال 

 ............: ....نظام الدراسة الثانوية .. ...............: .....عدد الوحدات المنجزة 

 ......................: ................التقدير .. ....................: ..........النسبة  

 ...........................: ...البريد اإللكتروني ... : .....................ف رقم الهات

 .............................................................: ..............عنوان السكن 

 ..................................................................: ........عنوان العمل  

 

 / ..............................اسم الطالب 

 / ..................................التوقيع 
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