كلية تقنية المعلومات  -جامعة طرابلس
قسم نظم المعلومات
آلية تنزيل مشروع التخرج
أوال :عدد الوحدات الالزمة لتسجيل مشروع التخرج
• لتنزيل مشروع التخرج ,يجبأن يجتاز الطالب عدد  99وحدة أو أكثر من المجموع الكلى
للوحدات المنجزة.
ثانيا:نوعية مشروع التخرج
• يجب أن يحتوى مشروع التخرج على الجانبين العملي أو التطبيقي والجانب النظري وال
يقتصر فقط على الجانب البحثي والنظري.

ثالثا :عدد الطلبة في المشروع الواحد
• يجب أن ال يتجاوز عدد الطلبة في المشروع االثنين ويجوز بموافقة األستاذ المشرف والقسم
رفع هذا العدد في المشاريع التي تتطلب عمل جماعي.
رابعا :مدة انجاز المشروع
• اقل مدة يمكن أن ينجز الطالب فيها مشروع التخرج هي فصل دراسي واحد ويمكن انجاز

المشروع على مدى فصلين دراسيين إذا لم يتمكن الطالب من انجازه في الفصل الدراسي

الذي سجل فيه المشروع وال ترصد نتيجة المشروع في الفصل الذي تم تسجيل المشروع
فيه ففي هذه الحالة يتم رصدها في الفصل الذي يليه.

• إذا لم يتمكن الطالب من انجاز المشروع في فصلين دراسيين يتم رصد درجة صفر للمشروع
في الفصل الثاني بعد تنزيله ويجب أن يقوم الطالب بإعادة تنزيله في الفصل الذي يليه.
خامسا :آلية تسجيل مشروع التخرج

لتنزيل مشروع التخرج يجب إتباع الخطوات التالية:
• تعبئة النموذج الخاص بالمشروع.
• الحصول على موافقة المشرف.

• الحصول على موافقة رئيس القسم التابع له.
سادسا :آلية متابعة وتقييم مشروع التخرج
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• يجب أن يكون هناك اجتماع أسبوعي لمدة ساعة على األقل مع األستاذ المشرف .ويجب
ملء النماذج الخاصة باالجتماع والتي تبين مدى تقدم الطالب وما أنجزه في كل اجتماع.
يتم تقديم هذا النموذج من قبل األستاذ المشرف للقسم ويتم االحتفاظ به في ملف الطالب.

• يجب أن يقدم الطلبة كال من الجزء العملي أو التطبيقي الذين قاموا به والتقرير النظري
للمشروع وفقا للخطة العامة للكلية لكتابة المشاريع إلى رئيس القسم عند االنتهاء من انجاز

المشروع وعند تحديد موعد التسليم.

• يتم تشكيل لجنة لتقييم المشروع من عدد اثنان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية او اكثر
ويجوز أن يكون عضو هيئة التدريس من خارج الكلية.

• يكون توزيع الدرجات بالنسبة للمشروع كالتالي 40:درجة لألستاذ المشرف 60 ,درجة للجنة
المناقشة ،ويتم حساب متوسط درجات لجنة المناقشة وإضافته إلي درجة األستاذ المشرف.
الجزء األول :تتم تعبئته من قبل الطلبة:
ر.م
1

رقم القيد

اسم الطالب

القسم

2
3

عنوان المشروع المقترح:

..........................................................................................
مقترح المشروع) :ملخص فكرة المشروع)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

المشكلة
2

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

الحل المقترح للمشكلة
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

اهداف المشروع
........................................................................... .1
........................................................................... .2
........................................................................... .3
........................................................................... .4
الجزء الثاني:تتم تعبئته من قبل األستاذ المشرف:
اسم األستاذ................................................................................ :
القس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم................................................................................ :
الصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة................................................................................ :
التخصـ ـ ـص................................................................................ :

توقيع المشرف ...........................................................:التاريخ........................

الجزء الثالث :خاص بالقسم
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باالطالع على عدد الوحدات التي أنجزها الطالب المدرجة أسمائهم أعاله وبناء على موافقة األستاذ

المشرف ،عليه ال ترى رئاسة القسم اي مانع من تنزيل المشروع.
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