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المشاريع والتقاريركتابة 

بنفس (Report)والتقرير (project)تستعمل كلمتا المشروع :مالحظة•
.المعنى داخل هذا النظام وتشيران إلى التقرير المقدم عن المشروع

وال يسمح باستعمال A4يستعمل في المشروع ورق أبيض قياس :الورق•
ذلك الورق المسطر أو ورق الحاسب اإللكتروني المسطر ويستثني من

مشرف الملحقات والتي يمكن أن تشمل حسابات الكمبيوتر إذا ارتأى ال
.ذلك

سم هندسة تستعمل اللغة اإلنجليزية لكتابة مشاريع التخرج في ق:اللغة•
اللغة الكهرباء و الحاسوب كونها علوم حديثة تكاد تقتصر مراجعها على

اإلنجليزية
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.الرسومات واألشكال واالختصارات والرموز و المراجع

:يستعمل نفس نوع الخط لكتابة النص األساسي للمشروع–

•(English: Times New Romans, 12 pt)   ويسمح بكتابة عناوين
الفصول واألجزاء والقوائم والرسومات بخط مغاير للخط 
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.اصطالح علمي

((Computer Programsبرامج الحاسبات –
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بواسطة الحاسب، باإلمكان إدراج صور عنها على ورق أبيض من

كما في نفس النوع المستعمل في التقرير على أن تراعى الحواشي
.جسم المشروع ويجب أن تكون طباعة البرامج واضحة



الصفحاتترقيم –
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A2, A3, …).
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...(.، 3،  2، 1)باستعمال األرقام العربية أيضا ً
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ى وفي حالة استكمال القائمة عل. مسافة للحواشي عند إعداد القوائم

ابة رقم الصفحة التالية ال يكتب العنوان مرة أخرى وإنما يكتفي بكت
(.Table 2.7, continued)القائمة واإلشارة إلى استكمالها كما يلي 

الرسومات والصور–

ي تعامل األشكال والرسومات والصور كما هو الحال بالنسبة للجدول ف•
تالية ، ويكتب العنوان في أسفل الشكل وتستعمل الكلمة ال(7-1)البند 

(.3في الفصل رقم 5لإلشارة إلى الشكل رقم Fig 3-5) لإلشارة إليها 



والعالقاتالمعادالت •

لسل تورد المعادالت والعالقات داخل النص ويشار لكل منها برقم متس•
إليه في يوضع بين قوسين يربطهم بالفصل الذي يحتويها كما هو مشار

ة في ويسمح بكتابة المعادالت والعالقات الرياضي( 1-8)و( 1-7)البندين 
ى أكثر من سطر واحد على أن يوضع رقم المعادلة أو العالقة في أقص

.حواشيالجهة التي تنتهي فيها المعادلة أو العالقة الرياضية مع مراعاة ال

أقسام المشروع–

يتكون المشروع من فصول تقسم بدورها إلى أجزاء يكون عدد هذه •
أو الفصول غير محدد ويعتمد على طبيعة المشروع ترقم الفصول

اء أما داخل الفصل أو القسم الواحد فترقم األجز. األجزاء بالتسلسل
الفصل األول : بالتسلسل بالنسبة إلى رقم الفصل أو القسم الرئيسي مثالً 

CHAPTER 1 وتسرى هذه القاعدة على أجزاء  1-1الجزء األول
-3-5على أن ال تتجاوز األجزاء المستوى الرابع مثال.  األجزاء وهكذا

4-2 .



لغة الكتابة–

شروع تستعمل اللغة اإلنجليزية على أن تكتب كل أجزاء الم•

مراعاة بنفس اللغة وفي حالة الكتابة باللغة العربية يجب
:القواعد التالية

ى يكتب ملخص عن المشروع باللغة العربية و يكون هذا الملخص عل•
. صفحة منفصلة تسبق نص المشروع

.ة العنوانيكتب اسم المشروع باللغتين العربية واإلنجليزية على صفح•

.يتكتب المراجع اإلنجليزية باللغة اإلنجليزية والعربية بالعرب•



واللوحاتالمخططات •

ن أمكن المخططات الكبيرة يفضل أن تصغر لتطابق حجم صفحة التقرير إ•
نى لتصبح وفي حالة تعذر ذلك كما هو الحال في لوحات التصميم مثالً فإنها تث

من الجهة التي ( سم 3)بحجم ورقة التقرير و بحيث يترك دائما حاشية بمقدار 
ت الكبيرة تثبت منها الورقة في التقرير وفي حالة وجود عدد كبير من الرسوما

ار له أو وجود ضرورة توضع في ملف منفصل يلحق بالمشروع على أن يش
.  في المشروع

الحواشي–

من ف: يترك للحواشي في الصفحات المسافات التالية من أطراف الورقة•
)ومن اليسار ( سم3)ومن اليمين ( سم2.5)ومن األسفل ( سم2.5) األعلى

(.سم2

نسخ المشروع–

دمة للقسم ينسخ التقرير على آلة نسخ أو التصوير بحيث تكون النسخ المق•
.واضحة وخالية من الشوائب

.اتيجب أن ال تحتوي النسخ المقدمة إلى القسم على أية أخطاء أو تشطيب•



أجزاء و تنظيم المشروع
نه يجب أن التقارير يجب أن تراعى نفس األسس المنصوص عليها فيما سبق إال أحيث •

أن تحتوي باإلضافة إلى ذلك على عدد من األجزاء أو المكونات بشكل عام كما هو 
:مذكور في القائمة التالية

العنوانصفحة •

صفحة اإلهداء •

صفحة شكر وتقدير•

قائمة المحتويات•

(إن وجدت)قائمة الجداول •

(إن وجدت)قائمة الرسومات واألشكال •

قائمة المختصرات المستعملة•

قائمة الرموز•

مستخلص باللغتين العربية واإلنجليزية كٌل في صفحة مستقلة•

فصول المشروع ويجب أن يبدأ بفصل المقدمة•

الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات•

قائمة المراجع•

(إن وجدت)المالحق •

:وفيما يلي تفصيال عنها•



صفحة العنوان–

ارة عب:يجب أن تحتوي صفحة العنوان على المعلومات التالية•
ة وعبار" اسم المشروع"و" كلية الهندسة"و" الجامعة اإلسالمية"
مشروع تخرج مقدم إلي قسم الهندسة المدنية للحصول علي"

صص التخ)درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربية والحاسوب 
وأسماء الطلبة المشاركين في المشروع واسم (" المطلوب

ان كما المشرف وسنة التخرج وتراعي الحواشي في صفحة العنو
وترتب المعلومات الواردة أعاله كما في.في بقية المشروع
(.1نموذج رقم )النموذج المرفق 

اإلهداء و الشكر و التقديرصفحتي •

هداء يمكن أن تحتوي هذه الصفحة على الشكر أو التقدير أو اإل•
كل لألشخاص أو المؤسسات التي ساهمت في إنجاز المشروع بش

.أو بآخر



(بالحروف الكبيرة)قائمة المحتويات –

وتكتب فيها "TABLE OF CONTENTS"تعنون بعبارة ّقائمة المحتويات •
م أجزاء التقرير حسب ورودها في النص ويكتب مقابل كل جزء رق

ة قائمة الصفحة التي يبدأ عليها ويبين النموذج المرفق كيفية كتاب
.المحتويات

(بالحروف الكبيرة)قائمة الجداول –

عليها تحتوي قائمة الجداول على عناوينها وأرقام الصفحات التي تبدأ•
LIST OF TABLES"أو"قائمة الجدول"تلك الجداول وتعنون القائمة بعبارة 

."

(بالحروف الكبيرة)قائمة الرسومات واألشكال –

تبدأ تحتوى الرسومات واألشكال علي عناوينها وأرقام الصفحات التي•
 LIST OF"أو" قائمة الرسومات"عليها تلك الرسومات واألشكال وتسمى 

FIGURES."



(بالحروف الكبيرة)قائمة المختصرات المستعملة –

عنون وفيها تورد المختصرات المستعملة مع ما يشير إليه كل منها وت•
".LIST OF ABBREVIATIONS"أو" قائمة المختصرات"بعبارة 

(بالحروف الكبيرة)قائمة الرموز –

عنون تورد فيها الرموز المستعملة وتفسيرها والوحدات المستعملة وت•
".NOTATIONS"أو " قائمة الرموز"بعبارة 

(بالحروف الكبيرة)المستخلص –

ا يكتب مستخلصاً يلخص فيه المشروع على أن ال يزيد حجم هذ•
حة المستخلص عن خمسة عشر سطرا مطبوعا ويكتب في أعلي الصف

وفي كل األحوال يجب كتابة " ABSTRACT"أو " مستخلص"كلمة 
. نفصلتينالمستخلص باللغتين العربية واإلنجليزية علي صفحتين م



فصول المشروع–

يبدأ كل فصل من فصول المشروع علي صفحة جديدة •
يرة تحتوي في أعالها علي رقم الفصل وعنوانه بحروف كب

(upper case) 16والمستوى الثاني بخط 16ويكون بخط
. وعريض12والرابع بخط 14أما المستوى الثالث فبخط 

الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات–

ابقتها و فيها تحدد النتائج التي تم الحصول عليها ومدى مط•
د في لألهداف الموضوعة باإلضافة إلى أية اقتراحات قد تفي

.استكمال البحث في مراحل الحقة



قائمة المراجع–

كما و فيها ترتب المراجع حسب ورودها في التقرير ويكتب المرجع•
:يلي

.االسم األخير للمؤلف يتبعه فاصلة•

.اسم المؤلف يتبعه نقطة•
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كتب هذه الناشر وسنة النشر ومكان النشر والصفحات التي رجع إليها وت•
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حداهما باللغة العربية وأخرى باإلنجليزية تقسم القائمة إلى قسمين أ

اخل للمراجع العربية واآلخر للمراجع اإلنجليزية ويشار إلى المرجع د
.فقمثال لكتابة المراجع معطى في النموذج المر] [. قوسين مربعين 



المالحق–
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على منسوباً إلى الحرف الذي يشير إلى الملحق ف( 1)الرقم 
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.استيفاء المشروع لكافة المتطلبات المذكورة
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Abbreviation Definition

AM Amplitude Modulation

FM Frequency Modulation

LAN Local Area Network

HD Hard drive

SISO Single Input Single Output

GLOSSARY


