
   

 الجامعة الليبية الدولية

 كلية الطب

التخرج روع بحثدليل مش  

 

 :ةـــــــمقدم

الكتابة  البحث و ىٌمثل مشروع التخرج اختبارا حقيقٌياٌ للطالب إذ يٌكشف عن قدرات الطلبة في

قٌدم يو  منه.والمشاركة مع االخرين للوصول لنتائج مطلوبة لنجاح البحث المطلوب يل تحلوال

ٌ للح ةٌ هامة للطالب تكون مقدمةيتجربة فعلمشروع التخرج  ٌهدف مشروع يو ةٌ له،يمة العليا

ٌها يحصل عل يالت ٌق المهارات والمعارفيالتخرج إلى التأكد من أن الطالب قادراً على تطب

  البحث مشروع ٌر النصح واإلرشاد من المشرف علىيظل توف يةٌ فيخالل الدراسة الجامع

بعض الطالب مشروع واحد  قٌدميٌرى القسم أن يمستقل ما لم  بحثٌم يٌجب على كل طالب تقد و

 -:يٌ ليما يمشترك، وعموما أهداف مشروع التخرج تتلخص ف

حت وأصب ةٌ يتلقاها خالل دراسته الجامع يالتأكد من أن الطالب قادراً على استخدام العلوم الت -1

 .ةٌ يةٌ والعلميةٌ والبحثيةٌ والخطابيتعد من قدراته الكتاب

 .ذٌ ذلكيٌق ما تعلمه وتنفيإعطاء فرصة للطالب لتطب -2

 .اً بالعملياٌت المهنة قبل التحاقه فعليالطالب بأخالق يتحل -3

الولويات  ((القائمة المعتمدة مجال من  أيي تخرجه ف بحثٌختار عنوان يأن ٌحق للطالب يو -4

 توافق عليه وحدة البحوثمن وحدة البحوث بالكلية او احضار عنوان جديد  البحث العلمي ((

 .المرشحٌس يئٌة تدريوبإشراف عضو ه

 :التخرج بحثمباشرة متى يبداء الطالب فى * 

نتهاء ينجز البحث قبل اعلى ان  سنة االمتيازالتخرج مع بداية  بحث مشروع فيطلبة الطب  يبدأ

 مرحلة االمتياز

 

 

 



   

 

  التخرج: بحوث آلية اعتماد التسجيل والتقييم في * 

 الكليةدة البحوث بحوٌس يتمده رئعيوهو ما س وحدة البحوث يف (لٌهيتنز)التخرج  بحث تسجيلٌ -1

 .إلبداء الرائ أخالقيات البحث العلميلجنة  ومن ثم يحال الى

 ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالبيوالذي  التخرج بحوث عٌ يبمشار النموذج الخاصتعبئة  يتم -2

  بحثاسم المشرف على ال المختصة بالوحدة وأيضا لجنةوبموافقة ال لبحثل كعنوان

 ٌحصديهٌ الطالب على ما بذله من جهد و يٌكرم فيٌوم الذي يالتخرج هو ال بحثمناقشة  يوم -3

جات در لرصد وحدة البحوثٌحهما من يٌن تم ترشيمناقش بحثٌم اليقٌ يةٌ مبذولة، يثمار جهود مضن

تكلل بنجاح يٌكون المشروع مقبوال ويل% 05مجموعه اٌز الطالب ما يتٌوج باجتيالذي  مٌ ييالتق

 .اٌلتيتعد أو بدون البحث ياٌلت فيالطالب سواء بتعد

 التخرج بحوث مشاريع اختيار في عامة شروط

هٌ يٌصبح لديأن االحصاء وو خاصة باساسيات البحث العلمىٌجب على كل طالب أنهى المقرر الي

 قٌوميٌجب على كل طالب أن ي التخرج وهنا بحث اٌر مشروعياخت يٌحة فيقٌة صحيتصوروطر

 : ةٌ يالتخرج وفق األسس التال بحثاٌر يباخت

ٌث يبح من القائمة المعتمدة من وحدة البحوث ٌمهيدٌ تقديرٌ يموضوع الذي التار الطالب يخٌ  أن -1

. او احضار عنوان بحث جديد من حيث االمكانيات والمعلومات الالزمة للبحثيكون متاحا 

 موافقة وحدة البحوث علية.بشرط 

 التى تساعدة فى اتمام البحثالمعلومات والمالحظات المناسبة  بجمعقٌوم الطالب ي أن-2

 عن الموضوع المختار (كمسودة)ةٌ وموثقة يةٌ كافيٌكون لدى الطالب معلومات نظريأن  -3

 .يهقبل البدء ف

 .بمساعدة المشرفالبحث ةٌ ومفصلة لمراحل إنجاز يأن توضع خطة زمن يجب -4

 وئٌة أيأو المجتمع والب يٌخدم البحث العلمياٌر الموضوع بما ياخت ياٌت فيٌضع األولويأن  -5

 .ٌهمايكل

 . مجال المشرع الذي اختاره الطالب يٌكون األستاذ المشرف متخصص فيأن  يفضل -6

 

 



   

 التخرج بحوث مشاريع قبول قواعد* 

 ي:األت يٌصها فيٌمكن تلخيو 

 . ةٌ يعٌتمد على أمور وهميٌق وأن ال يقابل للتطب البحثٌكون يأن  -1

 ٌهايٌر علياٌم بأي تطويٌكون المشروع مأخوذ من فكرة موجودة مسبقا دون القيأن ال  -2

 ها من مراحلاكتسب ينٌفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة الت البحث الذىٌم يقٌوم الطالب بتقديأن  -3

 .هإعداد

 : البحثمشروع قٌدم يأن  -4

 .دٌةيأفكار جد -

 .ةٌ يسابق بإضافات جوهر بحث ٌر لفكرة مشروعيتطو -

 .حلول لمشاكل موجودة مسبقا -

 يبٌ يٌم المجتمع الليةٌ وعادات وقينٌ يةٌ و الديٌم واألخالق اإلسالميالق البحث ٌحترم مشروعيأن  -0

 .اٌت المهنةيوأخالق

 . بحثوالمشرف قبل البدء بال البحوثوحدة أٌخذ الموافقة من يعلى الطالب أن  يجب -6

 ةٌ يحاالت استثنائ يطلبة إال ف 0المشروع الواحد  يٌن فيتٌجاوز عدد الطالب المشتركيأن ال  -7

 . وكذلك وحدة البحوثٌها األستاذ المشرف على المشروع يٌوافق علي

ٌم يللطالب تقدٌسمح يالنموذج المعد لهذا الغرض و حسب  البحث قٌدم الطالب مقترح مشروعي -8

 .ةٌ ياٌر حسب األولويتٌم االختيمن مقترح مشروع و  أكثر

 معلن عنه وقت يٌمه فيقٌوم الطالب بتقديو  وحدة البحوثالمقترحة من قبل  االبحاثٌم ييتٌم تقي -9

 .كليةلوحة إعالنات ال يف يبزمن كاف

 او حالة الرفض يأما ف ،بٌدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرفي المقترح حالة قبول في-15

 .اٌلت مقبولةيإجراء تعد اخر او ٌم مقترحيفعلى الطالب تقد طلب التعديل،

 

 

 



   

 الجيد البحث خصائص *

 ٌق هذا ا لبحث للهدف الذي أُعد منيٌن بحث وآخر هو مدى تحقيٌز بيللتم ياٌر األساسيالمع

 : دٌ بعدة صفات منهايتٌسم البحث الجيأجله. و 

 ٌع،يتٌضمن ذلك وضوح الهدف من البحث، و وضوح العرض وتناول المواضالوضوح : و  -1

 .اٌر األلفاظ واالبتعاد عن المصطلحات المعقدةيوذلك من خالل حسن اخت

 اٌنات والمعلومات المتعلقة بهيعرض موضوع البحث، أو عند جمع الب يالدقة : سواء ف -2

 .ٌهايواالعتماد على مصادر المعلومات الموثوق ف

 .اٌتيٌز عند عرض الحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصيةٌ : عدم التحيلموضوعا -3

 ٌؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفه عنياإل ٌجاز : قدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما قد  -4

 . ةٌ المطلوبة لجوانب الموضوعيةٌ الوافيٌضاً بالتغطيٌخل أ يالبحث. ولكن بما ال 

 لٌر بشكيٌب وعرض التقريعرض المعلومات فمن الضروري ترت يف يلمنطقالتسلسل ا -0

 : منظم ، وذلك من خالل يمنطق

ً يٌط إلى المعقد فاألكثر تعقيالتدرج عند عرض الموضوعات من البس*   دٌا

 .رٌ يلألحداث الواردة بالتقر يٌب الزمنيالترت *

 . , كلما أمكن ذلك يٌب المكانيالترت -ج *

 .هٌ ليتوضح المرجع المستند ع يقٌة المناسبة التيٌكون بإتباع الطري االقتباس-6

 

 

 

 

 

 

 



   

 التخرج مشروع كتابة طريقة*

 عٌكس المجهود الذي بذلهيالمشروع ألنه  يعٌتبر الشكل والمضمون جزء هام في

 دٌ اإلطالع على الموضوع منيرٌ يعٌتبر مرجعا لمن يالطالب والعمل الذي أنجزه . كما انه 

 ةةٌ الوارديٌب األفكار العلميةٌ خاصة لكتابته وترتيٌولى عنايٌجب أن يٌن . لذا يوباحثطالب 

 دٌ ينٌبغ على الطالب التقيةٌ يٌر العلميٌع والتقارياٌت عامة حول كتابة المشاريهٌ،وهناك توصيف

 : يبها ، وه

 المشروع تبويب

يف الخارجً الصفحة الغ   

(يف الخارجً الالغ وياتمع محت )وتتطابقالداخًل  الغالفصفحة    

البحثصفحة اجازة    

( اختٌاري) هداءالصفحة ا    

ريٌ صفحة الشكر والتقد  

المحتويات قائمة صفحة    

  صفحة قائمة الجداول

شكالصفحة قائمة ااال   

حقالصفحة قائمة الم   

  صفحة المصطلحات

العربية في نهاية البحث(توضع نسخة باللغة الملخص   ) ة صفح  

 

 

 

 

 



   

 : اللون ازرق داكن ولون الخط ذهبى. الغالفصفحة 

 -على:وتحتوي 

 شعار الجامعة، شعار الكلية،  -1

 16حجم الخط         اسم الجامعة والكلية  -2

  25حجم الخط               البحث  عنوان  -3

 16حجم الخط                    الطالب اسم  -4

 16حجم الخط               اسم المشرف   -0

  .يالحال يالدراس مستوىال -6

 الدرجة الجامعيةٌ المستهدف الحصول عليٌها. -7

 )الشهر والسنة(    التاريخ -8

 كلمة 10 – 15عدد كلمات العنوان  

 يجب أن يتوسط العنوان أعلى الصفحة        

 العنوان ليس تحته خط أو مائل      

 استخدم األحرف الكبيرة في كل الكلمات        

 بين أسماء الباحثينوضع مسافات مزدوجة        

 :المشروعفصول  -

 والدرسات السابقة  المقدمة* 

 * هدف البحث 

 .الطرق المتبعة فى البحث* 

 .النتائج *

 مناقشة ال *

 .)ان وجدت)اٌت يالخالصة والتوص *

 .الخاتمة *

 * المالحق        .المراجع *

 



   

 والترقيم الخطوط *

 :ةٌ يوتأخذ الخصائص اآلت

 25بحجم  Times New Roman نوع الخطعنوان المشروع:  -1

 12والحجم  Times New Roman نص المشروع: الخط / بالخط -2

  14 ةٌ يالفرعو16الرئيسية بحجم ٌن يتكتب العناو -3

 .(1.0بمسافة ونص)تمد تباعد السطور يعٌ  -4

 …(III, II, I ) ةٌ ياٌت باألحرف الرومانيٌم الصفحات اإلهداء و الشكر والمحتو يترق يبدأ-0

 .ةٌ الفصول للمشروعيمن بدا ( 1,2,3 (ٌم يبٌدأ الترقيو -6

 .باسلوب فانكوفرتكتب المراجع  -7

 .A4 اعى حجم الورقير -8

  أعلى وأسفل 2.0 يٌسار،3.0وٌن يمٌ ي 2.0: الهوامش-9

 التخرج مشروع مقترح عرض

 العادة يٌخدمه وفيٌوضح فكرة المشروع والغرض الذي يوهو عرض مبدئ للطالب 

 :ٌحضره كل مني

 .مشرف المشروع .1

 .ةٌ يأحد أعضاء اللجنة العلم .2

 .ممن لهم عالقة بالتخصص وحدة البحوث ٌس مكلفون منيئٌة تدريأعضاء ه. 3

 :اآلتي الشكل على يكون والعرض

 ةٌ مختصرة للمشروع مجهزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئ باستخدام جهازيمادة علم .1

 .العرض المرئ

 ٌها الطالب فقط فكرة المشروع والعمليٌوضح فيدقائق  15دٌ عن يمدة العرض المرئ ال تز .2

 .ٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نواقصهيتٌبيقٌوم به ليالذي س

 



   

 ٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافةيفتح باب المناقشة للحضور وتسج. 3

 .ةٌ بالقسميالمشرف واللجنة العلمنواقص للمشروع حال موافقة 

 التخرج مشروع عرض* 

تٌه يجاهز على يحال إنهاء الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرف والقسم العلم

خرى أ بحثية عٌ يٌكون مع عدة مشاريالموعد النهائ له و  ليحددتٌم مأل النموذج المناسب يللعرض 

وتكون النسخ الجاهزة للمناقشة على األقل واضح،  يما أمكن موزعة على جدول زمن للكلية

 : موزعة كاآلت أربع نسخ

 . يٌن األول والثانيٌن للمناقشينسخة للطالب، نسخة للمشرف، ونسخت  - 

 وحدة البحوثٌصدر عن يٌسبقه بأسبوع على األقل يٌحدد بقرار يٌوم المناقشة ي  -

 ٌخ وزمنيٌوم وتاريةٌ كيمٌ ياٌنات أكاديالتخرج من ب بحثتٌعلق بيٌكون موضحا لكل ما يو 

وعنوان  يٌن األول والثانيالمناقشة واسم الطالب أو الطلبة واسم المشرف وأسماء المناقش

  .المشروع

  :يه عرض المشروع يومن الشروط الواجب توفرها قبل البدء ف

 .األربع نسخ من المشروع -1

 ستعرض باستخدام جهاز العرض يتحتوي على ملخص للمشروع والت يةٌ التيالمادة العلم -2

 : يالمرئ والمتكونة من اآلت

 )أسماء الطلبة) اسم الطالب –عنوان المشروع  –اسم القسم  –اسم الجامعة )الغالف  *

 .) ىالدراس الحال لمستوىا –اسم المشرف  –

 .اٌتيالمحتو *

 .الملخص *

 .المقدمة *

 .اٌت المشروعيأساس *

 .النتائج *

 



   

 .لٌ يالتحل *

 .الخالصة *

 .اٌتيالتوص *

 .الخاتمة *

 .ٌن قبل صدور القراريعلى استالم النسخ األربع من المستهدف التأكيدٌ -3

 

 التخرج مشروع مناقشة شروط* 

  : يهٌ اآلتيٌشترط فيٌصبح الطالب جاهزا لمناقشة مشروع التخرج والذي ي يوبالتال

 ) منسق جلسة المشروع – يٌن األول والثانيالمناقش –مشرف المشروع )الحضور  .1

  إالنٌ يٌل للمعتذريٌف بديقٌبله القسم وتكليالمشروع إال بعذر قاهر  يوحضورهم مهم للبدء ف

 .لٌ يٌكلف عنه بديبٌه بعذر دون أن يقٌبل تغيعن المشرف فانه 

 : يلٌ يسم زمن عرض مشروع التخرج كما يقٌ  .2

 )الطلبة) المشروع من قبل الطالبقٌة لعرض يدق 25-35* 

 .قٌة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشةيدق 35أقل من  *

 نٌ يٌس المتخصصيئٌة التدريثم ألعضاء ه يٌن األول والثانيطرح األسئلة حق مكفول للمناقش. 3

 .لطرحها ٌمها لمنسق الجلسةيورقة وتسل يبكتابة األسئلة ف الكليةالمجال ثم طلبة  يف

 .اٌلت أو بدونهايبتعدالبحث قبول ب تعلن اللجنة قرارها برفض او .6

 

 

 

 

 

 



   

 

 التخرج مشروع إنهاء متطلبات* 

ي احدى متطلبات التخرج االساسية نٌهيوقبوله فانه  البحثى بعد أداء الطالب لمناقشة المشروع

 لنيل الشهادة الجامعية. 

 

 

 

   تسشاررا رئيس وحدة البحوث وال 

               د. عثمرن الترجورى  

 

              

 

 نسخة لعميد الكلية
 نسخة لوكيل الكلية

 نسخة لمكتب الجودة
 نسخة للحفظ

 

 

 

 

 


