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انغالف االعبعً ٔػهً اعى انطبنت ٔانًششف ٔشؼبس انجبيؼخ ثذغت انًُٕرج سلى
( )1فً َٓبٌخ ْزا انذنٍم.
اْذاء انًششٔع (ٔانذي .......انخ)
جذٔل انًذزٌٕبد Table of contents
لبئًّ انًخزصشاد Glossary
لبئًّ انجذأل List of tables
لبئًّ االشكبل List of figures
شكش ٔػشفبٌ Acknowledgment
يهخص ٌٔ Abstractكزت ثُص يزكبيم ٌذزٕي ػهى اَرً:
 عطشٌٍ رؼشٌف ثبنًشكهخ.
 عطشٌٍ ػٍ أًٍّْ دم انًشكهخ.
 عطشٌٍ ػٍ ْذفك ثبنًششٔع.
 عطشٌٍ ػٍ اْى انصؼٕثبد انزً ٔاجٓزك ثبنًششٔع.
 عطشٌٍ ػٍ يب اعزطؼذ أٌ رذممّ يٍ أْذاف.
 عطشٌٍ األػًبل انًغزمجهٍخ ٔيب رُصخ ثّ األخشٌٍ إلرًبو يششٔػك.

}Chapter 1:Introduction {1-2 pages
ٌٔذزٕي ػهً كال يٍ االرً:
• أوالً Problem Statement :رؼشٌف ثبنًشكهخ رذبٔل فً ْزا انجضء اإلجبثخ ػهً
األعئهخ األرٍخ:
 يبًْ انًشكهخ انزً رذبٔل أٌ رذهٓب فً يششٔػك؟
 يب دجى رهك انًشكهخ ػبنًٍب (اعزخذو ثؼط األسلبو ٔانجذأل)؟
 نًبرا ٌغؼً انًزخصصٍٍ نذم رهك انًشكهخ؟
• ثانيا  Objectives :اْذاف انًششٔع
 لى ثزٕظٍخ أْذافك ثطشٌمّ ٔاظذّ يثم اسٌذ فً ْزا انًششٔع أٌ أصًى
جٓبصا سخٍص انثًٍ عٓم االعزخذاو يٕفش انجطبسٌخ يزٍٍ ْٔكزا.
 ال رمم عٕف اصُغ جٓبص انشٍٍَ انًغُبغٍغً يثال فبَذ غٍش لبدس ػهً رنك.
 ال رمم عٕف اششح جٓبص غغٍم انكهً ألَّ يششٔع ٔنٍظ رمشٌش يبدِ.
• ثالثا :يهخص نًب ٌزعًُّ كم فصم يٍ فصٕل انزمشٌش Report Organization

}Chapter 2:Literature Review {20-30 pages
•
•
•
•

ٌذزٕي ػهً جًٍغ انطشق انًٕجٕدح (ػهى األلم ػشش غشق) ٔانزً رى اعزخذايٓب
نذم انًشكهخ (رغزخذو انًؼبدالد ٔانفٍضٌبء ٔرشٍش انً كم يشجغ أششد انٍّ).
رؼًم جذٔل رٕظخ فٍّ اٌجبثٍبد انطشٌمخ ٔعهجٍبرٓب.
رٕظخ يبًْ انطشٌمخ االفعم ٔانزً عٕف رزجؼٓب فً يششٔػك ٔرٕظخ نًبرا
اخزشرٓب ػٍ غٍشْب (الُغ انزي ايبيك).
ٌزعًٍ انخهفٍخ انُظشٌخ انطجٍخ ٔانُٓذعٍخ انًزؼهمخ ثبنًششٔع فًثالً :يششٔع جٓبص
ال ٌ ECGجت ركش انخهفٍخ انطجٍخ نهمهت ٔكٍف ٌؼًم ٔكٍفٍخ ركٌٍٕ االشبسح.
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•

•
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انًخطػ انصُذٔلً نًكَٕبد يششٔػك ثذاٌخ يٍ انزمبغ االشبسح ٔركجٍشْب ٔفهزشرٓب
ٔ يؼبنجزٓب ٔػشظٓب ٔرٕظخ انزغزٌخ انًشجؼٍخ اٌ ٔجذد .لى ثبنششح انذلٍك كٍف
عٕف رؼًم انًكَٕبد يغ ثؼط.
لى ثؼًم يخطػ رذفك االشكبل نششح كٍف عٕف ٌؼًم انًخطػ انصُذٔلً ٔانزي
عٕف ٌزذٕل انً كٕد فً انشبثزش انمبدو.
يالدظّ:
ال رمم ٔ LCDلم display
ال رزكش اعًبء انمطغ يثم ADC0808أ  PICيثال
اعزخذو اعًبء انؼًهٍبد ٔنٍظ اعى انفبػم يثال لم رذٌٕم يٍ رًبثهً انً سلًً ٔال
رمم يذٕل انزًبثهً انً سلًً(عًً انؼًهٍخ ٔنٍظ انؼُصش)

Chapter 4:Implementation & Computer Simulation
{10-20 pages}.
•
•
•
•
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أٔل شكم رعؼّ ْٕ شكم نهجشٔرٍٕط انُٓبئً يٕظذب ػهٍّ اعى انمطغ انزً لًذ
ثبعزخذايٓب ٔإَاػٓب ٔايكبٍَبرٓب .يثال َٕع انًبٌكشٔثشعغٕس ٔانشاو ٔانشٔو
ثبنًبٌكشٔ انهً اخزشرّ.
ال رُغً ٔظغ يؼبدنّ ٔ Gainانزي ٌٕظخ ػاللّ انخشج ثبنذخم.Vo/Vin
دغبة كم يكَٕبد انذائشح انكٓشثبئٍخ سٌبظٍب
فً االخٍش يثم دخم اشبسارك ثًمبٔيّ يزغٍشِ ٔانخشج ٌزى ػشظّ ػهً شبشّ
انؼشض ٔثزغٍٍش انذخم ٌزغٍش انخشج.
ثبعزخذاو االٔعهٍغكٕة لى ثإثجبد ػًم كم لطؼّ يٍ يششٔػك .يثال لى ثشعى دخم
ٔخشج انًكجش نكً رثجذ اَّ ٌذصم ركجٍش نإلشبسح انذاخهخ.

• ال رُظ اٌ رثجذ أٌ انؼاللخ خطٍّ ثٍٍ انذخم ٔانخشج ٔلى ثشعى انؼاللخ ثًٍُٓب .فًثال
ارا كبٌ يششٔػك ْٕ ادزغبة دسجّ انذشاسح فٍجت سعى ػاللّ ثٍٍ فٕنذ انذخم أ
انًمبٔيخ انًزغٍشح ٔدسجّ انذشاسح ٔكى ًٌثهّ رغٍش انفٕنذ نكً ٌغجت رغٍش دسجّ
يئٌٕخ ٔادذح.
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• أول شكل تضعه هو صوره للبورد االخٌر الذي ٌعمل.
• سوف تحاول هنا أن تقارن دقه جهازك بقٌمة مرجعٌة موجودة.
• مثال  :جهازك ٌقٌس عدد نبضات القلب فعلٌك عمل الجدول االتً:

Accuracy

Heart Rate

100%

Simulator =80

98.75%

Reading =79 Your project

97.5%

Any Other Device
Reading= 78

• قم باستخدام قٌم اخري علً االقل  5قٌم وقم بالمقارنة
Accuracy
100%

Heart rate
Simulator =xx

>>>>%

Your Project
Reading=yy

>>>>%

Any other Model
Reading= zz

كيفيه احتساب الـ Accuracy
• Accuracy=100 - ((simulator-your project reading) /
your project reading)*100%
• قم برسم الدقة لجهازك وللجهاز االخر وقم بتحلٌل النتائج ولماذا تعتقد أن دقتك ضئٌلة أو كبٌرة
وكٌف ٌمكن تبرٌر كل ما وجدته من نتائج وارقام.

}Chapter 6:Conclusion and recommendation{1 page
• فً نهاٌة المطاف ماذا استطعت ان تستنجه خالل عام مضً من خالل عملك وماذا حققت
وفٌما فشلت وماهً توصٌاتك لمن سوف ٌأتً من بعدك.

•

مالحظه :

قم بإرفاق تقارٌرك وشغلك علً موقع الكترونً لٌستفٌد منه االخرون.

References
• ٌجب علٌك ان تشٌر الً كل معلومة استخدمتها بتقرٌرك عن طرٌق ارقام بٌن القوسٌن
وباألخٌر قائمه بالمراجع.
• وأي معلومة بدون مصدر فهً ملك للطالب فإذا تم اكتشاف ان الطالب لم ٌخترع تلك
المعلومة فسوف ٌعُتبر الطالب سارق أي منتحل شخصٌة  plagiarismوسوف ٌتم حرمان
المجموعة من درجة المشروع كامال.
• http://plagiarism.org
مثال على انتحال الشخصٌة-:
إذا تم كتابة الجملة اآلتٌة فً احد التقارٌر:
(ٌتكون جهاز  spectrophotometerمن مصدر ضوئً وفلتر ووعاء للعٌنة وكاشف ضوئً)
• تعتبر الجملة أعاله انتحال شخصٌة ولتصحٌح ذلك ٌجب كتابتها كاآلتً:
(ٌتكون جهاز  Spectrophotometerمن مصدر ضوئً و فلتر ووعاء للعٌنة وكاشف ضوئً
])[1
ُ
• حٌث ٌعتبر ] [1رقم المصدر الذي أخذت منه المعلومة وٌتم كتابة قائمة للمراجع بالشكل
اآلتً وبحسب النموذج رقم :2
[1] Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition, Douglas A. Skoog,
Brooks Cole, 1998
[2] Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, James W.
Robinson CRC Press, 2004

امللحقات Appendices

• Appendix A Your code.
• Appendix B Your electronics datasheet.

معايري كتابة تقرير مشروع التخرج
-1
-2
-3
-4

( Word

ٌقدم التقرٌر بما ٌحتوٌه من نص ومعادالت وجداول باستخدام معالج النصوص والكلمات
.)Processor
ٌطبع المشروع بحٌث تكون المسافة بٌن السطر والسطر الذي ٌلٌه عبارة عن مسافة ونصف و تكون العناوٌن
بخط سمٌك  ).وكذا ورقة الشكر والتقدٌر وورقة اإلهداء و أوراق قوائم الجداول ,الرسومات واألشكال
واالختصارات والرموز و المراجع.
ٌستعمل نفس نوع الخط لكتابة النص األساسً للمشروع:
) (English: Times New Romans, 12 ptوٌسمح بكتابة عناوٌن الفصول واألجزاء والقوائم والرسومات
بخط مغاٌر للخط المستعمل فً النص األساسً مع مراعاة عدم المبالغة فً تنوٌع الخطوط وحجمها.
االختصارات
ٌسمح باستعمال اختصارات المصطلحات العلمٌة داخل النص بعد أن ٌكون قد استخدم نصها الكامل أول مرة
وعلى أن تورد هذه االختصارات فً قائمة منفصلة تشٌر إلى المختصر وما ٌعنٌه من اصطالح علمً كما
هو موضح فً االجزاء االساسٌة للمشروع فً بداٌة هذا الدلٌل.

 -5ترقيم الصفحات
ٌ 1-5ستخدم الترقٌم الٌونانً لصفحات ما قبل المشروع ) (I, II, III, IV, ...وٌستخدم الترقٌم العربً األصل
( )... ،3 ، 2 ،1من بداٌة فصول المشروع (أول ورقة فً فصل المقدمة) وحتى نهاٌتها(أخر ورقة فً
قائمة المراجع) .أما المالحق فترقم صفحات كل ملحق على حدة بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف أبجدي
متسلسل ٌرمز لكل ملحق على حدة.(A1, A2, A3, …) :
ٌ 2-5كون الترقٌم فً النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة باستعمال األرقام العربٌة أٌضا ً(.)... ،3 ، 2 ،1
ٌ 3-5كتب رقم الصفحة أسفل الصفحة وفً منتصفها وعلى ارتفاع ( 2سم) من الطرف السفلً للورقة.
 -6الجداول البيانية
ترد الجداول البٌانٌة بحٌث ٌكون لكل جدول عنوان ورقم متسلسل مرتبط بالفصل الذي ٌحتوٌه وٌكتب العنوان
فً أعلى الجدول (مثال Table 2.7 :لإلشارة إلى جدول رقم  7فً الفصل رقم  )2وٌجب مراعاة ترك
مسافة للحواشً عند إعداد القوائم .وفً حالة استكمال القائمة على الصفحة التالٌة ال ٌكتب العنوان مرة
أخرى وإنما ٌكتفً بكتابة رقم القائمة واإلشارة إلى استكمالها كما ٌلً ( .)Table 2.7, continuedكمثال :
Table 2.7 Average Heart Beat Rate.

Average Rate

Range

Age

 -7الرسومات والصور
تعامل األشكال والرسومات والصور كما هو الحال بالنسبة للجدول فً البند ( ،)6وٌكتب العنوان فً أسفل
الشكل وتستعمل الكلمة التالٌة لإلشارة إلٌها (  Fig. 3.5لإلشارة إلى الشكل رقم  5فً الفصل رقم .)3كمثال:

Fig. 3.5 Heart rate and all cause mortality .

 -8المعادالت والعالقات
تورد المعادالت والعالقات داخل النص وٌشار لكل منها برقم متسلسل ٌوضع بٌن قوسٌن ٌربطهم بالفصل
الذي ٌحتوٌها كما هو مشار إلٌه فً البندٌن ( )6و( )7وٌسمح بكتابة المعادالت والعالقات الرٌاضٌة فً أكثر
من سطر واحد على أن ٌوضع رقم المعادلة أو العالقة فً أقصى الجهة التً تنتهً فٌها المعادلة أو العالقة
الرٌاضٌة مع مراعاة الحواشً .كمثال) (3.4المعادلة رقم  4فً الفصل الثالث:

)(3.4

 -9أقسام المشروع
ٌتكون المشروع من فصول تقسم بدورها إلى أجزاء بحٌث الٌزٌد عدد الفصول عن  6ستة فصول على ان
ٌتم ترقٌم الفصول و األجزاء بالتسلسل .أما داخل الفصل أو القسم الواحد فترقم األجزاء بالتسلسل بالنسبة
إلى رقم الفصل أو القسم الرئٌسً مثال :الفصل األول  CHAPTER 1الجزء األول  1-1وتسرى هذه
القاعدة على أجزاء األجزاء وهكذا .على أن ال تتجاوز األجزاء المستوى الرابع مثال .5-3-4-2
 -11لغة الكتابة
تستعمل اللغة اإلنجلٌزٌة على أن تكتب كل أجزاء المشروع بنفس اللغة وفً حالة الكتابة باللغة العربٌة ٌجب
مراعاة القواعد التالٌة:
ٌ كتب ملخص عن المشروع باللغة االنجلٌزٌة و ٌكون هذا الملخص على صفحة منفصلة تسبق نص
المشروع.
ٌ كتب اسم المشروع باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة على صفحة العنوان.
 تكتب المراجع اإلنجلٌزٌة باللغة اإلنجلٌزٌة والعربٌة بالعربً.
 -11الحواشي
ٌترك للحواشً فً الصفحات المساافات التالٌاة مان أطاراف الورقاة :فمان األعلاى( 2.5سام) ومان األسافل (
2.5سم) ومن الٌمٌن ( 2سم) ومن الٌسار (3سم) عند الكتابة باللغة االنجلٌزٌة
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