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 ترتب صفحات المشروع وفق التسلسل االتي:
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 المشرف  تأييد .3

 لجنة المناقشة  تأييد .4
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  Table of Contentsالمحتويات جدول  .7
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  Symbols Definitionقائمة الرموز المستخدمة   .11

 Abbreviationsقائمة المختصرات   .11

كذلك والنتائج  ومستقال علنفصول التقرير مع مالحظة تضمين التقرير فصال خاصا   .12

 .البحوث المستقبليةمستقال عن االستنتاجات وفصال 

  Referencesالمصادر   .13

  Appendixالملحق   .14

 ملخص بحث المشروع باللغة العربية.  .15

 

 مالحظات:

 .في الصفحات القادمة سيتم شرح كل جزء من األجزاء أعاله بالتفصيل .1

ويكون عدد النسخ وفق ما  Spiralيتم تجليد المشروع بصورة نهائية بصيغة سبايرول  .2

 يطلبه القسم.
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 صفحة الغالف

 22غامق ماعدا عنوان المشروع يكون بحجم  21تطبع صفحة الغالف باللغة اإلنكليزية بحجم 

كما يوضع شعار الجامعة و القسم في اعلى   Times New Romanغامق. يكون نمط الخط 

 صفحة الغالف بحيث تكون الصفحة بالشكل االتي:

 

 

 اآلية القرآنية 

غامق مع مالحظة  28حجم خط حصرا و Deco Type Thuluthتكتب باللغة العربية نوع الخط 

السورة التي تنتمي لها تلك لقرآن الكريم مع ذكر رقم اآلية وتحريك اآليات وفق ما مذكور في ا

على شكل صورة في حال عدم توفر الخط القرآني في  القرآنية اآليةيمكن ان تكون كما  اآلية.

  بتضمين ذلك في مشاريعهم.الطلبة األعزاء من غير المسلمين غير ملزمين  .Wordبرنامج 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Technology 

Control and Systems Engineering Department 

Mechatronics Engineering Branch 

 

“Project Title” 

 

Graduation project submitted to the Control and Systems Engineering Department 

in partial fulfilment of B.Sc. degree in Mechatronics Engineering 

 

By 

Student(s) names 

 

Supervised by 

Supervisor’s name and scientific degree 

 

Month, Year 
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  Supervisor Certificationتأييد المشرف 

 اصة به كاالتي:يكتب بصفحة واحدة خ

 

SUPERVISOR CERTIFICATION 

 

I certify that the preparation of this project entitled ( Project Title ) was 

prepared by ( Students Names ) under my supervision at the Mechatronics 

Engineering Branch, Control and Systems Engineering Department, 

University of Technology in partial fulfilment of the requirements for the 

degree of B.Sc. in Mechatronics Engineering. 

Signature: 

 

 

Name: 

Scientific Degree: 

Date: 
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 تأييد لجنة المناقشة 

 يكون هذا التأييد بصفحة خاصة كاالتي:

 

EXAMINATION COMMITTEE CERTIFICATION 

 

We certify that we have read this project entitled (Project Title), and as an 

examining committee examined the students (Students Names) in its 

contents and in our opinion, it meets the standards of the B.Sc. in 

Mechatronics Engineering. 

 

 

Signature:                                                                Signature: 

Name:                                                                      Name: 

Scientific Degree:                                                   Scientific Degree: 

Date:                                                                       Date: 

(Member)                                                               (Chairman) 

 

 

 

Signature: 

Name: 

Scientific Degree: 

Date: 

Head of (Mechatronics) Engineering Branch 
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  List of Tablesقائمة الجداول 
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 مالحظة:

 الرقم األول يمثل رقم الفصل بينما الرقم الثاني يمثل رقم الجدول.
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  List of Figuresقائمة االشكال 

 :تكتب قائمة االشكال بالصيغة التالية

 

 

FIGURE NO.                   FIGURE TITLE                                      PAGE 

1.1 

1.2 

. 

. 

2.1 

2.2 

 

 مالحظة:

 الرقم األول يمثل رقم الفصل بينما الرقم الثاني يمثل رقم الشكل.
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  Formatting of a projectكيفية تنسيق وترتيب المشروع 

 صفحة بما في ذلك االشكال والجداول. 51ان ال تتجاوز عدد صفحات المشروع يجب  .1

 سم من جميع الجهات. 2.5يجب ان تكون  Marginsحدود الصفحة  .2

 .Times New Romanيكون  ونوع الخط 14حجم الخط المستخدم يجب ان يكون  .3

 .Boldسميك  16العناوين الفرعية تكون بحجم خط  .4

 .1.5المسافة بين السطور تكون  .5

 الصفحة. أسفلصفحة في وسط يكون رقم ال .6

 Equationsكتابة المعادالت  .7

 بالصيغة التالية  Microsoft Word Equation Editorتكون كتابة المعادالت باستخدام 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑ (𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1
   …………… (1.3) 

ي الذ معادلةلثاني يمثل رقم الاو فصليمثل رقم ال األوليتكون من عددين رقم المعادلة ان 

 ثالثةاليعني ان هذه هي المعادلة  1.3فأن الرقم  أعالهيتضمن تلك المعادلة فمثال في المعادلة 

 .الجداولبالنسبة ألرقام االشكال و أيضاهكذا و ولفي الفصل األ

  Figures Captionأسماء االشكال  .8

يجب ان تكون أسماء االشكال موحدة في كل صفحات المشروع ومكتوبة بالصيغة التالية 

 :12حجم الخط و الشكل أسفلبحيث يكون اسم الشكل في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3: A Block Diagram of … 
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  Tablesسماء الجداول أ .9

 وبالصيغة التالية: 12بحجم خط  يكون اسم كل جدول في اعلى الجدول

Table 1.3: Device Specifications 
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 بالصيغ التالية حسب نوع كل مصدر تكتب المصادر
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Book Chapters  
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Papers Presented at Conferences (unpublished)  
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B. Brandli and M. Dick. “Engineering names and concepts,” presented at the 2
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