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 .صفحة الغالف

غامق.  22غامق ما عدا عنوان المشروع یكون بحجم  20تطبع صفحة الغالف باللغة اإلنكلیزیة بحجم 

كما یوضع شعار الجامعة والقسم في اعلى صفحة الغالف بحیث  Times New Romanیكون نمط الخط 

 تكون الصفحة بالشكل االتي:

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
University of Technology 

Computer Engineering Department 

“Project Title” 

Graduation project submitted to the Computer Engineering Department 
in partial fulfilment of B.Sc. degree in Computer Engineering 

By 
Student(s) Name(s) 

Supervised by 
Supervisor’s name and scientific degree 

Month, Year 

 .(اختیاري) االیة القرانیة

غامق مع مالحظة تحریك  28حصرا وحجم الخط  Deco Type Thuluthتكتب باللغة العربیة نوع الخط 

تلك االیة. كما یمكن ان  ذكرت فیھاالتي ن الكریم مع ذكر رقم االیة والسورة أاالیات وفق ما مذكور في القر

من غیر برنامج الطباعة. الطلبة  تكون االیة القرانیة على شكل صورة في حال عدم توفر الخط القرأني في

 المسلمین غیر ملزمین بتضمین ذلك في مشاریعھم.
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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 

(Branch Name) Engineering Branch, Computer 

Engineering Department, University of Technology in partial 

fulfilment of the requirements for the degree of B.Sc. in Computer 

Engineering.

Signature: 

Name: 

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. requirements in Computer Engineering.

Signature: 

Name: 

Degree: 

Date: 

Head of ( Branch Name) Engineering Branch

Signature: 

Name:

Degree:  

Date: 

(Member)

Signature: 

Name:

Degree:  

Date: 

(Chairman)

Signature: 

Name:

Degree:  

Date: 

(Member)
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 Formatting of a project كیفیة تنسیق وترتیب المشروع

.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)

ان رقم المعادلة یتكون من عددین األول یمثل رقم الفصل والثاني یمثل رقم المعادلة الذي 

یتضمن تلك المعادلة فمثال في المعادلة أعاله فأن الرقم 1.3 یعني ان ھذه ھي المعادلة الثالثة 

في الفصل األول وھكذا أیضا بالنسبة ألرقام االشكال والجداول. 

Figures Caption 8. عناوین االشكال

    یجب ان تكون عناوین االشكال موحدة في كل صفحات المشروع ومكتوبة بالصیغة التالیة 

بحیث یكون عنوان الشكل في أسفل الشكل وحجم الخط 12:

Fig. 1.3: A Figure of Department Logo

1. عدد صفحات المشروع یجب ان ال تقل عن 30  صفحة وال تتجاوز 50 صفحة بما في ذلك 
   االشكال و الجداول.

2.  حدود الصفحة Margins یجب ان تكون 3 سم من الیسار و 2 سم من بقیة االتجاھات.
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 9Tables.  عناوین الجداول 

یكونعنوان كل جدول في اعلى الجدول بحجم خط 12 وبالصیغة التالیة:

Table 1.3: Device Specifications

  Referencesالمصادر  .11

بالصيغ التالية حسب نوع كل مصدر تكتب المصادر

Book  
Author(s). Book title. Location: Publishing company, year, pp. 

Example:  

W.K. Chen. Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-

35.  

Book Chapters  
Author(s). “Chapter title” in Book title, edition, volume. Editors name, Ed. Publishing 

location: Publishing company, year, pp.  

Example: 

J.E. Bourne. “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, 2
nd 

ed., vol. 3. J. 

Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp.15-67.  

Article in a Journal  
Author(s). “Article title”. Journal title, vol., pp, date. 

Example: 

G. Pevere. “Infrared Nation.” The International Journal of Infrared Design, vol. 33, pp.

56-99, Jan. 1979.

Articles from Conference Proceedings (published) 
Author(s). “Article title.” Conference proceedings, year, pp. 

Example: 

D.B. Payne and H.G. Gunhold. “Digital sundials and broadband technology,” in Proc.

IOOC-ECOC, 1986, pp. 557-998. 
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nd 

Int. 

Papers Presented at Conferences (unpublished)  

Author(s). “Paper’s title,” Conference name, Organization, Place.

Example:  

B. Brandli and M. Dick. “Engineering names and concepts,” presented at the 2

Conf. Engineering Education, Frankfurt, Germany, 1999.

Standards/Patents 
Author(s)/Inventor(s). “Name/Title.” Country where patent is registered. Patent 

number, date.  

Example:  

E.E. Rebecca. “Alternating current fed power supply.” U.S. Patent 7 897 777, Nov. 3, 

1987.  

Electronic References 

Books  
Author. (year, Month day). Book title. (edition). [Type of medium]. Vol. (issue). 

Available: site/path/file [date accessed].  

Example: 

S. Calmer. (1999, June 1). Engineering and Art. (2
nd 

edition). [On-line]. 27(3). 

Available: www.enggart.com/examples/students.html [May 21, 2003]. 

Journal  
Author. (year, month). “Article title.” Journal title. [Type of medium]. Vol. (issue), 

pages. Available: site/path/file [date accessed].  

Example: 

A. Paul. (1987, Oct.). “Electrical properties of flying machines.” Flying Machines. [On-

line]. 38(1), pp. 778-998. Available: www.flyingmachjourn/properties/fly.edu [Dec. 1,

2003].

World Wide Web  
Author(s)*. “Title.” Internet: complete URL, date updated* [date accessed]. 

Example 

M. Duncan. “Engineering Concepts on Ice. Internet: www.iceengg.edu/staff.html, Oct.

25, 2000 [Nov. 29, 2003].
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