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 شروط تقديم الطلب: 

  للطالب. والبريد االلكترونيفيها رقم الهاتف  ومكتملة بماأن تكون جميع المعلومات في الطلب صحيحة  (1
 أن يتم استكمال كافة التفاصيل المطلوبة لتقديم معاملة طلب الدعم قبل الموعد النهائي الذي تحدده اللجنة.  (2
 صرف مبلغ الدعم.  إجراءاتيتم السير في  اًء عليهوبن المشروع،منه للمشرف على تسليم مشروع التخرج بعد االنتهاء يتم  (3

 ألي طلب دعم مالي سابق.  اتقدموقد  ايكونويشترط على الطلبة أن ال  (4
 يكون المشروع مدعوما من جهة أخرى.  أال (5
 ارفاق ما يلي بطلب الدعم:  (6

 مع ذكر أهداف المشروع. كلمة، 100ال يقل عن  ،وكيفية تنفيذهرة المشروع عن فك مختصر واضح -أ

 قائمة بالقطع والمكونات المراد شراؤها لتنفيذ المشروع مع وصف لكل صنف والسعر الفعلي ان أمكن.  -ب
 رسومات توضيحية للتصميم ان أمكن.  -ت

 دينار، 50تجاوزت قيمة الفاتورة  إذاف المشروع و رئيس القسم. الفواتير المقدمة يجب أن تكون واضحة و مروسة و مدققة من قبل مشر (7

  تقل قيمة الطوابع عن دينار.  وأال نار،ديمن قيمة الفاتورة(  0.006+  0.5طوابع بقيمة ) إضافةيجب 

 (1مشروع تخرج )     نوان مشروع التخرج: ع

 (2مشروع تخرج )     القسم األكاديمي: 

 التوقيع E-mail قم الهاتفر الجامعيرقم ال اسم الطالب

     

     

     

     

     

     

 :اسم المشرف على المشروع

 /         /        التاريخ:  توقيع المشرف 

 

 يحول للجنة دعم مشاريع التخرج   يحول للمشاغل الهندسية  شروحات رئيس القسم:  -

  /         /        : التاريخ      وقيع رئيس القسم: ت

.......................................................................................................................................................................... 

 يحول للجنة دعم مشاريع التخرج      للعمل مباشرة يحول    (:  تحويل الطلب من رئيس القسم المعني عند)شروحات مدير المشاغل الهندسية  -

  /         /        : التاريخ     : مدير المشاغلوقيع ت 

 . ملعدم التزامهم بمواعيد الع في حالةمسؤولية التأخير  ويتحمل الطلبة الهندسية،على الطلبة االلتزام بجدول العمل المحدد من قبل المشاغل  مالحظة مهمة:

 .........................................................................................شروحات لجنة دعم مشاريع التخرج في كلية الهندسة: ....... -

................................................................................................................................................................... 

   /         /        : التاريخ    توقيع مقرر لجنة دعم مشاريع التخرج:   

 .........................شروحات عميد كلية الهندسة: ................................................................................................... -

................................................................................................................................................................... 

   /         /        : التاريخ     توقيع عميد كلية الهندسة: 
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لتنفيذ المشروع والمكونات الالزمةقائمة بالقطع   

عبأ من قبل المشاغل ي
واألقسام الهندسية 
المعنية األكاديمية  

 الرقم اسم القطعة التكلفة

 متوفر غير متوفر

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 القيمة االجمالية المطلوبة لمشروع التخرج 

 


