
 
  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 كليـة الھندسـة
  دائرة المشاغل الھندسية المركزية

  
  

    ماجستير□            بكالوريوس□    :مساقطلب تنفيذ مشروع 
ترفق رسومات تفصيلية لكافة أجزاء المشروع معتمدة من الدكتور المشرف، وسيتم بناًء على ھذه ): مالحظة ھامة**(

  .دير كلفة التصنيع ومراحل تنفيذ العملالرسومات تق
  

  الصناعيةقسم الھندسة : القســــم
   :اسم المشروع

  : اسم المشرف على المشروع
 :رقم الطالب            :اسم الطالب

 
  :الدكتور المشرف على المشروع*

 تكلفة المشروع يرجى التنسيق مع مدير المشاغل الھندسية لبيان امكانية تنفيذ المشروع في المشاغل وحساب
  .وساعات العمل

  م٢٠٠:    /    /  التاريخ        :  توقيع رئيس القسم
  

  :الصناعيةالدكتور رئيس قسم الھندسة *
    غير متوفرة□   متوفرة□    : المشروع اإلمكانية الفنية لتنفيذ

  : التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المشروع
طبقاً للرسومات المرفقة المعتمدة من            الدكتور مجموع ثمن المواد األولية لكافة أجزاء المشروع و. ١

  دينار    )   = (المشرف 
  دينار     )   = (المواد األولية المطلوب شراؤھا لتنفيذ بعض أجزاء المشروع  . ٢
  دينار     )   (ساعة وبواقع   )  (        =عدد ساعات العمل لتنفيذ المشروع . ٣
  ساعة    )   = (ارك بھا الطالب عدد ساعات العمل التي سيش. ٤

  :       توقيع رئيس الشعبة اإلنتاجية
  م٢٠٠:    /    /  التاريخ          :       توقيع مدير المشاغل

  
  :األستاذ عميد كلية الھندسة*

  .أرجو اإليعاز للمشاغل الھندسية لتنفيذ مشروع التخرج المبين أعاله وحسب المعطيات المذكورة
  م٢٠٠:    /    /  التاريخ          :م  توقيع رئيس القس

  
  

  :مطالعة األستاذ عميد كلية الھندسة*
  

  م٢٠٠:    /    /  التاريخ        :   توقيع األستاذ عميد كلية الھندسة



  

  
  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 كليـة الھندسـة
  قسم الھندسـة الصناعيـة

  

 عـرض مشـروع تخــرج
  

   :مقدم المشروع
 : اسم المشروع

 
 

  :وصف موجز عما سيتم عمله في المشروع
  
  
  
  

  
  طالب/طالب  (       ) :عدد الطالب الممكن إستيعابھم في المشروع

   فصل دراسي       (        )   :الزمن المتوقع أن ينتھي فيه المشروع
  دينار       )         (  :   التكلفة التقريبية للخامات الالزمة
  ساعة)       (            : ساعات التشغيل التقريبية الالزمة

  :مالحظات اخرى
  
  

  
  

  :التوقيع              : التاريخ 
  
  .يتم حساب تكلفة الخامات على اساس التحري عن إمكانية توفير الخامات وتكلفتھا*
  .ساعات التشغيل ھي الساعات التي تلزم لعامل مختص أن ينجز العمل المـراد*

  
  



  
  

  )٥٩١صن(طلبة مشروع التخرج : الموضوع
  

على كافة الطلبة تعبئة ھذا النموذج، وذلك بوضع أرقام المشاريع المختارة من قبلھم حسب 
إن زيادة عدد المشاريع المختارة والمدونة في ھذا النموذج سيزيد من فرصة حصول . األفضلية

 كما أن المفاضلة من قبل لجنة .الطالب على المشروع المالئم وذلك حسب أفضلية إختيارة
ً بإن عناوين المشاريع قد تم إعالنھا  مشاريع التخرج في القسم سيتم إستناداً لمعدل الطالب علما

  .مسبقاً من قبل القسم ويتم تسليم ھذا النموذج بعد التعبئة إلى رئاسة قسم الھندسة الصناعية
  

 شروعرقم المتسلسل رقم المشروعتسلسل رقم المشروعتسلسل

٢١  ١١  ١  
٢٢  ١٢  ٢  
٢٣  ١٣  ٣  
٢٤  ١٤  ٤  
٢٥  ١٥  ٥  
٢٦  ١٦  ٦  
٢٧  ١٧  ٧  
٢٨  ١٨  ٨  
٢٩  ١٩  ٩  
٣٠  ٢٠  ١٠  

  
  
              :اسم الطالــب

  :الرقم الجامعـي
  : (       )المعدل التراكمي

  : التوقيــــع
  


