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Introduction 
Some historical information about a specific 
topic you want to work with. For example, if you 
work with a processor or memory topic you 
have to talk about their history and how did they 
reach this level of generations…. Etc. 

المقدمة

كان اذا مثال الجلھ، التقریر اعداد یتم الذي الموضوع عن (نبذة 
اي وھكذا الذاكرة تطور تاریخ ذكر فیجب الذاكرة عن الموضوع 
ھذا وتطویر تاریخ عن البدایة في الذكر یجب اعطاءه یتم موضوع 
الجزء )

ھناك ولیست اطالة بال فقط واحدة صفحة بشكل المقدمة تكون -
مشكلة من استخدام صورة واحدة فقط.

االنكلیزیة باللغة المستخدمة الخطوط وتنسیق حجم على الحفاظ -
فقط.

الحفاظ على ابعاد الصفحة .-
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الموضحة الشروحات جمیع تلغي ان تنسى ال البحث كتابة بعد -
باللغة العربیة واالنكلیزیة.

كلما النموذج ھذا وفق وسنسیر دائمي سیكون النموذج ھذا -
طلبنا تقریرا منكم ان شاء هللا.

Report 
Now you can talk about everything related to 
your topics. You can make it as types or 
explaining but try to use images as well. In 
addition, try to add some tables or algorithms if 
available. Please use the same template of text. 
Number of pages is not matter as your paper’s 
knowledge. 

If you want to use numbering list use this: -
1- Item One.
2- Item two
3- Item Three
4- And so on…...
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بدایة الموضوع
كل عن شرح بشكل كتابتھ تستطیع المعطى. الموضوع عن تكلم االن 
ذلك الى باالضافة نقاط. بشكل جعلھ وتستطیع جزء كل او نوع 

اذا الخوارزمیات او الجداول او الصور من مجموعة اضافة حاول 
وشكل حجم اقصد ( تغییر بال النموذج ھذا استخدام ارجو وجدت. 

الخاصة الصفحات عدد یھم ال االخرى). االنماط وجمیع الخط 
اردت اذا تكتب. لما فھمك ومدى الفكرة تھم ما بقدر بالموضوع 

صفحة الموضوع عن الشرح تجعل ال رجاء اعاله. الترقیم استخدم 
حاول بل ھنا الموجودة بالصفحات االلتزام عدم وارجو واحدة 

النموذج بنفس ولكن الصفحات من قدر باي ترید ما توضیح 
واالنماط المذكورة.

في رایك كتابة التقریر من االنتھاء عند علیك یجب :- مھمة مالحظة 
ھذا لماذا المجال، ھذا في التطور یحدث لماذا مثال التقریر، نھایة 

النوع افضل من ذلك وھكذا. طبعا ان استطعت وباللغة االنكلیزیة.

References
Cite the references carefully, any report without 
references is consider as plagiarism. Mention 
the references as follow: -

1- Reference one (Site name and author 
name, Topic’s name, year of publication)
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2- Reference two (Site name and author 
name, Topic’s name, year of publication)

3- Reference Three (Site name and author 
name, Topic’s name, year of publication)

4- And so on………

المصادر 

المعلومات كانت اذا خاصة علمیة سرقة یعتبر مصادر بال بحث اي 
ماخوذة من موقع بالكامل لذلك یرجى كتابة المصدر كالتالي:-

كاتب واسم الموقع اسم ( كالتالي یكون المصادر اسم -1
في المكتوب الموضوع اسم وجد، ان الموقع داخل المقالة 

الموقع، سنة نشر او كتابة ھذا الموضوع في الموقع) 
اسم ذكر یجب لكن موجودة ستجدونھا المعلومات جمیع لیست طبعا 

كتابتھ فیجب المؤلف اسم وجد اذا اما االقل. على والسنة الموقع 
ایضا. 


