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 مقدمة.  1

البكةالوريو  بكليةة برنةام  أُعد هذا الدليل من قبل قسم الهندسة الزراعيةة لطلبةة 

 مشةةةروع التخةةةرج مقةةةرر علةةةوم ايةذيةةةة والزراعةةةة كعطةةةاحهم فكةةةر  واضةةةحة حةةةول 

، ولكة  يجيةع علة  هةزر 492و 491لمقةرر   (2مشةروع تخةرجو 1مشةروع تخةرج)

 وتساؤالتهم.   استفساراتهم

هذا الدليل وملحقاته هو المرجع الرحي  للطالةع وُيفتةرم مةن الطالةع أن يقةرأ  

مشةروع التخةرج.   لمقةرر كامالً ويتعرف عل  كافة بنود  وأن يلتزم بةه خةالل تسةجيله 

ع التخةةرج بالقسةةم يتوجةةه ىلةة  منسةةق مشةةاري للطالةةع أنولمزيةةد مةةن المعلومةةات يمكةةن 

 للحصول عل  توضيح أو ىجابة ي  استفسار ىضاف  لديه.  
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 مصطلحات  .2

تتكةةرر فةة  هةةذا الةةدليل مجموعةةة مةةن المسةةميات ولةةذلم سةةوف يةةتم اسةةتخدام مصةةطلحات 

 مختصر  للداللة عليها كما هو مبين ف  الجدول التال :

 

 

 

 

 ؟التخرجهو مشروع  ما. 3

فة  قسةم البكةالوريو   برنةام لطلبةة  التخةرجمشروع التخرج هو أحد متطلبات 

سة هندسية نظريةة وهو عبار  عن درا ايةذية والزراعة.الهندسة الزراعية بكلية علوم 

فةة  مجةةال الزراعةةة او الوةةذاي أو البيحةةة أو الميةةا  أو  معينةةةهمةةا لمشةةكلة أو عملّيةةة أو كلي

يةتم تقيةةيم كةل منهمةا علةة   مةرحلتين،علةة   لهةا ويؤخةذووضةع الحلةةول اآلالت الزراعيةة 

 :حد 

 داللته المصطلح م

 مشروع التخرج. :المشروع  .1
 الطالع الذ  يقوم بتنفيذ مشروع التخرج.فريق  :الفريق  .2
 الفريق.عضو هيحة التدري  المكلف باكشراف عل   :المشرف  .3
 شةؤونعضو هيحةة التةدري  بالقسةم المكلةف بتنسةيق  :منسق المشاريع  .4

 مشاريع التخرج لكافة الطالع.

مشةةةرف  طلبةةةة مشةةةروع التخةةةرج لجنةةةة مكونةةةة مةةةن  :لجنة المشاريع  .5
 .مشاريعمنسق الباكضافة ىل  

تقريةةر مشةةروع التخةةرج الةةذ  يعةةد  فريةةق المشةةروع  :التقرير  .6
 لوصف المشروع وما تم ىنجاز .

ومةةنح درجةةة  فةة  فريةةق المشةةروع تقيةةيم أداي الطلبةةة :التقييم  .7
 نهاحية لكل منهم.

فريةةق مكةةون مةةن اونةةين أو والوةةة مةةن أعضةةاي هيحةةة  :فريق المناقشين  .8
شةةةةروع التةةةةدري  يةةةةتم تشةةةةكيله لمناقشةةةةة فريةةةةق الم

 المشروع. والمشاركة ف  تقييم 

هو نف  فريق المناقشين ولكن يضاف ىلةيهم مشةرف  :فريق التقييم  .9
  .تقييمعملية الالمشروع بحيث يشتركون ف  
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الطالةةع بةةه فةة  المسةةتو   سةةجلوي أكةةاديميتين، بسةةاعتين ُيحتسةةع 1مشررروع تخرررج 

يقةةوم بطعطاحهةةا بالمشةةروع محاضةةر  تعريفيةةة علةة   السةةابع ويشةةتمل

 عنواناختيار  الفرق،تكوين  يتم ف  هذ  المرحلةو، منسق المشاريع

 العلميةةة،الخلفيةةة  المقدمةةة،المقتةةرا الةةذ  يتضةةمن المشةةروع وكتابةةة 

ومهةةام كةةل  المشةةروع،باكضةةافة ىلةة  خطةةة عمةةل  العمةةل،وطريقةةة 

   .من فريق العملعضو 

حيث  الوامن،وُيطرا ف  الفصل  أكاديمية،بوالث ساعات سع توُيح   2مشروع تخرج

 . 1ف  مشروع تخرج ديبُ الذ  ستكمل المشروع يُ 
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 الهدف من مشروع التخرج.    4

  مة الـُمميِّز  لمشروع التخةرج هةو أنةه عمةل يضةم مجموعةة مةن  فريةقالسِّ

 عضو أو أكور مةنمحدد تحت ىشراف الطالع يتعاونون عل  ىتمام عمل 

التةدري .  هةذ  التجربةة فرصةة كبيةر  يكتسةع الطالةع مةن  هيحةةأعضاي 

تعتبةر هةذ  المهةار  ضةرورية و.  واحةد خاللها مهار  العمل ضةمن فريةق

مجاالت العمل تنطو  عل  أن  معظمف  الحيا  العملية بعد التخرج ىذ أن 

أفةراد يعملةون كمنظومةة يكون الفرد عضواً فة  فريةق عمةل أو مجموعةة 

لكةةل عضةةو فيهةةا دور محةةدد يؤديةةه بالتنسةةيق مةةع بقيةةة ايعضةةاي  واحةةد ،

 وصوالً ىل  الهدف النهاح  للفريق.  

   هنام بعم المنافع ايخر  منها:  ذلمىضافة ىل 

  ، تعلم مهارات تقنية جديد 

  والتصميم،تحليل ال تقنياتممارسة بعم  

  الفنيةتعلم مهار  الكتابة ، 

 ة ىل  تعلم مهار  العرم الشفو  أمام الجمهور.ىضاف  

يعتمد مد  اكتساع الطالع لهذ  المهةارات علة  مةد  مشةاركته فة  العمةل، فكلمةا زاد و

 مستو  مشاركته مع بقية أعضاي الفريق كلما تعاظم حجم استفادته واكتسابه للمهارات.  
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 تشكيل فريق المشروع.   5

بين مجموعة مةن الطةالع  االتفاقحيث يتم  ق،الفرييقوم الطالع أنفسهم بتشكيل 

لتفاهم بين أعضاي الفريق هةو فا.  2و  1 تخرجالمشروع مقرر  عل  العمل سوية ف  

عنصر بالغ ايهمية ف  تشكيل فريق ناجح.  وةم تتوجةه المجموعةة ىلة  منسةق المشةاريع 

ور فة  تشةكيل للبدي ف  اكجرايات المبينة ف  هذا الدليل.  قد يكةون لمنسةق المشةاريع د

 ينسةةحعفريةق فة  حةةاالت خاصةة موةةل عنةدما ال يجةد أحةةد الطةالع شةةركاي، أو عنةدما ال

ايفضل المشروع فلك  ُيتاا المجال للعمل ضمن فريق  عضو من الفريق لسبع طارئ.

مةا ُيستون  من هذ  القاعد  العامةة   . طالع 4 ىل  3بين مافريق الأن يكون عدد طالع 

 رج.لجنة مشاريع التخترا  

  

 المنهجية -6

المتسلسلة الت  يمر بها فريق  ايساسيةويقصد بها مجموعة الخطوات والمراحل 

هةذا  .2 و 1 مشروع التخرجمقرر  المشروع من البداية وحت  النهاية من أجل ىنجاز 

ُتنفَّذ ةالبية هذ  الخطوات والمراحل  حيث الجزي من الدليل يقدم وصفاً تفصيلياً للمنهجية

فريق المشروع بالتنسيق مةع منسةق المشةاريع فة  بعةم ايحيةان ومةع مشةرف من قبل 

 المشروع ف  أحيان كوير .  وه  مبينة ف  الجدول التال :
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 (. مراحل مشروع التخرج1جدول )

 

 

 

 

المدة  المرحلة مالحظات
 المقترحة

 )باألسبوع(

 

 1 1تسجيل مقرر مشروع تخرج  .1 فرق مشاريع التخرج تشكيل وتوزيع 

 ا
ع
رو

ش
م

ج
خر

لت
1 

تعريفيةةة يقةةةدمها ات ودورات محاضةةةر تلقةة 
 .التخرج مشاريعأو مشرف منسق 

 2 تمهيد وتعريف  .2

يقترا من قبةل فريةق المشةروع أو بالتنسةيق 
 مع أحد أعضاي هيحة التدري  بالقسم.

 3 تحديد موضوع المشروع .3

بطتبةةاع معةةايير كتابةةة تقريةةر المشةةروع علةة  
وطريقةة  الخلفية العلمية المقدمة،أن يتضمن 

 العمل.

 5 كتابة وتقديم المقترا  .4

عةةةةرم للمرحلةةةةة ايولةةةة  مةةةةن المشةةةةروع 
الدرجات النهاحيةة  وتقييمه وىعطايومناقشته 

 .1للطلبة ف  مقرر مشروع تخرج 

مناقشةةةةة وتقيةةةةيم مشةةةةروع  عةةةةرم، .5
 1تخرج

2 

 1 2تسجيل مقرر مشروع تخرج .6 

ج
خر

لت
 ا
ع
رو

ش
م

2 

يسةةةتكمل تنفيةةةذ المشةةةروع مةةةن قبةةةل الفريةةةق 

 لله لقايات مع مشرف المشروعويتخ

 6 أو الدراسة النظريةالعمل الميدان   .7

باالعتمةةةةةةاد علةةةةةة  معةةةةةةايير كتابةةةةةةة تقريةةةةةةر 
 المشروع

 4 كتابة التقرير النهاح  .8

عرم المشروع النهةاح  ومناقشةته وتقييمةه 
وىعطاي الدرجات النهاحيةة للطلبةة فة  مقةرر 

 .  2مشروع تخرج 

مناقشةةةة وتقيةةةيم  مشةةةروع  عةةةرم، .9
 2تخرج

2 
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  1مشروع تخرج   6-1

مقةةرر مشةةروع لفةة  هةةذ  المرحلةةة يلتقةة  منسةةق المشةةاريع بةةالطالع المسةةجلين 

وكتابةة مقتةرا  موضوع المشروع تحديد ّوم يتم تعريفية،محاضر   ويلق  عليهم 1تخرج

الخلفيةة العلميةةة وطريقةةة العمةةل. وةّم فةة  نهايةةة هةةذ   المقدمةةة،المشةروع علةة  أن يتضةةمن 

ف   وىعطاي درجات نهاحية للطالع مناقشة وتقييم مقترا المشروع عرم،المرحلة يتم 

 .هذا المقرر

 :المشروعموضوع تحديد أ.  

وُيقصد بها أن يستقر الفريق عل  ماهية المشروع الذ  ينوون القيام به.  وهنام مسلكان 

 أساسيان أمام الفريق للقيام بذلم:

 مشروع من تلقاي أنفسهم اقتراا، 

 لقسم.لمشاريع المقترحة من قبل أعضاي هيحة التدري  باأحد ا اختيار 

 

يسةةلم الفريةةق الخيةةار ايول عنةةدما  االختيةةار،لفريةةق الطةةالع كامةةل الحريةةة فةة  

 االسةتعدادووجةدوا فة  أنفسةهم معةين مشروع ل موضوعفيما بينهم عل   اتفقواقد  ايكونو

 مةن قبةل مشاريع المقترحةةأو يختاروا أحد ال المنسقمن قبل  هوافق عليعل  أن يُ  لتنفيذ 

 ىنتةاجمشةروع التخةرج لةي  الهةدف مةن اكشةار  ىلة  أن  تجةدر أعضاي هيحةة التةدري .

همةا ندسةية نظريةة أو عملّيةة أو كليعبةار  عةن دراسةة هبحث علم ، وىنما هةو بايسةا  

ويةةتم بشةةكل تعةةاون  بةةين أعضةةاي فريةةق  لهةةا،لمشةةكلة زراعيةةة واقعيةةة ووضةةع الحلةةول 

االنتقةال ىلة   المشةروعتقرار عل  مشروع تخرج محدد يمكن لفريةق بعد االس المشروع

 المشروع. مقتراالخطو  التالية وه  تقديم 

 المشروع مقترحتقديم كتابة وب. 

مشروع التخرج هو مستند داخل  يستخدم من قبل منسةق مشةاريع مقترا نموذج 

.  يحصةل فريةق ملقسةمشةاريع التخةرج داخليةاً با ىجةراياتالتخرج لحفظ بيانات ولتنظيم 

المشةةروع مةةن منسةةق المشةةاريع، وةةم يقةةوم بتعبحةةة خانةةات  مقتةةراالمشةةروع علةة  نمةةوذج 

وتسةةليمه ىلة  منسةةق المشةةاريع.  كمةةا ُينصةح فريةةق المشةةروع بمراجعةةة  المقتةةرانمةوذج 
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المقتةرا تسليم  عندويترتع  من بنود النموذج.بند منسق المشاريع لالستيضاا حول أ  

 ع الخطوات التالية:يتول  منسق المشاري أن

 التشاور مع لجنة المشاريع التخاذ قرار قبول المقترا، 

 تحديد مشرف المشروع والمناقشين. 

مراجعة منسق المشةاريع لمعرفةة الةرد خةالل المةد   المشروعع عل  فريق وجيت

المتابعة بين الطالع وتستمر المشروع له.   مقتراالزمنية الت  حددها لهم عند تسليمهم 

لمشةةاريع ىلةة  أن يةةتم قبةةول المشةةروع.  عندحةةذ يصةةبح بطمكةةان فريةةق المشةةروع ومنسةةق ا

المتابعة مع المشرف الذ  ُحدد لهم لكة  يتعرفةوا منةه علة  الخطةوات العمليةة المطلوبةة 

 كنجاز المشروع.

  2تخرج مشروع 6-2

تحقيةةق لالمشةةروع بةةاق  خطةةوات هةةذ  المرحلةةة فريةةق المشةةروع خةةالل  يسةةتكمل

ُيطلِع فريق المشروع المشرف عل  ما عل  أن  المشرف،بالتنسيق مع ويتم ذلم  أهدافه،

وف  نهاية هذ  المرحلةة  .ات حول ما يجع عملهوتوجيه ىرشاداتتم تنفيذ  ويتلقون منه 

وةم يةتم عةرم  النهايةة،كتابة تقريةر مفصةل حةول سةير المشةروع مةن البدايةة وحتة  يتم 

 .2ف  مقرر مشروع تخرج طالعوىعطاي درجات نهاحية لل مناقشة وتقييم المشروع

 ضوابط المناقشة والتقييم.  7

 مناقشة ال 7-1

 وأتةةتم عمليةةة المناقشةةة بعةةد عةةرم التقريةةر المطلةةوع )تقريةةر مقتةةرا المشةةروع 

ُيشةرع و(. 2و مشةروع تخةرجأ ،1ف  نهاية كل مرحلة )مشروع تخرجالتقرير النهاح ( 

فة  كةل  المشةروع،أهةداف  كةونتبهةا بعةد االتفةاق بةين المشةرف والفريةق، وذلةم عنةدما 

هذ  الخطو   تطلعومناقشته.  ت التقريرلعرم  اً الفريق جاهز يكونجزت وقد أُن مرحلة،

علة  نمةوذج طلةع  اً بتحديد موعد المناقشة والمناقشةين بنةايأن يقوم منسق المشاريع من 

. م لمنسةق المشةاريعع مةن قبةل مشةرف المشةروع وُيسةلّ يوّقةعلة  أن يقوم الفريق بتعبحته 

المناقشة وفريق المناقشين، يتوجع عل  فريق المشروع موعد ومكان عند الموافقة عل  

جةدر اكشةار  هنةا ىلة  أنةه بعةد ىجةراي وت .لمنسق المشاريعر تقريالنسخ من  والثتسليم 
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خةةالل قةةد تكةةون طلبةةت المناقشةةة ُيطلةةع مةةن فريةةق المشةةروع ىجةةراي التعةةديالت التةة  

ىلةة  نسةةخة  باكضةةافةخة نهاحيةةة معدلةةة مةةن التقريةةر المناقشةةة، علةة  أن يةةتم تسةةليم نسةة

 .لمنسق المشاريع لعرماتقرير وملف الىلكترونية من ملف 

  التقييم 7-2

مشروع  نهاية سواي ف  المشروع،عرم ومناقشة  بعد النهاحيةدرجة الطالع  يتم تحديد

 يةةةبالقسةةم أو الكلعةةاد  تةةتم المناقشةةة فةة  ىحةةد  القاعةةات  .2أو مشةةروع تخةةرج 1تخةةرج

تقنيةةات عةةرم.  وبعةةد اكطةةالع علةة  مةةا أنجةةز  فريةةق المشةةروع والمناقشةةة المجّهةةز  ب

الشةةفوية يرصةةد كةةل عضةةو مةةن أعضةةاي فريةةق التقيةةيم درجةةة لكةةل فةةرد مةةن أفةةراد فريةةق 

درجةة ، تقريةرالدرجةة  .  وتتكون درجة التقييم مةن العناصةر التاليةة: المشروع عل  حد

 :السابقةضيح لبنود التقييم وفيما يل  تو. مناقشةالدرجة ، وعرمال

 التقرير:تقييم أ. 

 مرحلةة،فة  كةل  لةه،مشروع التخرج وترصةد مقرر  تقرير هو أحد متطلبات ال

مشةروع التخةرج.   أحةد مقةرر درجة تصع فة  المحصةلة النهاحيةة لدرجةة الطالةع فة  

 نتاجاً هاماً للمشروع لعد  أسباع منها: مرحلة،ف  كل  التقرير،ويعتبر 

  تقرير يتعرف فريق المناقشين عل  كةل مةا يتعلةق بالمشةروع بمةا فة  لامن خالل

ذلةةم: طبيعةةة المشةةروع وأهدافةةه والمنهجيةةة والخطةةوات التةة  اتبعةةت فةة  تنفيةةذ ، 

والمصةاعع والتحةديات التة  تةم التعامةل معهةا، وكةذلم الخالصةة التة  اسةةتفادها 

 منه.فريق المشروع بعد االنتهاي 

  وهة  مهةار  ذات أهميةة  الفنيةةتمرين مهم للكتابةة  كتابة التقرير ف  حد ذاتها ه

 ،بعد التخرج القسمطالع  ىليهاكبير  ف  الحيا  العملية الت  سوف يعبر 

  بنسةةخة مطبوعةةة وأخةةر  ) القسةةمفةة  مكتبةةة المحفوظةةة تقةةارير المشةةاريع تعتبةةر

 .بسهولة( مرجعاً مهماً لهذ  اينشطة والت  يمكن الحصول عليها لكترونيةى

 

تعتمد درجة الطلبة ف  بند تقرير المشةروع علة  مةد  التةزامهم بالنمةاذج بالطبع 

 .االمذكور  وبمد  وضوا وترتيع الماد  العلمية والتقنية المقدمة فيه
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 تقييم العرضب.  

ف  نهاية كل مرحلة )مشروع  فريق المشروع أعضاييقصد بالعرم ما يقوم به 

مناقشةة.  المشةروعهم فة  جلسةة  ما توصلوا ىليه ف لعرم  (2ومشروع تخرج 1تخرج

يتنةةاوع  بحيةةث ىلكترونةة  عةةرموعةةاد  يةةتم عةةرم مشةةروع التخةةرج باسةةتخدام جهةةاز 

 المختلفة. هأعضاي فريق المشروع عل  تقديم جوانب

 

 تقييم النقاشج.  

فريةق المشةروع )وربمةا ودور بةين المناقشةين تة المناقشةة التة تقيةيم هةذا اليقصد ب

وجةةود  منطقيةةة ويتمحةور تقيةةيم النقةاى علةة  مةد    بمةداخالت مةةن مشةرف المشةةروع(.

 ىجابة الفريق عل  استفسارات المناقشين حول أمور مول:

  لألهداف الرحيسة له،مد  تحقيق المشروع 

  لمشروعلالجوانع والمميزات المختلفة، 

 مستخدمة ف  تصميم وتنفيذ المشروعالتقنيات والوساحل ال، 

 لتقريةةةر وبمعةةةايير الوضةةةوا ذج امحتويةةةات التقريةةةر ومةةةد  التزامهةةةا بنمةةةو

 ،والترتيع

 ومةةد  تمّيةةز   المجهةةود،عضةةو مةةن أعضةةاي الفريةةق فةة   مةةد  مشةةاركة كةةل

 باكجابات المنطقية.


