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الملخص
إن تطوورير اإلبتكووار لووي التعلوويم الهندسووي أموور بووال األهميووة لتهي ووة المهنوودء أمنووال عملووي المسووت بلي بسس و
السرعة الهائلة للت دم العلمي لي مختلف جران الحياة .والمشاريع هي أحد الرسائل لي تطرير اإلبتكار.
تستعرض الررقة خبرة المؤلف لي مجوا تنميوة اإلبتكوار لودط الطلبوة باسوتخدام نورعيم موم المشواريع التوي
أشرف عليهوا مومم الم رحلوة الجامعيوة األوليوة لوي التعلويم الهندسوي ب سوم الهندسوة الكهربائيوة لوي الجامعوة
األردنية ألكثر مم عشر سنرات.
النرع األو مم المشاريع هوي مشواريع السونة المنتهيوة حيوم سويتم التطورل إلوم الهودف موم هو المشواريع
والتي يمكم ت سيمها إلوم مشواريع تتضومم تركيو عتواد  hardwareمختبوري وأخورط تتضومم برمجيوات
حاسربية  . softwareوقد برزت جران إبتكارية عديدة لي كال النرعيم  .ورغم أن الخبورة التوي إكتسوبها
الطلبة لي ه المشاريع تتضمم نشاطات غير إبتكارية  ،منها تعلم أسالي البحم لوي الماوادر اإلعتياديوة
كالكت والودوريات العلميوة  ،إموالة إلوم ماوادر موم شوبكة اإلنترنيو  ،كموا تضومن تعلوم أسوالي كتابوة
الت ووارير والعموول ك ريوود ت عنوود تعوودد الطلبووة العووامليم علووم مشووروع واحوود أو مشوواريع مترابطووة  ،لسوويتم
التركيز علم الجان اإلبتكاري بشكل معمد  ،حيوم سويتم التطورل إلوم أمثلوة منت واة موم عودد موم مشواريع
الطلبة ومم ه النشاطات  :إختيار البدائل عند مراجهة الطلبة صعربات لي الحار علوم قطوع كهربائيوة
أو إلكترونيوة معينووة  ،والتطوورير علووم أبحوواو منشووررة وت ووديم مسوواهمات عات قيمووة علميووة عليهووا  ،وكتابووة
برامج حاسربية عات تطبي ات عملية.
النرع الثاني مم المشاريع هي مشاريع ممم الم وررات الدراسوية للموراد المختل وة  .وهو المشواريع شو نها
شان مشاريع السنة المنتهية يمكم أن ي رم بها الطال لرحد أو ممم مجمرعة مم الطلبة.
ستستعرض الررقة أسلرب طرح هو المشواريع واختيوار الطلبوة لهوا وعالقوة مرامويع المشواريع بم وردات
الم رر الدراسي ال ي ت ع ممني وأسلرب متابعة الطلبة ومناقشة نتائجهم وت ييم ه المشاريع.
معظم ه المشاريع كان بشكل كتابة ت رير عم مرمرع محدد أو كتابة برنامج حاسربي عي هدف محدد.
تستعرض الررقة لرائد ه المشاريع والتركيز بشكل خوا علوم أهميتهوا لوي تنميوة قودرات اإلبتكوار لودط
الطال  .كما تستعرض الررقوة المتطلبوات الرئيسوة إلنجواح مثول هو المشواريع والاوعربات التوي يراجههوا
الطلبة واألستاع لي ه ا المجا مع ت ديم م ترحات لت ليل مثل ه الاعربات وت ديم ترصيات لتطرير مثول
ه المشاريع لتح د أهدالها بشكل أكثر لاعلية.

 -1مقدمة
ومع سرعة الت دم العلمي الهائلة التي تزداد ير ًما بعد يرم علم كاهل التعلويم األساسوي والتعلويم الجوامعي
عب ًا م يالً لي تهي ة جيل مم الخريجيم ال يم بإمكانهم مرالمة الحيواة المسوت بلية التوي سيتعرمورن لت نياتهوا
والت اعل معها بشكل إيجابي وبنال .وت ع علم الطال الجامعي لي كليات الهندسة مهمات أكثر صعربة موم
ما للتعامل مع الت نيات الحديثوة .وقود أوجودت هو الت نيوات
غيرها كرني مم أكثر الشرائح لي المجتمع تعر ً
ظرولًا جديدة تسترج علم المهندء أن يستمر بالتعلم بعود تخرجوي بول وطيلوة حياتوي العلميوة أكثور موم أي
وق مضم.
ل د أدرك العورب والمسولمرن عبور العاورر أهميوة العلوم لوي تطورير قابليوات طالو العلوم .ي ور المواوردي
المترلي عام 054هـ  :مم تعلم ال رآن عظم قيمتي  ،ومم تعلم ال ي نبل م دار  ،ومم كت الحديم قري
حجتي  ،ومم تعلم الحساب جز رأيي ومم تعلم ال ي ّ
رل طبعوي ،وموم لوم ياوم ن سوي لوم ين عوي علمويت. 1
كما أدركرا أهمية استمرار التعلم طيلة العمر ل د ن ل عم محمد بم الحسم تلمي أبي حني ة قرلوي  :صوناعتنا
ه مم المهد إلم اللحد  ،وبمثل علك أشار اإلمام أحمود بوم حنبول ب رلوي  :موع المحوابر موم المهود إلوم اللحود
ت. 2
إن الطابع التل يني ال ي تتسم بي معظم مناهج التربية والتعليم األساسي لي مختلف األقطار العربية والسلرك
ال ي ي ااحبي مم الغالبية العظمم مم المعلميم يكاد يمنوع أي سولرك إبوداعي لودط الطالو  .وعلوم هو ا لهور
اوا علوم دراسوتي لهور يميول إلوم
يدخل الجامعة لي غال األحيوان بسولرك دراسوي سويه .لهور إن كوان حري ً
الح ظ  ،ويعتمد لي غال األحيان علم الكتاب الم رر أو المحامرات التي يل يها األستاع ل ط.
والطابع التل يني ال ي يسرد األمة اليرم نتيجة عارر التخلف من غلد باب اإلجتهاد لي ال ي اإلسوالمي قود
أنتج مجتمعًا يسرد الجمرد وقتل روح اإلبداع لدط الاو رة موم علموال األموة وقادتهوا .ونبود موم كسور هو ا
الطرل مم الجمرد بتكريم قوادة لوي كول مجوانت الحيواة مموم يسوتطيعرن كسور هو ا الجمورد والت ودم بحلور
رائدة لمختلف مشاكل األمة ومنها التخلف الت نيت3و. 0
أمووا األسووتاع الجووامعي والو ي يكوورن لووي أحيووان كثيوورة قوود تخوورع مووم جامعووات أجنبيووة تعتموود أسوولرب تشووجيع
انبتكار لهر يعورد إلوم بلود م ع ًموا بالرغبوة لوي ت وديم الجديود والتغييور والعطوال .لكنوي بعود لتورة موم الوزمم
ياطدم بكثير مم المعرقات لهور يحواو تغييور سولرك ونموط ت كيور طالبوي بمحاولوة من وردة غالبًوا .ويغوادر
الطال ال ي ب معي علك الجهد إلم سنة أخرط وي تي طلبة آخرون جدد ليحواو األسوتاع محاولتوي السواب ة
مم جديد مع جيل آخر وبدون شعرر ت تور عزيموة األسوتاع بمضوي الرقو ويتحور إلوم معلوم ت ليودي يعتمود
أسلرب التل يم.
إن استمرار األستاع الجامعي بالبحم العلمي واإلشراف علم طلبة الدراسوات العليوا يهيوه لاسوتاع الجوامعي
ال رصة لالن تاح علم زوايا عديدة مم الت دم العلمي لي ح ر اهتماماتوي .لو لك لوإن إدخوا مرامويع بحثيوة
ماغرة ممم المراميع التي ي رم بتدريسوها هوي لرصوة لوي لكوي يسوتمر لوي تحسويم مسوترط محاموراتي
ولي الرق ن سي ح زا لروح اإلبتكار والتطرير لدط الطلبة لي مختلف المراميع الدراسيةت5و. 6
إن تطوورير اإلبتكووار لووي التعلوويم الهندسووي أموور بووال األهميووة لتهي ووة المهنوودء أمنووال عملووي المسووت بلي بسس و
السرعة الهائلة للت دم العلمي لي مختلف جران الحياة .والمشاريع هي أحد الرسائل لي تطرير اإلبتكار.
تستعرض الررقة خبرة المؤلف لي مجوا تنميوة اإلبتكوار لودط الطلبوة باسوتخدام نورعيم موم المشواريع التوي
أشرف عليهوا مومم المرحلوة الجامعيوة األوليوة لوي التعلويم الهندسوي ب سوم الهندسوة الكهربائيوة لوي الجامعوة
األردنية ألكثر مم عشر سنراتت7و. 8

 -2تطوير اإلبداع واالبتكار لدى طالب الهندسة
تستهري مهنة الهندسة اليرم الطلبة مم عوي ال ابليات المميزة والمعدنت العالية لي الدراسوة الثانريوة ولو لك
لإن اإلقبا علم الدراسة الهندسية يمر مم خال تنالس شديد .وعلم هو ا لوإن طلبوة الهندسوة بشوكل عوام هوم
ممم يهرط دراستي بشكل كبير وممم يعطي لدراستي وقتًا وجهدًا ن ب ء بي بشوكل عوام .ون شوك أن الرغبوة
لي ح ل الدراسة هي أحد الركائز األساسوية لوي الت ورل والنجواح .لموم يجبور علوم دراسوة ن يهراهوا ن يجود
الدالع الكالي لإلبداع.
إ ن إحدط الع بات التي يراجهها الطال الجامعي اليرم هي عدم تنظيم وقتي وعدم اإلست ادة مم قابلياتي بشكل
ك وورل .لووالكثير مووم الرقو يهوودر دون اسووتغال  .ومووم جهووة أخوورط لووإن لمهووارات الضوورورية لرلووع ك التووي
الدراسووية ن تجوود العنايووة الكاليووة ون اإلهتمووام .والطال و المت وورل لعوالً ه ور الو ي يتمتووع بو كال جيوود ويحسووم
استغال وقتي ويعرف قابلياتي ليستغلها بشكل ك رل.
إن مم واج األستاع الجامعي مساعدة الطال علم رلع ك التي وتنمية قابلياتوي أمنوال دراسوتي .إن أن ازديواد
ررا معينًا يبعد المسالة بيم الطال واألسوتاع ويجعول سواعات اإلتاوا ال عليوة
أعداد الطلبة ال يم ي خ ون م ً
قليلة ون تكاد تك ي لمعرلة األستاع بن اط الضعف لودط كول طالو علوم حودة وموم موم ت وديم الناوح لوي علوم
ان راد .لكم الخبرة الطريلة قد تعطوي األسوتاع اإلمكانيوة لمعرلوة أكثور ن واط الضوعف المشوتركة بويم الطوالب
ومم مم ت ديم الناح العام ال ي يشمل غالبية الطلبة.
هنواك لاسووف مشووكلة تتعلوود بووالت ريم والعالمووات .لالطالو عنودنا بشووكل عووام يحوواو أن يحاوول علووم أعلووم
عالموة ب قوول جهود ممكووم  .وهو المشووكلة تجعول الهوودف موم الدراسووة لم ورر معوويم غامضوة  .ومووع هو ا لووإن
مرمرع العالمات يمكم أن يكرن وسويلة لح وز الطالو علوم المزيود موم العطوال .لالعالموات العاليوة تعطوي
شوعررا باإلحبواط والخمور .
شعررا باإلطم نان الشوديد والتراخوي  ،والعالموات الراط وة جودًا تعطوي
للطال
ً
ً
ل لك ل د وجد المؤلف نتيجة خبرتي الطريلوة إن التورازن لوي العالموات موع الميول قلويالً إلوم جانو العالموات
الراط وة مبودئيًا يعطوي حو ً
والزا قريًوا للطالو لتحسويم أدائووي .ولوي نهايوة ال اول وقبوول اإلمتحوان النهوائي يجو
إعطال أمل للطلبوة الضوعاف بشوكل خوا  .كول هو ا يمكوم أن يعواد النظور ليوي بعود انتهوال اإلمتحوان النهوائي
بحيم يكرن الت ريم العوام عوادنً ومترازنًوا .وهكو ا لوإن النظورة الخاط وة للعالموات يمكوم اسوتخدامها كرسويلة
لرلع سرية الطلبة وح زهم للمزيد مم التعلم وب الجهد
دارا مم المعلرمات األساسية الني ن بود
إن معظم الم ررات الدراسية لي المرحلة الجامعية األولية تحري م ً
مم تغطيتها لي المحامرات .إن أن م ودار العمود الو ي يب وم لوي عهوم الطالو بالنسوبة لم ورر معويم يعتمود
علم جملة عرامل منها:
تأ قابلية األستاع علم ج ب انتبا الطال وإياا المعلرمة لي بشكل مبسط ووامح ومدط إمكانية األسوتاع
لح ز الطال علم أن يهرط المادة الدراسية ومم مم يبدع ليها.
تب مدط محاولة الطال متابعة المادة أونً ب و وقيامي بحلر مسائل كالية بن سي.
تجـ طبيعة المادة الدراسية ومدط عالقتها باهتمامات الطال وتارر عم مست بل است ادتي منها.
تد نظام الت ريم المتبع ومدط قابلية األستاع علوم اسوتعمالي لح وز الطالو علوم بو المزيود موم الجهود أمنوال
دراستي.
تهـ الترازن بيم المتطلبات التي ي رمها األسات ة عمر ًموا ومودط التنسويد بيونهم لوي اتبواع أسوالي متناسو ة
وغير متعارمة لي تدريسهم.
تو األنظمة الجامعية باررة عامة ومدط استجابتها للتطرر العلمي وبعدها عم الجمرد.

وعلم ه ا لإن تطرير اإلبداع لدط طال الهندسة يعتمد علم الطال أونً وعلم األستاع مانيًوا وعلوم المحويط
الجامعي مالثًا  ،بما ليي مم أنظمة وتعليمات ومناهج وترلير لخدمات مكتبية وحاسوربية ومختبريوة وخودمات
أخرط.
ولرت
إن أحد المستجدات التي ترلرت خال الع د المنارم هر الشبكة المعلرماتية العالمية تاإلنترني ل د ّ
للطال ولاستاع إمكانية الم ارنة واإلطالع علم الجامعات األخرط وعلم ماادر المعلرموات بشوكل كبيور.
وه ا قد أعطم ميزة كبيرة للم ارنة وتحسيم سرية التدريس وأوجود مجوانً واسوعًا للتطورير وتنميوة ال ابليوات
ال ردية والجماعية علم حد سرال.
 -3مشاريع السنة المنتهية
ت ع مادة المشروع الهندسي لي الجامعة األردنية ممم مادتيم لاليتيم ويحد للطال التسجيل لوي األولوم
منهما بعد أن يال لي عدد الساعات التي اجتازها
إلم السنة المنتهية مم دراستي .وبعد انتهائي مم المشروع ب اليي ي دم ت رير النهائي ال ي تجوري مناقشوتي
مووم قبوول لجنووة مووم أعضووال هي ووة التوودريس لووي ال سووم بضوومنهم المشوورف .ويمكووم للطال و أن يسووجل علووم
المشروع لرحد أو ممم مجمرعة ويجري تحديد المشروع بالتحاور بيم الطال وأعضوال هي وة التودريس
أو أن يووتم علووك مووم خووال رئاسووة ال سووم لووي حالووة عوودم وصوور الطال و إلووم ات ووال مووع أحوود أعضووال هي ووة
التدريس .ل لك لإني باررة عامة يكرن هناك رمم للطال عم المشروع ال ي ي رم بي.
ويمكم إجما األهداف المترخاة مم مشاريع التخرع بما ي تي :
تأ تدري الطال علم ال يام بدراسة معينة عات طبيعة نظرية أوعملية أو كليهما معًا بإشراف عضر هي وة
التدريس.
تب توودري الطال و علووم البحووم واإلست اووال وجمووع البيانووات والووتعلم شووبي المسووت ل وإجوورال الحسووابات
والحكم علم النتائج بترجيي عضر هي ة التدريس.
تجووـ كتابووة ت ريوور لنووي وموومم حوودود معينووة مووم الت اوويل عمووا قووام بووي والرصوور إلووم إسووتنتاجات نهائيووة
وم ترحاتت. 7
تد تنميووة قابليووات اإلتاووا والعالقووات اإلنسووانية لوودط الطالو والشووعرر بالبي ووة والمجتمووع والمحوويط حرلووي
والتارف األخالقي وأسالي العمل المهني.
إن ترجيي عضر هي ة التدريس للطال أمنال قيامي بالعمل علم مشوروعي يجو أن يسوتند إلوم غورر األسوتاع
لي شخاية الطال ومعرلة ن اط مع ي ون اط قرتي لي ّرم ن اط الضعف ويزيد مم قورة ن واط ال ورة ويرجوي
الطال بال در الالزم .لالزيادة مم التدخل قد تغطي علم قابليات الطال ال اتيوة إعا موا كوان قوري الشخاوية
وام ًا مم ن سي  ،كما أن قلة الترجيي قد تضر بالطال الضعيف بحيم ن يدري ماعا ي عل ويضيع الكثير مم
وقتي دون لائدة .وعلم ه ا لإن مناقشات عضر هي ة التدريس مع الطال يج أن ن تكرن عات اتجا واحد
ون بنمط واحد لكل الطلبة بل يج أن يستمع األستاع لطالبي ويناقش آرال أونً ب و ويجري عليها التعديل
الالزم بخطرات منتظمة صغيرة دون نسيان للهدف النهائي.
إن ما يهمنا هنا هر أسالي تنمية اإلبتكار مم خال ه المشاريع .ويمكم أن نجمل ه الرسائل بما ي تي:
تأ است اال عضر هي ة التدريس ل ابليات الطال خال األسابيع األولم مم عمول الطالو  ،هو ا لوي حالوة
ما إعا لم يكم علم معرلة دقي ة بتلك ال ابليات قبل بدل المشروع نتيجة تدريسي مراميع ساب ة.
تب إغرال الطال بحل معضالت صغيرة ممم المشروع بخطورات قاويرة وبمراقبوة زمنيوة مسوتمرة ن
ت ل عم الل ال مرة أو مرتيم لي األسبرع.

تجـ المناقشة مع الطالو  ،وإعا موا صوادف الطالو ع بوة أمنوال عملوي  ،اسوتدراجي لحلهوا بن سوي دون ت وديم
األلكار والعرن لي مم أو مرة.
تد الدخر مع الطالو لوي مناقشوة عاوف ألكوار بطورح العديود موم األسو لة عليوي سورال كانو لوي صول
المرمرع أو لي جران عات صلة بوي  ،وإعطائوي بعوا األلكوار األوليوة لكوي تسواعد علوم سولرك المونهج
الاحيح للرصر إلم الحل.
تهـ مرب األمثلة عات العالقة للطال بكي ية حل معضالت مشابهة سرال مم قبل طلبة ساب يم أو بواحثيم
آخريم أو ألكار مم األستاع ن سي.
ً
تو تزويد الطال بالماادر عات العالقة أون ب و .
سا وإمارة.
تز التشجيع والثنال عندما يترصل الطال إلم حل معضلة أو جزل منها بما يزيد حما ً
تح إعا كان المشروع أو جز ًلا مني يحري طبيعة عملية أو مختبرية  ،ي رم عضر هي ة التدريس بماواحبة
الطال إلم المختبر ومناقشوة النتوائج أو الع بوات أونً بو و  ،وإعا احتورط المشوروع علوم بورامج حاسوربية
لينبغي متابعة خطرات العمل والدخر لي مناقشات ت ايلية والترجيي بموا يك ول عودم إمواعة وقو طريول
علم ن اط مانرية.
تط ترجيي الطال نحر البحم عوم بودائل جديودة جرهريًوا سورال لوي مجوا العتواد أو قطوع الغيوار أو مجوا
األسالي والبرامج .
تي لي حالة كورن العمول علوم المشوروع يضوم أكثور موم طالو واحود  ،محاولوة تنميوة التعواون والمناقشوة
العلمية بيم أعضال ال ريد وتنمية روح العمل الجماعي بما يؤدي إلم خير الجميع .ولي هو الحالوة ينبغوي
المراقبة الدقي ة بعدم طغيان قابليات واحد مم ألراد المجمرعة علم غير  .لكم وجورد قائود للمجمرعوة أمور
محب  ،دون أن يكرن له ال يادة إعاقة إلبراز كل لرد لي المجمرعة قابلياتي علم اإلبتكار المست ل .ويمكوم
أن يتم علك بت سيم العمل إلوم مكرنوات لرعيوة متكاملوة بحيوم ي خو كول لورد جوز ًلا ،علوم أن ن ي ود الاولة
المستمرة بالتعرف علم ما ي رم غير مم ألراد المجمرعة مم أعما .
مثا :
سوونعطي هنووا مثووانً واحودًا علووم مشووروع قووام بووي طالبووان مووم طلبووة السوونة المنتهيووة وهوور عبووارة عووم محاكوواة
لمنظرمة تحكم إلحدط وحدات تكريور البتورو لوي ماو اة البتورو األردنيوة .ل ود وجود أن منظرموة الوتحكم
قديمة لي ه الرحدة ويجري التحكم لي قسم كبير مم أجزائها يدويًا .قام الطالبان بزيارات عديدة للما اة
واطلعا علم سير العمل ليها وقابال عددًا مم العوامليم ليهوا ،واطلعوا علوم المخططوات عات العالقوة بالعمليوة
اإلنتاجية والت ارير اليرمية والدورية األخرط التي يجري إعدادها.
ولي اإلتجوا اخخور قوام الطالبوان بالتودرب علوم برنوامج  Labviewموم بودلا بمحاكواة المنظرموة علوم هو ا
البرنامج وقد تم ربط بعا المتحسسات مع البرنامج براسطة دوائر مرالمة مناسبة .وقود تمكنوا موم إظهوار
الرحدة كاملة بكالة ت اصيل التحكم ليها علم الحاسرب وتحريل خطرات الوتحكم إلوم تحكوم يجوري براسوطة
الحاسرب بد التحكم ناف اخلي المستخدم لي الرحدة .ل د تمكم الطلبة مم خال ه ا المشوروع موم ال يوام
بعمليات ابتكارية عديدة قسم منها يتعلد بواألجهزة والمعودات ت العتواد وقسوم منهوا يتعلود بالبرمجيوات .وقود
أجري عرض لما قاما بي علم مهندسي الما اة وأجري مناقشات مست يضة لدقائد المشروع وكان الجهود
اإلبتكاري لي عملهما وام ًحا لي عدد كبير مم الن اط.
ه ا وقد جرت خال السنرات األخيرة بعا الخطرات لزيادة ح ز الطلبة علم اإلبتكار لي مشواريعهم ،ل ود
عرم و ن ابووة المهندسوويم األردنيووة ولوورع  IEEلووي األردن وبعووا الشووركات جوورائز عينيووة وت ديريووة
للمشاريع المتميزة علم مسترط كليات الهندسة لي الجامعات األردنية أو أقسام الهندسة الكهربائية ليها .وقد
ً
حوالزا لموم أتوم بعودهم
لاز عدد مم الطلبة ال يم أشرف عليهم المؤلوف بوبعا هو الجورائز وقود كوان علوك
علم ب المزيد مم الجهرد لي مشاريعهم.

-4المشاريع ضمن المواد الدراسية
يمكووم لاسووتاع أن يكت ووي لووي محامووراتي بووالتل يم الت ليوودي بإعطووال المحاموورات وأن يكوورن الطالو متل يًووا
لمنهاع معد مسب ًا .ولكم ه ا األسلرب قد أصبح غير مناس لي زموم ازدادت ليوي وتيورة التطورر والتغييور
لي المعلرمات والمناهج والت نيات .ل لك لإن إدخوا مشواريع صوغيرة مومم الموراد الدراسوية يوزداد إلحا ًحوا
ير ًما بعد يرم.
أهووداف ه و المشوواريع مترامووعة عووادة لهووي ن تتعوودط ترسووي المووادة العلميووة موومم م وورر معوويم وإطووالع
الطال و علووم جران و لووم يكووم باإلمكووان التعوورض لهووا موومم المحاموورات العاديووة وتنميووة قابليووات البحووم
واإلست اال لدط الطال باإلعتماد علم ن سي.
يمكم أن تعطم ه المشاريع للطلبة بشوكل إن ورادي أو مومم مجمرعوات صوغيرة ويمكوم أن تكورن بشوكل
ت رير عم مرمرع صغير أو كتابة برنامج حاسربي ي رم بمهمة معينة وقلما يكرن باإلمكان أن تحري مثل
ه المشاريع جز ًلا مختبريًا أو عمليًا.
يمكوم أن تورزع هو المشواريع علوم الطلبوة بطوري تيم :إموا أن تعطوم قائموة طريلوة للطلبوة ي ورم كول طالو
باختيار واحود منهوا  ،أو أن تعطوم للطالو خطورط عريضوة بمراصو ات المشوروع الو ي عليوي اختيوار موع
إعطائي الماادر الالزمة لكي يحدد هر بن سي المشروع ال ي يرغ أن يكت ليي .ولي كال الحالتيم ينبغوي
الدخر لي مرحلة نح ة لي مناقشة مع الطال لكي يتم تحديد مراص ات المشروع بدقة مناسبة.
يجري أمنال ال ال متابعة الطال بشكل عام وترجيهي إلم المراجع واتباع األسالي المناسبة .وعند إنتهوال
المشروع وقبل نهاية ال ال الدراسي ي رم الطال بت ديم شرح كافٍ عما قام بي وعلك أمام زمالئوي وتجوري
مناقشة علك واإلطالع علم النتائج الحاسربية إن وجدت.
مثا :
سنعطي هنا مثانً عم مشاريع لي مادة  :إلكترونيات ال رط والتي تعطم لوي مرحلوة السونة الرابعوة .أعطوي
الطلبة لي بدل ال ال قائمة بمشاريع يمكم أن يختاروا منها أو أن ي ترحرا هم مشاريع أخورط غيرهوا .وقود
كان المشاريع التي قام بها الطلبة كاختي:
تأ مشاريع عبارة عم شرح لمعدة أو مرمرع ممم ح ل إلكترونيات ال درة مم غيور منهواع الموادة  .وقود
وجد أن بعا مم ه المراميع لكي يتم تناولهوا موم الطلبوة يحتواجرا بعوا المعلرموات التوي تعطوم أمنوال
ال ال مما أ ّخر مم بدئهم لي بعا ه المشاريع  .وقد وجد الطلبة لي البحم مم خال الشوبكة العالميوة ت
اإلنترني مادة خابة لي ه ا المجا  .وقد روعي أن ي رم الطلبة بالبحم لي عودد موم المراقوع وأن تكورن
الدراسة عات طابع بحثي وليس عملية نس مباشر.
تب مشاريع باستخدام  Matlabلمحاكاة وحل دوائر مع دة ممم المنهاع الم رر ،مع ت ديم ت رير عنها.
تجـ كتابة برنامج حاسربي بإحدط لغات البرمجة لمحاكاة دوائر مع دة ممم المنهاع الم رر أو خارجي.
وقد أجري لي نهاية ال ال عروض له المشاريع ومناقشة لها وتشغيل بعضها علم الحاسرب ومالحظة
نتائجها بالم ارنة مع الدراسة النظرية.
ل د لرحظ العديد مم اللمحات اإلبتكارية لي ه المشاريع.
 -5مناقشة واستنتاجات ومقترحات
مم خال متابعة مشاريع الطلبة ألكثر مم عشر سنرات لي قسم الهندسة الكهربائية لي الجامعوة األردنيوة ،
أمكم مالحظة ما ي تي:
إن لطال الهندسة بعد وصرلي إلم مرحلة السونة المنتهيوة إختوزان للكثيور موم المعلرموات وقابليوات
تأ
كبيوورة قوود نم و أمنووال دراسووتي  ،ينبغووي له و ال ابليووات أن تت توود بعموول لووردي أو جموواعي بشووكل إبووداعي
والمشاريع يمكم أن تكرن واحدة منها.

تب لعضر هي ة التدريس دخل كبير لي تنمية وت ريم وترجيي ه ال ابليوة .والعنايوة بهوا جوزل ن يتجوزأ موم
واجباتي.
تجـ المشاريع الاغيرة ممم المراد الدراسية عات أهمية لي بنوال لبنوات صوغيرة موم التحودي واإلسوتجابة
لدط الطال وهي م يدة لي ترسي الكثير مم المعلرمات التي ن تتسع المناهج الم ررة لها.
تد مم متابعة الكثيريم ممم أبدع لي مشروعي لوي السونة المنتهيوة وجودت لديوي الرغبوة لوي إكموا دراسوتي
ضا.
العالية سرال داخل األردن أو خارجي وأبدط ت رقًا لي علك أي ً
ول د لرحظ بعا مم ن اط الضعف لي مشاريع السنة المنتهية  ،يمكم إجمالها ليما ي تي:
ميل الطلبة الشديد إلم المشاريع التي تحري برامج حاسربية وقلة الميل نحر المشاريع عات الطبيعة
تأ
المختبرية .ويعرد علك إلم صعربة الحار علم ال طع لي األسرال المحلية وبيروقراطية عملية الحار
عليها مم الخارع .ه ا علم الرغم مم أن عددًا ن ب ء بي مم الطلبة قد كان لوديهم الاوبر واألصورار علوم
التغل علم مثل ه التحديات وأوجدوا البدائل المناسبة لحل معضالتهم.
تب إعا ما كان الطال معيف ال درات  ،لإن مجابهتي بمعضلة ن تتناس مع قدراتي قد تنعكس علم أدائوي
ونتائج عملي .ل لك ينبغي أن يتناس حجم العمل المطلرب لي المشروع مع قابليات الطال والرق المتاح.
تجووـ لوورحظ أن بعووا الطلبووة يسووتهريهم العموول لووي مشووروعهم نتيجووة التحووديات ال كريووة والعمليووة التووي
ياووادلرنها ويسووتم روا بالعموول ل توورة ن تسوومح لهووم بحسووم ت ووديم الت ريوور النهووائي بشووكل مناسو نتيجووة عوودم
الترقف قبل لترة مناسبة أو عدم ترميد عملهم بشكل مسوتمر أمنوال سوير العمول علوم المشوروع .لو لك ينبغوي
مراقبة الطال وخاصة لي المراحل النهائية مم عملي.
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