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املشاريع الطالبية في »AUM« إبداع ومتيّز

املبدعــة واالبتكار،  األفكار 
هي مالمح املشــاريع الطالبية 
التي قدمها طلبة جامعة الشرق 
األوسط األميركية في معرض 
املشــاريع الطالبية الذي أقيم 
في حرم AUM اجلامعي، حيث 
يعرض قادة ومهندسو املستقبل 
العديد من املشروعات، والتي 
تســتحق أن تســلط عليهــا 

األضواء.

معرض المشاريع الطالبية في 
AUM منصة إلظهار التطور 

المعرفي والعلمي: 
إن معرض املشاريع الطالبية 
هو أحد أهم الفعاليات التي تقام 
في اجلامعة، حيث يعد فرصة 
سانحة لتطبيق النظريات التي 
تناَقش في قاعــات التدريس، 
ووسيلة إلظهار التطور املعرفي 

والعملي للطلبة.
يشــارك فــي هــذا املعرض 
طــالب اجلامعــة مــن مختلف 
التخصصات في كلية الهندسة 
إدارة  والتكنولوجيــا وكليــة 
األعمــال، باإلضافــة إلى طلبة 
التمهيــدي للغــة  البرنامــج 
اإلجنليزيــة. ولقــد عكســت 
مشــاريع الطلبة إبداعا علميا 

مبهرا.

مشاريع كلية الهندسة 
والتكنولوجيا.. ربط بين العلوم 

النظرية والتطبيقات العملية:
قدم طلبة تخصص الهندسة 
امليكانيكيــة تصميمــا لناقــل 
احلركة بتوظيف تقنية االحتراق 
الداخلــي في احملــرك، كما قام 
الطلبة بتنظيم مسابقة لنموذج 
جسر جملوني قادر على حمل 
أوزان كبيرة. أما طلبة تخصص 
الهندسة الصناعية فقد شاركوا 
فــي فعاليات مختلفــة تتعلق 
مبقاييــس األداء والتســعير 
وأنظمة التحكم والسيطرة على 
خطوط اإلنتاج وإدارة املخازن 
وضبط اجلودة والتوزيع، ونظم 

قياس األداء. 
تخصــص  طلبــة  وقــدم 
الهندســة الكهربائية مشاريع 
تهدف إلى مواكبة كل جديد في 
التقنيــة والتكنولوجيا،  عالم 
خاصة في مجاالت تتعلق بنظم 
الالســلكي والطاقة  االتصــال 
وااللكترونيــات  املتجــددة 
والفالتــر الرقميــة، حيث قام 
الطلبة باختبار نظام االستشعار 
الذكي باستخدام تقنية املجسات 

منها على سبيل املثال مسابقة 
»النحو التفاعلي« والتي تقوم 
على توظيف مهاراتهم اللغوية 
إبداعيــة  بطريقــة تفاعليــة 
باستخدام نظام »آي كليكر«. 

مشاريع قسم العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية.. مزيج بين العلوم 

واألدب:
وقــام طالب قســم العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية بتأليف 
قصــص وأفالم قصيــرة، هي 
مزيــج بــن العلــوم واألدب. 
يدمــج الطلبــة بــن الكتابــة 
اإلبداعية والعلوم التطبيقية، 
وذلك بانتقــاء نظرية علمية، 
ثم نســج خطوط قصة تدور 
حول تلك النظرية، بهدف تعليم 
الطلبة كيفيــة إيصال األفكار 
واملفاهيم العلمية بلغة سلسة 
يفهمهــا القارئ العــادي. كما 
قاموا باستخدام التواصل غير 
اللغــوي في األفالم القصيرة، 
لعرض آرائهم حول موضوعات 

متعددة.

AUM بيئة خصبة لالبتكار.. 
والطلبة عمادها ومحورها:

تؤدي املختبرات العلمية في 
اجلامعة دورا مهما في توفير 
بيئة خصبة داعمة ومنوذجية 
لتنفيذ املشاريع، ولقد حرصت 
اجلامعة على جتهيزها بأحدث 
األجهــزة والتقنيات، وأكثرها 
تطــورا، مبــا يتناســب مــع 
التخصصات العلمية املتعددة 
التي تطرحهــا اجلامعة، ومبا 
يكفل املشاركة الفعالة واملتميزة 
الشــرق  واملشــرفة جلامعــة 
األوسط األميركية في مسابقات 
ومؤمتــرات محليــة ودولية، 
وحصولها على مراكز مرموقة. 

 AUM إنجازات طلبة 
تعزز بناء مجتمع بحثي فكري 

تنموي مستدام:
الشــرق  تســتثمر جامعة 
األوسط األميركية في طلبتها 
اســتثمارا ســخيا، و حترص 
على اكتشاف الطلبة املوهوبن، 
وإتاحــة الفــرص واملنصــات 
الالزمــة إلطــالق ابتكاراتهــم 
وأفكارهم، األمر الذي ينعكس 
إيجابا على املجتمع الكويتي، 
ويعــزز بنــاء مجتمــع بحثي 
وفكري تنموي مستدام، ُيسهم 
في تطوير وتنويع اقتصادات 

الدولة.

احلراريــة الرقميــة.  في حن 
متحــورت نشــاطات طلبــة 
تخصص هندسة الكمبيوتر على 
البرمجيات املتعددة التي ترتبط 
بنظم حتليل اإلشارات والتفاعل 
اإلنساني- احلاسوبي، ولقد مت 
تنفيذ ذلك في مختبر »احلقيقة 
االفتراضية« املتواجد في احلرم 
اجلامعي، كان ذلك بالتعاون مع 
طلبة من تخصص االتصاالت 
والشــبكات وتخصــص نظم 
وتقنية املعلومات. و قام طلبة 
تخصص نظم وتقنية املعلومات 
بتنظيم جولة افتراضية في حرم 
اجلامعة باستخدام تقنية األبعاد 

عن طريق حتليل مناذج إدارة 
األعمــال احلاليــة، ودراســتها 
وتطويرهــا باســتخدام أحدث 
التقنيــات، كما قامــوا بابتكار 
نظم جديدة للمبيعات وخدمة 

العمالء.
 فيمــا اهتمت مجموعة من 
طالب تخصــص إدارة املوارد 
البشرية بعرض مشروع إدارة 
األعمــال التخصصــي، والذي 
يتمحور حول املفاهيم املبتكرة 
إلدارة األعمــال، والتــي تعنى 
باالحتياجات الواقعية للسوق 
الكويتية، باإلضافة إلى مشروع 
التعريف بتجارب االقتصاديات 

الثالثية، باســتخدام »جوجل 
كارد بــورد«، باإلضافــة إلــى 
أنشــطة أخرى سلطت الضوء 
على آليات التحكم والسيطرة 
باســتخدام تقنيــة »كينكــت 

مايكروسوفت«. 

مشاريع كلية إدارة األعمال.. 
خدمات نوعية جديدة في عالم 

المال واألعمال:
عرض طالب تخصص إدارة 
نظم املعلومات مشروعاً لتطوير 
نظــام متقدم لقواعد البيانات، 
وذلــك باســتخدام تطبيقــات 
تســتخدم في الشركات، وذلك 

ســنغافورة  مثــل  الناشــئة 
وماليزيا، ودورها في الســوق 
الدولية. كما قدم طالب تخصص 
التمويل مشروع دراسة حالة، 
يعــرض فرصــا اســتثمارية 
جديدة فــي الكويت، ال ترتبط 
بإنتاج النفط اخلام وحســب، 
بل تقوم علــى كيفية توظيف 
هذا املورد الثمن إلنتاج ســلع 
أخرى. ولقد شاركت مجموعة 
من طالب تخصص التسويق في 
اإلعداد ملسابقة التسويق الدولية 
»Marketing Edge«، كما تنافست 
مجموعات منهم في مسابقة »من 
سيصبح زعيم التسويق«. أما 

طلبة تخصص احملاســبة فقد 
قدموا مشروع »احملاسبة كلغة 
من لغات إدارة األعمال« والذي 
يهــدف إلى توحيد لغــة إدارة 
األعمــال، و قاموا بإعداد قائمة 
توصيات أسموها »وصفة ضد 
اإلخفاق« تشــتمل التوصيات 
التــي توصلــوا اليهــا لتجنب 

اإلخفاقات واألخطاء.

 طلبة البرنامج التمهيدي.. 
توظيف المهارات اللغوية بطريقة 

تفاعلية إبداعية:
البرنامــج  طــالب  أمــا 
التمهيدي، فقد قدموا مسابقات 

قادة ومهندسو 
املستقبل عرضوا 

مشاريعهم


