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 طالب هندسة األميرآية يفوزون في لقاء علمي في ترآيا

في األميرآية  فازت مجموعتان من طالب دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في الجامعة
ة، بيروت بالمرآز األول والثاني في الملتقى السنوي الدولي الثقافي واألآاديمي لطالب الهندس

  .والذي نظمته الجمعية الهندسية في جامعة بوغازيشي في ترآيا

وقد تألفت المجموعة االولى من الطالب منية حاتم وآارن زغيب وجوني آمال، العاملين مع 
األستاذة المساعدة مارييت عواد، واألستاذ المشارك فادي آرامه، مع مهران غورونيان من 

  . مختبرالدائرة

انية من نورهان فرحات، وراآان نمر، وهادي نجيب الحصني، ونور علويه، وتألفت المجموعة الث
  .وغدي المصري، ومارك سشاروفيم العاملين مع البروفسور حسن أرطيل

وقد تميز المشروع الفائز بالمرآز األول بجمعه بين الهندسة والفن العداد برنامج هاتف ذآي مع 
والتي " َتواُآب األحاسيس"لختراع مستوحى من الزمة وهذا ا. لوحة آمبيوتر في سبيل التعبير الفني

تؤدي الى تحفيز مسارين ادراآيين معًا، أي أن المصابين بهذه الالزمة  قد يرون األحرف أو األرقام 
أحد أنواع تواآب الحواس األآثر شيوعًا هي تخّيل سماع أصوات أو شم : وقالت الطالبة حاتم. ملونة

 .كال معينروائح عند رؤية ألوان أو أش

غروب الشمس الفنان مونيه  متحف "تخيلوا ماذا سيحدثه من صور عبارة : "وأردفت الدآتورة عواد
وقال غورونيان إنه باستعمال الكومبيوتر  تحول المناظر ". أو لوحة تجريدية في غرفتكم" مارموتان

كل رابطًا بين نش: "وأوضح الدآتور آرامه. الى أصوات توحي بالحالة العاطفية المرتبطة بها
  ".الموسيقى واللون فنحول األلوان إلى أنغام

  

وقال الدآتور أرطيل أن . اما المشروع الذي فاز بالمرآز الثاني فتناول مشكلة االزدحام المروري
يتوقفون عشوائيًا إلنزال او إصعاد راآب مما يتسبب ) سرفيس(بعض سائقي سيارات األجرة 
. قون بحثٌا هن الراآب فيستهلكون الوقود والوقت  من غير طائلباالزدحام خلفهم  ويتسابق السائ

. لكن النظام الجديد يستخدم تقنية االتصال ليتمكن السائق والراآب من تحديد أيهما أنسب لوجهته
وقالت نورعلويه إن السائقين الذين يتذمرون دائمًا من شّح مدخولهم  سيعثرون هكذا على العدد 

. كل شبكات اجتماعية من الرآاب الذين يقصدون دومًا الوجهة ذاتهاالكافي من الرآاب وستتش



وقالت علويه إن النظام . وسيتمد هذا النظام معلوماته من آلية تحديد الموقع باألقمار االصطناعية
الجديد سيؤثر إيجابًا على المجتمع إذ ستزيد نسبة استخدام سسيارات األجرة وتتوزع األرباح بعدل 

  .ألرباح ويخف استهالك الوقود والتلوثوتزداد ا

هذا وقد دامت المسابقة تسعة أيام، وُعرضت المشاريع في ثالثة منها فيما استخدمت األيام التسعة 
ليلة "الباقية للتعارف بين الطالب والسياحة في ترآيا والمشارآة في أنشطة تفاعلية مثل 

للطالب آانت في ظهور مشاريعهم على الساحة  وقالت الدآتوره عواد إن الفائدة األآبر ".الثقافة
الدولية واختالطهم بطالب من مختلف البلدان وتمتعهم بزيارة اسطمبول مدينة طريق الحرير 

وقالت منية حاتم إن اللقاء أعطاهم فرصة التعرف على مشاريع هندسية من بلدان مختلفة . الناريخية
   .سية مختلفةواآتشفوا مقادير عالية من التقانة ومهمات هند

هذا وآان الملتقى السنوي الدولي الثقافي واألآاديمي لطالب الهندسة قد عقد للمرة األولى في العام 
1994.  

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج لفلسفتها التع   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    راه،والدآتو   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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