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فيبيروتاالميركيةةعماجلايف 2015ماعللعادبإضرعميفةرفاوإبداعات

معروفةحلولمستدامةلمشاكلقدمواوالطالب
 

الجامعة    في   ،ةعيبطلا ةيامح زكرم همظ  ني يذلا  وطالبة في معرض إبداع السنوي ا  طالب 215شارك 

وإلقاء الضوء على طرق خالقة    للتنوع البيولوجي   لالحتفال باليوم العالمي    بيروت،   االميركية في

لمعارف لبداعم  وإل الطالب وايجاد الحلول للمشاكل اليومية باستخدام   وبيئية للحفاظ على هذا التنوع

وقد أبرز الطالب مشاريعم  في بوسترات عرضت على شرفة مركز  . فالتي تلقنوها في الص

  .وستلر لآلنشطة الطالبيةه

وهو يستمر في النمو. ففي البداية  2007أيار  22ومنذ أقي  معرض إبداع السنوي للمرة األولى في 

اقتصرت المشاركة فيه على طالب الكيمياء والعلوم ث  بدأ يجتذب طالبا  من اختصاصات أُخرى. 

ة والعمارة، والعلوم الزراعية وهذه السنة شارك فيه طالب من كليات اآلداب والعلوم، والمندس

والغذائية، والعلوم الصحية. وه  قد موا أكثر من ستين مشروعا ، نال عشرة منما جوائز في خمس 

ألف دوالر. وفيما يلي وصف بالخطوط العريضة ألبرز هذه  15بقيمة   الجوائز جاء مجموعو .فئات

 المشاريع:

VibTekفبتك

فيدائرةالكيمياء-قطيشوشذىرمالوالدكتورةنجاةصليبا)هندعربوياسمينبغداديومحمد

(كليةاآلدابوالعلوم

حركة خطوات األقدام إلى طاقة كمربائية ارتجاجات درج مصم  ميكانيكيا  لتحويل هذا المشروع هو ل

 يمكن استخدامما أو تخزينما.

E-Cubeكيوب-إي 

دائرةتصميمالمساحاتالخضراء-سامملحم)نورحجارومايازيدونورالجنديوالدكتورو

(كليةالعلومالزراعيةوالغذائيةوادارةالنظمالبيئيةفي



لى طاقة كمربائية ويمكن إتحول الطاقة الشمسية تحمل خاليا ضوئية وكيوب  –مكعبات إي 

ثماني إنارة يومية لتوفير استخدامما لتجميل المناظر الطبيعية وتأمين كمرباء خارج المنازل و

 لتشجيع األفراد على قضاء وقت أكثر في الخارج.، ساعات

Vobot فوبوت

دائرةالكيمياءفيكليةاآلداب-فاناكسردجيانوالدكتورةنجاةصليباوأمانيقوبرو)لمىميري

 والعلوم(

رابوط يتخلص من الغبار المسبب للحساسية. وهو يعمل بصمت ويستشعر وجود الغبار هو فوبوت 

 البنفسجية إلى وظائفه. فوق ن مستقبال  إضافة وظيفة التعقي  باألشعة ويمك

ArtEdetector آرتإيديتكتور

دائرةالكيمياءفي-)بيارمكتّفونسيممهتاروسيريلنصروجنىطرادوالدكتورةنجاةصليبا

كليةاآلدابوالعلوم(

التي تنشر يُبعده عن السموم له وق الحيوان األليف لحمايتنآرت إي ديتكتور طوق يوضع على ع

عبر بث شحنة كمربائية صغيرة منب مة. ويمكن للتخلص من الحيوانات الضارة، مثل الجرذان، 

 لتحديد أمكنة السموم ى الطوققمار االصطناعية إلباالالموقع  خاصية العثور علىمسنقبال  إضافة 

 . جغرافيا  

The Bee that Saved the World نقذتالعالمالنحلةالتيأ

دائرةالتربية–عزةالمصريوبولياناجحاوهانيقاطرجيوالدكتورةرولىخشفةوصخرمنّصر

 فيكليةاآلدابوالعلوم(

هذا المشروع يلحظ اعداد كتاب لألطفال تنمض صفحاته منه لتبرز محتواها للقارئ الصغير. 

 الصغار أهمية الحفاظ على الطبيعة.ويتصد ى هذا الكتاب لكارثة انقراض النحل ويزرع في القراء 

Research: Is organic food really organic?حث:هلالغذاءالطبيعيحقاطبيعي؟ب

دائرةالكيمياءفي-)سارهحاطومويارازغيبومارلينبابازيانوإلزاحالبوالدكتوربياركرم

 كليةاآلدابوالعلوم(

التي تصن ف بأنما طبيعية، عبر قياس محتواها من مبيدات  يسعى هذا المشروع إلى تقيي  األغذية

  الحشرات والنيتروجين.

SitTo Charger معبئالكهرباءبالجلوس



دائرةالكيمياءفي-سروروالدكتورةنجاةصليباي)حسنعواضةورزانبدرانومحمدالمعوعل

 كليةاآلدابوالعلوم(

ن فارق الحرارة بين طرفي كرسي جلس عليما أحده  لوقت يسعى هذا المشروع إلى توليد الكمرباء م

راف الكرسي باردة. ويقول الفريق أن الكمرباء المولدة تكفي لتعبئة ططويل فسخن مكانه وبقيت أ

 بالكمرباء. هاتف خليوي

  

UV Light Towel Disinfectant in Towel Roll Dispensers معقّمباألشعةفوق

مناشففيموّزعاتالالبنفسجية

دائرةالكيمياءفي-)ليافرحونديمفرنوريناقاسميوسفومارياخوريوالدكتورةنجاةصليبا

 كليةاآلدابوالعلوم(

عات ال هذا المشروع يرمي لصنع جماز معق   باألشعة فوق البنفسجية في حمامات  مناشففي موز 

، خدام المحارم الورقية التي ترمى بعد استعمالما، مما يغني عن استالعامة مثل المطاع  األمكنة

فيخفف من استعمال الورق.

3D Concrete Printing: A Sustainability Study دراسةاالستدامةللطباعةالثالثية

األبعاد

هوالدكتورمعتصميوربط)نادرالزرويوحسينهاشموتوفيقمعلوفوزينةمالعبوعادل

ةالمدنيةوالبيئيةفيكليةالهندسةوالعمارة(دائرةالهندس–الفضل

يرمي هذا المشروع الطموع إلى استعمال تقنية الطباعة الثالثية األبعاد في مجال البناء. وسيحاول 

 .الفريق طباعة أبنية مجسمة كمدخل الى استعمال هذه التقنية

Charging Wheelsدواليبلتوليدالكهرباء

دائرةتصميمالمساحات-ةوتالهالعريضيوالدكتوروسامملحم)رانيشمسالدينوهبةدهش

(كليةالعلومالزراعيةوالغذائيةالخضراءوادارةالنظمالبيئيةفي

يسعى هذا المشروع إلى زيادة عدد المآخذ الكمربائية الموجودة في الجامعة األميركية في بيروت 

زهات فيما تقوم حركة دواليبما بتوليد الكمرباء عبر تشكيل وحدة من دراجتين أو ثالثة تستعمل  للن

 الشخصية. الكافية لتشغيل األجمزة الكمربائية

Smart Trash Unit (STU) مستوعبالقمامةالذكي



دائرة-)كريمرمضانوعبدالوهابالتركمانيوابراهيميوسفوخليلالفقيهوالدكتورعمادالحاج

كليةالهندسةوالعمارة(الهندسةالكهربائيةوالكمبيوترفي

قيي  القمامة الملقاة داخله لفرزها تين يقوم تلقائيا بقظ هذا المشروع صنع مستوعب للقمامة من طابحيل

إلى القس  المالئ . كما أنه سيزود بمسبار يستشعر متى يصبح من الضروري افراغه وذلك للتوفير 

 عادة التدوير عملية تلقائية.في استعمال أكياس النايلون. ويمدف المشروع إلى جعل إ

Geothermal Pavementsاألرصفةالحراريةاألرضية

وجوزفبلّوزوالالداكسيانومروان)دافيدحبيبواميلضووهاغوبحرفوشيانوجوادشكرهللا

دائرةالهندسةالمدنية-عمادوعمرقبانيوسارهصليبيووليمسعدوالدكتورغسانشهاب

الهندسةوالعمارة(والبيئيةفيكلية

الناجمة عن حرارة التمتص التي من أنابيب المياه تحتية يد األرصفة بشبكات ويلحظ هذا المشروع تز

 .الجوالحراري في  همما يحافظ عليه ويخفف انبعاث ،فتسخن فيما يبرد األسفلت فالحركة على الرصي

  

  الليبرالي   األميركي   تمد النظام التعليميوتع   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   عة حاليا  الجام
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في

 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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