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طلبة كلية الهندسة ّ
تسيدوا املنافسات املحلية ويمثلون الكويت خليجيًا في نهائيات قطر

«»AUM
حصل طلبة كلية الهندسة في جامعة الشرق األوسط األمريكية
« »AUMعلى املــركــز األول ،وذل ــك ضمن التصفيات النهائية على
مستوى دولة الكويت في تحدي الروبوتات لجامعات دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي .وج ــاء ه ــذا ال ـفــوز مــن خ ــال ت ـفـ ّـوق طـلـبــة كلية
الـهـنــدســة فــي « »AUMبتميز أم ــام ال ـفــرق املـتـنــافـســة مــن جــامـعــات
مختلفة في دولة الكويت في الجوالت الست األولى.
ّ
وأهل هذا الفوز طلبة « »AUMلشرف تمثيل الكويت خليجيًا في
نهائيات تحدي الروبوتات الثاني لجامعات دول مجلس التعاون
الخليجي ،والذي ُ
سيقام في دولة قطر في  29أبريل املقبل بمشاركة
الجامعات املؤهلة للتصفيات والحاصلة على املراكز األولى في كل
دولــة مــن دول مجلس التعاون الخليجيُ .
وصممت حلبة التحدي
عـلــى شـكــل امل ـعــالــم الـسـيــاحـيــة الـتــي
ُ
ت ـم ـثــل ال ـ ــدول ال ـســت امل ـش ــارك ــة وهــي
دولـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،دولـ ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،دولـ ــة ال ـب ـحــريــن،
دولـ ــة ق ـط ــر ،سـلـطـنــة ع ـم ــان ،املـمـلـكــة
ُ ِّ
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وق ــد نــظــم هــذا
الـتـحــدي مــن قـبــل جمعية الهندسة
والتقنية « ،»IETوجمعية مهندسي
الـكـهــربــاء واإلل ـك ـتــرون ـيــات «،»IEEE
وهـ ــي ج ـم ـع ـيــات م ـه ـن ـيــة اح ـتــراف ـيــة
متخصصة تهتم باالبتكار وتسعى
إل ــى تـطــويــر وت ـعــزيــز التكنولوجيا
لصالح اإلنسانية.
واسـتـحـقــت « »AUMه ــذا ال ـفــوز،
حـ ـي ــث أب ـ ـ ــدع ط ـل ـب ـت ـه ــا املـ ـش ــارك ــون
م ــن ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة وه ــم ف ــرح فهد
املاله ،جمايل شافي الهجري ،علي
عـبــدالـعـلــي وآم ـن ــة ال ـش ــوا ،يـحــدوهــم
الـشـغــف والـحـمــاس والـثـقـ ّـة بالنفس
لـ ـتـ ـق ــدي ــم األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ،وت ـ ـمـ ــخـ ــض عــن
جـهــدهــم الـجـمــاعــي عـمــل مـتـمـيــز ،وإض ــاف ــة حقيقية مـشــرفــة لطلبة
ولجامعة الشرق األوسط األمريكية .وتعد هذه النجاحات املتاحقة،
وهذه القدرة املتميزة لطلبة « »AUMوللشباب الكويتي على تصميم
وابتكار حلول وخلق أفكار مبدعة بهذا املستوى الــراقــي ،انعكاسا
لهدف الجامعة التعليمي والـتــربــوي وال ــذي يتمثل فــي غــرس روح
الـتـحــدي والـثـقــة الكبيرة بالنفس ،واإلي ـمــان بــالـقــدرة على مـجــاراة
ومنافسة الشباب في كل أنحاء العالم ،كما يتمثل في التركيز على
أن تكون نظرة الطالب نظرة عاملية كونية وليست محلية.
ويأتي اهتمام « »AUMباملشاركة في الفعاليات املتنوعة ،انطاقا
من إيمانها بأهمية بناء شخصية الطالب ،وتطوير مهارات القيادة
والتفكير اإلبــداعــي الـنـقــدي املستقل لــديــه ،وهــي عـنــاصــر أساسية
رديفة للتحصيل العلمي والنظري ،بغية أن يكون خريج «»AUM
متسلحًا بالنظريات والخبرات العلمية واألكاديمية ،ومؤها للحياة
العملية واملهنية فــي آن واح ــد .وي ــؤدي ذلــك إلــى دعــم دور الشباب
الـجــوهــري فــي مـنـظــومــة الـقـيــادة والـتـخـطـيــط فــي م ـجــاالت التنمية
الحديثة .ويكفل تمكنهم من قيادة املؤسسات الحكومية ومؤسسات
األعمال ،وتفعيل دورهم في التنمية املحلية واإلقليمية والعاملية.
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سيدة تحدي الروبوتات

تجهيز الروبوت للمنافسة

طلبة «ّ »AUM
تميزوا
أمام منافسيهم وربحوا
الجوالت الست األولى
القدرة املتميزة على
ابتكار حلول مبدعة
تعكس هدف «»AUM
التعليمي والتربوي

تتويج « »AUMفي التصفيات

استثمار
استراتيجي
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــر ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
األم ــريـ ـكـ ـي ــة فـ ــي طـلـبـتـهــا
اس ـت ـث ـمــارا اسـتــراتـيـجـيــا،
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى
ت ــوف ـي ــر ال ـب ـي ـئ ــة ال ــداع ـم ــة
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة ،الـ ـق ــائـ ـم ــة
عـ ـل ــى امل ـ ـعـ ــرفـ ــة والـ ـبـ ـح ــث
واالب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــار والـ ـتـ ـج ــدي ــد
املستمر ،وإتــاحــة الفرص
لـحـصــولـهــم ع ـلــى املـعــرفــة
ال ـن ـظــريــة وال ـع ـم ـل ـيــة على
حـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة
إل ــى تمكينهم مــن إطــاق
ابتكاراتهم.
جهد جماعي

تصميم وابتكار حلول

الطلبة يجربون ابتكارهم

