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فريق « األمريكية» يفوز في تحدي اإلدارة العالمي
حقق فخيق من الطالب من الجامعة األمخيكية في الكهيت AUKالسخكد األول في تحجي اإلدارة العالسي في الكهيت

GMCأكبخ مدابقة في العالم لإلدارة االستخاتيجية عن طخيق السحاكاة ،متأىمين بحلك لتسثيل الكهيت في الشيائيات
العالسية لمسدابقة في مجيشة يكاتخيشبخج الخوسية في يهليه .2019
ومثمت الجامعة ىحا العام ثالثة فخق من الطالب تم اختيارىم من كمية إدارة األعسال واالقتراد بشاء عمى أدائيم في
الجورات التجريبية الستعمقة بالكمية .وقج تأىمت الفخق الثالث لمجهلة الشيائية من السدابقة بشاء عمى أدائيم في جهالت
الترفيات السحمية لمسدابقة تحت إشخاف أربعة أعزاء من ىيئة التجريذ في الكمية وىم د.عمي الجسل ،ود.أحسج
خميف ،ود.مارك سبيذ ،ود.عمي مشرهر .وتشافدت السجسهعات الثالث من طالب الجامعة األمخيكية مع ثالثة فخق

أخخى تسثل جامعات وشخكات في محاكاة مكثفة لمدهق لسجة  8ساعات .وتم تحجيج الفائدين بشاء عمى أداء الذخكات
االفتخاضية السخررة ليم فيسا يتعمق بقيسة حرريم في الدهق واالستثسارات .وحققت الفخقتان األخخيان من
الجامعة األمخيكية في الكهيت السخكد الخابع والخامذ.
وأشاد عسيج كمية األعسال واالقتراد في الجامعة األمخيكية في الكهيت د.رالف باليام بجيهد فخق الجامعة في تحجي
ىحا العام لمهصهل إلى الشيائيات والفهز بالسخكد األول ،قائال «كانت السذاركة في الشيائيات تعشي الكثيخ لجسيع
الطالب إذ قام بتقييم األداء في السشافدة فخيق من ذوي الخبخة العالية من مشظسات األعسال».
ضم الفخيق الفائد في الجامعة األمخيكية في الكهيت كال من الطالب إسساعيل الطحان (قائج الفخيق) ،وعسخ مطخ،
وفاطسة عبجالراحب ،وإيسان الجين ،وعامخ خهصمة.
من جانبو ،أشار قائج الفخيق اسساعيل الطحان الى أن «فيم كيفية تفاعل أقدام األعسال السختمفة وارتباط جسيعيا
باألداء االستثساري ىه مفتاح نجاحشا في تحجي اإلدارة العالسي».
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فريق من هندسة «األسترالية» يقدم «المونوريل» لحل االزدحام المروري
قجم فخيق شبابي من طمبة اليشجسة في الكمية األستخالية في الكهيت اقتخاحا لتخفيف االزدحام السخوري في البالد،

حيث حقق السذخوع السقتخح نجاحات ممسهسة بعج تجخبتو في أكثخ من دولة حهل العالم ،فيه مذخوع طسهح يعتسج
عمى أكثخ الهسائل العمسية لتخفيف االزدحام السخوري.
وتتسثل فكخة السذخوع في إنذاء «السهنهريل» ،وىه القطار السعمق ،عمى شارع الخميج العخبي لمسداعجة في تخفيف
االزدحام السخوري ،والسداىسة في التخويج الدياحي ألحج أىم شهارع الكهيت لسا يتزسشو الطخيق من إطاللة رائعة
عمى بحخ الخميج العخبي.
ويؤكج السقجمهن لمسقتخح أن لمسذخوع مدايا عجيجة أبخزىا خفة وزنو ،كسا أنو ال يحتاج إلى مداحة كبيخة إلقامتو عمييا،

باإلضافة إلى أنو ال يحتاج إلى جدخ بالسعشى الحقيقي ،وإنسا ىه عبارة عن قطار يتم عسل سهر يديخ عميو ويتم
تهصيمو بالكيخباء ،وبالتالي فيه من أىم الهسائل التي يسكن أن تديخ في مداحات صغيخة ،ومن ثم يسكشو التهغل في
األماكن األكثخ تكجسا بالدكان ،كسا يسكن االستفادة مشو كإحجى الهسائل الدياحية الججيجة عمى السهاطشين ،ومن
خاللو يسكن التخفيف بذكل كبيخ من حالة االزدحام السخوري في الذارع حال تشفيحه.

4

Thursday, April 11,
2019

المواضيع:
•

5

مذخوع طسهح لطمبة اليشجسة في «األستخالية»
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مشروع طموح لطلبة الهندسة في «األسترالية»
قجم فخيق شبابي من طمبة اليشجسة في الكمية األستخالية ،مذخوعا لتخفيف االزدحام السخوري في البالد،
وحقق نجاحات ممسهسة بعج تجخبتو في أكثخ من دولة .وذكخت «االستخالية» أن فكخة السذخوع تتسثل في
إنذاء «السهنهريل» ،وىه قطار معمق ،عمى شارع الخميج العخبي لمسداعجة في تخفيف االزدحام،
والسداىسة في التخويج الدياحي ألحج أىم شهارع الكهيت لسا يتزسشو الطخيق من إطاللة رائعة .وأكج
مقجمه السقتخح أن لمسذخوع مدايا عجيجة أبخزىا خفة وزنو ،وأنو ال يحتاج إلى مداحة كبيخة إلقامتو عمييا،
وال إلى جدخ بالسعشى الحقيقي ،فيه عبارة عن قطار يتم عسل سهر يديخ عميو ويتم تهصيمو بالكيخباء،
وبالتالي فيه من أىم الهسائل التي يسكن أن تديخ في مداحات صغيخة ،ومن ثم يسكشو التهغل في
تكجسا بالدكان ،كسا يسكن االستفادة مشو كإحجى الهسائل الدياحية الججيجة عمى
األماكن األكثخ
ً
السهاطشين ،ومن خاللو يسكن التخفيف بذكل كبيخ من حالة االزدحام السخوري في الذارع حال تشفيحه.
وأفاد الفخيق بأن القطار يديم في تخفيف التمهث البيئي ويقمل من استعسال الديارات ،وبالتالي من
استخجام الهقهد وتقميل االنبعاثات الكخبهنية ،مع امكان استخجام ألهاح الطاقة الذسدية لتذغيمو مسا يقمل
من التكمفة ويشعكذ عمى قيسة التحكخة ،كسا يديم في اخترار وقت الخحمة لسجة ترل إلى  60%عن
الهقت الطبيعي لمديخ بالديارة .وأشار فخيق العسل إلى تهاصمو مع أكثخ من جية رسسية لمحرهل عمى
معمهمات تداعج في تطهيخ السذخوع ،ومشيا السخكد العمسي ومخكد جابخ األحسج الثقافي ومخكد عبجهللا

الدالم الثقافي وأبخاج الكهيت وو ازرة األشغال وقدم ىشجسة السخور في و ازرة الجاخمية.

