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في نهاية كل فصل دراسي ينظم مركز 
التدريب الهندسي واخلريجني في كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
معرض التصميم الهندسي، ويهدف 
هذا املعرض إلى قياس قــدرة املهندس 
على العمل وقياس إمكانية جتاوبه مع 
ســوق العمل، ومساعدة املهندس على 
اكتشاف جديد أو حتقيق تقدم علمي 
في تخصصه، ويبرز املعرض قــدرات 
ــج، وأيضا  ــري ــارات املــهــنــدس اخل ــه وم
ظهور مشاريع متميزة ذات كفاءات 

عالية للوصول الى براءة االختراع. 
ويسلط املعرض الضوء لظهور بذرة 
اختراع أو اكتشاف علمي، ويوفر بيئة 
محفزة لثقافة اإلبــداع وتطبيق احللول 
التكنولوجية في احلياة العملية بطريقة 
سهلة وممتعة، ويساهم فــي توظيف 
طاقات مهندسي املستقبل واالستفادة 
من أفكارهم وابتكاراتهم، وكذلك يحث 
الطالب على البحث عن املعلومة العلمية 
التي تفيد املــشــروع، وتنمية التعاون 
واملناقشة العلمية بني أعضاء الفريق 
اجلماعي، ويشجع املعرض الطلبة على 
إبراز اجنازاتهم العلمية وتوثيقها تقديرا 
جلهودهم ومثابرتهم فــي التحصيل 

العلمي.
وفي معرض التصميم الهندسي 33 
الــذي أقيم مؤخرا حتت رعاية وزيــرة 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزيرة الدولة 
لــشــؤون اخلــدمــات د. جنان بوشهري 
وبحضور مدير عــام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية املهندس بدر الوقيان 
نظم مركز التدريب الهندسي واخلريجني 
في كلية الهندسة والبترول بجامعة 
ــــراف مــديــر املــركــز  ــت اش الــكــويــت حت
الدكتور بدر البصيري، وذلك بدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملشاريع 
التصميم الهندسي خالل الفترة من 11 - 
10 يناير 2018 بفندق كراون بالزا قاعة 
البركة وقد متيزت بعض املشاركات في 

املعرض ومنها:
مــشــروع تصميم وتــطــويــر نظام 
الوقاية من احلريق وإدارة موقع احلريق 

والنظام الوقائي للمناطق السكنية
مــشــروع تصميم وتــطــويــر نظام 
ــق وإدارة موقع  ــري ــن احل الــوقــايــة م
احلــريــق والــنــظــام الــوقــائــي للمناطق 
االسكنية مــن إعـــداد الطالبات فاطمة 
الــعــجــمــي، نـــورة الــعــبــيــدان، شيماء 
الشمالي، إميان العربيد، عبدالله املقيم، 
من قسم الهندسة الصناعية، ويهدف 
هذا املشروع إلى تقليل اخلسائر املادية 
واملعنوية عــن طريق تسهيل وصــول 
رجال اإلطفاء ملوقع احلريق، وتسليط 
الضوء على استخدام فوهات احلريق 
بــدال مــن االعتماد الكلي على خزانات 
املياه املتنقلة، واستخدام تطبيق يسهل 

على املطافئ ورجال الشرطة عملهم.
ــن إنــشــاء  ــارة ع ــب ـــذا املــشــروع ع وه
تطبيق على الهاتف املتنقل مخصص 
لرجال اإلطفاء ورجال الشرطة لتسهيل 
عملهم مــن خــالل توفير خريطة تبني 
موقع احلادث وأقرب مركز إطفاء يخدم 
هذا املوقع، بإضافة إلى توفير خاصية 
كتابة التقارير وإمكانية الرجوع إليها 
في أي وقت<وتصميم كود لإلطفاء يلزم 
كل صاحب منزل جديد بأن يّتبع جميع 
املعلومات الواردة فيه لسالمته وسالمة 

سكان املنزل.
مشروع »Heart Helper«مشروع 
ــــداد  »Heart Helper« مـــن إع
الطالباتريان املجمد، ســارة الدبوس، 
من قسم الهندسة الكهربائية، ويهدف 
املــشــروع إلــى مساعدة مرضى الفشل 
القلبي )ضعف في عضلة القلب(، وهو 
عبارة عن جهاز مصنوع من السيليكون 
ملساعدة عضلة القلب بالنبض بالطريقة 

السليمة.
مــشــروع »SpeekSim«: مشروع 
»SpeekSim« من إعــداد الطلبة إكرام 
احلق سارفراز، عالء عبد السالم، عبدالله 
كان كاراتا، عبدالله محمود، إياد الدالي، 
مــن قسم هندسة الكمبيوتر، ويهدف 
املشروع إلى مساعدة ومعاجلة اخلوف 

من تقدمي اخلطابة أمام اجلمهور.
وهذا املشروع يساعد في إعطاء طابع 
واقعي افتراضي ملزامنة اخلطابة أمام 
العامة واجلمهور، ويقوم بإعطاء نتائج 

نهائية ونصائح للمستخدم.
 Enhanced Oil« مــــشــــروع
 Recovery Using - Nano

»Surfactant
 Enhanced Oil« مــــشــــروع
 Recovery Using - Nano
Surfactant« مــن إعـــداد الطالبات 
منيرة الهاجري، دانــة الهويدي، هدير 
احلسيني، من قسم هندسة البترول، 
ويهدف املــشــروع إلــى حتسني االنتاج 
النفطي عن طريق ضخ مادة النانو مع 

.Surfactants
ويعتبر النفط هو املصدر األساسي 
الذي تعتمد عليه دولة الكويت كمورد 
طبيعي في االنتاج، ولتحسني وتطوير 
النفط مت استخدام مادة النانو في هذا 

املشروع.
 :»Levanatador GT« مــشــروع
مــشــروع »Levanatador GT«من 
إعــداد الطلبة الفضل تقي، عبدالوهاب 
الدعيج، أحمد عبدالله، خالد عمرو، 
من قسم الهندسة امليكانيكية، ويهدف 
املشروع إلى تقليل األوزان الثقيلة داخل 
املــنــزل بسهولة ويسر وتقليل نسبة 

اإلصابة بآالم الظهر.
واستوحت فكرة املشروع من جهاز 
Fork lift في املخازن حيث مت تصميم 
سكوتر و Fork lift في جهاز واحد 
الستخدامات متعددة منها حمل ونقل 
األثـــاث فــي البيت واألوزان الثقيلة 

بسهولة ويسر.
 Athletic Workout« مــشــروع
 Athletic Workout« مشروع :»Soit
Soit«من إعداد الطلبة فالح العجمي، 
فهد الدوسري، عبدالعزيز ابداح، عبدالله 
بوعباس، من قسم الهندسة الكهربائية، 
ويهدف املــشــروع إلــى استبدال جميع 
أجهزة الرياضة املنزلية بجهاز واحد 
يغنيك عنها وبسعر أقل. وهذا املشروع 
عــبــارة عــن بدلة تلبس وحتــتــوي على 
محركات تتحرك بــاالجتــاه املعاكس 
حلركة الشخص وذلــك لتمرين اجلزء 
العلوي للجسم، وميــكــن للمستخدم 
اختيار الــوزن املناسب للتمرين بني 1 
- 15 كيلوغرام، وبذلك ميكن للجهاز أن 

يستبدل األجهزة املوجودة في املنزل.
 :»Trash to Cash« مـــشـــروع
مشروع »Trash to Cash«من إعداد 
الطالبات هديل السعيدي، مرمي عواضة، 
رزان العطياني، نور أبو دقر، من قسم 
الهندسة املدنية، ويهدف املشروع إلى 
التخلص من النفايات الصلبة، تقليل 
عدد املرادم املضرة للبيئة، واحلفاظ على 
البيئة واستخدام املواد مرة أخرى، وهو 
أول مشروع وفريد من نوعه في الكويت.
وهذا املشروع عبارة عن مدينة إعادة 
تدوير تتضمن 7 مصانع ومصنع لفرز 
وتفريغ النفايات ثم إرسالها ملصانعها 
املتخصصة ثــم القيام بــإعــادة تدوير 
واستخراج مواد أولية ميكن استخدامها 

لكثير من األغراض ثم استخراج طاقة.
 :»The L & T Machine« مشروع
مشروع»The L & T Machine«من 
إعــداد الطلبة يوسف بوجبارة، حسن 
بوخمسني، عبدالعزيز البشر، من قسم 
الهندسة امليكانيكية، ويهدف املشروع 
إلى رفع ونقل السيارات داخل الكراجات 
ـــارض بــســهــولــة دون احلــاجــة  ـــع وامل

لتشغيل السيارة.
وهــذا املشروع يستخدم لنقل ورفع 
السيارات عن طريق حمل السيارة من 
العجالت دون تعريض أرضية السيارة 
ألي ضرر ويتم رفع السيارة باستخدام 
جهاز رفع مقصي ثم يتم حتريكها عن 

طريق عجالت متصلة باجلهاز.
 »Syngas Production« مشروع
 :»Syngas Production«مشروع
من إعــداد الطالبات ليان الكايد، نورة 
البرازي، فاطمة حمادي، جنالء املجمد، 
من قسم الهندسة الكيميائية، ويهدف 
املشروع إلىاستبدال الغاز الطبيعي 
املــضــر للبيئة بــالــغــاز املصنع املفيد 

للبيئة.
والــغــاز املصنع هــو مــصــدر متجدد 
للطاقة ويستخدم بكثرة لتوليد الطاقة 

وانتاج الهايدروجني وامليثانول.
 :»Fylakio Square« مــشــروع
مشروع»Fylakio Square«من 
إعــداد الطلبة فيصل العتيبي، فيصل 
األسيري، فهد البشير، أحمد الوراقي، 
مــوســى الــطــيــار، خــالــد الــعــوضــي، من 
قسم الهندسة املدنية، ويهدف املشروع 
إلى تنمية وازدهــار االقتصاد الوطني، 
وتشجيع السياحة الداخلية بالكويت، 

وإعادة املمكانة جلزيرة فيلكا.
وهــذا املشروع يتكون من 4 عناصر 

أساسية قادرة على توفير املناخ املناسب 
ــزوار لقضاء إجــازة ممتعة  للعوائل وال
والعناصر هــي: فندق، مجمع أطفال، 
مركز تسوق، صــاالت سينما ومتحف 
ــي، ،مــســاحــة املـــشـــروع تقدر  ــخ ــاري ت

44،000 متر مربع.
 production of Maleic« مشروع

:»Anhydride
 production of Maleic«مشروع 
Anhydride«: من إعداد الطلبة محمد 
الدريع، عادل كراشي، عبدالله الفداغ، 
أحمد أبوسريع،مايكل ثــروت، من قسم 
الهندسة الكيميائية، ويهدف املشروع 

إلى إعادة انتاج هذه املادة في الكويت.
وهذا املشروع عبارة عن انتاج ملادة 
Maleic Anhydrideعن طريق تفاعل 
مادة N - Butane مع الهواء املكون من 
األكسجني والنيتروجني واستخدام مادة 

حفازة ثم فصل املواد الثانوية.
 :»Lifting Shoes« مـــشـــروع
مشروع »Lifting Shoes«من إعداد 
الطلبةحسن الصالح، عبدالله العجمي، 
باقر حبيب، عبدالله العجمي، محمد 
املــاس، من قسم الهندسة امليكانيكية، 
ــى االستغناء عن  ويــهــدف املــشــروع إل
الكرسي والسلم حيث يتم استخدامه 
لتبديل األضواء والوصول إلى األماكن 

املرتفعة للتخزين.
وهذا املشروع ميكانيكي يعمل على 
رفع الشخص االرتفاع أقصاه 90 سم 
ووزن80كج وميــكــن املــشــي بــه أثناء 

االستخدام.
 knowledge« مــــــشــــــروع 
Assessment System«: مشروع 
 Knowledge Assessment«
System«من إعـــداد الطالباتغدير 
جاسم، منيرة حويان، فوزية الفضلي، 
ــوة، مــن قــســم هندسة  ــب ــع خــديــجــة ال
الكمبيوتر، ويهدف املشروع إلى قياس 
معرفة الطالب بداية احملاضرة ونهاية 
احملاضرة ومساعدة األستاذ في حتسني 

طريقة شرحه للدرس.
وهــذا املــشــروع هو عبارة عن نظام 
يقيس مــدى معرفة الطالب مــن خالل 
عــرض عــدة أسئلة على الــشــاشــة في 
القاعة عن طريق برنامج مت تصميمه 
من قبل الطلبة أصحاب املشروع ويجب 
على الطالب اإلجابة على هذه األسئلة 
باستخدام الرميوت كنترول املصمم من 
قبل أعضاء الفريق ويتم عرض النتائج 
ــرة بيانية بعد انــتــهــاء األسئلة  ــدائ ك

مباشرة.
 New Approach for « مشروع
 Estimating Equilibrium Ratio
Based »on PVT Data: مشروع » 
 New Approach for Estimating
 Equilibrium Ratio Based »on
PVT Data من إعداد الطالبات نوره 
الشمري ،ساره املطيري ،دعاء الرفاعي، 
من قسم هندسة البترول، ويقدم هذا 
املشروع معادلة نظرية جديدة أكثر دقة 
للتنبؤ بقيم نسبة الــتــوازن بناء على 

بحوث حتوي قيم مختبرية.
وإن نسبة الــتــوازن هي القيم التي 
تربط بني نسبة الغاز الى نسبة السائل 
في املركب الهيدروكربوني، وهي تلعب 

دورا اساسيا في فهم السلوك الطوري 
لسوائل املكامن، نسبة التوازن تستخدم 
في تصميم مع داتــا النتاج كاخلزانات 
واالنــابــيــب، ميكن قياس نسبة اخلطأ 
عن طريق األجهزة واملختبرات لكن هذه 

الطريقة مكلفة وتستغرق وقتا أطول.
 :»Dimethyl Ether« مــشــروع
مــشــروع »Dimethyl Ether«من 
إعـــداد الطلبة حمود الدهمشي، أحمد 
الهارون، أحمد الرشيدي، خالد املطيري، 
فيصل املراغي، مساعد العنزي، من قسم 
الهندسة الكيميائية، ويهدف املشروع 
ــادة ثنائي ميثيل اإليثير  إلــى انــتــاج م
التي تستخدم في أماكن عديدة منها أنه 
يستخدم كبديل نظيف للوقود وأيضا 
تستخدم في عالج مرض الثالول عندما 
يخلط مع بروبايلني ويستخدم كمذيب 
عــضــوي فــي الــتــفــاعــالت الكيميائية، 
ويكلف املشروع 4 مليون ونص دوالر 

خالل 4 سنني يسترجع راس املال.
مشروع »املعادلة اخلطية لطريقة 

هرست حلساب تدفق املياه«
مشروع »املعادلة اخلطية لطريقة 
هرست حلساب تدفق املياه«من إعداد 
الطالبات نورة العنزي، مالك اخليوطي، 
ســارة العنزي، فاطمة بهمن، من قسم 
هندسة البترول، ويهدف املشروع إلى 

تقليل الوقت واجلهد والتكلفة.
وهذا املشروع هو عبارة عن استخدام 
إحدى الطرق الدقيقة حلساب تدفق املياه 
والعمل على تطويرها عن طريق التكامل 
واالشتقاق بحيث تغنينا عن استخدام 
اجلداول والرسمات حيث أنها أصبحت 
معادلة وتعويض مباشر فتوفر الوقت 

واجلهد وامللل.
 Kuwait Rail« مـــــشـــــروع 

»Associated Hazard RAH
 Kuwait Rail« مـــــشـــــروع 
Associated Hazard RAH«من 
إعداد الطالبات داليا جاد، أمل العتيبي، 
عائشة العنزي، دميــة العالج، ريوف 
املــطــيــري، مــن قسم الهندسة املدنية، 
ويهدف املــشــروع إلــى حتديد املخاطر 
اجليو تقنية التي تؤثر على مسار القطار 

اخلليجي املار بدولة الكويت حتديدا.
وهذا املشروع هو عبارة عن منوذج 
حتديد املخاطر على القطار باستخدام 
معادلة االحتمالية واستخدام برنامج 
ــو بــرنــامــج نظم املعلومات  GIS وه

اجلغرافية.
ــروع »Engaido«: مــشــروع  ــش م
»Engaido«من إعــداد الطالباتأروى 
الهاشمي، مرمي مال الله، شهد النجدي، 
آمنة الراشد، أبــرار الكندري، من قسم 
هندسة الكمبيوتر، ويهدف املشروع إلى 
مساعدة طلبة وطالبات كلية الهندسة 
والبترول وزوارهـــا في التعرف على 
مباني الكلية وإيجاد املرافق والقاعات 

الدراسية بشكل أسرع.
وهذا املشروع هو عبارة عن تطبيق 
هاتفي يعتمد على تقنية الواقع املعزز 
ــالث مــحــاور، احملــور  ويحتوي على ث
األول التعرف على املبني، احملور الثاني 

املالحة، احملور الثالث تقنية البحث.
مشروع »إطار تقييم أداء املستشفيات 

اخلاصة في الكويت«

مشروع »إطار تقييم أداء املستشفيات 
اخلاصة في الكويت«من إعداد الطالبات 
ورود الغربللي، عائشة السبيعي، 
ياسمني بستكي، بــدريــة اخلــضــر، من 
قــســم الــهــنــدســة الــصــنــاعــيــة والــنــظــم 
ـــة، ويهدف املــشــروع إلــى تقييم  اإلداري
أداء املستشفيات اخلاصة في الكويت 
من ناحية املريض واملوظف والعمليات، 
حيث أن هذا التقييم يؤدي إلى حتسني 
أداء املستشفى اخلاصة وإنشاء خطة 
عمل، وذلك جلذب أكثر عمالء للمستشفى 
وتوحيد أداء جميع املستشفيات في 

الكويت.
وهــذا املشروع هو عبارة عن إنشاء 
إطار عمل لتقييم املستشفيات يتضمن 
ـــرات تـــدل عــلــى مــســتــوى أداء  ـــؤش م
ــالث نــواحــي املريض  املستشفى مــن ث
واملــوظــف والعمليات، ومــقــارنــة تلك 
املــؤشــرات مع املعايير العاملية وذلك 
لتحسني أداء املستشفى وتطوير آلياتها.

 Fementainment« مــشــروع
:»Complex

 Fementainment« مــشــروع
Complex«من إعداد الطالبات سارة 
ــرمي الــدرعــاوي، فاطمة  الــدرعــاوي، م
أبا القلوب، من قسم الهندسة املدنية، 
ويهدف املشروع إلى إنشاء بيئة خاصة 
للنساء شاملة احتياجات النساء كاملة 
مــن حيث الترفيه، التعليم، الصحة، 

اجلمال.
وهــذا املشروع هو عبارة عن مجمع 
أو مركز نسائي ترفيهي يضم عدد من 
البيانات املــجــاورة واألدوار املتعددة 
مــع وجـــود قــاعــات وغـــرف اجتماعات 
ـــى اجلـــانـــب الترفيهي  ــة إل ــاف ــاإلض ب
مــن السينما والــتــســوق وأيــضــا توفر 
الصالونات ومراكز التجميل باإلضافة 

إلى مساحة لألطفال وكبار السن.
مــشــروع تصميم وحتليل حلساب 
اخلـــواص البتروفيزيائية بالتحليل 
ــور املــكــامــن  ــخ ــور ص ــص ــي ل ــائ ــص اإلح

املأخوذة بواسطة امليكروسكوب
مــشــروع تصميم وحتليل حلساب 
اخلـــواص البتروفيزيائية بالتحليل 
ــور املــكــامــن  ــخ ــور ص ــص ــي ل ــائ ــص اإلح
املأخوذة بواسطة امليكروسكومبن إعداد 
الطلبةجمال أحــمــد، نــاجــي املطيري، 
مشعل الفيلة، من قسم هندسة البترول، 
ويهدف املشروع إلى حساب اخلواص 
البتروفيزيائية عبر التحليل اإلحصائي 
لصور صخور املكامن املأخوذة بواسطة 
امليكروسكوب وذلك لتقليل التكلفة عبر 

تقنية جديدة.
 Safety System for« مــشــروع

»Firefighters
 Safety System for« مــشــروع
Firefighters«من إعداد الطلبةخالد 
العازمي، سالم العجمي، محمد العجمي، 
من قسم الهندسة الكهربائية، ويهدف 
ــى تطوير نــظــام احلماية  ــروع إل ــش امل
ــل اإلطــفــاء أثناء  واملتابعة حلــالــة رج
أداء وظيفته وتوفير السالمة ومتابعة 

اإلطفائي أثناء العمل.
ــن قطعة  ــارة ع ــب ـــذا املــشــروع ع وه
بالستيكية توضع حول الرقبة لسهولة 
ــو جهاز  أداء العمل بــال مــعــوقــات، وه

يحسب نبضات قلب اإلطفائي املتواجد 
داخـــل املبنى احملــتــرق، وكــذلــك نسبة 
األكسجني بالدم وحركة اإلطفائي، وبه 
استشعارات لقياس نسبة الــغــازات 
في اجلو وهذه املعلومات يقوم اجلهاز 
بإرسالها لــوحــدة التحكم وبــهــذا تتم 

املراقبة.
:»Buhaita« مشروع

مــشــروع »Buhaita«مــــــــن إعـــداد 
الطلبةعبدالعزيزاحلريجي، سلطان 
الكندري، حسني عبداحلميد، سليمان 
حمزة، عبدالرحمن الظفيري، من قسم 
هندسة الكمبيوتر، ويهدف املشروع إلى 
تقدمي طريقة جديدة للتعليم التاريخي، 
وإحياء التراث عن طريق جتربة الواقع 

االفتراضي.
وهذا املشروع عبارة عن العودة إلى 
الكويت في سنة 1951 عن طريق آلة 
زمن واستخدام تقنية الواقع االفتراضي 
لــتــقــدمي جتــربــة واقــعــيــة للمستخدم 
للتفاعل مع البيئة احمليطة به ورؤية 

أشخاص تتحرك.
مشروع »حتسني االنتاج باستخدام 

برامج احملاكاة«
مشروع »حتسني االنتاج باستخدام 
بــرامــج احملــاكــاة«مــن إعـــداد الطالبات 
نورة العجمي، فضيلة اليوسف، سارة 
بــوعــركــي، شريفة املــريــخــي، مــن قسم 
هندسة الــبــتــرول، ويــهــدف املــشــروع 
ـــاج بــأقــل  ــني االنـــت ــس إلــــىزيــــادة وحت

التكاليف.
ــروع عــبــارة عــن حتسني  ــش وهـــذا امل
ــاج عــن طــريــق اســتــخــدام برامج  ــت االن
احملاكاة حيث مت استخدام ثالث طرق 
حتسينية، أوال تصميم املكمن باختيار 
نوع البئر والطبقة وطول البئر األفقي، 
ثانيا يتم ضخ األحماض لتنظيف البئر 
بعد احلفر حيث ينتج من احلفر طني 
يقوم بسد مجرى النفط، ثالثا مت تصميم 
ودراسة نوعني من املضخات ومت اختيار 

األفضل واألقل تكلفة.
 SmartHHydroponyc« مشروع

:»System
 Smart Hydroponyc« مشروع
ــداد الطالباتياسمني  System«من إع
الفودري، أسيل الغامن، شهد العتيبي، 
من قسم الهندسة الكهربائية، ويهدف 
ــى تقليل تكلفة الــزراعــة،  املــشــروع إل
وتنقية اجلو في املكان الذي يوجد فيه 
اجلهاز، وإضافة شكل جمالي للمنزل 
أو املكتب وسهولة التحكم باجلهاز عن 

بعد.
وهذا املشروع عبارة عن زراعة مائية 
مــن غير تــربــة بحيث تضخ احملاليل 
التي حتتاجها النبات بشكل دوري، 
ــروع عــبــارة عــن 3أرفف فــي كل  ــش وامل
رف 7 فتحات مما يوفر 21 نبتة وميكن 
التحكم باجلهاز عــن بعد باستخدام 
النقال للتأكد من قــراءات السينسور، 
وكذلك هنالك كاميرا لكل رف مما يتيح 

للمستخدم رؤية النبات عن بعد.
مشروع »نظام احلماية املتكامل«

مشروع »نظام احلمياة املتكامل«من 
ـــداد الطالباتسمر اسبيتة، منار  إع
املــطــيــري، نـــور املــطــيــري، شـــروق 
املطيري، عالية الرشيدي، من قسم 

الهندسة الكهربائية، ويهدف املشروع 
إلى محاولة القضاء على مشكلة فقدان 
آو تبديل لــوحــة املــركــبــات مــن خالل 
تعقبها وتسجيل احلـــوادث للمركبة 
املركونة فــي املــواقــف والقضاء على 
سرعة املركبات ووجود جهاز لقياس 
نسبة الــكــحــول للسائق عــن طريق 

التنفس.
وهــذا املشروع يوفر نظام احلماية 
ــن لــوحــة رئيسية متكن  املــتــكــامــل م
صاحب املركبة أن يتتبع سجل األحداث 
بشكل متكامل لــذلــك ســيــقــوم نظام 
احلماية بتحسني طرق األمن واحلماية 
للمركبات املــزود بها النظام من خالل 

املميزات التي يحويها.
مشروع »بيت متنقل قابل للطي«

مشروع »بيت متنقل قابل للطي«من 
إعــداد الطالبامترمي العليمي، مروة 
احلرز، أسيل رمضان، إسراء الصالح، 
من قسم الهندسة امليكانيكية، ويهدف 
املشروع إلى سرعة بناء وحمل وتنقل 
املبنى، وهــو مبنى مستقل ميكن أن 
يستخدم من خالل جهاز التحكم حيث 
ميكن للفرد الــواحــد أن يقوم ببناءه 

ونقله بسهولة ودون مشقة.
ويــســعــى املــهــنــدســون إلـــى تقليل 
تكاليف عملية البناء في املباني للحد 
من إهــدار الوقت واجلهد واملــال، حيث 
قام أعصاء الفريق بعمل مشروع يقلل 
تكاليف املــال وتقليل اجلهد وتطوير 
البناء حيث مت التوصل إلى بناء منزل 
محمول قابل للطي وميكنابذلك من 
االستعانة بالتطور والعمل املجهز آليا 

ليحل محل البناء باليد.
مشروع »إنتاج مــادة األكــرولــني«: 
ــادة األكرولني«من  مشروع »إنــتــاج م
إعـــداد الطلبةحسني السرهيد، علي 
العوضي، مصعب العبيدلي، من قسم 
الهندسة الكيميائية، ويهدف املشروع 
إلى صناعة مادة األكرولني التي لديها 
عــدج استخدامات ومــن أهمها انتاج 

األحماض األمينية واألكريليك أسيد.
وهـــذا املــشــروع عــبــارة عــن مصنع 
ـــدة يــقــوم بانتاج  مــكــون مــن 12 وح
ـــن طـــريـــق األكـــســـدة  ــــني ع ــــرول األك
اجلزئية للبروبيلني، وتكلفة املصنع 

12،250،000 دوالر أمريكي.
 Smart Building and« مشروع

»Demotion System
 Smart Building and« مشروع
ــداد  Demotion System«من إع
الــطــالــبــات حصة الضعينة، أسماء 
العجمي، شهد العنزي، روان اخلرس، 
غـــزالن املــشــحــن، مــن قسم الهندسة 
املدنية، ويهدف املشروع إلى احملافظة 
على الهدر احلاصل من مخلفات الهدم 
واحملافظة على البيئة وتقليل األضرار 
الناجتة من األساليب القدمية وابتكار 

طريقة هدم جديدة وفعالة.
ــذا املــشــروع هــو طريقة جديدة  وه
في الكويت مبتكرة ومطورة من فكرة 
يابانية تتمحور في هدم ذكي وفعال 
وبهدوء ومتكن دقيق من خالل استخدام 
رافعات مخصصة مصنعة هيدروليكي 
لتتحمل قوة أحمال املبنى ويتم تفكيك 
املبنى ابــتــداء مــن الــزجــاج اخلارجي 
واألعمدة ثم األسقف ويعاد استخدامها 

بالكامل بطريقة سليمة ونظيفة.
 :»Electric - Car« ــروع ــش م
مــشــروع »Electric - Car«من 
إعــداد الطالباتياسمني الشواف، دعاء 
الكبان، دالل السليمان، دالل البحوه، 
من قسم الهندسة امليكانيكية، ويهدف 
املشروع إلى تطبيق نظرية في مجال 
 Production of« الهندسة مشروع

»Propylene
 Production of« مـــشـــروع
Propylene«من إعداد الطالبات هيا 
اليعقوب، هند املطيري، فرح الصراف، 
شــوق بــوهــادي، مــن قسم الهندسة 
الكيميائية، ويهدف املشروع إلى إنتاج 
مادة البروبيلني ألهميتها في صناعة 

البتروكيماويات.
وهذا املشروع ينتج مادة البروبيلني 
من مــادة الغاز املسال الستخداماته 
املعدودة بالدولة حيث مادة البروبيلني 
تستخدم في في صناعة البالستيكات 
والبوليستر ومــواد التخزين وغيرها 

الكثير.

بعض الطلبة أمام أحد املشاريع

33 خالل مشاركتهم في معرض التصميم الهندسي 

طلبة الهندسة أبدعوا بابتكار مشاريع تخدم املجتمع

شرح عن مشروع شارك في املعرض

طالبتان أمام مشروعهما طالبات أمام مشروعهن
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