أخبار
جامعة بنها
الخميس2112/11/2 :

قصة روبىت جامعة بنها
عاد فريق الروبوت بجامعة بنيا من دولة ماليزيا بعد أن
حقق نجاحا كبي ار بفوزه بالمركز األول عمي العالم ،باإلبتكار
الذي قدمو ىذا الفريق المكون من  8طالب بكمية اليندسة
ببنيا.
حقق ىذا الفريق انجا از جديدا يضاف إلي انجازات جامعة
بنيا المتواصمة بابتكاره لمروبوت كاشف األلغام ،والذي يبمغ طولو  131سم وعرضو 45
سم وارتفاعو  31سم ،والذي يعمل وفقا لبرنامج تم ابتكاره ليكشف األلغام سواء المدفونة أو
الظاىرة ،ويرسل إشارات إلي البرنامج الذي يمكن تحميمو عمي أجيزة الموبيل والكمبيوتر،
ويعمن الجياز من خالل اإلشارات عن وجود ألغام في المنطقة التي يبحث فييا.
ىذا الجياز تكمف انتاجو المبدئي  14ألف جنيو دفعتيا جامعة بنيا تشجيعا لطالبيا عمي
اإلبتكار وتمثيل مصر والجامعة تمثيال مشرفا ،وىذا ما أكد عميو الدكتور /السيد القاضي
 رئيس الجامعة عندما التقي بالفريق قبل سفره.وأكد القاضي عمي اىتمام الدولة بدعم الشباب خاصة المبتكرين ،وقال :أن الجامعة ىي
جزء من الدولة تتحمل تكمفة سفر الفريق الي ماليزيا ،ووعده أعضاء الفريق رئيس الجامعة
بالعودة ومعيم جائزة المركز األول ،واىدائو إلي رئيس الجامعة شخصيا والي الجامعة
كميا ،وىذا ما تحقق في الواقع ،حيث فاز الفريق بالمركز األول عمي العالم وعاد إلي
مصر والي جامعة بنيا.
وقد التقي فريق الروبوت مساء أمس بالدكتور /السيد القاضي  -رئيس الجامعة ،الذي
استقبمو في مكتبو بحضور الدكتور /ىشام أبوالعينين  -نائبو لمدراسات العميا والبحوث
وعدد من عمداء الكميات وأعضاء مجمس النواب الذي تصادف وجودىم لموعد مع رئيس
الجامعة ،وأىدي الفريق شيادة المركز األول لرئيس الجامعة ولمجامعة.

أخبار
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وقد ىنأ القاضي أعضاء الفريق وأعرب عن سعادتو بيذا الفوز ،مؤكدا عمي أنو سيقدم كل
الدعم ليذا الفريق الذي رفع اسم مصر وجامعة بنيا عاليا ،والذي نافس عدد كبير من
جامعات العالم المشاركة في ىذه المسابقة الدولية.
وقال رئيس الجامعة أن الجامعة ستبدأ في تسويق ىذا الجياز الذي نحتاجو بشدة ،خاصة
وأن ىناك أالف األلغام في الصحراء الغربية والتي تتطمب جيدا كبي ار الزالتيا ،حيث أنيا
ظمت لسنوات طويمة معوقة لخطط التنمية في ىذه المنطقة رغم الجيود الضخمة التي
بذلتيا القوات المسمحة في إزالة ىذه األلغام وما تحممتو الدولة من نفقات باىظة في سعييا
الزالة األلغام.

