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 للنشر -خبر صحفي 

 

 

 طالب الجامعة األميركية في بيروت

 يلمعون في مختبر التحدي العالمي للعام الجاري 

 

 

بيروت على المركز الثالث في مسابقة مختبر التحدي حصل طالب الجامعة األميركية في 

العالمي للعام الحالي، من بين ثالثمئة وسبعة وعشرين متسابقاً، مع مشروعهم "لذيذ بشكل غير 

ُمنجز." كذلك فازوا بجائزة "حبيب الشعب." كما فاز فريق آخر يضم أفراداً من الجامعة 

 ".افرست 2جتماعي كجزء من مشروع "غايا األميركية في بيروت بجائزة وسائل التواصل اال

 

ولقد لعبت واحة طالل ومديحة الزين لإلبتكار ضمن الجامعة األميركية في بيروت دوراً 

محورياً في الشراكة مع هذا التحدي لجمع الطالب والشركات الناشئة والمرشدين معاً. وهذه 

 .بيروت في هذا التحديهي السنة األولى التي تشترك فيها الجامعة األميركية في 

 

وقالت مهى زويهد، المديرة المشاركة في واحة طالل ومديحة الزين لإلبتكار ضمن الجامعة 

األميركية في بيروت، "هدفنا هو حشد المواهب فهي أكبر ثروات لبنان، وتمكين قدراتنا 

 ".االجتماعية ومهاراتنا في االبتكار، وهي مزايانا الرئيسية التنافسية

 

حيى، من فريق "كالود كتشن" الذي حل في المركز الثالث، هو طالب دراسات عليا طارق ي

في الجامعة األميركية في بيروت يسعى للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية. 
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ويهدف المشروع الفائز لفريقه إلى تحويل الفواكه والخضروات غير الطازجة، والتي عادة ما 

 .ى وجبات لذيذة وجاهزة لألكليتم التخلص منها، إل

 

هذا العام، تولّت كلية لندن اإلمبراطورية وجامعة تسينغهوا، إطالق مختبر التحدي العالمي 

الذي ضّم ثمانية عشر جامعة عبر اثني عشر دولة وجمع بين ألف طالب من الجامعات 

لمدة عشرة أيام. المشاركة من جميع أنحاء العالم، في برنامج ابتكار وريادة أعمال افتراضي 

 .وأتيحت للمشاركين الفرصة لتشكيل فرق عالمية متعددة الجنسيات وتوليد األفكار والحلول

 

وقد رّكزت هذه الجولة من مختبر التحدي العالمي على تشكيل حلول تسوقها التكنولوجيا 

ناخي، للتصدي للهدف الثالث عشر من قائمة األمم المتحدة للتطوير المستدام، وهو العمل الم

مع التركيز على الطاقة المتجددة واالقتصاد الدائري والزراعة واستدامة األراضي والمخاطر 

الطبيعية واالبتكار االنساني واتحّول الحضري. وفي نهاية البرنامج نال الفائزون جوائز مالية 

 من صندوق من عشرين ألف جنيه استرليني.
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 بيروت فيلمحة عن الجامعة األميركية 
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّ ر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

