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 شركتان ناشئتان تناالن خمسة وأربعين ألف دوالر

 "تحدي رئيس الجامعة األميركية في بيروت لالبتكار"في  

 
تنافس عشرة مشاركين يحملون ابتكارات وأفكاراً لشركات ناشئة على المنصة في حفل العرض النهائي 

تشرين األول. وقد اختارت 28الجامعة األميركية في بيروت لالبتكار، في  وإعالن الجوائز لتحدّي رئيس 

لجنة الحكم، المؤلفة من قادة في المجال، فكرتين لشركتين ناشئتين للحصول على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 

قدرها خمسة وأربعين ألف دوالر أميركي، باإلضافة إلى احتضان كامل و دعم إرشادي في واحة طالل 

  (AUB)ديحة الزين لإلبتكار ضمن الجامعة األميركية في بيروتوم

 

تحدّي رئيس الجامعة األميركية في بيروت لالبتكار هو مسابقة سنوية لرواد األعمال  والباحثين من أُسرة 

الجامعة األميركية في بيروت، بما في ذلك الطالب والموظفون وأعضاء هيئة التعليم والخريجين الذين لديهم 

أفكار خالقة قابلة للتطبيق وللتطوير، والتي يمكن أن تعّزز رفاهية البشر الذين يعيشون في السياق الحالي 

 .للمخاطر البيئية والتحديات االقتصادية، وذلك من خالل المساعدة في خلق مستقبل شامل محوره اإلنسان

 

ه االفتتاحية لحفل اعالن الجوائز، وقال رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري في كلمت

"أعتقد بصدق أن االبتكار وريادة األعمال هما مفتاحان رئيسيان القتصاد أفضل في لبنان، وأن دعمهما يمكن 

أن يعطي فرصة حقيقية ألبناء هذا البلد للتوصل إلى حلول للقضايا التي يتعين عليهم التعامل معها على أساس 

 ".يومي

 

يذي لمنطقة بيروت الرقمية وممثّل عائلة الزين محمد رباح إن هذا التحدي باإلضافة إلى وقال الرئيس التنف

واحة طالل ومديحة الزين لالبتكار في الجامعة األميركية في بيروت يوفران لطالب وأعضاء هيئة التعليم 

لتغلب على التحديات اليومية والموظفين في الجامعة األمل في ابتداع الفكرة القادمة الفذّة، واألمل في االبتكار ل

 ".المتزايدة، واألمل في بناء غد أفضل لمساعدة بلدنا، أو، وهذا أفضل، للبقاء في بلدنا لبنان

 

 



 الحدث

وأوضح الدكتور يوسف عصفور، رئيس قسم االبتكار والتحول في الجامعة األميركية في بيروت، أنه قد تم 

ين تم تقديمهم خالل الحفل من بين مئة وأربعة عشر متسابقاً، اختيار المتأهلين العشرة لنصف النهائي الذ

ووصلوا إلى النهائيات بعد جولتين من الفرز، وبعد أن اختارتهم مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين 

الرواد. وأردف أنه "على مدى األشهر القليلة الماضية، حققت جميع هذه الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي 

 ً كبيراً نحو تطوير مشاريع اجتماعية قابلة للتنفيذ وذات تأثير كبير. لقد راجعوا المجموعات المتعددة من  تقدّما

التعليقات، وأصغوا لتوصيات هيئة حكم تشبيهية وعملوا مع مرشدين محترفين لمساعدتهم على صقل أفكارهم 

 ".وتحسينها

 

في موضوعات تشمل مستقبل الصحة، والتكنولوجيا وهذا العام، قدم المتسابقون أفكارهم للشركات الناشئة 

المعتمدة على المعلومات للزراعة، واالقتصاد البديل واقتصاد اعادة التدوير، والحفاظ على البيئة والتكنولوجيا 

النظيفة، والعمليات الرقمية من أي مكان. ثم تم اختيار عشرة من المتأهلين للتصفيات النهائية للمنافسة في 

 .العروض والجوائز حفل تقديم

 

وقبل التصفيات النهائية، تلقى أفراد لجنة الحكم مقاطع فيديو قصيرة من العروض التفصيلية للمتسابقين. 

وأمضى كل متسابق ست دقائق على خشبة المسرح خالل الحفل، لتقديم أفكاره إلى لجنة التحكيم والرد على 

 .األسئلة

 

ية في بيروت الدكتور فضلو خوري، والرئيس التنفيذي لمنطقة وضّمت لجنة الحكم رئيس الجامعة األميرك

بيروت الرقمية وممثل عائلة الزين محمد رباح، والمديرة التنفيذية لمؤسسة األصفري صبا المبصالت، 

 .والعضوة في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت سلوى الدراج

 

 .دة األعمال في لبنانوُعقدت خالل الحفل أيضا حلقة نقاش حول مستقبل ريا

 

 الشركات الناشئة

وقد فاز دانيال المصري وشذى الرمال، المتأهالن للمراحل النهائية، بالجائزة األولى لشركتهما الناشئة 

"بوزيدون هيدرو" لصنع آلة تستخدم الطاقة بفعالية لتحقيق وفورات هائلة في نفقات الطاقة. وذهبت الجائزة 

يارا حيدر وسارة الهاروني ولينا حمود، عن شركتهم الناشئة "كالود" إلنتاج فوط  الثانية إلى رواد األعمال

صحية بأسعار معقولة، ومضادة للحساسية، وعضوية، وقابلة للتحلل الطبيعي ومصنوعة من ألياف الموز 

 .لمكافحة الفقر المتعلق بالصحة النسائية

 

أخبرهم أن هذه هي بداية رحلة جديدة من االلتزام. وقال الدكتور يوسف عصفور، "أود أن أهنئ الفائزين وأن 

 ".كما أود أن أهنئ جميع المتأهلين للتصفيات النهائية على العمل الرائع والمستقبل الواعد

 



باإلضافة إلى الفائَزين، كانت االبتكارات التي وصلت إلى النهائيات هي شركة "أيتنغ ِدس أوردرز" التي 

ت الطعام، ومساعدة المصابين على الشفاء منها، وزيادة تيسير وصولهم تعمل على نشر الوعي باضطرابا

إلى العناية الطبية االحترافية واألولية. كذلك شركة "باي باي مونثلي انجكشنز" التي تعمل على عالج 

الضمور البقعي المسبب للعمى بإجراء تعريض ليزر مدته خمس دقائق لمرة واحدة لألشخاص الذين 

يستطيعون تحّمل تكلفة حقن العين الشهرية والمكلفة؛ و "آي كريات" التي تعمل على فحص يرفضون أو ال 

الكرياتينين على الفور باستخدام مستشعرات تعمل بتردد الراديو. ومن خالل التقييم السريع والدقيق 

أمراض الكلى  للكرياتينين، يمكن لهذا االجراء إنقاذ حياة الماليين من خالل الكشف المبكر عن أمراض مثل

 .المزمنة

 

ومن الشركات الناشئة األخرى التي تم طرحها في الحفل شركة "نوروناب" التي تصمم جهازاً يقيِّم كفاءة 

النوم ومستويات اإلجهاد بغرض تحسين نمط حياة العمالء بشكل عام؛ وشركة "أغسات" التي تحتسب 

باستخدام بيانات االستشعار عن بعد  متطلبات الري للمحاصيل الزراعية في أي مكان وفي أي وقت

ومعلومات أحوال الطقس فورياً؛ وشركة "غرينسوب" التي تجمع زيت الطبخ الُمستعمل وتحوله إلى صابون، 

وشركة "بوستاأب" التي تمزج التكنولوجيا مع قطاع النقل غير الرسمي بالحافالت في لبنان إلعادة هيكلته 

وقات الصعبة الحالية؛ وشركة "سيال" التي تربط الشرائح الضوئية وفتحه لجميع المواطنين خاصة في األ

 .بأجهزة الطالب، مما يسمح بتعاون سلس، ونشر األسئلة واإلجابات أو عرض أعمالهم
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

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

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

