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بيروت3-9-2019 :

الجامعة األميركية في بيروت تفتتح "واحة طالل ومديحة الزين لإلبتكار"
احتفلت الجامعة األميركية في بيروت ) (AUBبافتتاح "واحة طالل ومديحة الزين لإلبتكار" في منطقة
بيروت الرقمية (بيروت ديجيتال ديستريكت) يوم االثنين  2أيلول .2019
حضر االحتفال رئيس مجلس أمناء الجامعة األميركية الدكتور فيليب خوري وأعضاء المجلس ،ورئيس
الجامعة الدكتور فضلو خوري .كما حضر مسؤولون من الجامعة وأفراد من عائلة الزين ،باإلضافة إلى
شخصيات سياسية ودينية وأهل اإلعالم ومهتمين .وشمل االحتفال جولة في المرفق الجديد في منطقة بيروت
الرقمية.
هذا وقد تم تمويل "واحة طالل ومديحة الزين لإلبتكار" من قبل عائلة الزين تكريما للراحل المرحوم طالل
الزين ولزوجته مديحة الزين .وكان طالل الزين رجل أعمال رؤيوي وكاريزماتي ويحظى باحترام واسع،
وقد تشارك مع زوجته مديحة في تأسيس شركات تعمل في الشحن وتجارة الغاز النفطي السائل والعقارات.
موضع الجامعة األميركية في قلب بيئة مبادرات ريادة
وسيرأس البروفسور سليم شاهين الواحة ،التي ست ُ ِ
األعمال .وستكون الواحة مبادرة على مستوى الجامعة ككل وستوفّر برنامجا ً شامالً لتعليم الطالب
والخريجين للمشاركة في األبحاث حول ريادة األعمال وتطوير األفكار المبتكرة وتحويلها إلى شركات ناشئة
مربحة وقابلة للتطوير .وقال البروفسور شاهين" :واحة طالل ومديحة الزين لإلبتكار في الجامعة األميركية
مساحة متعددة التخصصات للتعلم القائم على التعليم التجريبي ولبناء الشركات الناشئة .هدفنا هو جعلها مكانًا
يغذي روح المبادرة ذاتها التي ألهمت المرحوم طالل الزين".
وأشار الرئيس خوري في خطابه إلى أن "أقل من خمسة بالمائة من شباب العالم العربي الذين يغادرون
المنطقة للعمل أو التعلّم يعودون إلى بلدانهم األصلية ،وهي النسبة األقل في العالم .وقال أن واحة االبتكار
ستم ّهد الطريق لمستقبل ال يضطر فيه األفراد أن يهاجروا سعيا ً لالبتكار ،ومن هنا أه ّميتها العظيمة ".وأوضح
بأن "واحة طالل ومديحة الزين لالبتكار في الجامعة األميركية في بيروت ستكون موئالً يتم فيه تشجيع ودعم

طالبنا وخريجينا على االبتكار واالختبار ،لتطوير األفكار التي تثري حياتهم وحياة مجتمعاتهم وحياتنا
جميعنا ،نحن الذين نعيش ونعمل هنا".
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  900عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  9,100طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 120
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما توفّر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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