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 دخول مرحلة لاملختارة شاريع امل معرض ا�خر�ج�ن العاملي �علن عن

 "19-من مبادرتھ للتصدي لتداعيات "كوفيد التطو�ر 

 
وتنعقد برعاية كر�مة من  ،جموعة "آرت د�ي"التا�عة ملبادرة امل "،معرض ا�خر�ج�ن العال�يأطلق " •

عوة د ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون �� د�يسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، 

مفتوحة ألساتذة ا�جامعات والطالب حول العالم الباحث�ن عن إيجاد حلول فعالة للقضايا ا�جانبية 

 "19-املرتبطة بتف��ي جائحة "�وفيد

 ،دولة مشار�ات تنوعت ب�ن التكنولوجيا والتصميم واإلحصاء والطب 40جامعة من  125قدمت  •

جامعات �� دول ناشئة و  ،إم��يال �وليدجو هارفارد وأوكسفورد رائدة مثل عليمية مؤسسات � �ام�و 

 ب�نيليالب��و وكينيا والعراق والف ��ام

من قبل �جنة تحكيم تضم خ��اء �� االبت�ار والتكنولوجيا للتقييم طلبات املشاركة خضعت ال •

 عن حلول قادرة ع��  ،واملشاريع ا�جديدة
ً
 لدخول مرحلة التسريعجاهزة إحداث تأث�� مباشر و بحثا

التدر�ب ع�� مزاولة وتلقي معرض ا�خر�ج�ن العال�ي أر�عة مشاريع لدخول مرحلة التسريع اختار  •

 إ�� مرحلة التنفيذ
ً
 األعمال واإلرشاد والتواصل مع خ��اء القطاع لتطو�رها وصوال

متا�عة  حلول البت�ار  يواجهها البشر �� جميع بلدان العالم،لتحديات  يتصدإ�� الاملشاريع ��دف  •

 مساعدة املحتاج�نسبل منة للمنازل و اآل توصيل الالبيانات ال�حية ووسائل 

 

معرض ا�خر�ج�ن العال�ي، منصة االبت�ار الرائدة للتأث�� أعلن : 2020يونيو  10د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة، 

برعاية كر�مة من سمو الشيخة  يقاماالجتما�� ع�� مدار العام واملوجهة للطالب ا�جامعي�ن حول العالم، والذي 

 لتحقتل  مشاريعأر�عة ، عن اختيار لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون �� د�ي

 بادر أعقاب املب��نامج التطو�ر املنظم، وذلك �� 
ً
-"�وفيد�اء و حلول للقضايا املرتبطة بعن  ة ال�ي أطلقها املعرض بحثا

19".  

 

 



 
م و لالتصميم الصنا�� وعو تتنوع ب�ن الهندسة الطبية  مجاالتوتوظف املشاريع املختارة البحوث وا�خ��ات �� 

 صنوع من مواد تح�ي من انتشار الف��وسات؛املتوصيل ال"التغليف املضاد للف��وسات"، صندوق وتضم: وسبةا�ح

بسيط للتطه�� �� الجهاز ا�"، VEAقائم ع�� الذ�اء االصطنا�� لتحليل معلومات املر��ى؛ و"النظام الو"فورسايت"، 

 .واملحتاج�ناملن�ل؛ و"لنساعد أنفسنا"، وهو تطبيق ذ�ي لتيس�� التواصل ب�ن املتطوع�ن 

 

ث حيمعرض ا�خر�ج�ن العال�ي، يقدمھ ��نامج مسرع الدعوة لاللتحاق باملختارة املشاريع  و مصمم وسيتلقى

 واملشاركة �� جلسات التوجيھ وفرص التواصل ضمن القطاعات املعنية لتدر�ب ع�� مزاولة األعمالسيخضعون ل

تزو�د هؤالء باألدوات واإلرشاد لنقل مشاريعهم إ�� مرحلة وع�� مدار الشهر�ن املقبل�ن، سيتم أف�ارهم.  لتطو�ر 

وسيحظى القائمون ع�� املشاريع املختارة بم�افأة ع�� هيئة . اإلطالق التجر��ي وإيجاد الفرص لطرحها �� األسواق

 .منحة �غطي رسوم الدراسة ا�حالية

 

ال�ي �عهدت  ا.ر.م. القابضة جموعة، املدير التنفيذي ملمحمد الشّ�� و�� معرض �عليقھ ع�� املبادرة، قال

تأ�ي مستو�ات االستجابة : "دعم املشاريع الناشئة �� معرض ا�خر�ج�ن العال�يمالي�ن درهم ل 10بتخصيص 

عرض م’الواسعة ال�ي شهد��ا املبادرة لتعكس بوضوح قدرات وإم�انات املجتمع األ�ادي�ي العال�ي الذي يحرص 

وتمكينھ منذ سنوات عدة. ومن هذا املنطلق، نحرص باستمرار ع�� دعم ا�خر�ج�ن ع�� تحف��ه ‘ ا�خر�ج�ن العال�ي

عرض م’املوهو��ن الذين شهدنا مدى قدر��م ع�� املساهمة �� مختلف جوانب ا�حياة واملجتمع ع�� شراكتنا مع 

 ". ملھ، ونحن متفائلون بنجاحهم �� العمل ملا فيھ منفعة شعوب العالم و�وكبنا بأك‘ا�خر�ج�ن العال�ي

 

.م. ا.ر"الذي يقام بالشراكة مع مؤسسة د�ي لالستثمارات ا�ح�ومية، و�دعم من ، �ان "معرض ا�خر�ج�ن العال�ي"

 12من أوائل برامج االبت�ار �� العالم ال�ي �سارع للتصدي لتداعيات الو�اء، حيث قام ��  ،ود�ي للثقافة "القابضة

ر من خاللھ مجتمعھ الفر�د الذي يضم 
ّ
قارات الستقطاب  6جامعة ��  260مارس بإطالق دعوة مفتوحة �خ

، بلغ عدد املشار�ات أبر�ل 2". و�حلول 19-املشاريع ال�ي من شأ��ا املساهمة �� التخفيف من ا�ع�اسات "�وفيد

 .جامعة 125مشاركة من  390ال�ي تلقاها املعرض 

 

لعام من مؤسسات القطاع�ن ا نخبةممثل�ن عن  نتمن قبل �جنة تحكيم تضممرحلت�ن ع��  املشار�ات وتم تقييم 

عرض املف اس��دو  املفصلة واملقابالت املعمقة مع الفرق املر�حة. تسلسلة من التحليال ذلك  تال وا�خاص بد�ي، و 

وقابلية  اهمتطلبات تطو�ر ال�ي ترا�� تحديد املشاريع املبتكرة والقادرة ع�� تحقيق تأث�� حقيقي حول العالم، و 

 توسيعها واستعدادها لدخول مرحلة التسريع.



 
 

إم�انات منصة معرض ا�خر�ج�ن  تؤكد: "مدير معرض ا�خر�ج�ن العال�ي ،�ي �اراف��ي او بالديتادقال  من جهتھ،

 مجدية للمشكالت الراهنة، ع�� قوة مجتمعنا وحرصھ ع�� التصدي 
ً
العال�ي لتحف�� االبت�ارات ال�ي تضع حلوال

ستقطاب اليتيح لنا الستشراف املستقبل وسياسا��ا مع رؤ�ة إمارة د�ي رؤ�تنا ا��جام �أ�ي للقضايا املعقدة. و 

 �� تطو�ر املهارات 
ً
 ".عالية التأث�� �� املدينةشاريع املالعاملية وامل��ي قدما

 

 املشاريع املختارة

 

 الذ�اء االصطنا�� بإم�انھ معا�جة باستخدام مدربنظام  نظام الذ�اء االصطنا�� ملراقبة املر�ىى: -"فورسايت"

 لنتائج الرعاية املركزة، ما يز�د من استجابة 
ً
 خوارزميا

ً
املعلومات السر�ر�ة للمر�ض �ش�ل فوري، و�قدم توزيعا

 يدر��يمارثا كو  املر�ض و�خفف أعباء العمل ع�� �وادر الرعاية ال�حية ع�� تحديد األولو�ات. وقدمھ سامياك توكرا

 ل �وليدج لندن.من �لية إم��يا

 

 : مواد تح�ي من انتشار الف��وساتحاو�ة توصيل مل�افحة تف�ىي الف��وسات -"التغليف املضاد للف��وسات"

�ي صناديق التوصيل. و�حتعز�ز أمان دها برمز االستجابة السريع ل�إعادة تصميمها وتزو  ت(مثل الورق الط�ي) تم

اخل آالت التعقيم. قدمھ اير�ك ه��يديا �ار�لو، من ا�جامعة هذا ا�حل من انتشار الف��وسات و�مكن استخدامھ د

 الوطنية املستقلة �� املكسيك. 

 

مشروع لت�جيل املتطوع�ن أثناء أزمة  ".19-مشروع لت�جيل املتطوع�ن أثناء أزمة "كوفيد -"لنساعد أنفسنا"

 ملساعدة، وقد أسهم بالفعل ��"، وهو تطبيق ذ�ي �شمل معلومات عن املحتاج�ن والراغب�ن �� تقديم ا19-"�وفيد

ها��وي  قدمھتقديم العون لآلالف من املسن�ن والشر�ات واملنظمات التطوعية بطر�قة سهلة ومنخفضة ال�لفة. 

 من جامعة هونان. ديمج، �� زو، ز�نغ وان، و�يدي زاو 

 

"VEA .العالم، تطه�� �� أي م�ان �الخيار من��� منخفض الت�لفة إلنتاج سائل "، جهاز �سيط للتطه�� �� املن�ل �

 من املاء وامل�ح إ�� وذلك ب
ً
 �سيطا

ً
ي تطه��. قدمھ مصطفى برم��سائل للاستخدام م�ونات كهر�ائية تحول مز�جا

 من جامعة آزاد اإلسالمية.وع�� محمد شر�في وأم�� رضائي جو�جون  هوسيبيد

 -انت�ى-
 

 



 
 نبذة عن معرض ا�خر�ج�ن العاملي

 

، هو برنامج ع�� مدار العام ل�خر�ج�ن وا�جامعات الذين �عملون ع�� ، املبادرة التا�عة ملجموعة "آرت د�يالعال�يمعرض ا�خر�ج�ن 

إطالق مشاريع ابت�ارات التأث�� االجتما�� �� ميادين التصميم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. و��دف املعرض إ�� �عز�ز حضور 

 ويساعد برنامجھ امل
ً
وجھ لر�ادة األعمال املبتكر�ن ع�� �سريع مشاريعهم لدخولها مرحلة التنفيذ، و�حظى بدعم ا�خر�ج�ن عامليا

مالي�ن درهم. ويعزز معرض ا�خر�ج�ن العال�ي تفاعل مجتمعھ ع�� توف�� فرص تبادل  10البالغة قيمتھ  ا.ر.م. القابضةصندوق  

م ورؤاهم حول االبت�ار وا�حلول الرامية الستشراف املستقبل املعرفة، حيث �شارك األ�اديميون واملتخصصون �� القطاعات خ��ا��

 األفضل.

 

 إحدى املبادرات الرئيسية املنضو�ة ضمن خطة د�ي للثقافة لتحقيق رؤ���ا الرامية إ�� ترسيخ 
ً
و�ات معرض ا�خر�ج�ن العال�ي مؤخرا

 يضم أك�� من م�انة د�ي كمركز عال�ي للثقافة واالبت�ار 
ً
مؤسسات جامعة حول العالم �شتمل ع��  260، وأسس املعرض مجتمعا

 وتتوفر املز�د من املعلومات ع�� املوقع اإللك��و�ي رائدة من ش�ى أرجاء العالم إ�� جانب مؤسسات من البلدان النامية.

 w.com/https://www.globalgradsho 

 

 قنوات وسائل التواصل االجتما��:

 globalgradshow@فيسبوك: 

 globalgradshow@إ�ستغرام: 

#GlobalGradShow #GGSopencall  

 

 ا�حكومية مؤسسة د�ي لالستثمارات

 للمرسوم 2006مؤسسة د�ي لالستثمارات ا�ح�ومية �� الذراع االستثماري الرئي��ي �ح�ومة د�ي. تأسست �� شهر مايو عام 
َ
، وفقا

، وتم ت�ليفها بتوحيد وإدارة محفظة ح�ومة د�ي من االستثمارات واملؤسسات التجار�ة. كما تم ت�ليف مؤسسة 2006) لسنة 11رقم (

ا�ح�ومية بمهام اإلشراف االس��اتي�� ع�� محفظة استثمارات ح�ومة د�ي ع�� تطو�ر وتطبيق اس��اتيجيات د�ي لالستثمارات 

استثمار�ة محكمة ومعاي�� عالية �حوكمة الشر�ات. تركز املؤسسة ع�� رفع قيمة االستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى أل�حاب 

 .املص�حة وإمارة د�ي ع�� املدى الطو�ل

 

 من الشر�ات الرائدة ع�� طيف متنوع من القطاعات ا�حيو�ة ال�ي �عت��ها وتضم محفظ
ً
ة مؤسسة د�ي لالستثمارات ا�ح�ومية عددا

ح�ومة د�ي قطاعات اس��اتيجية تخدم أهداف التطور والنمو لإلمارة. وتضم هذه القطاعات: ا�خدمات املالية، النقل، الصناعة 

ل��فيھ، التجزئة وغ��ها. باإلضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة د�ي لالستثمارات ا�ح�ومية، والطاقة، العقار واال�شاءات، الضيافة وا

ع�� اس��اتيجية استثمار عاملية سليمة ومتوافقة مع املحفظة ا�حالية، ع�� اقتناص الفرص االستثمار�ة الواعدة حول العالم مؤكدة 

 .ا�حضور القوي لد�ي �� األسواق العاملية

 

 

https://www.globalgradshow.com/
https://www.facebook.com/globalgradshow
https://www.instagram.com/globalgradshow/


 
 ابضةنبذة عن ا.ر.م. الق

ا.ر.م. القابضة �� مجموعة استثمار�ة متعددة التخصصات �س�� لت�ون قوة اقتصادية دافعة وداعمة للشرا�ات والفرص من 

خالل االستثمارات املحلية واإلقليمية والعاملية. و�أ�ي ال��ام املجموعة باملسؤولية املجتمعية �� قلب اس��اتيجيات أعمال املجموعة. 

وظيف مواردها لدعم تقدم املجتمعات وتمك�ن املبدع�ن من الوصول إ�� حلول مبتكرة �ساعد ع�� بناء تحرص املجموعة ع�� ت

مستقبل أفضل. وتتعاون املجموعة مع الشر�ات ال�ي �شاركها الرؤى ��دف توسيع دائرة شرا�ا��ا لتعز�ز العالقات وتوف�� الفرص 

 �� ك��ى الشر�ات �� 
ً
د�ي �� القطاعات االقتصادية مثل القطاع املصر��، وقطاع االتصاالت،  التنمو�ة. تمتلك املجموعة أسهما

 قطاع األطعمة واملشرو�ات، وقطاع العقارات، وقطاع الضيافة.

 

ولها إسهامات واستثمارات مجتمعية �� مختلف القطاعات واملشاريع �� املنطقة والعالم.  1976�ستثمر املجموعة �� العقارات منذ 

 www.armholding.aeملز�د من املعلومات، ير�� ز�ارة املوقع االلك��و�ي: 

 

 �� د�ي (د�ي للثقافة):عن هيئة الثقافة والفنون  نبذة

 رعاه هللا، "هيئة الثقافة -أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم د�ي 

 دابواآل ، لت�ون الهيئة املعنية �شؤون الثقافة والفنون وال��اث 2008�� الثامن من مارس من العام  والفنون �� د�ي (د�ي للثقافة)"

 �� إمارة د�ي، ولدفع �جلة نمو املشهد الف�ي والثقا�� �� اإلمارة.

وتركز "د�ي للثقافة" ع�� ترسيخ م�انة د�ي كمركز إقلي�ي وعال�ي لإلبداع، و�عز�ز الهو�ة الثقافية �� املدينة من أجل دفع االقتصاد 

كمدينة "ألفراد مبدع�ن  2021 يق أحد محاور خطة د�ياإلبدا��، إضافة إ�� االرتقاء بجودة حياة س�ان د�ي، واملساعدة �� تحق

ن�ن، ملُؤهم الفخُر والسعادة
َّ
 ".وممك

 من موقعها كهيئة معنية �شؤون الثقافة والفنون وال��اث واآلداب �� اإلمارة، تلعب الهيئة، بقيادة سمو الشيخة لطيفة 
ً
وانطالقا

بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون �� د�ي، دوًرا جوهرً�ا �� االرتقاء باملشهد الثقا�� �� د�ي إ�� آفاق جديدة 

 كمركز عال�ي �شط لإلبداع، و�عز�ز هو���ا الثقافية لدفع �جلة االقتصاد اإلبدا��. �عزز موقعها 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armholding.ae/

	خبر صحفي

