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 2022-3-8بيروت: 
 
 

تطلقان الجولة الثانية من  Resource Groupالجامعة األميركية في بيروت و

  “Resource Group Entrepreneurship Awards”جوائز

 

 

هذاًالعامًتحالفًللقطاعينًالخاصًوالتعليميًبهدفًتمكينًالشباب،ًوتطويرًرأسًالمالًالبشري،ًًمجددا ً
ًوالمساهمةًفيًالنمّوًاالقتصاديًواالجتماعي

 

 

ًفيًالجامعةًاألميركيةًفيًبيروت ًوالعمارة ًأعلنتًكليةًمارونًسمعانًللهندسة ًالثانيًعلىًالتوالي،  للعام

(AUB) وResource Group ً ًجوائزوهي ًعن ًإقليمية، ًإدارية  Resource Group“ مجموعة

Entrepreneurship Awards”ً

ً

ًفباإلضافةًإلىً ًيخّصًنوعًمشاريعًالشركاتًالناشئةًالمشاركة. ًبما ًالعام ًتوسيعًنطاقًالمسابقةًلهذا ًتّم وقد

تات،ًوالواقعًاألمنًالسيبرانيًوخصوصيةًالمعلومات،ًتشملًالمسابقةًهذهًالسنةًالذكاءًاالصطناعيًوالروبو

ًالتعليم ًوتكنولوجيا ًاالفتراضي، ًوالواقع ًالكتل(ed tech) المعّزز، ًوسلسلة ًالهوية، ًشؤون ًوإدارة ، 

(blockchain)ًوالتكنولوجياًالمالية، (fintech).ً

ً

ًاختيارً ًويتم ًطالبًالكلية. ًيقدّمها ًناشئة ًلشركة ًلفكرتينًمقترحة ًمنحًجوائز ًيتم ًأنه ًالمسابقة وفيًتفاصيل

ًللطالبًالفائزي ًمباشر ًنقدي ًمبلغ ًمن ًجائزة ًكل ًتتألف ًوالمحترفين. ًاألكاديميين ًمن ًمجموعة ًقبل ًمن ن

المتقدمينًبالمشروعًومساهمةًفيًصندوقًاألبحاثًوالتطويرًالذيًيتبعًلهًاألكاديميًالمشرفًعلىًالفريقً

ً.الفائز

ً

لمستقبلًأفضل.ًكماًتؤكدًأيضاًإنًالجوائزًهيًشهادةًعلىًقدرةًلبنانًبالصمودًوتخّطيًالصعوباتًوالمثابرةً

علىًأهميةًدورًقطاعًاألعمالًفيًدعمًالمؤسساتًالتعليميةًبهدفًتطويرًاإلمكاناتًالبشريةًوكذلكًتعزيزً

 .االبتكارًواإلبداع



بمبدأًالمسؤوليةًاالجتماعيةًوتمكينًالشبابً Resource Group وتجّسدًهذهًالشراكةًأيضاًالتزامًمجموعة

إلىًالتزامهاًبتوفيرًالفرصًللطالبًلتطويرًوتنفيذًأفكارهمًفيًوطنهمًاألم.ًوتعّززًًوريادةًاألعمال،ًإضافة

ًالمبتكرة،ً ًأفكارهم ًخالل ًمن ًالنجاح ًوتحقيق ًقدما  ًللمضي ًالتّواقين ًالشباب ًلدى ًالعزيمة ًروح الجائزتان

ً.فتعطيهمًاألملًوالدعمًالماديًوالتعليميًالذيًيحتاجونًإليهًخاللًمسيرتهمًلتحقيقًأحالمهم

ً

ًوالرئيسًالتنفيذيًلمجموعة ًرئيسًمجلسًاإلدارة ًعيتاني، أهميةًدعمً Resource Group وأوضحًهشام

لألوقاتًالصعبةًالتيًتمرًبهاًالبالد.ًوقال،ً"أكثرًمنًأيًوقتًمضى،ًيبحثً الشبابًبطريقةًمستدامةًنظراً 

.ًومرةًأخرىًهذاًالعام،ًمنًالطالبًعنًأملًوعنًإمكاناتًلإليمانًبأنًأفكارهمًيمكنًأنًتصبحًحقيقةًواقعة

ًسمعانً ًمارون ًكلية ًفي ًاألعمال ًريادة ًلمبادرة ًودعمنا ًبيروت ًفي ًاألميركية ًالجامعة ًمع ًشراكتنا خالل

ًلتنفيذً ًالالزمة ًالموارد ًاألعمالًويمتلكون ًريادة ًلرحلة ًنضمنًأنًالطالبًمهيّئونًجيدا  ًوالعمارة، للهندسة

ًتعك ًبتمكينًوتعزيزًرأسًالمالًالبشريًابتكاراتهم."ًوأضاف،ً"علىًنطاقًأوسع، ًالجوائزًالتزامنا سًهذه

ً".اإلبداعيًوبالتاليًتأمينًالبيئاتًالتمكينيةًلتنميةًوازدهارًاقتصادًالمعرفة

ً

وقالًالدكتورًعمادًالحاج،ًأستاذًالهندسةًالكهربائيةًوالكمبيوترًفيًكليةًمارونًسمعانًللهندسةًوالعمارةًأنً

ً ًدعم ًإلى ًجاهدة ًتسعى ًاالقتصاديةًالكلية ًالتنمية ًلتحريك ًلالبتكار ًواإلقليمي ًالمحلي ًاإليكولوجي النظام

ًستبقىًكليةً ًالتيًنواجهها، ًالتحدياتًالعديدة ًمن ًعلىًالرغم ًأنه ً"يدلًإعالنًاليوم، ًوأردف، واالجتماعية.

طًقوةًالكليةًمارونًسمعانًللهندسةًوالعمارةًمنارةًاألمل.ًومبادرةًًاالكليةًفيًريادةًاألعمالًتعتمدًعلىًنقا

حيثًتُثّمرًالعملًالذيًيقومًبهًأعضاءًهيئةًالتعليمًوالطالب،ًلتمكينًأفرادناًمنًإقامةًشركاتهمًالناشئة.ًوتؤكدً

ً".هذهًالشراكةًالمستمرة،ًللعامًالتالي،ًالتزامناًالمشتركًبلبنانًوإيمانناًالقويًبقوةًالتغييرًعندماًنعملًمعا ً

ً

ًالم ًافًسايف ًآر ًفريق ًفاز ًقد ًهللاًدندشلي،ًوكان ًعبد ًبعجور، ًبشار ًالجارودي، ًعمر ًالطالب ًمن كّون

ًبجائزةً ًشهاب، ًعلي ًوالدكتور ًكنج ًرويدة ًالدكتورة ًالمشاركين ًالمشرفَين ًمع ًعيتاني، ًكمال مصطفى

ًلمشروعهً  Resource Groupشركة ًالمعلومات ًخصوصية ًحماية ًفئة ًفي ًوعشرين ًوواحد ًألفين للعام

لمعامالتًالدفعًبواسطةًالبطاقةًالذكية.ًومشروعًالفريقًًًلتعزيزًأمنًبروتوكولًإيًامًفي  ً الذيًيستخدمًحاليا

ً".يشّكلًحمايةًكاملةًضدًثغرةًتُعرفًباسمً"هجومًالتوصيل

ً

ًمعً ًسماحة؛ ًوادمون ًصعب، ًوكريستوف ًالشويري، ًأنطوان ًالطالب ًمن ًالمؤلّف ًبن ًبالك ًفريق وفاز

ًالسيبرانيًعل ًاألمن ًإلجراءًالمشرفًالدكتورًعليًشهابًفئة ًيمكنًاستخدامها ًلتطويرًمنصة ىًمشروعه

اختبارًاالختراقًتلقائياًعلىًالتطبيقاتًالسحابية،ًوتسمحًتكنولوجياًبالكًبنًباكتشافًواصالحًنقاطًالضعفً

والمخاطرًاألمنيةًفيًالتطبيقاتًالسحابيةًمنًدونًتدّخلًكبيرًمنًخبير.ًوقالًالشويري،ً"كانتًهذهًبالًشكً

ً ًلقد ً ًمثمرة. ًإرشاداتًمشرفناًتجربة ًكان ًلنا ًقيمة ًواألكثر ًاألعمال. ًفيًريادة ًمفيدة ًدراية ًجميعا اكتسبنا

ًالدكتورًعليًشهاب،ًوالمنسقةًالدكتورةًمنىًعيتاني،ًوكذلكًالنصحًالذيًتلقيناهًمنًحّكامًالمسابقة."

ً

*** 
 



 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar, PhD 
Interim Director of the Office of Communications  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 
 
 
 

 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 يركيةاألم الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

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