
	
 خبر صحفي

 

 للتصدي لجامعات والطالب امعرض الخریجین العالمي یدعو 
 "19-"كوفیدكورونا انتشار فیروس ب المرتبطةللمسائل 

 
	

 رسالإلوالجامعات حول العالم  المجتمع العالمي من الطالب واألساتذة من شتى التخصصاتإلى دعوة مفتوحة  ●
			مشاریعھم المقترحة

" على غرار تحسین 19-یجب أن تتناول المشاریع المقترحة القضایا الجانبیة المرتبطة بانتشار فیروس "كوفید ●
تحسین طرق فحص المرضى ونماذج التنبؤ اإلحصائي وكفاءة الحجر الصحي الذاتي وتطھیر المناطق العامة 

 بالمرض
قع تحت وأي مشروع یتم اختیاره ی، والتكنولوجیا لجنة من الخبراء في الصحة واالبتكارلتقییم المشاریع  ستخضع ●

 یمكن تمویلھ بھدف إنتاجھ وتوزیعھ على نطاق واسع.برنامج لدعم وتسریع تطبیقھ و
للطالب  يالدراس العام منحة (تغطي رسومھیئة على  جائزة أكادیمیةعلى المشاریع المختارة أي من ستحصل  ●

 ألقسام األساتذة المختارین)بحثیة منحة ترتیب ما یعادل القیمة لالمختارین أو 
 

معرض الخریجین العالمي، منصة االبتكار الرائدة للتأثیر االجتماعي  أطلق: 2020مارس  12دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
دبي و ا.ر.م. القابضة، وبدعم من مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیةوالموجھة للطالب الجامعیین، الذي ینعقد بالشراكة مع 

ار فیروس انتشللقضایا المرتبطة بإیجاد حلول فعّالة للمساھمة في لمجتمع األكادیمي حول العالم لوجھھا دعوة مفتوحة للثقافة، 
 ".19-كورونا "كوفید

 

 :محمد إبراھیم الشیباني، عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لمؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیةوفي ھذا الصدد، قال 
عنھ قضایا ھامة تستوجب  وتنعكس، في قطاع الرعایة الصحیة ةكبیر یاتالعالم أمام تحد‘ 19-كوفید’"یضع انتشار فیروس 

دم من وبفضل الدعم المقسالمة المجتمعات واالقتصاد العالمي، وأسلوب عیشنا وتفاعلنا بالمجمل. لاتخاذ إجراءات فاعلة ضماناً 
مجموعة من المؤسسات، سیتمكن معرض الخریجین العالمي من تفعیل دور  المجتمع مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیة و

 الیوم". عالمنااإلبداعي للتصدي للتھدیدات التي یواجھھا 

 

ویشجع المعرض جمیع الطالب والخریجین الجامعیین واألساتذة من شتى الخلفیات العلمیة والجامعات حول العالم على إرسال 
 أبریل. 16. وسیتم اإلعالن عن  أي من المشاریع المختارة یوم 2020أبریل  2أقصاه مشاریعھم في موعد 

تنطوي " :، والمدیر المقیّم في "متحف المستقبل"العالمي"خریجین معرض التقییم "مدیر ، یتریكجبریندان ماكقال  من جھتھ،	
ن حدود ما م، يتغیر المناخغرار ال. والعالمعلى أبعاد عالمیة تشمل أنحاء ا في القرن الحادي والعشرین نواجھتالتحدیات التي 

أن نسھم  ھذه المبادرةونأمل من خالل إطالق . ، وھي بذلك تھدد الجمیع أینما كانوا"19-كوفید’فیروس األوبئة مثل تعترض 
لى ع والقضایا المرتبطة بھاھذا المرض ل يتصدنحو الجامعات العالم بھا  یة الھائلة التي تزخر بداعفي توجیھ القدرات اإل



	
حتى كمن توالتعاون اإلبداع واالبتكار  فرصبھذا، نؤكد للعالم أجمع أن ومختلف المستویات الطبیة واالقتصادیة واالجتماعیة. 

 ".أخطر التھدیداتفي 

 

تحسین كفاءة الحجر الصحي  ھاومن ،"19-القضایا الجانبیة المرتبطة بانتشار فیروس "كوفیدأن تشمل لمشاریع المقترحة ل وینبغي
، لمجموعاتاالتي تنشر العدوى الفردیة وضمن التخفیف من السلوكیات الذاتي، وتعزیز اإلمكانات العالجیة وأسالیب الفحص، و

 وسبل تضافر جھود القطاعین العام والخاص.

 

ار حصل المشروع المختع المرشحة. وسیاالبتكار عملیة اختیار وتطویر المشاریوالرعایة الصحیة  خبراءوسیدعم فریق من 
مكافأة ى علع المختار والمشرمبتكر/ فریق  صلیحعملیات إعداد النماذج األولیة واالختبار. وإضافة لذلك، خالل تمویل على ال
 الذین یقع علیھم االختیارألساتذة أو امنحة دراسیة مماثلة لقسم األستاذ ، أو رسوم دراساتھم الحالیةتغطي 

 -انتھى-

	

	

	

	

 نبذة عن معرض الخریجین العالمي
ً  جامعات والخریجینلتجمع متنوع في العالم  أكبر ھو معرض الخریجین العالمي  الذي یبذلون جھوداً حثیثة إلطالق االبتكارات المؤثرة اجتماعیا

، ي دبيف ویعتبر المعرض مبادرة غیر ربحیة. وتوفر وصوالً مباشراً إلى المبتكرین من الجیل المقبل الذي یصممون حلوالً تتصدى لتحدیات الیوم
وم مدعمسرع برنامج ومؤتمر  مؤثر اجتماعیاً في شھر نوفمبر من كل عام خالل أسبوع دبي للتصمیم، إلى جانب مشروع تخرج 150ویعرض 

 ملیون درھم للمساعدة في نقل مشاریع التخرج إلى السوق. 10بقیمة ا.ر.م. القابضة من صندوق 
 

بي دریجین العالمي مؤخراً إحدى المبادرات الرئیسیة المنضویة ضمن خطة دبي للثقافة لتحقیق رؤیتھا الرامیة إلى ترسیخ مكانة وبات معرض الخ
تغطي تخرج جامعة حول العالم في نسختھ الخامسة مع مشاریع  200طلب من  1500أكثر من وتلقى المعرض  .مركز عالمي للثقافة واالبتكار ك

إلى جانب مؤسسات من من شتى أرجاء العالم مؤسسات رائدة  وتضمنت الجامعات المتقدمةلعلوم والتكنولوجیا والھندسة. مجاالت التصمیم وا
 .البلدان النامیة

 
 

https://www.globalgradshow.com/  

 

 قنوات وسائل التواصل االجتماعي:

 globalgradshow@فیسبوك: 

 globalgradshow@إنستغرام: 

#GlobalGradShow #GGS2019  

	

 مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومیة



	
) لسنة 11، وفقاَ للمرسوم رقم (2006االستثماري الرئیسي لحكومة دبي. تأسست في شھر مایو عام مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیة ھي الذراع 

ھام ، وتم تكلیفھا بتوحید وإدارة محفظة حكومة دبي من االستثمارات والمؤسسات التجاریة. كما تم تكلیف مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیة بم2006
رات حكومة دبي عبر تطویر وتطبیق استراتیجیات استثماریة محكمة ومعاییر عالیة لحوكمة الشركات. اإلشراف االستراتیجي على محفظة استثما

.تركز المؤسسة على رفع قیمة االستثمارات بما یحقق الفائدة القصوى ألصحاب المصلحة واإلمارة على المدى الطویل  
ئدة عبر طیف متنوع من القطاعات الحیویة التي تعتبرھا حكومة دبي وتضم محفظة مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیة عدداً من الشركات الرا

اءات، الضیافة قطاعات استراتیجیة تخدم أھداف التطور والنمو لإلمارة. وتضم ھذه القطاعات: الخدمات المالیة، النقل، الصناعة والطاقة، العقار واالنش
بي لالستثمارات الحكومیة، عبر استراتیجیة استثمار عالمیة منضبطة ومستدامة ومتوافقة والترفیھ، التجزئة وغیرھا. باإلضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة د

.مع المحفظة الحالیة، لتوسع مكانة دبي في تواجدھا وخبرتھا في األسواق العالمیة  
 

:للمزید من المعلومات حول مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومیة یرجى زیارة الموقع االلكتروني  
www.icd.gov.ae 

	
 ةضباقلا .م.ر.ا نع ةذبن

محلیة لا.ر.م. القابضة ھي مجموعة استثماریة متعددة التخصصات تسعى لتكون قوة اقتصادیة دافعة وداعمة للشراكات والفرص من خالل االستثمارات ا
تحرص المجموعة على توظیف مواردھا  واإلقلیمیة والعالمیة. ویأتي التزام المجموعة بالمسؤولیة المجتمعیة في قلب استراتیجیات أعمال المجموعة.

ركھا الدعم تقدم المجتمعات وتمكین المبدعین من الوصول إلى حلول مبتكرة تساعد على بناء مستقبل أفضل. وتتعاون المجموعة مع الشركات التي تش
 ً في كبرى الشركات في دبي في القطاعات  الرؤى بھدف توسیع دائرة شراكاتھا لتعزیز العالقات وتوفیر الفرص التنمویة. تمتلك المجموعة أسھما

ارات تستثمر المجموعة في العقو االقتصادیة مثل القطاع المصرفي، وقطاع االتصاالت،  قطاع األطعمة والمشروبات، وقطاع العقارات، وقطاع الضیافة.
م. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع ولھا إسھامات واستثمارات مجتمعیة في مختلف القطاعات والمشاریع في المنطقة والعال 1976منذ 

 www.armholding.aeااللكتروني: 
	

	

	


