
 

 

 

مؤثرة البتكارات النسخته القادمة والتي ستعرض أكبر عدد من امعرض الخريجين العالمي يتأهب ل
   في الجامعات المتقدمة%  70بـ  في تاريخه، تزامننا  مع زيادة تقدر اجتماعيا  

 

أبرز الجامعات في أوروبا  من  470يضم معرض الخريجين العالمي، في دورته لهذا العام، مشاركين من  •
 .واألمريكيتين وآسيا وأفريقيا والشرق األوسط

 الملكية الفكرية لالنضمام إلى برنامج ريادة األعمال  محمي بقانون مشروع  1000أكثر من  سّجل •
 ة االقتصاديةيواكب نمو المعرض رؤية اإلمارات للتنمي •

 

التي تعد  -تعتزم دبي تنظيم معرض الخريجين العالمي، في نسخته السابعة: 2021سبتمبر   xxمارات العربية المتحدة؛ دبى، اإل
في   الثقافة والفنون رئيسة هيئة  ،؛ ويقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم2015 منذ انطالقه في األكبر

 .  والفنون في دبي لثقافةام القابضة وهيئة .ر.مجلس دبي، وبالشراكة مع مجموعة أعضو ، دبي

 

أكثر  من جامعات من هذا وتلقى المعرض، الذي يعد برنامجَا دوليًا رائدًا لالبتكار في التأثير االجتماعي لخريجي الجامعات، طلبات 
التي  عدد الجامعات في٪   70زيادة تقدر بـ شهد، و 2021وفمبر دولة لعرضهم في نسخته السابعة المقبلة، التي ستعقد في ن  70من 

 . 2020مقارنة بالعام  تقدمت

 

ويعكس النمو الكبير في أعداد المشاركين والمشاريع في نسخة هذا العام التنوع المتزايد؛ حيث طرح المشاركون ابتكارات في مجاالت  
أرقى من عالمية من تقديم خريجي جامعات تتراوح من الهندسة الحيوية إلى الحوسبة السحابية وعلم األعصاب والتصميم الحضري، 

االقتصادات   منستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأكسفورد وكامبريدج، إلى جانب الكليات اإلقليمية الجامعات مثل هارفارد و 
 . النامية بما في ذلك بوتان وإثيوبيا والسلفادور وجامايكا وبروناي

 

 المختارة المشاريع الدوليةسيتم الكشف عن . جزًءا أساسًيا من البرنامج الخريجين العالمي، الذي يقام بصفة سنوية،  عرضميعد هذا و 
والتي غالًبا ال تحظى )أكبر التحديات   التي تعالج الحلول األكثر ابتكاًرا  حيث يتم عرض، نوفمبر 8عبر اإلنترنت في  2021 للعام



مشاريع التأثير االجتماعي   الخريجين في الشرق األوسط وأفريقيا ، سيعرض معرضاإلضافة إلى ذلكب . في عصرنا( هتمام الكافيباال
 . أسبوع دبي للتصميم وذلك ضمن فعاليات، في المنطقة والعقول الفذة من الوسط األكاديمي مواهبالمن قبل 

 

طالب من أكثر من   7000أكثر من طلبات مشاركة من  ،2015جدير بالذكر أن المعرض استقبل، منذ انطالقته األولى في العام 
هذا ويتماشى النمو المستمر لمعرض الخريجين العالمي ومكانته؛ من    .للمبدعين عالمياً جامعة ، مما يجعل المعرض محفاًل  640

ر رؤية دولة اإلمارات العربية خالل التركيز على المجاالت المستقبلية مثل االبتكار واألوساط األكاديمية والتأثير االجتماعي، مع محاو 
ذا المتحدة؛ ال سيما المبادئ العشرة للخمسين عاًما المقبلة، التي أعلنت عنها مؤخًرا قيادة الدولة؛ حيث يلعب المعرض دورًا بارزًا في ه

 :  الشأن وذلك من خالل التركيز على المحارو التالية

  

 .إشراك اآلالف من الطالب األكثر إبداًعا من أبرز الجامعات الرائدة من كافة القارات: استقطاب المواهب البشرية •
دعم مشاريع الشباب للمضي قدمًا بأفكارهم من خالل برامج التدريب المنظم، واإلرشاد وفرص  : ريادة األعمال •

 .التمويل
اإلبداعية من مراكز األبحاث األكثر  الجمع بين االبتكارات المتطورة في العلوم والمجاالت : التقنيات المتطورة •

 . تطورًا في العالم
 . تبني أهمية خلق مستقبل أفضل كحجر أساس: االنتماء العالمي •

دولة  إمارة دبي و يعكس معرض الخريجين العالمي توجه  : "قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
الف العقول  آجهود  دعم  ومن خالل  .  العنصر البشري اإلمارات العربية المتحدة لالستعداد للمستقبل والثقة المطلقة في  

في بناء مجتمع   ساهموالتطوير حول العالم ون مسيرة النموفنحن ندعم الشابة الموهوبة المشاركة في المعرض كل عام، 
 " .ككل للعالم  أفضل مستقبل  المح وتبني ُأسس ل، فأفكارهم المبدعة ترسم مأكثر ازدهاًرا

 

 
فقد ؛ لةن عاًما المقب ي لخمسلدولة اإلمارات العربية المتحدة إمارة دبي و نبذل قصارى جهدنا من أجل دعم رؤية  فخر بكوننان  وأضافت: "

في معرض الخريجين  الالمعةتطوير استراتيجيات للتنمية المستدامة والتعاون الدولي، فإننا ننظر إلى المواهب لالطريق  مهدت دولتنا
 ".األهداف التنمويةهذه العالمي لنزداد ثقة بأن البرنامج يسير في االتجاه الصحيح للمساهمة في تحقيق 

 

المشاركين مقارنة  هذا العام، ثالثة أضعاف عدد -ين العالميوشهد برنامج ريادة األعمال، وهو جزء ال يتجزأ من معرض الخريج
في . في بناء المشاريع ورواد القطاع محترف ابتداًء من شهر نوفمبر، سيوفر البرنامج التدريب والتوجيه من قبل فريق. بالعام الماضي

م القابضة، التي .ر.المستثمرين، بما في ذلك مجموعة أعلى  ختام البرنامج، ستتاح للمشاركين الناجحين الفرصة لطرح عروضهم
 . سنوات لدعم تنفيذ مشاريع المشاركين في البرنامج 10ماليين درهم على مدى  10تعهدت بتوفير تمويل بقيمة 

 



 هات المحليةمن خالل توطيد أواصر التعاون مع الج: " بدوره صرح تاديو بالداني كارافييري، مدير معرض الخريجين العالمي، قائالً 
نحن نتطلع إلى خلق مستقبل  . لتصبح مركًزا عالمًيا للتأثير مكانة دبي والعمل معًا، يعمل معرض الخريجين العالمي على ترسيخ

يوفر برنامجنا منصة بارزة للجيل الجديد من المبتكرين ويربط الجمهور والمستثمرين من كافة أنحاء العالم باألفكار . أفضل للجميع
وتعد دبي المدينة التي تسعى إلى تحقيق مستقبل أفضل بشكل متواصل؛ ويتجسد ذلك من خالل  .أنها أن تغيير الحياةالتي من ش

 ." معرض الخريجين العالمي الذي يعتبر حافزًا في مسيرة النمو هذه

 

 

 معرض الخريجين العالمي نبذة عن برنامج 

  

 
لخريجي الجامعات حول العالم والذين مخصص  مجموعة آرت دبي، وهو  أحد أبرز مبادرات  ،  معرض الخريجين العالمييعد برنامج  

 القضايا االجتماعية والبيئية. أهمقدموا من خالل أبحاثهم أو أفكارهم حلواًل فعالة في معالجة 
 

جامعة   600دولة و  70؛ ويضم في دورته السابعة أكاديميين من أكثر من  2015في العام    معرض الخريجين العالميتم إطالق برنامج  
حول العالم من أبرز المؤسسات األكاديمية والكليات المحلية في األسواق الناشئة ويغطي مجاالت تتفاوت بين الهندسة الطبية الحيوية  

 والتخطيط العمراني وعلوم البيانات. 
 

ع الخريجين فرصة يصعب توفرها خارج الجامعة، لالنضمام إلى عالم من اإلبداع األكاديمي من خالل في كل عام، تشكل مشاري 
 االستفادة من العقول الشابة التي تستطيع معالجة قضايا معقدة حول العالم من خالل االبتكارات المؤثرة اجتماعيَا.  

 
وعبر اإلنترنت منذ العام   2019عرض سنوي )عقد فعليًا حتى عام  بمبتكريه من خالل  معرض الخريجين العالميهذا ويحتفل برنامج 

(، وأنشطة مستمرة على مدار العام لدعم الخريجين واألساتذة في إطار متكامل: تبادل المعرفة وفرص ريادة األعمال وتحقيق 2020
 االنتشار العالمي.   

 
وهو برنامج متاح لجميع المتقدمين ويوفر تدريبًا على تأسيس  برنامج ريادة األعمال،  معرض الخريجين العالميوينبثق من برنامج 

الشركات الناشئة ويوفر اإلرشاد وسهولة الوصول إلى شبكة من المحترفين لمساعدة الخريجين على المضي قدًما في مشاريعهم 
ماليين درهم   10قيمة مبلغ بتوفير صندوق نقدي لمدة عشرة سنوات ب  .A.R.M، تعهدت الشركة القابضة 2019وتنفيذها. وفي العام 

 إماراتي لدعم المشاركين برأس مال أولي ومساعدتهم على إتمام مشاريعهم وإطالقها. 
 

من المبادرات الجديدة لبرنامج معرض الخريجين العالمي، الذي تم إطالقه في   معرض خريجي الشرق االوسط وشمال افريقياهذا ويعد 
ب األكاديمية من المنطقة، ويعرض أفضل مشاريع االبتكار ذات التأثير االجتماعي في  . يحتفل هذا المعرض بالمواه2020العام 

 التكنولوجيا والعلوم والتصميم، وهو يقام على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
www.globalgradshow.com . 



 عن دبي للثقافة 

رعاه هللا، هيئة الثقافة والفنون في دبي    -راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن 

العام   الثامن من مارس من  للثقافة( في  انطالقاً من مسؤوليتها 2008)دبي  إمارة دبي  واإلبداعي في  الثقافي  القطاع  المؤتمنة على  الهيئة  لتكون   ،

اإلمارة   اتجاه  اإلمارة كمركز عالمي  الثقافية  القطاعات وتطويرها، وترسيخ مكانة  المحلي والعالمي، ولتمكين هذه  المستويين  والتعريف بها على 

، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً بنقل "مركز الجليلة لثقافة الطفل" إلى 2020نشط لإلبداع. وفي أغسطس من عام  

 ً للثقافة، وأصبح جزءا العام  دبي  في مايو من  قانوناً  أصدر سموه  التنظيمي، كما  آل مكتوم   2021 من هيكلها  راشد  بن  بإلحاق "مؤسسة محمد 

ا الذي يعزز من مكانة دبي على  للمستوى  به  واالرتقاء  الثقافي  للقطاع  االستراتيجية  المواءمة  بهدف تعزيز  للثقافة، وذلك  بدبي  لخارطة  للمعرفة" 

 .الثقافية العالمية

دبي تزم الهيئة برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي بإثراء المشهد الثقافي إلمارة  وتل

مركزاً   بيانطالًقا من تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البّناء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة د

 عالمياً للثقافة، وحاضنًة لإلبداع، وملتقى للمواهب. 

يات والمشاريع كما تلتزم الهيئة بإحياء اإلرث التاريخي إلمارة دبي وإبراز الصورة البهية لنسيجها الثقافي المعاصر عبر سلسلة من المبادرات والفعال

معالم تراثية بارزة في اإلمارة، إلى جانب   5التاريخية والتراثية التي ترعاها، بما يشمل إدارة  الثقافية المبتكرة التي تفّعلها، فضالً عن األصول الثقافية و 

 من فروع مكتبات دبي العامة. 8متاحف و  6

- 2020ا  تهوتعمل "دبي للثقافة" على تطوير األطر التنظيمية للقطاع الثقافي واإلبداعي في إمارة دبي، انطالقاً من أولويات خارطة طريق استراتيجي

إلى دعم المواهب، وتمكين المشاركة الفاعلة من قبل جميع فئات المجتمع، وخلق منظومة  والممكنات التي تساهم بتفعيلها، والتي تسعى    2026

عن مسؤوليتها ، فضالً لالقتصاد اإلبداعي  عالمية كعاصمةاقتصادية محفزة للصناعات اإلبداعية بما يسهم في الناتج المحلي لإلمارة، وتعزيز مكانتها 

 الثقافية في صون التراث الثقافي المادي والمعنوي لإلمارة. 

 

  أ.ر.م. القابضة

كة استثمار خاصة وكيان اقتصادي متعدد األنشطة تهدف إىل تحقيق التناغم وابتكار الفرص عبر   أ.ر.م. القابضة هي شر

ام باالستثمارات المؤثرة، والتوظيف  االستثمارات المحلية، اإلقليمية والعالمية. ترتكز  ز كة عىل االلبر ي الشر
ز
اتيجية العمل ف اسبر

كة مع   ز مستقبل أفضل. تتعاون الشر ز أفرادها لمالحقة الحلول المبتكرة وتحفب  ي تطوير المجتمعات وتمكي 
ز
الفعال للموارد ف

ي إنشاء العالقات ذات المغزى 
ز
اكاتها ف   وتعزيز فرص النمو. المؤسسات المماثلة وتستفيد من شبكتها وشر

ي تثبت إمكانية عالية عىل  
تتمحور استثمارات أ.ر.م. القابضة حول القطاعات التكنولوجية والتكنولوجيا العالمية المتطورة التر

ي ضمن   ي دبر
ز
كات الرائدة ف ي عدد من الشر

ز
ي عىل المدى البعيد. كما تمتلك حصص من األسهم ف إحداث التأثب  االجتماعي اإليجابر

  القطاعات المتنوعة، ومنها الخدمات المرصفية، االتصاالت، السلع، العقارات والضيافة.  مجموعة من

ي العام  
ز
ي عدد من القطاعات والمشاري    ع المتنوعة. ف

ز
ي المجتمع عبر مجموعة من االستثمارات البارزة ف

ز
تساهم أ.ر.م. القابضة ف

، المجموعة ال2021 ي كة أول مؤسسة راعية لمقتنيات دبر . ، أصبحت الشر ي ي إمارة دبر
ز
  فنية المؤسساتية األوىل ف

 www.armholding.ae للمزيد من المعلومات حول أ.ر.م. القابضة، يرجر زيارة: 
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