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مقدمة

ابالشبمناألعمالورواد االبتكاراتأصحاباكتشافطرقأهمأحد 

  االبتكار،مسابقاته  
أفكارهمرةبلو عىلالمبتكرينتشجعوالت 

عامكلاأللسنكليةوتعقد .احتياجسد أو مشكلةحلنحو وتوجيهها 

عىلوباحثيها ها وخريجيلطالبها تشجيًعا "يبتكرونألسنيون"مسابقة

تكاكاالحطريقعنمهاراتهموتنميةوتطويرها قدراتهماكتشاف

هم   العملورشخاللومنالمتنافسير  منبغير
عليها نيحصلو الت 

.المسابقةهامشعىل





الخريطة 
الزمنية 
ةللمسابق



من

ل 
َ
المؤه

للتقديم

لمسابقة

؟االبتكار 

ية األلسن نرحب بجميع الطالب والخريجير  والباحثير  المبدعير  من أرسة كل

.الذين يؤمنون بأن االبتكار يمكن أن يلهم التغيير 

:للمسابقة ثالثة مسارات

o مسار األفكار االبتكارية( :idea track ) أفراد أو فرق لديهم فكرة مبتكرة

مطبقة قد تكون الفكرة تكملة مبتكرة لفكرة. لحل مشكلة أو سد احتياج

.بالفعل

oكات الناشئة startup: )مسار الشر track ) لديها  
كات الناشئة الت  الشر

  
كات الناشئة الت    السوق أو الشر

 
 لديها منتج نموذج أول  ولم يتم طرحها بعد ف

.خدمة موجودة/ 

O   مسار الباحثير :(researcher track )الباحثير  من أعضاء هيئة التدريس

هم من طالب الماجيستير والدكتوراه ممن لديهم أفكار ألبحا ث تطبيقية أو غير

. يمكن أن يكون لها مخرجا تطبيقيا يسد حاجة أو يحل مشكلة



ما المعايي  

ي يتم م
ن الت 

خاللها 

تقييم 

األفكار

الفكرة الجديدة والمبتكرة-

  ستساعد الفكرة عىل حلها-
  ستساعد / المشكلة الت 

  الثغرة الت 
 
الفكرة ف

سدها

استدامة الفكرة-

  ستعود م-
نهامدى واقعية الفكرة والقدرة عىل تنفيذها والفائدة الت 



مراحل

المسابقة

اء م. 1 ن يقدم مقدمو الطلبات حلولهم المبتكرة وتقوم لجنة من الخير
  ما يعرف بعم

 
لية مختلف المجاالت بمراجعة جميع الطلبات المقدمة ف

شيح .الي 
لهم يحض  المتقدمون المختارون سلسلة من ورش العمل لتطوير حلو . 2

اء ، تمهيدا لعرض أفكارهم عىل لجنة من الخير .بشكل أكير
يل يقوم المتقدمون بعد حصولهم عىل ورش العمل والتدريب بتحو . 3

.حلولهم إل فرص عمل ملموسة
دمير  إل يقام حفل عرض تقديم  أخير حيث يقوم من سيصلون من المتق. 4

فير   .النهائيات بعرض أفكارهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المحي 
المراكز سيحصل الفائزون عىل شهادات تقدير ودروع، كما أن الفائزين ب. 5

  
 
مسابقة األول عىل مستوى الطالب والخريجير  والباحثير  سيشاركون ف

، ُيمنح الفائزون بها جوائز مالية تمكنهم من2022" عير  شمس تبتكر"
.الحصول عىل فرصة لتحويل أفكارهم المبتكرة إل حقيقة واقعة



المتأهلون 

–للنهائيات 

مسار األفكار



المتأهلون 

–للنهائيات 

كات مسار الشر

الناشئة



المتأهلون 

–للنهائيات 

ي   مسار الباحث



ملجنة التحكي

، سلوى رشاد، عميد كلية األلسن/ السيدة األستاذة الدكتورة•
ف عطية، وكيل الكلية للدراس/ السيد األستاذ الدكتور• ات العليا،أرسر
ئون البيئة،يمت  صفوت، وكيل الكلية لش/ السيدة األستاذة الدكتورة•
ئون التعليم نارص عبد العال، وكيل الكلية لش/ السيد األستاذ الدكتور•

والطالب

يف السيد األستاذ الدكت• فت اللجنة بحضور وتشر محمد / وركما رسر
ي، رئيس مركز دعم االبتكار وريادة األعمال بجامعة ع ير  البحير

شمس،
منة فاروق، خريجة كلية األلسن والمدرس / السيدة الدكتورة•

المساعد بإعالم الجامعة األمريكية وإحدى أهم رائدات األعمال 
.بمض



مشاري    ع 

-المتسابقي   

مسار األفكار

ون  وع تطبيق-تطبيق ممي   ونم)دكتور سمر منير المدرس بقسم اللغة األلمانية، فكرة مشر ، والذي (مير 
  يحتاجها القائمون عىل رعاية األطفال ذوي الهمم بط

ريقة سليمة يهدف إل توفير جميع الخدمات الت 
ها من وعلمية ومدروسة، توفر عىل األهل عناء البحث عن الخدمات الطبية ومراكز التدخل المبكر وغ ير

ورية لرعاية األطفال ذوي الهمم .  الخدمات الض 



مشاري    ع 

-المتسابقي   

مسار األفكار

وع تط-Sakinlikتطبيق  بيق الطالب أحمد بخيت بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الروسية، مشر
sakinlink(تطبيق للصحة النفسية )  واألطباء والذي يهدف إل خلق مجتمع خاص باألخصائيير 

 من الذهاب لمستش
ا
  حل المشاكل النفسية، ورفع الحرج بدًل

 
ف  األمراض النفسيير  للمساعدة ف

.  النفسية



مشاري    ع 

-المتسابقي   

مسار األفكار

يحتر بالفرقة الطالبتير  نورهان رجب الفرقة الثانية بقسم اللغة الروسية وهاجر -الناطق بالضاد 
وع الناطق بالضاد وهو تطبيق لتعليم اللغة ا لعربية الفصىح لغير الثالثة بقسم اللغة الروسية عن مشر
  
 
جمة والتوسع ف  الي 

ا
 التدقيق النحوي الناطقير  بها يهدف إل االهتمام الزائد باللغة العربية وخاصة

ل ذلك من والتدريب عىل إلقاء المقاالت وخطب باللغة العربية، و االهتمام باألخطاء الشائعة وما إ
جم عىل ترجمة النصوص بشكل بليغ .مقومات تساعد المي 



مشاري    ع 

-المتسابقي   

مسار األفكار

وع ت- Aimتطبيق طبيق لتعليم الطالبة إرساء مدحت بالفرقة الثانية بقسم اللغة اإليطالية عن مشر
ا بالعديد من المعلومات للتعري

ً
ف بالحضارة المضية المحادثة بالعربية لغير الناطقير  بها ويكون مزود

.والمعالم السياحية



مشاري    ع 

-المتسابقي   

كات مسار الشر

الناشئة

وع  كة ناشئة-Kadolمشر ، تم ميادة بدوي، خريجة قسم اللغة اليابانية وه  رسر
  ٢٠١٧إنشاؤها عام 

  بتدريب الطالب والخريجيير  والموظفير  ف 
، و هو معت 

جمة العاد ية أو الفورية مختلف المجاالت المتعلقة باللغات سواء كانت متعلقة بالي 
.أو المحادثة



مشاري    ع 

-المتسابقي   

كات مسار الشر

الناشئة

وع  ، مدرس بقسم اللغة اإلي-Radio Sapzioltaliaمشر  
مير  شوف  طالية دكتور نير

نت ويستخدم بها مزي    ج من وهو عبارة عن بث قناة راديو باللغة اإليطالية عير االني 
، وهو مشر  ا يعزز اللغة العربية واإليطالية حيث يكون المستمع عربر  أو أجنتر 

ً
وع أيض

.  فرص تدريب وتوظيف طالب وخريىحر  قسم اللغة اإليطالية



مشاري    ع 

-المتسابقي   

كات مسار الشر

الناشئة

وع  لغة الطالب مصطف  ياسير  بالفرقة الثالثة بقسم ال-Treelancerمشر
جمة يعتمد عىل طالب كلية األ لسن الكورية، وهو موقع للعمل الحر خاص بالي 

اف مجموعة من أعضاء هيئة  جمة الوثائق تحت إرسر بجامعة عير  شمس لي 
  واكتساب التدريس وبعد مراجعتهم، فيحصل الطالب عىل فرصة للتدريب الميد
اب 

ة والتعلم من األخطاء قبل خروجه لسوق العمل ويحصل العميل عىل ترجمة الخير
.  بجودة عالية بأسعار تنافسية



مشاري    ع 

-المتسابقي   

ي   مسار الباحث

ArabWordNet-قسم الل  
غة دكتور ري  هام عامر، أستاذ اللغويات المساعد ف 

ىل العالقات وفكرة البحث ه  بناء قاعدة بيانات للمفردات العربية بناء عاإليطالية،
نت بهدف تط جمة الداللية بير  المفردات لدعم المحتوى العربر  عىل اإلني  وير الي 

.ودعم التنقيب عن البيانات



مشاري    ع 

-المتسابقي   

ي   مسار الباحث

Text to Speech for the International Phonetic Alphabet -مروة /أ
  أن ذوي

ية، وهو يتمثل ف    اللغة اإلنجلير 
اإلعاقة البضية سليمان، باحثة ماجستير ف 

لذلك ظهرت ،IPAغير قادرين عىل قراءة الكتابة الصوتية للكلمات دون رموز ال 
  صورة 

".للتطبيقات المختلفة add-onالحاجة الملحة إلضافتها ف 



مشاري    ع 

-المتسابقي   

ي   مسار الباحث

Learner’s Corpus-هو م  أبو بكر، المدرس المساعد بقسم اللغة الكورية، و / أ
  مجال اللغة األجن

ة لغوية يستفيد منها الباحثير  ف  وع بناء ذخير بية بوصفها لغة مشر
.ثانية



الفائزين

بالمركز األول

ي المسارات
 
ف

المختلفة

•  
  قس. دمسار األفكار فازت بالمركز األول ف 

، المدرس ف  م اللغة سمر منير
وع تطبيق  ون"األلمانية، عن فكرة مشر فير جميع ، والذي يهدف إل تو "ممير 

  يحتاجها القائمون عىل رعاية األطفال ذوي الهمم بط
ريقة الخدمات الت 

سليمة وعلمية ومدروسة، توفر عىل األهل عناء البحث عن الخدمات 
ها من االحت .ياجاتالطبية المختلفة ومراكز تقديم التدخل المبكر وغير

كات الناشئة فازت بالمركز األول • ة قسم ميادة بدوي، خريج/أبمسار الشر
كتها الناشئة وه  مركز تعليم اللغات بطريقةKadolاللغة اليابانية عن رسر

.  مبتكرة ومبدعة

لغة األستاذ المساعد بقسم البمسار األبحاث كما فازت بالمركز األول •
وع شبكة المفردا ت اإليطالية، السيدة الدكتورة ري  هام عامر، عن مشر

ArabWordNet،ناء عىل القائم عىل بناء قاعدة بيانات للمفردات العربية ب
نت بهدف العالقات الداللية بير  المفردات لدعم المحتوى العربر  عىل اإلني  

جمة ودعم التنقيب عن البيانات باللغة العربية .تطوير الي 



صور من 

المسابقة



صور من 

المسابقة



صور من 

المسابقة



صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 
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صور من 

المسابقة



صور من 

المسابقة



صور من 

المسابقة


