
 

 

 

 إلطالق حاضنة لالبتكار وريادة األعمال ESLSCAوجامعة  Flat6Labsشراكة جديدة بين 

 
 ،القاهرة، مصر

 ،0209ديسمبر  91

 

، حاضنة جديدة لالبتكار وريادة األعمال تهدف إلى تمكين الطالب ESLSCA، وبالشراكة مع جامعة Flat6Labsأطلقت شركة 

 للتطبيق وُمستدامة بعد تخرجهم من الجامعة.الجامعيين من بناء نماذج أعمال قابلة 

 

تم توقيع اتفاقية الشراكة في أكتوبر من العام الجاري، إيذانا بانطالق البرنامج بالنسبة لطالب إدارة األعمال الُمسجلين خالل الفصل 

معرفة واألدوات األساسية، بما يمكنهم الدراسي الحالي. وتم تصميم البرنامج كي يساعد في بناء قدرات طالب إدارة األعمال وإمدادهم بال

 من بناء وتطوير منتجات وشركات قادرة على المنافسة.

 

: " إلى جانب تعزيز عملية التعلم في مجال ريادة Flat6Labsعلق رامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة  ، على الشراكة قائالا

ا ليس  ، ولكن للمجتمع ككل من حيث االبتكار واإلبداع ESLSCAفقط لمؤسسة األعمال، سيكون برنامج التسريع الجامعي مورداا هاما

 وريادة األعمال واألعمال القائمة على التكنولوجيا والتطوير التكنولوجي واالقتصادي على المستوى اإلقليمي". 

 

فريقاا  02إلى  02تقسيمهم من طالب، و 922أشهر على مرحلتين. خالل المرحلة األولى يتم اختيار  8يمتد برنامج حاضنة األعمال لـ 

يمثلون شركات ناشئة مختلفة، ومنحهم فكرة عامة عن ريادة األعمال وأساسيات التفكير التصميمي، وصوالا إلى التسويق واجتذاب 

د إلرشاالعمالء، إلى جانب تقديم خدمات وامتيازات عدة إضافية لهم، مثل التدرب على يد الخبراء وُمحاضرات التوجيه وورش العمل وا

 من قبل خبراء في السوق.

 

شركات ناشئة تحصل على  92من  TopXيلي تلك المرحلة توزيع فرق الشركات الناشئة على مسارين رئيسيين. سيتألف المسار األول 

والذي  ،erFrontiتدريب مكثف في ريادة األعمال من أجل تسريع وتيرة نموها خالل األشهر الثالثة الالحقة، إلى جانب المسار الثاني 

شركة( المتبقية تطوير مهاراتهم في ريادة األعمال. سيتوج البرنامج بفاعلية تعرض  02إلى  92سيتيح لفرق الشركات الناشئة )من 

 .Flat6Labsو ESLSCAخاللها الشركات الناشئة أفكارها ونماذج أعمالها أمام لجنة تتكون من المسئولين في 

 

ومنذ ذلك الحين وهي تقدم برامج متسارعة  0291ن الطالب الجامعيين في مصر في العام أولى دفعاتها م ESLSCAضمت جامعة 

ا نحو الحصول على مسيرة مهنية ناجحة.  وقوية ومبتكرة تتيح للطالب المضي قدما

 

ا البرنامج مع : "ُمتحمسون جداا إلطالق هذESLSCAفي جامعة  BBAتعليقاا على البرنامج، قال الدكتور محمد العيسوي، مدير برنامج 

يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في قطاع ريادة األعمال، على المستويين المحلي واإلقليمي. نحن في جامعة  Flat6Labsشريك مثل 

ESLSCA  نفخر بإعدادنا للطالب القتحام عالم األعمال الحديث اعتماداا على االبتكار والتميز. نتطلع من خالل هذا البرنامج ألن نصبح

 انطالق لألجيال القادمة من رواد األعمال الناجحين". منصة

 

 

 -انتهى-



 

 

 :Flat6Labs عن نبذة

 

 مويليةالت والجوالت االستثماري المال رأس تقديم في تخصصةمُ  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في رائدة شركة Flat6Labs عدتُ 
. المنطقة في الناشئة الشركات تمويل في البرامج أشهر الراهن الوقت في الشركة تدير. الناشئة الشركات انطالق من األولى المراحل خالل

 األعمال رواد من آلالف الفرصة يمنح ما، لتكنولوجياا على وقائمة بتكرةمُ  ناشئة شركة 922 من أكثر في اسنويا  Flat6Labs تستثمر
 .ناجحة لشركات مؤسسين يصبحوا أن في الجريئة طموحاتهم لتحقيق الشغوفين

 رائدة مؤسسة 02 من أكثر قامت. دوالر مليون 82 الـ تتخطى أصول بإجمالي األولية التمويل صناديق من اعددا  Flat6Labs تدير
. سوقال في رائدة كشركة لنجاحاتها الحافل السجل وفي تديرها التي األصول في لثقتهم Flat6Labs تديرها التي الصناديق في باالستثمار

 للشركات الدعم قدمةمُ ، دوالر ألف 222 إلى دوالر ألف 22 بين قيمتها تتراوح االستثمارية التذاكر من متنوعة مجموعة Flat6Labs تقدم
 انبج إلى. الرئيسية التمويل جولة على الحصول قبل ما مرحلة وحتى األولي التمويل قبل ما مرحلة من المبكرة رحالتها خالل الناشئة

 على، دقةب المبتكرين األعمال رواد احتياجات لتلبية نفذتُ  والتي، االستثنائية الناشئة الشركات Flat6Labs برامج تساعد، االستثمارات
 ةشبك إلى الوصول إمكانية منحهم خالل من لها مثيل ال فرص وتقديم لهم الدعم خدمات من كبير عدد إتاحة خالل من نموهم معدل تسريع
 .والشركات والمستثمرين وجهينالمُ  مئات تضم واسعة

 
 في للتوسع حالية خطط ولديها؛ المنطقة أنحاء كافة في مكاتب عدة وللشركة، 0299 العام في القاهرة في ومقرها Flat6Labs انطلقت
 .أخرى ناشئة أسواق

 
 :مع التواصل برجاء، اإلعالمية لالستفسارات

 علي ماجد

+02 9200009281 

maged.ali@publicistinc.com 

 آية مصطفى
2 01014916408+   

aya.mostafa@publicistinc.com 
 


