
 

 

ن سوديك تحتفل بتخرج الدفعة األولى من برنامج "فينتشر الب" لرعاية رواد األعمال بالتعاو
 مع الجامعة األمريكية بالقاهرة

 

 من برنامج "فينتشردورة سوديك( (ج أول دورة يتخرب، احتفلت  سوديك  -4162 مارس 61القاهرة في 

حفل  ارة األعمال بالجامعة األمريكية بالقاهرةأقامت كلية إدحيث  الشركة منذ بدايته،الذي ترعاه  الب"

. وتعد هذه الدورة األولى في مختلف المجاالتمشروعات ناشئة  6استعراض خالله تم  الذي التخرج

 من مؤسسي مبادرةباعتبارها القادمة ثالث السنوات العلى مدار سوديك عاها دورات ترثالث ضمن 

 "فينتشر الب".

 

 بوابة اإللكترونية، تطبيقات تجميع األخبار كاشفة لأللغام،هليكوبتر  طائراتالمشروعات  وتشمل 

 إلكترونية  فيديو وألعاب والنقل، للخدمات إلكتروني ومركز والنسيج، الغزل صناعة لتسويق إلكترونية

بحضور  ،. أقيم حفل التخرج في حرم الجامعة األمريكية بالتجمع الخامسالبصر ضعاف تساعد وأجهزة

شريف كامل، عميد  /؛ والدكتورالعضو المنتدب لشركة سوديك -أحمد الدمرداش بدراوي /دكل من السي

وفد رفيع باإلضافة لواالدارة، لشئون الطالب نائب العميد و كريم الصغير، الجامعة،  كلية إدارة األعمال

 المستوى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة األمريكية ومجموعة من كبار رجال األعمال.

  

سوديك  تهتمعلى حفل التخرج بقوله " العضو المنتدب لشركة سوديك -/ أحمد بدراويوعلق السيد

وتنفيذ  مأحالمه من تحقيق هموتمكينجيل الجديد من رواد األعمال، الدة مساعبكشركة مصرية 

 الدورب سوديكمن إيمان  نابع دعمنا لمثل هذه المبادرات الرائعة إن" وأضاف بدراوي "م. مشروعاته

تطبيق  تقديم و من خاللاإلقتصاد  تنميةر ويالذي يلعبه رواد األعمال الناشئين في تطو الهام والمحوري

 .و توفير فرص عمل جديدة مبتكرة مشروعات

 

الجامعة إمكانيات ومعامل من  االستفادةالناشئة  لشركاتل يتيح فينتشر البالجدير بالذكر أن برنامج 

 شبكة خريجيو الناشئة الشركاتمع تحقيق التواصل بين هذه ، قواعد معلوماتهاو بالقاهرة األمريكية

من المقرر أن و التعليم و إدارة األعمال.و ،واالبداع لالبتكار، بهدف توفير أفضل بيئة حاضنة الجامعة

 .4102تبدأ دورة سوديك القادمة في سبتمبر 

 -انتهى-

 SODICنبذة عن 

ر العقاري الرائدة علىى المسىتوى اإلقليمىي، حيىث تقىوم بتطىوير عىدد مىن المشىروعات من كبرى شركات التطويSODICتعد 

لتضىم مشىروعات سىكنية متنوعىة، مراكىز  SODICتتنىوع المشىروعات التىي تقيمهىا . العقاريىة الكبيىرة والمتنوعىة فىي مصىر

وأماكن حضرية لسكان شرق تجارية عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات، حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية 

لمزيد مىن المعلومىات،   (Ticker OCDI)مدرجة في بورصة األوراق المالية بالقاهرة تحت اسم  SODIC. وغرب القاهرة

 www.sodic.comيرجى زيارة موقعنا 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 ى سيفمن -رويدا بيبرس –مد كمال أح

 تراكس مصر

 33031219 (202+)فاكس:  6860-3304 (202+)تليفون: 

 mona.seif@traccs.net -rowaidah.bibers@traccs.net -  Ahmed.kamal@traccs.netالكتروني:  بريد
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