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 جسور انتواصم مع مجتمع األعمال انمحهينبناء  في إطار سعي انجامعت

 في انقيادة انفعانترجال األعمال  يدمجون بكارنيجي ميهون أساتذة مزموقون في مجال إدارة األعمال

ثالثٍُ حُفُزًَب يٍ كبشي انًؤعغبث انقطشَت يؤخًشا بجبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ فٍ قطش يٍ أجم انًشبسكت فٍ دوسة حعهًُُت حُفُزَت  جخًعا -قطز اندوحت، 

 . نُىيٍُ َُصب حشكُضهب عهً انقُبدة انًؤعغُت انفعبنت

سحقبء ببنًهبساث انًذىسَت نال َغعىٌانًهٍُ سجبل األعًبل انزٍَ وحغخًُم بشايج جبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ فٍ قطش انًخخصصت فٍ انخعهُى انخُفُزٌ و

 .نإلداسة انششُذة، وإيذاد انًؤعغبث وقُبدحهى ببألدواث انضشوسَت نخذقُق انُجبح

وانهجُت  ونقذ َوَفَذ انذضىس يٍ يؤعغبث أقبيج جبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ يعهب ششاكبث اعخشاحُجُت، بًب فٍ رنك وصاسة انخخطُط انخًُىٌ واإلدصبء،

ت انذائًت نشؤوٌ انًخذساث وانًغكشاث، ووصاسة انذاخهُت، وشبكت انجضَشة اإلعاليُت، وششكت ساط غبص، وأكبدًَُت قطش نهًبل واألعًبل، وششك

 . ٌ انقببضت، وانبُك انخجبسٌانفُصم انقببضت، وششكت إصدا

عخبر انًشيى  فٍ يجبل إداسة األعًبل وىيبط إًَُشعىٌ، واألعخبر وحقذو انذوسة انًُعقذة فٍ دشو جبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ يذبضشاث َهقُهب األ

 . هبَخش انًخخصص فٍ يجبل إداسة األعًبل. انًغبعذ انضائش عخبسنُُغ د

 عًهُتواخخخى انذذد عًُذ جبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ فٍ قطش إنكش بُبشط انزٌ يُخ انًشبسكٍُ شهبداث يعخًذة وشذد عهً أهًُت حعهُى يُهجُبث وأدواث 

 .  جذَذة نهًغبعذة فٍ يىاجهت انخذذَبث انذقُقُت فٍ يجبل األعًبل

ت كبسَُجٍ يخً حعهق األيش ببنخعهُى انًؤعغٍ، فئٌ سعبنخُب حُصب عهً َشش انًعشفت انعًهُت انًغخُذة إنً األبذبد وخهق بُئت حآصسَت بٍُ هُئت جبيع"

بل األعًبل فٍ قطش جضء ال َخجضأ يٍ انخضايُب َذى حطىَش انًىاسد انبششَت بًب َخغق يع إٌ حقذَى بشايج حُفُزَت نشج. يُهىٌ انخذسَغُت وقبدة األعًبل

 ". 3106-3100اعخشاحُجُت انخًُُت انىوُُت انقطشَت 

وإر حغخُذ انًذبضشاث عهً أبذبد عبنى انُفظ . ويطىر البزنامج مهاراث القيادة المؤسسيت الالسمت لتنفيذ المشزوعاث الزأسماليت الكبزي في قطز

 . األيشَكٍ داَُبل غىنًبٌ، فهٍ حغهط انضىء عهً انغًبث انشئُغُت نهقبئذ يع حفصُم نهزكبء االَفعبنٍ إنً جبَب غُشِ يٍ انًهبساث انثًُُت

فٍ صُبعت األعًبل انًخطىسة نذَُب، حخجهً : "ُت قبئاًلنؤٌ بهذس يذَش انبُُت انخذخُت نخكُىنىجُب انًعهىيبث بشبكت انجضَشة اإلعالي وعهق عبي انذوسة

ونقذ شبسكج ألٌ انجهت انًقذيت نهذوساث . دبجخُب كًذساء إنً حطىَش اعخشاحُجُبث إداسة انعبيهٍُ نضًبٌ إَجبص عًهُب بؤكبش قذس يًكٍ يٍ انفعبنُت

 ".هب يٍ هزِ انًذبضشاث عخكىٌ يىثىقتيؤعغت حعهًُُت ال يؤعغت حجبسَت، يًب وًؤٍَُ إنً أٌ انًعهىيبث انخٍ عؤعخخهص

نخطىَش أعبنُب انعًم واالسحقبء  فٍ قطشذيهب جبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ انخذسَبُت انخُفُزَت انخٍ حق انذوساثووسشت انعًم جضء يٍ عهغهت يٍ 

بشايج جبيعُت فٍ يجبالث انعهىو فٍ قطش حقذو جبيعت كبسَُجٍ يُهىٌ  .انًثهً فٍ يجبل اإلداسةبؤداء انًهبو انىظُفُت، وحىفُش انًًبسعبث 

 . انبُىنىجُت وإداسة األعًبل وانبُىنىجُب انذبعىبُت وعهىو انكًبُىحش وَظى انًعهىيبث
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