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  افتتحت آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في
  بيروت مؤتمرًا   الجامعة األميرآية في 
 لمشرقا   تنظيم المشاريع واإلبتكار في :" بعنوان 

وقد  ".  ودول مجلس التعاون الخليجي   العربي
باللغة اإلنكليزية وبث  الكلية   أقيم المؤتمر في

مباشرة عبر تويتر على موقع الكلية 
سابقة من نوعها سمحت    في   االلكتروني

 لمشارآين من آل أنحاء العالم بمتابعة مجريات
  المؤتمر والتعليق عليها واقتراح أفكار مشاريع،

 المؤتمر ليتفاعلوا ويتواصلوا مع أصحاب المشاريع المحليين   للمشارآين في   آما وفرت فرصًة 
أفريقيا    الشرق األوسط وشمالي دول   في   النشاط المهني   ويتضمن المؤتمر دورات في .  واإلقليميين

  ويهدف المؤتمر الذي    . بتنظيم المشاريع الصغيرة والكبيرة والحوافز والقيود اإلقليمية المرتبطة
إلى مساعدة    غدًا،   ُيختتم   والذي   البحر المتوسط، رئيس ومدير عام بنك   يرعاه السيد محمد الحريري، 

من  وأصحاب المشاريع الناشئين وطالب إدارة األعمال على حد سواء عبر التعّلم رجال األعمال
 سوميترا   وتكّلمت أوًال   التاسعة صباح اليوم، وقد افُتتح المؤتمر عند . أصحاب المشاريع الناجحين

وقالت إن  .  التكنولوجيا دوتا من شرآة ميلنيال جنرايشن عن تسريع االختراع والمبادرة بواسطة
 فروى قصة )  شاعر وشرآاؤه (   الهندسة   ثم تكّلم طالل الشاعر من دار  . للنجاح   التعاون ضروري

الشرآة من القدرة  ووصف آيف جعلت .  وأجاب عن أسئلة الحضور   نجاح الشرآة وامتدادها عالميًا
لخدمات    رئيس شرآة آليرتاغ   ثم تكلم طارق دجاني  . يتعلمها الموظفون   على االبتداع مهارة
رئيس    معلوف،   أما أنطوني  . واعتبر أن الفضول والشغف هما أساس النجاح الكمبيوتر واالنترنت
فنصح أصحاب    شرآات منهعا آاسبر وغامبيني، تضم عدة   التي   ولدنغشرآة آنت فنتشرز ه

 وبعد .  وشدد على أهمية الفريق المتماسك   يريده الزبون،   الصغيرة لما الشرآات باالهتمام بالتفاصيل
وآان حفل عشاء ساهر   . الظهر تكلم ممثلون لشرآات إنجاز ونيسان لمنطقة الخليج الحرة وغيرها

الواليات    جمعية تطوير معاهد ادارة األعمال في رئيس   وتكّلم فيه    للمؤتمر   أمس تمهيدًا عقد مساء
.  االبتداع طلب من الشرآات جمع المبادرة واالدارة ونشر ثقافة   فرناننديز الذي المتحدة السيد جون

وصف مشروعين    بيتر دورمان الذي الدآتور   بيروت   الجامعة األميرآية في   آما تكلم رئيس 
وطلب وآيل  .  وخدمة المجتمع   ومرآز االلتزام المدني ابتدعتهما الجامعة وهما مبادرة الجوار

 الجامعة الدآتور أحد دالل بتشجيع نقل المعلومات عبر االختصاصات   في الشؤون األآاديمية
  بادرة والتجديد آرائدة فيالم وأآد عميد الكلية الدآتور جورج نجار التزام الكلية بروح .  المختلفة

  . الشرق األوسط   تعليم األعمال في 


