
  األميرآية تنال جائزة القائد الواعد   الطالبة نجالء الخطيب في
 2010حزيران  7ثنين اال
  

طالبة دراسات عليا    وهي   فازت نجالء الخطيب،
الجامعة    آلية العلوم الصحية في   ومساِعدة بحثية في

بجائزة القائد الواعد السنوية    بيروت،   األميرآية في
  وقد ُأعلن ذلك في .  والر أميرآيألف د   11   وقيمتها

وقد قدم الجائزة  .  اليوم   الحرم الجامعي   في احتفال أقيم 
عميد    للطالبة الخطيب الدآتور مارون آسرواني،

نائب مساعد    والدآتور عماد بعلبكي،   شؤون الطلبة،
  بيروت،   ميرآية فيالجامعة األ   الرئيس لإلنماء في

وقال    . جموعة بوسطن االستشاريةمن موزياد البابا  
تطبيق ما تعلموه حول العقبات نحو   يشكل دافعًا   تقديم مثل هذه الجوائز للطالب : " الدآتور البعلبكي

  متباٍر،   يكن من السهل على نجالء الخطيب أن تبرز من بين مئتي   لم ":  وأردف ".  التحديات الواقعيةو
ولكن  .  وتتطلب مقابلة لوظيفة وآتابة مقاالت وحل قضية عملية   دقيقة جدًاأن عملية التقييم  وال سّيما 

مجتمع األعمال وحمالت    إلى خبرتها الخاصة في   ستنادًاا   مقالة نجالء حول القيادة والسلطة،
هذه  : " قائًال   ووافق العميد آسرواني ".  د تستحق نجالء هذه الجائزةآانت ممتازة وبالتأآي   التوعية،

  وقال الدآتور سفن أوالف فاثجي، ."  ب طموح لتحقيق أرفع تطلعاتهلكل طال   الجائزة تمثل حافزًا
مجموعة بوسطن االستشارية ورئيس مجموعة بوسطن االستشارية    الشريك والعضو المنتدب في 

لقد تم  .  نحن سعداء لتقديم جائزة هذا العام إلى نجالء الخطيب ":  األوسط الشرق   للتوظيف في
تتمتع بمصداقية ممتازة تتضمن خبرة    مرشح وهي   اختيارها من بين مجموعة من أآثر من مئتي

مجموعة    إننا في" : وأضاف فاثجي ."  ألآاديمية وغير األآاديميةقيادية رائعة مع مزيج من األنشطة ا
.  وعة متنوعة من الخلفياتيأتوا من مجم   يمكن أن   بوسطن االستشارية نعتقد أن القادة الجيدين

الرقم واحد لمصدر التوظيف    جزء آبير من هذا المسعى وهي   بيروت هي   والجامعة األميرآية في 
".  روت بين آل عشرة من موظفينابي   المنطقة مع وجود خّريج واحد من الجامعة االميرآية في   في

تعلمت  : " المنافسة بحد ذاتها آانت تجربة تعليمية قيمة وأضافت ّنإ :وقالت الطالبة نجالء الخطيب 
حتى شعرت بمسؤولية    ما أن تقدمت بطلب للحصول على الجائزة،   الكثير خالل هذه العملية ألنني

إلى أن  وأشارت الخطيب أيضًا  ". آل ما أفعله   اإلرتقاء إلى مستوى أعلى بكثير من القيادة في
.  ما إذا فازوا أم الللتوظيف بصرف النظر ع   ة ثمينة للتواصل مع مصدر قياديالمسابقة تقدم فرص

ُيذآر أن   ". جديدة آثيرة   آفاقًا   وفتح لي   فعًال   غيرني   لقد .  الفوز بهذه الجائزة شرف عظيم ":  وأردفت 
ريم وتطوير قادة لتك   العام الماضي   الجامعة ومجموعة بوسطن االستشارية أسستا هذه الجائزة في

حين فازت بها الطالبة هنا    العام الماضي   وقد منحت الجائزة للمرة األولى في .  المستقبل من الجامعة
الجدير   . تفوز بالجائزة   الثانية التي   والطالبة نجالء الخطيب هي .  ديب من آلية الهندسة والعمارة

  التي   االستشارات اإلدارية العالمية األسرع نموًاشرآة    بالذآر أن مجموعة بوسطن االستشارية هي
وتعمل المجموعة مع أهم المنظمات  .  وأبو ظبي   تخدم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من دبي 

آما  .   المستوى   ةالقيم الرفيعاألداء ووخلق    العالم وتعترف بأهمية القيادة القوية الستلهام التغيير،   في
رية مجموعة بوسطن االستشا   ئزة للفائز بها الفرصة إلجراء مقابلة للتوظيف بدوام آامل فيتقدم الجا
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