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ي للتقنية واالبتكار و  ى المناقشة األثر التحو ن لتب التحوّ رك ع ل الرقم حاجة القادة العاملي
  لتحقيق القيمة الحقيقية

ي اإلمارات العربية املتحدة املنتدى تنّظمإنسياد  ن    األول للقادة الخريج
  

ر  22دبي،  ي اإلمارات العربية املتحدة  نّظمت – 2016سبتم ي إنسياد  ي  األول للقادة ا املنتدىرابطة خري
ي غ ر من بو  بيرفة تجارة وصناعة داإلمارات العربية املتحدة  إنسياد وكليات كلية  خريجًا من 250حضور أك

ي الحكومة و ين بارز األعمال الرائدة األخرى ومسؤول . حيث ؤثرةاملشخصيات العمال و األ رواد نخبة من ن 
ي املنتدى رات الناجمة عن االبتكار  رّكز الحضور  ى التغ ي التخري ع ي للتقنية واالبتكار  واألثر التحو

  .الحياة اليومية
ي  رئيس رابطة ،سيمران كور  الحدث تافتتح ن  بتسليط الضوء إنسيادخري ى أهداف رابطة الخريج ع
ى شبكة  ةالوطني ي اإلمارات العربية املتحدة فّعالةي الحفاظ ع ن  الفعاليات  ، وذلك من خاللمن الخريج

ى االقتصادية واالجتماعية دف إ ي املجتمع  ال  رة إنسياد  ا توسعة خ ي االرتقاء بفكر ومهارة ومشارك
  ي املنطقة. القوى العاملة

سث من جهته، تحّد  ي يمونز، اديكالن في  ر تطوّ  يةالسلوك التنظيم لدى إنسياد عن كيفاألستاذ املساعد 
ي عالٍم يزداد تعقيدًا، كما  ى مفهوم القيادة  ي مؤشر إنسياد  موقع اإلمارات العربية املتحدة القوي نّوه إ

ى مستوى املنطقة. وبحسب املؤشر،  41املرتبة   احتلت بهال العالم لالبتكار  ى ع ي املرتبة األع عامليًا و
ى  افقد أظهرت مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا أع ى تقنيات املعلومات واالتصاالت  النفاذي  معدال إ

ى  نماذجوتأسيس  ى أساس تقنيات املعلومات واالتصاالت باإلضافة إ رونية الحكومة اإلاألعمال املبنية ع لك
سيمونز وأضاف .ةنمو اإلنتاجيو  ا التحّول الرقم في ي حقبة يتم ف ى: " ى القادة  يجب، كل األصعدة ع ع

ن االعتبار هذه املوجة من انتشار التقنية وال تمثل خطرًا وفرصًا  ي كافة أرجاء العالم أن يأخذوا بع
ا األفراد للبضائع والخدمات، والنجاح حليف من سيكون قادرًا  لك  ي الطريقة ال ينتج ويس رات  وتغ

ى ركوب هذه املوجة"  ي واحدةواستطرد قائالً ع ي طليعة  : "دبي  ن املدن ال استطاعت أن تكون  من ب
ن أن يتفاعلوا بنفس الطريقة  ى القادة العاملي إذا كانوا يسعون لتحقيق هذا التفاعل، ومن الضروري ع

ى عالم  ر  متساوٍ مساهمة فاعلة للوصول إ   ."سعادةوأك
  

ي املنتدى أشاد سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي خالل من جانبه  رحيبية  كلمته ال
رًا  ا إمارة دبي كمنصة مثالية للمشاريع الناشئة واملبتكرة وريادة األعمال، مش باملكانة العالية ال وصلت إل
ي التحول نحو أذكى مدينة عامليًا، وامل قدمًا نحو املزيد من اقتصاد  ى ان دبي حققت تقدمًا ملحوظًا  إ

ى االبت راب معرض اكسبو املعرفة القائم ع رًا أنه مع اق ى مختلف املبادرات 2020كار، معت ، "نتطلع إ
ى خلق ثقافة االنفتاح والشفافية والتعاون وتشجيع انخراط ومشاركة املجتمع،  الحكومية ال تؤدي إ



�
راب موعد اكسبو  راتيجية شاملة لتحف االبتكار تماشيًا مع اق ى أن الغرفة اعتمدت اس رًا إ وبدء  2020مش

   ".2021تطبيق خطة دبي 
ى برامج ومبادرات ريادة األعمال املختلفة ال تقدمها الغرفة لدعم  وسلط سعادته الضوء خالل املنتدى ع
ى دخول  م ع ى تأهيل الشباب ملساعد دف إ رة واملتوسطة مثل برنامج تجار دبي الذي  املشاريع الصغ

ي نوعها إلبراز عالم األعمال، وجائزة محمد بن راشد آل  ة  ر مبادرة متم مكتوم البتكار األعمال حيث تعت
ي بيئة محفزة لألعمال.   اقتصاد االبتكار ودوره 

  
ي إنسياداملدير املشارك لزينة سليمان، بدورها قالت  ن  منتدى أثبت : "لعالقات املؤسسية وشؤون الخريج

ن  ي األعمال، واستطاعت لتبادل بوتحقيق امنصة لنقل املعرفة مكانته كالخريج ن املجاالت والوظائف 
ى التفاعل ومشاركة املعلومات.عمال والشخصيات املؤثرة لقادة األ هذه املنصة ربط     "لتشجيع ع
امع  إنسياد احتفلتوبنفس السياق،  "يوم إنسياد ي وقت سابق من هذا الشهر  ضمن  حول العالم خريج

 " ا العاملية إنسياد حيث تم تعزيز تجربةالعالم    حول العالم. وثقاف
  

برعاية اإلمارات للصرافة وفيليبس  ، والذي أقيم، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة دبيوضم املنتدى
ن وأتيح فيهجلسات نقاش وحوار  وماندي فارما، ن املجال أمام املشارك للتواصل ومشاركة  والتنفيذي

ي والثورة الصناعية الرابعة والتجارة  ي مواضيع مثل التحول الرقم والذكاء االصطنا م  را أفكارهم وخ
  ريادة األعمال.الرقمية والقيادة الذاتية والرعاية الصحية الرقمية و 

##   ##انته
  

  نبذة عن إنسياد، كلية إدارة األعمال العاملية 
ر كلية إنسياد، إح ي. وتوفر  تعت ى املستوى الدو ي إدارة األعمال ع ي املتخصصة  ر مؤسسات التعليم العا دى أبرز وأك

. ويمتد نشاط كلية إنسياد البح والتعليم ي برامجها تجربة تعليم عاملية بكل ما تحمله الكلمة من مع ن  رك ى  للمش ع
ي كل من أوروبا (فرنسا)، وآسيا (سنغافورة)،  والشرق األوسط  ا الجامعية املوزعة  نطاق ثالث قارات، بفضل مقرا

). كما أن أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم  ر من  40أستاذًا مرموقًا من  148(أبوظ م ألك را بلدًا، ينقلون معارفهم وخ
ي برامجها الت 1300 ر من مشارك سنويًا  ي برامج كلية إنسياد للتعليم   9500عليمية. كما يشارك أك تنفيذي سنويًا 

  .التنفيذي
 

ي عام  ى من قبل الـ"فايننشال 2016و ي املرتبة األو ر إدارة األعمال من إنسياد  رامج الثالث ملاجست ، تم تصنيف جميع ال
ر إدارة األع ي جميع فئات التصنيف ال تشمل ماجست ر إدارة األعمال التنفيذية، وبرنامج إدارة األعمال تايمز"  مال، وماجست

  التنفيذية من قبل كلية واحدة.
  

ي:  ى الرابط التا ى زيارة موقع الكلية ع    www.insead.eduللمزيد من املعلومات عن كلية إنسياد ير
  

  للتواصل اإلعالمي: 
  زينة سليمان 

  3191 640 50 971 +هاتف : 
روني:  ريد االلك    zeina.sleiman@insead.eduال


