
       
 

 مؤسسيةال حوكمةال"إنسياد" في مجال شهادة كلية إدارة األعمال العالمية تحصل على ول إماراتية هالة بدري أ
األعمال في اإلمارات هالة بدري، النائب التنفيذي للرئيس لإلعالم واالتصال في دو، تفتح الطريق أمام سيدات 

 قتصاد المحليلتحقيق المساهمة الفاعلة في اال
 

هالة بدري، النائب التنفيذي للرئيس لإلعالم استكملت : 2016مارس  xxدبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
إماراتية تتخرج كأول سيد  دار  اعأعمال الاالمية إل "إنسياد"  كلية المدراء الدوليين في واالتصال في دو، برنامج

 ،هالة بدري ، مثل. وتفتح الشخصيات القيادية اإلستثنائيةمؤسسيةال حوكمةالفي مجال المرموقة شهاد  ال بهذه
الطريق أمام مجتمع النساء في اإلمارات الاربية المتحد  لتازيز الثقة بالنفس وتحقيق النجاح في عالم اعأعمال. 

تسليط الضوء على أهمية دور المرأ  لدولة الرامية إلى القياد  السامية لدور هذه الشخصيات مع أهداف  ماشىويت
 .التنمية والتطويرالحيوي ومساهماتها المتنوعة في مجاالت 

 
منهم  282أنجز و ، من حول الاالمالدوليين للمدراء  إنسيادكلية  مشاركًا برنامج 562حتى اآلن  وقد استكمل

% من إجمالي عدد المدراء المجازين دوليا، 32. وتبلغ نسبة النساء يةحوكمة المؤسسمتطلبات شهاد  حوكمة ال
اء المشاركات من أكثر % منهم. وتأتي النس5.9حيث تحوز كل من اإلمارات الاربية المتحد  وعمان وقطر على 

دولة، والذين يقومون بالترويج عأفضل ممارسات  47، ويشاركن شبكة من المدراء الناشطين في جنسية 23من 
 الحوكمة حول الاالم.

  
لودو فان دير هايدن، أستاذ حوكمة الشركات في كلية إنسياد إلدار  اعأعمال والمدير اعأكاديمي البروفيسور وقال 

على مستوى الاالم. وتظهر  النسائي في مراكز القياد  قليالً : "ياد الحضور لمبادر  إنسياد لحوكمة الشركات
ال يحصلن  ن، إال أنهبشكل وافي من التدريب واإلرشاديستفدن  مجال اإلدار أبحاثنا بأن النساء الاامالت في 

أن النساء ال يواجهن صاوبة في  ومن الشائععلى الرعاية الالزمة لمواجهة التحديات وبلوغ المناصب القيادية. 
حلول يهدف إلى إيجاد اليثري النقاش و طرح المواضيع الصابة على طاولة النقاش، وذلك بأسلوب حواري 

مجال البيع بالتجزئة، ما يبرز أهمية ل النساء نصف شريحة الامالء، وتتخطى هذه النسبة في النهائية. وتمث  
لط الضوء على إنجازات السيد  هالة بدري، التي تملك النساء في المراكز القيادية. لذلك، يسرنا أن نس تواجد

تسهم في تازيز  ا حاز على أعلى تقدير. وهي بذلكمؤهالت استثنائية مكنتها من تقديم بحث تخرج متقد م جد  
 فرص النجاح لسائر النساء اللواتي ياملن في مناصب مشابهة".

 
في الحكومة  دعم قضاياهاقتصاد المحلي عبر أهمية مشاركة المرأ  بالنسبة لال وقد أبرزت القياد  اإلماراتية

عثمان سلطان، الرئيس  ها من المبادرات. وقالوتأسيس مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين إلى جانب غير 
جه، قائاًل: "نلتزم في دو التنفيذي لشركة دو، على الحاجة إلى تبني المزيد من الجهات المحلية لهذا التو  

الخاص والمساهمة بتنمية وتطوير اعأعمال  نمن شق طريقه نلتمكينه اتنافي موظفباالستمرار في االستثمار 
في هذه المرحلة لتحقيق  بالطاقات والقيادات النسائيةي ونحث الشركات على االستثمار الجد   .اإلماراتي والمجتمع

الشخصيات القيادية لدى دو، على  هالة بدري، كونها تاد إحدى أبرزالسيد  تهنئة النتائج المأمولة. كما نود 



       
 

شهاد   عبر استكمال لمناصب القياديةنحو النجاح في ا الخطو  اعأولى لجميع النساء اإلماراتياتل ما يمث  نجازها إ
 ".الحوكمة المؤسسية

 
لابت ها أنويتخطى نطاق التأثير الخاص بـ هالة بدري دور النائب التنفيذي للرئيس لإلعالم واالتصال في دو، إذ 

كما تشغل هالة منصب نائب رئيس مؤسسة دبي للمرأ   دورًا مؤثرًا في عد  قطاعات خالل السنوات الماضية.
ومنصب عضو في مجلس إدار  مؤسسة دبي لإلعالم ومجلس إدار  مؤسسة دبي الاطاء ومؤسسة اندماج، وتم 

 تايينها مؤخرًا عضو غير تنفيذي في مجلس إدار  مجموعة دبي للاقارات.
 

بيئة الامل التي يغلب عليها  مستوىوقالت هالة بدري: "لطالما سايت جاهد  إلى مواصلة تطوير إمكانياتي على 
إلسهام في التغيير اإليجابي ضمن للنساء اإلماراتيات ا تمكينإلى جانب الامل على  الانصر الذكوري

، حيث تأتي الدولة على كافة المستويات في  الخاصة بتمكين المرأويتوفر حاليًا الاديد من نظم الدعم  مجتمااتنا.
ومية، مثل االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأ  وريادتها في دولة اإلمارات. هذه النظم تحت رعاية البرامج الحك

  ويضع هذا الدعم الملموس مسؤولية نجاحنا وتازيز مشاركتنا بين أيدينا وأيدي الشركات التي نامل فيها".
 

### 
 

 تدريب مية فريد  تهدف إلىتجربة تاليكلية "إنسياد"  إلدار  اعأعمال الاالمية  المدراء الدوليين في برنامجوياد 
 ييسهمون بتازيز عنصر  وتجهيز المدراء اعأكفاء. كما يستهدف هذا البرنامج الدولي المدراء الحاليين الذين 

رون أنفسهم كبار المسؤولين التنفيذيين والمتخصصين الذين يحض   إلى جانبالكفاء  والمصداقية في بيئة عملهم، 
ذات المساهمات التي تحس ن البيئة التاليمية للبرنامج. ويمكن  الشخصياتمناصب عليا، فضاًل عن لتولي 

للحصول على شهاد   ببحثللمشاركين الذين يجتازون أقسام برنامج المدراء الدوليين الثالثة بنجاح أن يتقدموا 
، يرجى زيار  جمللمزيد من المالومات حول البرنا .االمية "إنسياد" في الحوكمة المؤسسيةكلية إدار  اعأعمال ال

governance-http://centres.insead.edu/corporate-الموقع 
initiative/programmes/index.cfm. 

 -انتهى-
 

 نبذة عن كلية إنسياد إلدارة األعمال
 

إنسياد، إحدى أبرز مؤسسات التاليم الاالي في الاالم المتخصصة في مجال إدار  اعأعمال. وهي تاتبر كلية 
بهدف إحداث تغيير إيجابي في  منبٌر فكرٌي يجمع الاديد من الثقافات واالتجاهات المتنوعة من جميع بقاع الاالم،

ي بشكل جلي  في جميع جوانب البحث حيا  اعأفراد وتطوير المؤسسات. يناكس المنظور الاالمي والتنوع الثقاف
 والتدريس التي تقدمها كلية إنسياد.                          

على نطاق ثالث قارات، بفضل مقراتها الجاماية الموزعة في كل من  يمتد نشاط كلية إنسياد البحثي والتاليمي

http://centres.insead.edu/corporate-governance-initiative/programmes/index.cfm
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 150أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم  أوروبا )فرنسا(، وآسيا )سنغافور (،  والشرق اعأوسط )أبوظبي(. كما أن
مشارك سنويًا في برامج ماجستير إدار   1300بلدًا، ينقلون ماارفهم وخبراتهم عأكثر من  34أستاذًا مرموقًا من 

اعأعمال، وماجستير إدار  اعأعمال التنفيذي، والبرامج المتخصصة مثل ماجستير الالوم المالية والمصرفية 
دار  التغيير التنفيذي، إلى جانب برامج الدكتوراه في كلية إنسياد. فضاًل عن مشاركة  االستشارات وماجستير وا 
 .مدير تنفيذي سنويًا في برامج كلية إنسياد للتاليم التنفيذي 9500أكثر من 

وباإلضافة إلى برامج كلية إنسياد المقدمة في فروعها الثالثة، فإن لدى الكلية شراكات أكاديمية مع عدد من 
يات اعأعمال المرموقة مثل كلية وارتون لألعمال التاباة لجاماة بنسلفانيا، في الحرمين الجامايين التاباين لها كل

وكلية كيلوغ لإلدار  في جاماة نورثويست بالقرب من شيكاغو، وجاماة  في كل من فيالدلفيا وسان فرانسيسكو،
ة كولومبيا في نيويورك، وكلية "إم آي تي سلون" جونز هوبكنز في واشنطن الااصمة، وكلية المالمين في جاما

 لإلدار  في كامبريدج التاباة لوالية ماساتشوستس اعأمريكية.
وفي القار  اآلسيوية تتمتع الكلية بشراكات أكاديمية مع  كلية االقتصاد واإلدار  في جاماة تسينغهوا في الااصمة 

في شنغهاي. كما تاد كلية إنسياد الشريك المؤسس لادد من  الصينية بكين، وكلية الصين أوروبا الدولية لألعمال
، باإلضافة إلى توفير التاليم التنفيذي في البرازيل باالشتراك 2012التخصصات في جاماة السوربون في الاام 

 .مع مؤسسة دوم كابرال
اعأعمال الدولية باد مضي  تحتل اليوم كلية إنسياد إلدار  اعأعمال مركزًا عالميًا متقدمًا في مجال دراسات إدار 

. وكانت قد افتتحت مقرها 1960عقود على تخريج أولى دفاات ماجستير إدار  اعأعمال في عام  5أكثر من 
دخلت الكلية إلى الشرق اعأوسط، وقامت بتدشين حرم  2007. وفي عام 2000الجاماي في آسيا بسنغافور  عام 

مار  أبوظبي، بدولة اإلمارات الاربية المتحد  والذي تم افتتاحه إ الشرق اعأوسط وتحديدًا في جاماي متكامل في
 .2010رسميًا عام 

وفي جميع أنحاء الاالم، وعلى مدى عقود من الزمن، مازالت كلية إنسياد تؤمن بأهمية التركيز على اعأبحاث 
ويدهم بالمارفة الالزمة المبتكر  في جميع برامجها التاليمية، بغاية تطوير مهارات قاد  اعأعمال والشركات وتز 

للنجاح والتميز في أي مكان. وقد ساهمت القيم اعأساسية التي تاتمدها كلية إنسياد في تازيز مكانتها كإحدى 
 .أبرز كليات إدار  اعأعمال الاالمية

  www.insead.eduللمزيد من المالومات عن كلية إنسياد يرجى زيار  موقع الكلية على الرابط التالي: 
 

 لالتصاالت اإلعالمية:
 زينة سليمان

   91 31 640 50 971 +: متحرك
zeina.sleiman@insead.edu  

 
 :نبذة عن دو

، كمزود لخدمات الهاتف المتحرك 2007أطلقت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( خدماتها في الاام 
والثابت، واإلتصال عبر النطاق الاريض وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول اإلنترنت. وتتاامل الشركة اليوم مع 

http://www.insead.edu/
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في دولة اإلمارات الاربية المتحد . كما  من الشركات 80,000مليون عميل من اعأفراد وما يفوق  7.5أكثر من 
توفر الشركة خدمات النقل الخاصة باالتصال والبيانات للمؤسسات وخدمات التحميل والتنزيل باعأقمار الصناعية 

  .لمؤسسات لبث التلفزيوني
خاصة وفازت الشركة بجائز  "غالوب" لبيئة الامل المميز  نظير مساعيها ضمن سياق استراتيجية التوطين ال

والهادفة إلى توفير فرص متكافئة لذوي الكفاءات في بيئة الامل الاالمية الخاصة بها. وينتمي موظفو الشركة إلى 
%. وكانت دو أول شركة خدمات اتصال في الاالم تصدر 35جنسية تشكل نسبة المواطنين فيها  60أكثر من 

كة بكونها اعأولى في المنطقة التي تحصل الشاملة. وتقخر الشر  (GRI-G4) تقرير استدامة مبني على أسس
 .البالتينية الاالمية تقديرًا للماايير الخضراء الماتمد  في تصميم اثنين من مراكز مبيااتها (LEED) على شهاد 

% لشركة 19.5% لشركة مبادلة للتنمية، و20.08% لجهاز اإلمارات لالستثمار، و39.5تتوزع ملكية دو بواقع 
واالتصاالت والباقي يتوزع على جهات فردية أخرى. وأسهم الشركة مطروحة للتداول في سوق اإلمارات للتقنية 

 دبي المالي تحت اسم دو.
 
 لالتصال، الرجاء طلب التحّدث إلى:  

 مريم البلوشي
 مدير الاالقات الاامة

 قسم اإلعالم والاالقات الاامة, دو
 0559530523متحرك: 

Maryam.albalooshi@du.ae 
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