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«منتدى بابسون العاملي لريادة 
األعمال ٢٠٢٣» ينطلق في جامعة 

(AUM) الشرق األوسط األمريكية

انطلق يوم األحد ٢٩ اجلاري في 
جامعة الشــرق األوســط األمريكية 
(AUM) أعمال «منتدى بابسون العاملي 
لريادة األعمال ٢٠٢٣»، والذي تعقده 
AUM بالتعــاون مع كلية بابســون 

األمريكية.
ويعــد هــذا احلــدث واحــدا مــن 
الفعاليــات الرائدة فــي مجال ريادة 
األعمال واألول من نوعه في الكويت، 
فهو مبنزلة حلقة وصل بني املهتمني 
بأبحاث وتدريس وممارسة هذا املجال.

ويهــدف املنتدى الذي ســتختتم 
AUM فعالياته مساء اليوم في مركز

للمؤمترات، إلى تطوير كادر من القادة 
املتميزين في مجــال ريادة األعمال. 
باإلضافة إلــى توفير منصة لتبادل 
األفكار واخلبــرات، وذلك للنهوض 
والعمــل على تطوير أبحــاث ريادة 
األعمال في املنطقة، وتعزيز التعاون 

البحثي واالبتكار بني اجلهات املشاركة 
واملهتمة بهذا املجال.

مشاركة أكادمييني ومسؤولي تدريب وتطوير 
من مختلف القطاعات

ويشــارك فــي املنتــدى أكادمييني 
ومســؤولي تدريب وتطويــر في أهم 
املؤسسات التعليمية والشركات العاملية 
من مختلــف القطاعات، بهــدف تبادل 
األفــكار واخلبرات وتطويــر األبحاث 
للنهوض في مجــال ريادة األعمال في 
املنطقــة، إضافة إلى تعزيــز التعاون 
البحثي واالبتكار بني جميع املشاركني، 
وذلك من خالل جلسات تفاعلية، وحلقات 
نقاش، وعروض تقدميية، ومحاضرات.
املنتدى هو منصة لتبادل األفكار واخلبرات في 

مجال ريادة األعمال

وكانــت أعمــال املؤمتــر قــد بدأت 

بافتتاحية رســمية عبــر فيها كل من 
أنــدرو زاكاراكيســو وهايــدي نيــك، 
أســاتذة دراســات ريــادة األعمال في 
كليــة بابســون األمريكية عــن أهمية 
هــذا التعاون بني املؤسســتني، والذي 
يهــدف إلى إطالق منصة فعالة لتبادل 
األفكار واخلبرات، ورســم السياسات 
املستقبلية للتعليم العالي. وأكدوا على 
أهمية تعاون املؤسسات التعليمية في 
بناء وتنمية مجال ريادة األعمال. فمجال 
ريادة األعمال هو عملية مستمرة تبدأ 
باكتشــاف الفرصة (الفكــرة) ومن ثم 
تقييمهــا، وبعد ذلك اتخــاذ اإلجراءات 
املناسبة جتاهها لتصبح مشروعا قائما 

على أرض الواقع.
جلسة تعريفية بعنوان «عقلية ريادة األعمال 

«The Entrepreneurial Mindset

وقد بــدأ اليــوم األول بجلســة 

تعريفيــة حتــت عنــوان «عقليــة 
The Entrepreneurial ريادة األعمال
Mindset»، مت خاللهــا إلقــاء نظرة 
عامة عن املنتــدى وأهدافه، إضافة 
إلى توفير مجموعــة من التمارين 
املخصصة للطلبة، ملساعدتهم على 
التفكير بطريقة ريادية، والعمل على 
حل املشاكل بذكاء وبراعة وابتكار.
جلسة بعنوان «ممارسة الفكر والعمل الريادي 

Practicing Entrepreneurial
«Thought & Action

عقبها جلسة ثانية بعنوان «ممارسة 
Practicing الريــادي الفكــر والعمــل 
 ،«Entrepreneurial Thought & Action
مت فيهــا التطــرق إلى فكرة بابســون 
االســتراتيجية حــول ريــادة األعمال، 
وهي عبارة عن مجموعة من املمارسات 
لتعليم ريادة األعمال، ميكن للمعلمني 

استخدامها ملساعدة الطالب على التفكير 
والعمل بشكل أكثر ريادية، خللق الفرص 
واستغاللها استغالال صحيحا والعمل 

على أساسها.
جلسة بعنوان «ريادة األعمال في املنطقة، 

الفرص والتحديات»

واختتم اليوم األول بجلسة بعنوان 
«ريادة األعمــال في املنطقة: الفرص 
والتحديات مت خاللها مناقشة الوضع 
احلالــي لريــادة األعمال فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
وأهمية تعليم ريادة األعمال وتثقيف 
الطلبة حولها، وكيف ميكن للمعلمني 
التغلب على التحديات واالســتفادة 

من الفرص.
كلية بابسون لريادة األعمال

يعقــد املنتــدى بالتعــاون مع 

كلية بابسون التي تعد أحد أعرق 
الكليات في مجــال ريادة األعمال 
فــي الواليات املتحــدة األميركية، 
فضال عن سمعتها املتميزة وريادتها 
الفريدة في برامجها املتخصصة بهذا 
املجال. كما أنــه احلدث األول من 
نوعه على الصعيد احمللي، ويأتي 
مستهدفا فئة املختصني واملهتمني 
بتعليم ريادة األعمال في اجلامعات.

AUM عضوًا في بابسون لتعليم 
ريادة األعمال

ســبق أن عقدت AUM اتفاقية 
تعاون مع كلية بابســون لتكون 
بذلــك أول جامعــة فــي الكويــت 
حتصل على عضوية في بابسون 
The Babson لتعليم ريادة األعمال
Collaborative for Entrepreneurship
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