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 األميرآية بين آلية سليمان عليان وشرآة آوآاآوال   ثالثة في    ندوة مشترآة

 
بيروت وشرآة آوآاآوال ميدل إيست    الجامعة االميرآية في   تقيم آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في

بين الثالثة والخامسة بعد الظهر    ط الجاريشبا   21   يوم اإلثنين   وذلك   ندوتهما المشترآة التسويقية الثالثة،
وستتناول الندوة دراسة أعدها معهد هارفارد لألعمال عن شرآة  .  الكلية   في   قاعة حبيب المعماري   في

دراسة وضعتها    وهي   الضفة الغربية وغزة،   في )  شرآة ناشيونال بفردج آومباني (  المشروبات الوطنية
    . ون وشانون مرفيالباحثتان جاين نلس

  
ثم تتكّلم الباحثة  .  يلقيها عميد الكلية الدآتور جورج نجار   يتضمن برنامج الندوة آلمة اإلفتتاح التي

مؤلفة مشارآة    معهد هارفارد لألعمال وهي   مديرة مبادرة المسؤولية االجتماعية للشرآات في   نلسون،
  يتكلم السيد منيب المصري،   ثم .  يرة اإلقليمية لمنّظمة العمل الدوليةالمد   وتليها ندى الناشف، .  الدراسة   في

يتكلم    ثم .  غروب   باديكو وإدغو   بيروت ورئيس شرآتي   مجلس أمناء الجامعة األميرآية في   العضو في 
اآوال لمنطقة لشرآة آوآ   المدير اإلقليمي   ويلقي .  رئيس شرآة المشروبات الوطنية   خوري   السيد زاهي

ذلك جلسة مناقشات مع الحضور وتختم الندوة    يلي  . الشرق األوسط عماد بن موسى المداخلة النهائية
أطلق مستثمرون فلسطينيون محليون تجارة    ،1998   العام   وتجدر اإلشارة إلى أنه في  . بحفل استقبال

وقد بدأت الشرآة  .  شرآة المشروبات الوطنية    الكوآاآوال باالشتراك مع شرآة الكوآاآوال حين أنشأوا
  .   ومصنع واحد   بستين موظفًا

 
وقد     ثالثة مصانع،   في   موظفًا   349    آانت الشرآة تستخدم   بعد عشر سنوات،   ،2008   العام   وفي 

.  الفلسطينية   أصبحت بحسب الدراسة ثالث أآبر صاحب عمل وخامس أآبر مستثمر على األراضي
  . فلسطين   الشرآة في   يعملون في   يتجاوز الموظفين الذين   لشرآة المشروبات الوطنية   واألثر االقتصادي 

طين من خالل شبكة االعتماد على المصادر المحلية وأنظمة فلس   وتدعم الشرآة آالف العائالت في
بعد ظهر األربعاء    هذا وآانت الندوة المشترآة األولى بين الكلية وشرآة آوآا آوال قد عقدت  .  التوزيع

تأسيس     وقد عقدت تلك الندوة بمناسبة   وتمحورت حول المسؤولية االجتماعية للشرآات،   2006   آذار  ١ 
  .   دوالر لتأسيس الكرسي   مليوني   وقد تبرعت الشرآة بمبلغ .  الكلية   آوآاآوال للتسويق في   آرسي

  . العالمي   وناقشت المناخ االستهالآي   2009   حزيران   1   يوم االثنين   وعقدت الندوة الثانية
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  الليبرالي   األميرآي   د النظام التعليميوتعتم   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من تضم هيئة تعليمية من  

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   عة حاليًاالجام
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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