منتدى سيدات األعمال يطلق الحلقة الثانية من "برنامج النساء القدوة"
في الجامعة العربية األمريكية-جنين
قام منتدى سيدات االعمال-فلسطين اليوم وبالتعاون مع الجامعة العربية األمريكية-جنين ،وبتمويل من مؤسسة
األصوات الحيوية بإطالق الحلقة الثانية من برنامج النساء القدوة في الجامعة العربية األمريكية-جنين ويركز البرنامج
على طرح نماذج لنساء أثبتن أنفسھن في عالم األعمال باإلضافة لقياديات في مراكز صنع القرار ليتحدثن أمام طلبة
الجامعات والمدارس عن تجربتھن وكيفية مواجھتھن للصعوبات التي اعترضت طريقھن ،وذلك لنقل التجربة
واالستفادة منھا ولتكون دافعا" لھم للتميز والنجاح .و البرنامج يتميز بطابعه الحواري حيث قام مجموعة من الطالب
والطالبات بطرح بعض األسئلة على السيدات القدوة التي تكشف عن مسيرتھم المھنية .وبحضور طالب وطالبات من
الجامعة للمشاركة في الحوار.
وبدء اللقاء بترحيب من د .راسم كايد رئيس قسمي إدارة األعمال والتسويق في الجامعة بمنتدى سيدات األعمال
والطالب و أكد د.راسم أھمية ھذا البرنامج لكونه يتطرق إلى التربية الريادية بين الطالب .حيث يقوم المنتدى
بالتعاون مع عدد من الجامعات والمدارس لتنفيذ برنامج النساء القدوة ،والتي تاتي ضمن استراتيجية المنتدى القائمة
على اإلستثمار في الشباب والشابات من خالل تطوير قدراتھن وبناء ثقافة التميز والنجاح لديھم وتحفيزھم ليكونوا
رياديين في المجتمع.
وقد استضاف البرنامج في حلقته الثانية ثالث عضوات من المنتدى،

السيدة أمل ضراغمه مديرة شركة

أوغاريتوالسيدة سميرة حليلة مديرة شركة ورد ،كما استضاف مديرة الجودة في الشركة المتحدة لألوراق المالية
السيدة ريم مسروجي  ،وقد تخلل اللقاء حوار بين الطالب والسيدات ركز على مسيرتھن العلمية والمھنية والصعوبات
والتحديات التي اعترضت طريقھن وكيفية مواجھتھا ،كما وبين الحوار أھمية المؤسسات التنموية مثل منتدى سيدات
األعمال ومركز تطوير األعمال لما له دور كبير في توفير الظروف المالئمة الندماج جيل الشباب في عالم األعمال
وتطوير مھاراته التنافسية ،وعمل شبكة من العالقات ما بين الطالبات الخريجات وسيدات اعمال من خالل برنامج
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وقد لقي البرنامج إقباال" كبيرا" من الطالب والطالبات الذين حضروا اللقاء ،وقد اختتم البرنامج بشكر الحضور
والسيدات وشدد المنتدى في ختام البرنامج على ضرورة العمل سويا على تطوير قدرات وكفاءات الخريجين من
الجامعات بما يتالئم مع متطلبات سوق العمل لكي يكون ھنالك فرصة للتميز واالبداع.

