
 
 

 تحت رعایة 
 مبارك آل نهیانمعالي الشیخ نهیان 

 وزیر الدولة للثقافة والشباب وتنمیة المجتمع
 

جامعة مانشستر تستضیف أول حفل تخریج في الشرق األوسط لطالب برنامج 
 ألعمالماجستیر إدارة ا

 
تقیم جامعة مانشستر حفل التخریج درجة ماجستیر  (دبي، اإلمارات العربیة المتحدة): 2013أكتوبر  3

)، MBSجامعة مانشستر ( –إدارة األعمال األول لطالب مركز الشرق األوسط التابع لكلیة األعمال 
. ومن 2013أكتوبر،  10صباح الخمیس الموافق  10:30وذلك في فندق أتالنتیس ذا بالم، في الساعة 

جامعة مانشستر هذا الحفل، والذي یقام  –المقرر أن تترأس بروفیسور فیونا دیفین، عمید كلیة األعمال 
، وزیر الدولة للثقافة والشباب وتنمیة المجتمع، حیث سیلقي مبارك آل نهیان معالي الشیخ نهیانبحضور 

خریجًا شهادة ماجستیر إدارة األعمال  85الحفل ویتسلم خالل  معالیه كلمة موجهة لدفعة الخریجین.
الممنوحة من جامعة مانشستر. وسیحضر الحفل أیضًا أهالي الخریجین وعدد من كبار الشخصیات 

 جامعة مانشستر. -وطالب وأعضاء نادي خریجي كلیة األعمال
 

لیة في المنطقة ویجمع حفل التخریج األول لجامعة مانشستر في الشرق األوسط آخر دفعة من طالب الك
باإلضافة إلى الطالب الذین التحقوا بمركز  ممن أتموا بنجاح متطلبات برنامج ماجستیر إدارة األعمال،

الشرق األوسط التابع للكلیة وأنهوا متطلبات البرنامج في وقت سابق ولم یحضروا بعد حفل التخریج 
 الرسمي في مقر الجامعة الرئیسي بمانشستر. 

 
جامعة مانشستر هي جزء من جامعة مانشستر وتعتبر واحدة من أقدم  –ة األعمال یشار إلى أن كلی

 –كلیات األعمال في المملكة المتحدة، كما أنها أكبر كلیة أعمال في أوروبا. وقد افتتحت كلیة األعمال 
، ویعتبر هذا 2006جامعة مانشستر مركز الشرق األوسط التابع لها في قریة دبي للمعرفة بدبي عام 

مراكز حول  7المركز حالیًا األكبر واألسرع نموًا ضمن شبكة المراكز التنفیذیة التابعة للكلیة وعددها 
 العالم. 

 
من  1,500خدماته ألكثر من  جامعة مانشستر –مركز الشرق األوسط التابع لكلیة األعمال ویقدم 

، نسبة كبیرة منهم تقیم في دولة طالب برنامج ماجستیر إدارة األعمال بنظام الدوام الجزئي في المنطقة



 
خریج في أنحاء المنطقة. كما تتیح الكلیة أربعة  2,000اإلمارات. كما یضم نادي خریجیه أكثر من 

مسارات ضمن برنامج مانشستر العالمي لماجستیر إدارة األعمال بنظام الدوام الجزئي ألصحاب 
لجدیر بالذكر أن برامج ماجستیر إدارة األعمال الوظائف واألعمال الذین تنطبق علیهم معاییر القبول. وا

التي تقدمها الكلیة حاصلة على اعتماد ثالث هیئات وتحظى باستمرار على تصنیف ضمن أفضل 
 البرامج التدریسیة على مستوى العالم.  

   
جامعة مانشستر لمنطقة الشرق  –وفي هذا الصدد قالت السیدة رندة بسیسو، مدیرة كلیة األعمال 

یعتبر تنظیم أول حفل تخریج لجامعة مانشستر في الشرق األوسط دلیًال على النجاح الذي سط: "األو 
. وقد أثبتت قریة دبي 2006حققته كلیة األعمال في المنطقة منذ افتتاح مركزها اإلقلیمي في دبي عام 

از ممیز لكلیة للمعرفة جدراتها كموقع مثالي الستضافة المركز اإلقلیمي للتدریب والتطویر. إنه إنج
جامعة مانشستر ولجمیع خریجي برنامج ماجستیر إدارة األعمال وذویهم. ویشرفنا على وجه  –األعمال 

وافق على رعایة هذا الحفل ومنحه دعمه  معالي الشیخ نهیان مبارك آل نهیانالخصوص أن 
 الشخصي". 

 
 -انتهى-

 مالحظات للمحررین:
كبر كلیة جامعیة لألعمال واإلدارة في المملكة المتحدة. وهي تقدم جامعة مانشستر أ –تعتبر كلیة األعمال 

مجموعة متنوعة وشاملة من البرامج الدراسیة الجامعیة والعلیا والمصممة حسب الطلب لرجال األعمال والمهنیین 
 AMBAفي المؤسسات والشركات العامة والخاصة. كما أن الكلیة حائزة على مصادقة ثالث هیئات اعتماد وهي 

عمال على درجة من . ویحصل جمیع الطالب الناجحین في برنامج الماجستیر بإدارة األAACSBو EQUISو
، دون تمییز بین أنماط التعلیم المختلفة، حیث بلغت جمیعها المعاییر المتفوقة المتوقعة من جامعة مانشستر

 برنامج مانشستر للماجستیر في إدارة األعمال. 
 
  

 ة عن كلیة مانشستر لألعمال الشرق األوسطبالنیاب WPRصادر عن 
 لمزید من المعلومات یرجى االتصال: 

 جوناثان والش
WPR 

4588610 50 971+ 
jon@wprme.com 
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