
 

 عاًما وما زال في توسع 25): مر عليه CEMSالتحالف العالمي لمجتمع كليات اإلدارة األوربية (

  --/ PRNewswire/2013أكتوبر,  باريس، 

كلية رائدة في مجال األعمال في أربع  28رائد وعالمي لتعليم إدارة األعمال يتم تقديمه بالشراكة مع  برنامج
  طالب. 900 حوالي مع إضافة عضو أكاديمي جديد وتخريجلعشرين الخامس وا قارات يحتفل بعيده

 لعرض البيان الصحفي للوسائط المتعددة، يرجى النقر فوق:

ldo-years-25-alliance-global-CEMS-http://www.multivu.com/mnr/63472 

, ESADEمن قِبل أربع جامعات أوروبية رائدة (هي  1988، الذي تأسس في ديسمبر CEMSقام تحالف 
أوروبي حقيقي  أول برنامج)، بإعداد Cologneجامعة ، و Università Bocconiو, HEC Parisو

لتعليم إدارة األعمال من خالل درجة ماجستير واحدة. وفي الوقت الذي ظل فيه جدار برلين قائًما وأجريت 
للطالب بالتنقل بين الكليات والدول األعضاء  CEMSغالبية األعمال على مستوى وطني، سمح برنامج 
 لتحقيق النجاح في األسواق الدولية المستقبلية. إلكمال دراساتهم، كما زودهم بالمهارات الالزمة

وأكثر كلية من كليات إدارة األعمال المرموقة في العالم  28تحالفًا عالمًيا يضم  CEMSفي الوقت الراهن، ُيعد 
. وقد تم تصنيف درجة منظمات غير هادفة للربح 4و من أصحاب األعمال متعددي الجنسيات  60من 

الماجيستير التي يتم الحصول عليها من هذا التحالف في برنامج اإلدارة الدولية باستمرار بأنها تأتي على رأس 
برامج وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز على مدى السنوات الثمان الماضية، كما عمل الخريجون منه  10أفضل 

 ك ماكينزي وجوجل وبروكتر وجامل ولولایر.لدى مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذل

 1000حيث تتألف من أكثر من ، CEMSواألكثر تنوًعا حتى اآلن لتحالف ُتعد دفعة هذا العام هي األكبر 
بأن شعبية هذا البرنامج  CEMS، المدير التنفيذي لبرنامج يعتقد روالن سيجرسجنسية مختلفة.  67طالب من 

ترجع إلى وجودة العالمي. ويصرح قائالً: "ُيعد هذا البرنامج هو البرنامج التعليمي الوحيد في العالم الذي ال 
 نه بمجرد أن تصبح جزًءا منه، يصبح العالم وطنك".يعترف بأي "وطن " به أو بيئة ثقافية مهيمنة، وهذا يعني أ

باستضافة حدث لمدة ثالثة أيام والذي  ESADEبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين، ستقوم جامعة 
. وسوف تشهد االحتفاالت إضافة كلية إدارة األعمال CEMSعضًوا من أعضاء تحالف  2500سيحضره 

إلى البرنامج وتخريج عدد قياسي من طالب الماجيستر في  Adolfo Inbañezالرائدة في تشيلي وجامعة 
في برشلونة، حيث تم تأسيس تحالف  ESADE. وسوف يعقد الحدث في جامعة CEMSاإلدارة الدولية من 

CEMS . 

 ae-http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-2013يد عن زيارة الحدث: لمعرفة المز

 CEMSحول 

CEMS  شركة من الشركات المتعددة  64كلية من كليات إدارة األعمال و 48هو تحالف عالمي يضم
في اإلدارة  CEMSماعيين الحاصلين على درجة الماجيستير من شركاء من الشركاء االجت 4الجنسيات و

 دولة. 67طالب من  1000الدولية وأكثر من 

 CEMSالمصدر: 

-kerry@blueskyعلى الموقع  - BlueSky PRلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بكيري جيل في 
pr.net  44)0(1582-90701أو على الرقم + 
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