
#### ماجستير إس دي إيه بوكوني الجديد لمدارء الفن MAMAنشرة جلوبال(  ): "ماما" ####
 المستقبليين

 

 --/بي ار نيوز وير /أ ش أ/  2014ميالنو في ... ديسمبر /كانون االول 

 

####، MAMAالفن واإلدارة، زواج بين العاطفة والمصلحة. يحتفل بھذا االتحاد "ماما" ####
 الماجستير الجديد في إدارة وتنظيم الفنون  

] ####http://sdabocconi.it/it/master-specialistici-full-time-
executive/mama?sembox_source=AdWords_M&sembox_content=mama&s
embox_p=MAMA_ORIENTE&utm_source=AdWords&utm_campaign=M

AMA_ORIENTE&camp=C-
00002587&gclid=Cj0KEQiAp4yjBRCE_enjmpug944BEiQATCpLvfVx7aT

V ####[ 

#### إلدارة االعمال. وھو برنامج فريد من SDA Bocconiفي كلية إس دي إيه بوكوني ####
نوعه لتعزيز األصول االستراتيجية والثقافية واالقتصادية، وتوفير فرص وظيفية ذات قيمة في كل 

 من إيطاليا والخارج.

 

 اإلعالمي متعدد الوسائط، يرجى النقر فوق الرابط التالي: الستعراض البيان

####http://www.multivu.com/players/English/7404351-mama-new-sda-
bocconi#### / 

 

شھرا ويدرس كامال باللغة اإلنجليزية، ويقدم  12البرنامج بدوام كامل ويستمر لمدة 
####MAMAنظريات اإلدارة والمھارات العملية #### للمشاركين فرصة الكتساب المعرفة ب

الخاصة بالفنون والثقافة. وباإلضافة إلى الجلسات الدراسية التقليدية التي تدرس من جانب  كلية إس 
دي إيه بوكوني، يتضمن البرنامج اجتماعات وندوات ومشاريع ميدانية مع شركاء مرموقين. وعالوة 

#### ، وكذلك مؤسسات مثل FAIي #### على ذلك، نحن نتعاون مع صندوق البيئة اإليطال
#### ، فونداسيون أرينا دي فيرونا Filarmonica della Scalaفيالرمونيكا ديال سكاال #### 

 ####Fondazione Arena di Verona متاحف الفاتيكان، مؤسسة المتاحف المدنية ، ####
 #### ومسرح فرانكو بارينتي. MUVEبالبندقية ####



 

، ھو برنامج دولي يستھدف خريجي العلوم 2015ديد، الذي يبدأ في سبتمبر/أيلول والماجستير الج
اإلنسانية والمھنيين الذين يعملون من أجل المنظمات العاملة في القطاعات الفنية والثقافية، مثل 

 المتاحف والمسارح والمھرجانات.

 

لتنظيمية الى إدارة الموارد ويقدم صورة كاملة للصناعة وجوانبھا التشغيلية، بدءا من الھياكل ا
البشرية، من التسويق إلى جمع التبرعات، ومن المشاريع اإلبداعية إلى تخطيط األعمال. ويوفر 

البرنامج أيضا دورات مركزة مخصصة إلنتاج األوبرات والمھرجانات، إلدارة المتاحف والتراث 
 الفني، وإلى الفن واإلعالم الرقمي.

 

####  "إن دعم اإلبداع الفني وتعزيز نشر الثقافة يكون MAMA####ويقول أليكس توريني مدير 
ممكنا فقط إذا كنت قادرا على جمع العاطفة واالحترام للفن مع مھارات تنظيمية وإدارية للمشاريع. و 

####MAMA  ھو برنامج تدريبي فريد من نوعه، فھو دولي وإيطالي بشكل عميق. لذلك ####
 الروعة الفنية لبلدنا مع خبرة إس دي إيه بوكوني في تعليم اإلدارة".يجمع بين التميز الثقافي و

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي:

 ####http://www.sdabocconi.it/mama#### 

 

 لمشاھدة الفيديو برجاء زيارة الرابط التالي:

  ####http://www.multivu.com/players/English/7404351-mama-new-sda-
bocconi#### 

 

 ####SDA Bocconiالمصدر : ####

 ####pressMPA@connexia.com #### 

 

 انتھت النشرة 
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