3/17/18, 9)12 PM

أﺣﺮى ﻋﺎﻟﻤٮ ﮵ﺔ؟
ﻣﺎذا درس اﻟﻤﺪٮ ﮵ﺮون
﮲
اﻟﺘﻨڡٮ ﮵ﺬٮ ﮵ﻮن ﻟـ"آٮ ﮳ﻞ" و"أﻣﺎزون" و"أوٮ ﮳ﺮ" و"ﺣ﮳ ﻮﺣ﮳ ﻞ" وﺷﺮﰷت ﮲

ماذا درس املديرون التنفيذيون لـ"آبل"
و"أمازون" و"أوبر" و"جوجل" وشركات أخرى
عاملية؟
يشعر الطلبة الجامعيون بأنهم يتخذون قرارات صعبة عند اختيارهم املجال الذي سيدرسونه كونه ربما يغير
مستقبلهم وحياتهم ،ونتيجة انتعاش القطاع التكنولوجي حول العالم ،يرى البعض منهم أن اختيار علوم الحاسوب
سيكون ضمانا لتأسيس شركة تقنية بمليارات الدوالرات ،ولكن ليس بالضرورة صحة هذا األمر.
ورصد " "Incفي تقرير ما درسه أبرز املديرين التنفيذيني لشركات عاملية مثل "جوجل" و"آبل" و"أوبر"
و"أمازون" ومجموعة من رجال األعمال الناجحني.
"نتفليكس" – "ريد هاستينجز"
 درس "هاستينجز" الرياضيات وعلوم الحاسب بجامعة "ستانفورد" ،وأجل التحاقه بالجامعة ملدة عام من أجلمواصلة وظيفته الصيفية وكانت عبارة عن بيع سلع للمنازل.

"علي بابا" – "جاك ما"
 درس "ما" في جامعة "هانجتشو نورمال" الصينية وتخرج من كلية األعمال وكان تخصصه اللغة اإلنجليزيةوإدارة األعمال ،ولم ينجح املدير التنفيذي لشركة التجارة اإللكترونية "علي بابا" في االلتحاق بالجامعة من أول
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مرة وال الثانية وال الثالثة ،ولكنه نجح في الرابعة ،واآلن تزيد ثروته عن  30مليار دوالر.

"يوتيوب" – "سوزان وجيسكي"
 درست "وجيسكي" في جامعة "هارفارد" وكلية "يو سي إل إيه أندرسون" لألعمال ،وكان تخصصها "األدب"و"االقتصاد" وإدارة األعمال.
 تنحدر "وجيسكي" من أسرة أكاديمية وسارت املديرة التنفيذية ملوقع "يوتيوب" على نفس النهج ،ولكنها غيرتمسارها الحقا بعد اكتشاف ولعها بالتكنولوجيا ،وأصبحت بعد ذلك املوظفة السادسة عشرة التي تعني لدى
"جوجل" وتدرجت في السلم الوظيفي حتى أصبحت في موقعها الحالي.
"لينكد إن" – "ريد هوفمان"
 درس املدير التنفيذي ملوقع التواصل املهني الشهير "هوفمان" في جامعتي "ستانفورد" و"أوكسفورد" النظمالرمزية والعلوم املعرفية والفلسفة.
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"أوبر" – "ترافيز كاالنيك"
 درس املدير التنفيذي للشركة علوم الحاسب ،ولكنه لم يكمل دراسته بكلية "يو سي إل إيه" من أجل العمل فيمحرك بحث إلكتروني.

"إتش بي" – "ميج وايتمان"
 درست املديرة التنفيذية لـ"إتش بي" "وايتمان" بجامعة "برينستون" وكلية األعمال بجامعة "هارفارد" وكانمجال دراستها االقتصاد وإدارة األعمال.
 أرادت "وايتمان" في البداية أن تكون طبيبة وبدأت حياتها الدراسية في العلوم والرياضيات ،ولكن بعد بيعإعالنات للمجالت خالل الصيف ،حولت اتجاهها نحو االقتصاد.
"مايكروسوفت" – "ساتيا ناديال"
 درس "ناديال" في معهد تكنولوجي وفي جامعة "ويسكونسن ميلووكي" وجامعة "شيكاغو" بكلية "بوث"لألعمال ،وكانت مجاالت دراسته الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب وإدارة األعمال.
 ولد "ناديال" في الهند وأراد أن يكون العبا رياضيا محترفا ،ثم أدرك انجذابه نحو التكنولوجيا والعلوم ودرسالهندسة الكهربائية ثم سافر إلى أمريكا لصقل دراسته.
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"تسال" و"سبيس إكس" – "إيلون ماسك"
 تعلم "ماسك" في جامعة "بنسلفانيا" وتخرج من كلية اآلداب والعلوم ،ودرس أيضاً في كلية "وارتون" لألعمال،وتخصص في االقتصاد والفيزياء.
 أعرب "ماسك" كثيرا عن ولعه بالفضاء وإرسال البشر إلى القمر واملريخ ،وخالل دراسته الجامعية ،استأجرمنزال يتكون من  12غرفة وحوله إلى مشروع ترفيهي.

"سناب شات" – "إيفان شبيجل"
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 التحق املدير التنفيذي واملؤسس الشريك لـ"سناب شات" "شبيجل" بجامعة "ستانفورد" ولكنه لم يكمل دراستهوكان تخصصه تصميم املنتجات.

"سناب شات" – "بوبي ميرفي"
 التحق أيضاً املؤسس الشريك لتطبيق "سناب شات" "ميرفي" بجامعة "ستانفورد" وكان تخصصه في علومالحاسوب والرياضيات والتقى خالل دراسته بـ"شبيجل".

"مايكروسوفت" – "بيل جيتس"
 التحق بجامعة "هارفارد" ولكنه لم يكمل دراسته ،وكان يقضي وقته في التنقل بني الفصول الدراسيةلتخصصات مغايرة ملجاله.
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"ياهو" – "ماريسا ماير"
 درست "ماير" علوم الحاسب واألنظمة الرمزية في جامعة "ستانفورد" ،وبعد البدء في الدراسة ،أحبت كثيرامجال الحواسب.
"آبل" – "تيم كوك"
 تعلم املدير التنفيذي لـ"آبل" "كوك" في جامعتي "أوبرن" و" "Dukeبكلية األعمال وتخصص في الهندسةالصناعية وحصل على ماجستير في إدارة األعمال.

"فيسبوك" – "مارك زوكربيرج"
 التحق بجامعة "هارفارد" ولم يكمل دراسته التي تخصص خاللها في علوم الحاسب وعلم النفس ،ولم يكمل أيامنهما.
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"جوجل" – "الري بيدج"
 درس في جامعة "متشيجان" وجامعة "ستانفورد" وتخصص في هندسة الحاسب وعلومه وشارك في تأسيسمحرك البحث اإللكتروني "جوجل".
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"جوجل" – "سيرجي برين"
 درس في جامعة "ميريالند" وتخصص في علوم الحاسب وشارك أيضاً في تأسيس "جوجل" ويتولى حاليارئاسة مجلس إدارة الشركة األم "ألفابت".

"أمازون" – "جيف بيزوس"
 التحق "بيزوس" بجامعة "برينستون" وكان مجاله علوم الحاسب والهندسة الكهربائية ،وخالل دراسته ،تولىقيادة فريق استكشاف وتطوير علوم الفضاء ،وهو ما دفعه لتأسيس شركة للسياحة الفضائية حاليا "بلو
أوريجني".
"آي بي إم" – "جيني روميتي"
 درست املديرة التنفيذي للشركة التكنولوجية بجامعة "نورثويستيرن" وتخصصت في علوم الحاسب والهندسةPage 8 of 9
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الكهربائية.
"جوجل" – "ساندر بتشاي"
 درس املدير التنفيذي لـ"جوجل" "بتشاي" في معهد "كاراجبور" الهندي للتكنولوجيا وفي جامعة "ستانفورد"وفي كلية "وارتون" ،وكان مجال دراسته الهندسة امليتالورجية )هندسة الفلزات واستخراج املعادن( ،كما درس علم
املادة والهندسة.
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