
 

 

 مایكروسوفت تعین مدیرًا عامًا جدیدًا لمصر

في العام المدیر لمنصب عارف میرنا تعیین عن الیوم مایكروسوفت أعلنت : 2020 مارس 18               
مصر في الشركة جهود على واإلشراف العملیات قیادة مهمة الجدید دورها خالل من لتتولى ،                 مصر
مستوى رفع لها یضمن بما ، الرقمي التحول برامج تسریع من والخاصة الحكومیة المؤسسات                لتمكین
نماذج ابتكار وإعادة العملیات تحسین إلى إضافة العملیات، وتعزیز الموظفین، وتمكین العمالء،              تفاعل

 األعمال.

عدیدة قیادیة مناصب خاللها تقلدت عامًا، 18 من ألكثر تمتد رفیعة مهنیة بخبرة عارف میرنا                 وتتمتع
میرنا انضمت وقد وأفریقیا، األوسط الشرق منطقة في مختلفة حكومیة وكیانات عالمیة منظمات               في
وأفریقیا، األوسط الشرق أعمال لمجموعة تنفیذي كرئیس 2019 عام في مایكروسوفت شركة              إلى
في Surface مایكروسوفت بمحفظة الخاصة والتنفیذیة االستراتیجیة األعمال قیادة مهمة تولت             حیث

 المنطقة.

في ومنظمة شخص كل تمكین حول مهمتنا "تتمثل قائلة عارف مرینا أعربت اإلعالن هذا                وبصدد
بصمة توسیع لنواصل المهمة هذه تعزیز ویسعدني االنجازات، من المزید تحقیق من              العالم
التكنولوجیا بأن التنویه وأود وازدهارها، نموها نحو كبیرة آفاق فتح أجل من مصر في                مایكروسوفت
الشاملة التنمیة استراتیجیة تحقیق إلى الهادفة 2030 مصر رؤیة لبلوغ الرئیسیة النواة              ُتمثل
رحلة لتسریع وشركائنا عمالئنا مع كثب عن للعمل الجدید دوري خالل من أتطلع وإنني                والمستدامة،

 التحول الرقمي في مصر والمساهمة في تعزیز قدرتها التنافسیة".

في البترول وزارة مثل منظمات في مهمة أدوارا میرنا شغلت مایكروسوفت، إلى انضمامها وقبل                
درجة على حاصلة وهي إلكتریك. جنرال لشركة التابعة هیوز وبیكر وإیمرسون؛ وشلمبرجیر؛              مصر؛
في بكالوریوس شهادة علي حاصلة أنها كما والعملیات، التسویق بمجال األعمال إدارة في               الماجستیر

 علوم الكمبیوتر من الجامعة األمریكیة في القاهرة.

 -النهایة-
 نبذة عن مایكروسوفت:

الذكیة السحابة عصر ظل في الرقمي التحول عملیة تمكین على MSFT" (@Microsoft" الرمز تحت ناسداك بورصة في (المدرجة مایكروسوفت شركة                      تعمل
 والحافة الذكیة ، وتتمثل رسالتها في تمكین كل فرد ومنظمة على وجه األرض من تحقیق المزید.

 :(لمزید من المعلومات (للجهات الصحفیة فقط 
  ماجدالینا ستیبین ، مایكروسوفت الشرق االوسط
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