
  

 

 جىت األولمبّيت القطزّيت يىّقعان مذّكزة تفاهمزجمت والّلمعهد دراساث الّت

نٗ حفبْى حٓذف ئيزّكشة ٕٚو أيظ ٔيعٓذ دساعبث انّخشجًت بجبيعت دًذ بٍ خهٛفت  انمطشّٚت جُت األٔنًبّٛتّهانّٔلعج 

دفم  ُٔألٛى .ْبذشٚشٔحانُّظٕص يشاجعت ذشٚشّٚت ٔانّشفّٕٚت ٔشجًت انّخٍ فٙ يجبالث انّخحعضٚض انّخعبٌٔ بٍٛ انًإّعغخٛ

 . ببنًذُٚت انّخعهًّٛٛت جبث انّخشجًت فٙ يبُٗ انعٕععحٕلٛع انًزّكشة فٙ يمّش يعٓذ دسا

انّذكخٕسة ٔ ،األٔنًبّٛت انمطشّٚت فٙ انّهجُت يذٚش انعاللبث انعبّيت ٔانّخغٕٚك ،فٛظم انًُظٕس٘ ذّٛانغيزكشة انخفبْى ّٔلع 

 .   نهًعٓذ انّخُفٛز٘ انًذٚش، أيم انًبنكٙ

أَّ  دٛذانّخعبٌٔ يع يعٓذ دساعبث انّخشجًت أّكذ فٛٓب عهٗ أًّْٛت ْزا حٕلٛع انًزّكشة  كهًًت عمبانغّٛذ انًُظٕس٘ أنمٗ ٔ

ٍْٛ انعشبّٛت ٔاإلَجهٛضّٚت،  ،االّحذبداث ٔانّهجبٌ انّخببعت نٓبٔ ،انٕربئك انّظبدسة عٍ انّهجُتُيخَخَهف جٕدة شحمٙ بعٛ ببنّهغخ

يٍ عالًٔة عهٗ رنك، ٔ. انفعبنّٛبث انّذٔنّٛت خاللعُذ انذبجت ئنٛٓب  ،فضاًل عٍ نغبث أخشٖ كبنفشَغّٛت ٔاإلعببَّٛت ٔغٛشْب

فّٕٚت أرُبء دٔساث انّخذسٚب ٔانًإحًشاث انّظذفّٛت ٔانفعبنّٛبث اأُلخشٖ جٕدة انّخشجًت انّشٚشحمٙ بشأٌ ْزا انخعبٌٔ أٌ 

  . انخٙ حُّظًٓب انّهجُت

ٌّ يعٓذ دساعبث انّخشجًت ٚبزل جٕٓدًا لًّٛت : "ذ انًُظٕس٘ٔلبل انغّٛ ّٙ انخشجًت انّخذشٚشّٚت َفخش بأ نخُظٛى لطبع

ّٙ أٚضًبانعبنى ئنٗ رنك  ًٚخّذَٔأيم أٌ  ،ٔانّخشجًت انّشفّٕٚت فٙ لطش انًُشٕساث يغخٕٖ جٕدة يٍ رنك عٛشفع ئر ، انعشب

 فٙ انٕلج عُّْٛ ُيغخفٛذٍٚسعبنت انًعٓذ  ئَجبحئنٗ انًغبًْت فٙ  َخطّهعئَُّب  .انًكخٕبت ٔخذيبث انّخشجًت انّشفّٕٚت عًٕيًب

 ". بحُبانًغخٕٖ انّهغٕ٘ نًُخجبحُب ٔفعبنّٛ حعضٚضيٍ 

يع ُٚغعذَب حٕلٛع ْزِ انًزّكشة : "ْزِ انًُبعبتفٙ نهًعٓذ،  انّخُفٛز٘ انّذكخٕسة أيم انًبنكٙ، انًذٚش لبنجيٍ جٓخٓب، 

ٌّ رنك ٚخٛخ نُب انّخأكٛذ عهٗ أْذافُب انًشخشكت  . 0202يع سؤٚت لطش انٕطُّٛت  ٔحٕاُفِمٓبانّهجُت األٔنًبّٛت انمطشّٚت، ئر ئ

، نهّخشجًت انشٚبضّٛت"نهّخشٔٚج  عًّٕٚبٔعٛعًم يشكض انخذيبث االدخشافّٛت فٙ انًعٓذ يع انّهجُت األٔنًبّٛت انمطشّٚت 

دظُٛب بفشطت يٍ دٔاعٙ عشٔسَب أَُّب ٔ. جذٚذ فٙ انّخشجًت بٕطفٓب يجبل حخّظٍض "ٔانشفٕٚت يُٓب انخذشٚشٚت

فٙ ئَجبح  ٔحغبْىحعّضص يكبَت انّشٚبضت بكم أشكبنٓب  ئٚجبد بٛئٍتانًشبسكت فٙ ْزِ انًغٛشة انًُّظًت انّغبعٛت ئنٗ 

   ".عخغخضٛفٓب لطشانفعبنّٛبث انٓبّيت انعذٚذة انخٙ 

فٙ لّطبعٙ انًذهّٛت انمذساث  بُبءًشكض ئنٗ انٚغعٗ : "ٔلبل انّغٛذ أععذ كذهٕث، يذٚش يشكض انخذيبث االدخشافّٛت

 ،هّخشجًتن عبنٛت ٔئسعبء يعبٚٛش جٕدة ،يخشجًٍٛ يذخشفٍٛ حأْٛميٍ خالل انخشجًت انخذشٚشٚت ٔانخشجًت انشفٕٚت 

 ".  ئَشبء بُك نهًظطهذبث انّشٚبضّٛت فٙ لطشانًغبًْت فٙ ٔ

فٙ ٔضع  انخٙ حخًّزمانًُشٕدة  يزكّشة انّخفبْى بٍٛ انّهجُت انمطشّٚت األٔنًبّٛت ٔيعٓذ دساعبث انّخشجًت األْذاَف ُٔحبٍّٛ

ّٓم انّخٕا انجٕٓد نبهٕغ كم بزل حإّكذ عضو انّطشفٍٛ عهٗ ، كًب أَّٓب طم فٙ يجبل انّخشجًت ٔانّشٚبضتئطبس حعبٌٔ ُٚغ

ُيخَخَهف يجبالث انّخعبٌٔ بٍٛ انّطشفٍٛ ْٔٙ انّخشجًت انّشفّٕٚت ٔانّخشجًت انّخذشٚشّٚت حعّذد انًزّكشة ٔ. أْذافًٓب انًشخشكت

        . ببنًظطهذبث انّشٚبضّٛت خبّطتئَشبء لبعذة بٛبَبث  فضاًل عٍ ،ٔاالعخًبدعت ٔانّخذلٛك ٔحذشٚش انُّظٕص ٔانًشاج

 

 

 



  
 وبذة عه معهد دراساث التزجمت

 لطش فٙ انمذساث بُبء دٕل ٔسعبنخّ أْذافّ ٔحخًذٕس خهٛفت، بٍ دًذ جبيعت حذج انخشجًت دساعبث يعٓذ ُٚضٕ٘

 انخذشٚشٍٚٛ نهًخشجًٍٛ انخعهًٛٛت انبشايج أسلٗ حمذٚى خالنّ يٍ ٚخى ٔافخشاضٙ يبد٘ دٛض ٔئحبدت بأعشْب، ٔانًُطمت

 ٔفمًب االدخشافٛت ٔانشفٓٛت انخذشٚشٚت انخشجًت خذيبث ٔأجٕد انهغبث، يخخهف فٙ انخذسٚب يغخٕٚبث ٔأسفع ٔانشفٍٓٛٛ،

 ٔحشعٛخ نخًُٛت يكشَّط ٔيشكض انًجبل، ْزا فٙ انشائذة نألبذبد يُبسة بًزببت انًعٓذ ُٚعذُّ كًب. انذٔنٛت انًعبٚٛش ألعهٗ

 األعبحزة يٍ يخًٛض فشٚك انخشجًت دساعبث يعٓذ ٔٚمٕد. انعهًٙ انخفٕق ٔسعبٚت انزمبفٙ انخببدل نذعى خظبت بٛئت

 ٔلغى انهغبث، ٔيشكض انبذٕد، ٔيشكض انعهٛب، انذساعبث لغى يٍ انًعٓذ ٔٚخأنف. ٔانعبيهٍٛ انخذسٚظ ْٛئت ٔأعضبء

 نعبيت ُٔٚغًخ انعبو، يذاس عهٗ ٔانًذهٛت انذٔنٛت انفعبنٛبث يٍ كبٛش عذد بخُظٛى ٔٚمٕو االدخشافٛت؛ انخشجًت خذيبث

 .يُٓب انكزٛش بذضٕس انجًٕٓس
www.tii.qa 

 

 (HBKU)خليفت  به حمد وبذة عه جامعت

ٔانعهٕو ٔحًُٛت انًجخًع، ئدذٖ انجبيعبث انبذزٛت حعخبش جبيعت دًذ بٍ خهٛفت، انعضٕ فٙ يإعغت لطش نهخشبٛت 

ٔحغعٗ انجبيعت يٍ يٕلعٓب فٙ . انظبعذة انخٙ حعخًذ عهٗ انخعبٌٔ انفشٚذ بُٛٓب ٔبٍٛ انششكبء انذٔنٍٛٛ ٔانًذهٍٛٛ

ب انًذُٚت انخعهًٛٛت ئنٗ حٕفٛش فشص ال يزٛم نٓب فٙ يجبل انًُخ انذساعٛت ٔانخذسٚظ ٔاالكخشبف ٔانخعّهى نجًٛع طالبٓ

 .عبش يجًٕعت يٍ انبشايج يخعذدة انخخظظبث

ٔحخضًٍ لبئًت ششكبء جبيعت دًذ بٍ خهٛفت كاًل يٍ جبيعت فشجُٛٛب كٕيُٕنذ فٙ لطش، ٔكهٛت طب ٔاٚم كٕسَٛم فٙ 

كهٛت انشإٌٔ  – لطش، ٔجبيعت حكغبط ئ٘ أَذ أو فٙ لطش، ٔجبيعت كبسَٛجٙ يٛهٌٕ فٙ لطش، ٔجبيعت جٕسجخبٌٔ

فٙ لطش، ٔكهٛت نُذٌ  HEC Paris َٕسرٕعخشٌ فٙ لطش، ٔجبيعت انذساعبث انعهٛب نإلداسة عتانذٔنٛت فٙ لطش، ٔجبي

 .لطش -انجبيعٛت 
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