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 :خهٛفخ ثٍ حًذ نغبيعخ انزبثع انزشعًخ دساصبد ثًعٓذ انهغبد يشكز

ّٕ انطهت عهٗ انذٔساد انًزخصصخ فٙ انهغبد األعُجٛخ  اصزًشاس  لطش فًَٙ
 

ٕٚاصم يشكز انهغبد ثًعٓذ دساصبد انزشعًخ، عبيعخ حًذ ثٍ خهٛفخ، رمذٚى  – 4102يبسس  8انذٔحخ، 

ٔلذ شٓذ فصم . دٔساد رذسٚجٛخ يزخصصخ فٙ انهغبد انعشثٛخ ٔانفشَضٛخ ٔاإلصجبَٛخ ألثُبء انًغزًع انمطش٘

طبنجًب ثًخزهف انجشايظ انهغٕٚخ، ٔالصًّٛب دٔساد  051 حٛش انزحك انخشٚف رضغٛم أكجش عذد يٍ انطالة 

 .   نهغخ انعشثٛخ يُٓبا

 

أٚبو انضجذ يشاعبًح فٙ انهغزٍٛ انعشثٛخ ٔاإلصجبَٛخ  خبصخ ثبنٛبفعٍٛٔلذ أطهك يشكز انهغبد يإخشًا دٔساد 

 ٚعززو  ٔ. نحبعبد انطالة ٔرضٓٛاًل النزحبلٓى ثٓزِ انذٔساد ثٓذف خهك عٍٛم يٍ انًزعهًٍٛ يذٖ انحٛبح

ِّٕ انًضطشد،  فٙ ئطبسانًشكز،  انصُٛٛخ ثحهٕل  هٛزٚخ ٔانًبَذسٍٚغيظ عذٚذح فٙ انهغزٍٛ اإلَرُظٛى ثشا ًَ

انطالة انًٓزًٌٕ يذعٌٕٔ نهزضغٛم فٙ انفصم انصٛفٙ انمبدو يٍ ثشايظ انهغبد، حٛش . 4102خشٚف 

  . ًزعهًٙ انهغزٍٛ انفشَضٛخ ٔاإلصجبَٛخرزضًٍ انذٔساد انصٛفٛخ ئيكبَٛخ انذساصخ فٙ انخبسط ن

 

ّٕ انجشايظ فٙ يشكز ثخصٕص انذكزٕسح أيم انًبنكٙ، انًذٚش انزُفٛز٘ نًعٓذ دساصبد انزشعًخ، صشحذ ٔ ًَ

ًٕ: "انهغبد ثمٕنٓب رًذ ٔيًٓزّ فشؤٚخ انًعٓذ . يضطشدًا إًُٚ يشكز انهغبد ثًعٓذ دساصبد انزشعًخ ًَ

 ."هٛفخ ٔيإصضخ لطشانذعى يٍ أعهٗ انًضزٕٚبد فٙ عبيعخ حًذ ثٍ خثكبفخ  ٔحظٛزبصٛبغزًٓب ثعُبٚخ كجٛشح 

 

ئٌ اْزًبو انًغزًع انمطش٘ ثبنهغبد األعُجٛخ " لبئاًلٚعّهك انضٛذ يُٛش ٔاَعًٛٙ، يذٚش يشكز انهغبد،  ،يٍ عٓزّ

ًزُٕعخ انزٙ َُّظًٓب عٛاًل يٍ انًشبسكٍٛ انيمبثم رنك، رخهك انذٔساد . ثجضبطخ ظبْشح فشٚذح ُٚعزجش ٔصمبفبرٓب 

ئٌ ْذف انًشكز ْٕ سعبٚخ ْزا انشغف ٔخذيخ انًزعهًٍٛ . ٓىسثبٌٕ رغيًٍ ٚزعهًٌٕ يٍ ثعضٓى انجعض ٔٚغُ

  ."  يٍ خالل رٕفٛش فشص انزعهٛى ٔرجبدل انًعشفخ

 

نذخٕل انعبنى األكجش خبسط غشفخ انصف عجش انزأكٛذ ال رعّهى ْزِ انذٔساد انطالة انهغَخ فحضت ٔئًَب رعّذْى 

  . عهٗ ئديبط انهغخ ٔانضمبفخ فٙ انزعّهى ٔانزعهٛى

 

ٌّٕ أصبصٙ فٙ يًٓخ يعٓذ دساصبد انزشعًخ انزٙ رضعٗ نجُبء انمذساد  ٚغذس ثبنزكش أٌ يشكز انهغبد يك

كًب ّٕٚفش انًعٓذ رعهًًٛب يزمذيًب فٙ انزشعًخ انزحشٚشٚخ ٔانزشعًخ انشفٕٚخ، . انهغٕٚخ انًحزشفخ فٙ لطش ٔانًُطمخ

شٚخ ٔشفٕٚخ رزٕاءو يع انًعبٚٛش انعبنًٛخ ثم ٔرعهًًٛب سالًٛب فٙ عذٍد يٍ انهغبد، ٔٚمّذو خذيبد رشعًخ رحشٚ

 . ٔرفٕلٓب

 



 

 ***انُٓبٚخ***

 

 نبذة عن معهد دراساث التزجمت

ُٚضٕ٘ يعٓذ دساصبد انزشعًخ رحذ عبيعخ حًذ ثٍ خهٛفخ، ٔرزًحٕس أْذافّ ٔسصبنزّ حٕل ثُبء انمذساد فٙ 

أسلٗ انجشايظ انزعهًٛٛخ نهًزشعًٍٛ لطش ٔانًُطمخ ثأصشْب، ٔئربحخ حٛز يبد٘ ٔافزشاضٙ ٚزى يٍ خالنّ رمذٚى 

انزحشٚشٍٚٛ ٔانشفٍٓٛٛ، ٔأسفع يضزٕٚبد انزذسٚت فٙ يخزهف انهغبد، ٔأعٕد خذيبد انزشعًخ انزحشٚشٚخ 

كًب ُٚعذُّ انًعٓذ ثًضبثخ يُبسح نألثحبس انشائذح فٙ ْزا انًغبل، . ٔانشفٓٛخ االحزشافٛخ ٔفمًب ألعهٗ انًعبٚٛش انذٔنٛخ

ٔٚمٕد يعٓذ دساصبد . ٔرشصٛخ ثٛئخ خصجخ نذعى انزجبدل انضمبفٙ ٔسعبٚخ انزفٕق انعهًٙٔيشكز يكشَّس نزًُٛخ 

ٔٚزأنف انًعٓذ يٍ لضى انذساصبد انعهٛب، . انزشعًخ فشٚك يزًٛز يٍ األصبرزح ٔأعضبء ْٛئخ انزذسٚش ٔانعبيهٍٛ

ٛش يٍ انفعبنٛبد ٔيشكز انجحٕس، ٔيشكز انهغبد، ٔلضى خذيبد انزشعًخ االحزشافٛخ؛ ٔٚمٕو ثزُظٛى عذد كج

 .انذٔنٛخ ٔانًحهٛخ عهٗ يذاس انعبو، ُٔٚضًح نعبيخ انغًٕٓس ثحضٕس انكضٛش يُٓب
www.tii.qa 

 

 (HBKU)خليفت  بن حمد نبذة عن جامعت

انغبيعبد انجحضٛخ رعزجش عبيعخ حًذ ثٍ خهٛفخ، انعضٕ فٙ يإصضخ لطش نهزشثٛخ ٔانعهٕو ٔرًُٛخ انًغزًع، ئحذٖ 

ٔرضعٗ انغبيعخ يٍ يٕلعٓب . انصبعذح انزٙ رعزًذ عهٗ انزعبٌٔ انفشٚذ ثُٛٓب ٔثٍٛ انششكبء انذٔنٍٛٛ ٔانًحهٍٛٛ

فٙ انًذُٚخ انزعهًٛٛخ ئنٗ رٕفٛش فشص ال يضٛم نٓب فٙ يغبل انًُح انذساصٛخ ٔانزذسٚش ٔاالكزشبف ٔانزعّهى 

 .ح انزخصصبدنغًٛع طالثٓب عجش يغًٕعخ يٍ انجشايظ يزعذد

ٔرزضًٍ لبئًخ ششكبء عبيعخ حًذ ثٍ خهٛفخ كاًل يٍ عبيعخ فشعُٛٛب كٕيُٕنش فٙ لطش، ٔكهٛخ طت ٔاٚم 

كٕسَٛم فٙ لطش، ٔعبيعخ ركضبس ئ٘ أَذ أو فٙ لطش، ٔعبيعخ كبسَٛغٙ يٛهٌٕ فٙ لطش، ٔعبيعخ 

 نذساصبد انعهٛب نإلداسحَٕسصٕصزشٌ فٙ لطش، ٔعبيعخ ا كهٛخ انشإٌٔ انذٔنٛخ فٙ لطش، ٔعبيعخ – عٕسعزبٌٔ

HEC Paris  لطش -فٙ لطش، ٔكهٛخ نُذٌ انغبيعٛخ. 
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