
 
 
 

إختتمت جامعة حمد بن خليفة الوحدة الدراسية الثانية لبرنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة و الموارد 

 بزيارة خاصة من قبل نيكوال هولو
 

تنمية تتمت مؤخرًا جامعة حمد بن خميفة، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم و خإ :4102مايو  20الدوحة، 
نيكوال  قبل منزيارة ب، الماجستير التنفيذي في الطاقة والمواردمن برنامج ض ةالثاني الدراسية الوحدةالمجتمع، 

 لمرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند. ىولو، المبعوث الخاص

 استمرت الوحدة الدراسية التي، في قطر الشريكة لجامعة حمد بن خميفة مأأند  يإ تكساسجامعة ت استضافو 
كممة مميمة تناول فييا قضايا البيئة وتغير المناخ، فضاًل  وألقىالمشاركين أيام، حيث التقى ىولو  01 لمدة

ىولو، الحائز عمى وسام جوقة ويترأس عن مناقشة الحمول الممكنة ليذه القضايا التي تواجو بيئة األرض. 
 فضالً ، 0991في عام كمجموعة بيئية  التي أسسيا الشرف الفرنسي، مؤسسة نيكوال ىولو لمطبيعة والبشرية

 الخضر. –عن حزب أوروبا البيئة كمرشح  2102حو لالنتخابات الرئاسية الفرنسية في عام عن ترش

يوسف  ،التنفيذي الماجستيرالمرشح لبرنامج وفي سياق تعميقو عمى كممة ىولو حول التغير المناخي، قال 
 ىولو فيلسيد شركة توتال قطر: "قدم ا المؤسسية في والعالقات الجابر، رئيس قسم المسؤولية االجتماعية

حت يالتي أتأنا أقدر الفرصة و تغير المناخ وتأثيره عمى العالم.  فييا حولفكر نجديدة لمطريقة التي  اً آفاق كممتو
يذه القضايا وأشمل لأعمق  اً فيم شكمت اخالل الدورة مع زمالئي، وأعتقد أني وآرائيعن أفكاري متعبير للي 

 لتغيير مسار المستقبل". اتخاذىا يمكنالعالمية والتدابير التي 

الثانية، حضر المشاركون محاضرات عن السياسة الجغرافية لممياه والنفط والغاز قدميا  الدراسية الوحدةوخالل 
، والمذين في واشنطن المشاركان الدكتور مارك جيوردانو والدكتور ديفيد بينتر من جامعة جورجتاون ستاذاناأل

في ىذه الوحدة. كما حضر المرشحون أيضًا محاضرات لمجموعة من  حضرا إلى الدوحة خصيصًا لممشاركة
 .م وفرعيا في قطرأجامعة تكساس إيو أند الخبراء في تقنيات الوقود األحفوري من 

الجيات  من مختمفتجارب تعميمية غنية  تقديموباإلضافة إلى المحاضرات، تسعى جامعة حمد بن خميفة إلى 
مع عبد اهلل السميطي، والجمسة التي تم تنظيميا السيد ىولو،  تنسيقيا معالزيارة التي تم ، مثل ذات الصمة



 
 
 

السميطي وتضمنت جمسة المسال.  شحن الغاز الطبيعيب في قطر والمتخصصة  لشركة ناقالت العامالمدير 
 .شاطات اتسمت بطابع تفاعمي وحيويون، نقاشات حول االستراتيجية

عمى التزام جامعة حمد بن خميفة بتوفير فرص تعميمية متعددة التخصصات خارج المنياج الدراسي  وتعميقاً 
 نيالثمانية والعشر  طالبملمنسق برنامج الماجستير التنفيذي: "إنو لشرف كبير  أنتوني ىيافل،المعتمد، قال 
في لغاز الطبيعي المسال ا لشحن مثل عبداهلل السميطي، الذي يدير أكبر شركة متحدثينمع أن يتفاعموا 

في الطالب  ويناقش الصباحرئيس الوزراء في  مع، أو المبعوث الخاص لمرئيس الفرنسي، الذي يتحدث العالم
ضمن تطبيق ما يتعممونو ل فرصةال لمطالب بثمن ويتيحقيمة ال تقدر  برنامجإلى ال ذلك يضيفو . الظييرةفترة 

 ".ةحقيقي عالميةمشاريع 

الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد في جامعة حمد بن خميفة ىو برنامج يضم  برنامج جدير بالذكر أن
الجامعات ثالثة من  شيرًا بدوام جزئي، ويقدم بالتعاون مع  01مكثفة تقام عمى مدار دراسية وحدات 
 .أند أم، وجامعة تكساس إي sHEC Pari جامعة جورجتاون، وجامعة الدراسات العميا لإلدارة :الشريكة

 .2102في فبراير الثانية التي ستبدأ  الدورةويستقبل البرنامج حاليًا طمبات المشاركين الميتمين لمتسجيل في 

محصول عمى المزيد من المعمومات حول برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد، يرجى للمتسجيل أو 
 .  http://www.hbku.edu.qa/ExecutiveMasterE&Rزيارة الموقع اإللكتروني: 

 -انتيى-

 

 (HBKUخليفة ) بن حمد نبذة عن جامعة

تعتبر جامعة حمد بن خميفة، العضو في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، إحدى الجامعات 
تعتمد عمى التعاون الفريد بينيا وبين الشركاء الدوليين والمحميين. وتسعى الجامعة من البحثية الصاعدة التي 

http://www.hbku.edu.qa/ExecutiveMasterE&R


 
 
 

موقعيا في المدينة التعميمية إلى توفير فرص ال مثيل ليا في مجال المنح الدراسية والتدريس واالكتشاف 
 والتعّمم لجميع طالبيا عبر مجموعة من البرامج متعددة التخصصات.

جامعة حمد بن خميفة كاًل من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وكمية طب وايل  وتتضمن قائمة شركاء
كورنيل في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميمون في قطر، وجامعة 

 نورثوسترن في قطر، وجامعة الدراسات العميا لإلدارة كمية الشؤون الدولية في قطر، وجامعة – جورجتاون
is HEC Par قطر -في قطر، وكمية لندن الجامعية. 

 


