
        
 
 

 خبر صحفي

يحصل عمى  خميفة بن حمد جامعة في التنفيذي التعميم برامج مدير هيافيل أنطوان الدكتور
 هوالند فرانسوا السيد الفرنسي الرئيس من االستحقاق الوطني وسام

  – 5102 ،3نوفمبر  الدوحة،

 االستحقاق وسامعمى  خميفة بن حمد جامعة في التنفيذي التعميم برامج مدير ىيافيل أنطوان الدكتورحصل     
 العالقاتفي توطيد تو لمساىم تقديًراوذلك  ىوالند، فرانسوا السيد الفرنسي الرئيس لب  ق   منبرتبة "فارس"  الوطني
 .القطرية -الفرنسية

 2 في أقيم خالل حفلالوسام بتسميم الدكتور ىيافيل  شوفالييو إريك قطردولة  في الفرنسير السفي سعادةقام قد و     
 خميفة، بن حمد جامعة رئيس حسنة، أحمد الدكتور حضوربوذلك ، مركز الطالب بجامعة حمد بن خميفة في نوفمبر

 .ءزمالالو  ءصدقااألو ومجموعة من األقارب 

 موقدّ ت   يذال والموارد الطاقة في مبتكرال التنفيذي ماجستيرال تطوير برنامج ةيمسؤولىيافيل  الدكتورويتوّلى      
الدراسات  س لجامعةالمؤس   األكاديمي عميدمنصب ال سابًقاشغل وكان قد جامعة حمد بن خميفة، واإلشراف عميو، 

 جامعة عميديشغل منصب الدكتور ىيافيل كان  قطردولة  إلىمجيئو  قبلو . طرفي ق HEC Paris العميا لإلدارة
 .فرنسا وطنو في HEC Paris الدراسات العميا لإلدارة

 دوًرالعب الدكتور ىيافيل  ،والتمويل الطاقة فيجنرال  سوسيتيو - ديمويترئاسة برنامج  يشغلأستاذ  أولوبصفتو      
تخصص األعمال "ماجستير التنفيذي في إدارة ال، و "مكربونالحّساس لاالقتصاد  في لطاقةا"تطوير شيادة  فيىاًما 
 دكتوراهشيادة ال عمى حاصلىيافيل  لدكتوراوي شار إلى أن . HEC Parisالدراسات العميا لإلدارة في جامعة " الطاقة

 .ورليانأ جامعةو  HEC Parisجامعة الدراسات العميا لإلدارة  من المالي االقتصاد في

 فيىيافيل  الدكتور مياقدّ  التي الكبيرة المساىمةعن  الجائزة ميتسم حفلخالل  الفرنسي السفير تحّدث سعادةو      
طويل األمد في مجال اللتزامو و  لجيوده ىذا الوسام يعتبر تقديراً -: "قائالً  وفرنسا قطر بين األكاديمي التعاون تعزيز



        
 
 

يعتبر الدكتور ىيافيل شخصية بارزة في الصداقة بين قطر و فرنسا منذ ان كان العميد المؤسس  ،التعميم والبحوث
 ". ٢١٠٢عام باريس في قطر  -لجامعة أتش إي سي

 كونأ أنجًدا يسعدني و  ،ةالطريقاالمتنان لتكريمي بيذه الفخر و "أشعر بىيافيل:  الدكتور قال الجائزة، عمى اوتعميقً      
 قطر. دولة تطوير في لممساعدة التعميمتوظيف  فيفاعل  دور لعب عمى اقادرً 

 ةمتعددال ماجستيرال لدرجة جديد مفيوم وتطوير ،خميفة بن حمد لجامعة رالمبك   النمودعم  فيكانت مشاركتي و      
 مغامرةفي قطر  HEC Parisتأسيس جامعة الدراسات العميا لإلدارة  بعد الطاقة، عمى تركزالتي  التخصصات

 ىنا".سوى ممكًنا حدوثيا ن ما لم يكربّ استثنائية 

، حيث ديغول شارل الفرنسي الرئيس عيد في ،3691 عاممرة ألول قد أ طم ق  الوطني االستحقاق وسام وكان      
تيم جنسي أويم جنس عن النظر بغض المتميزين األفرادكّرم ت  التي   الجوائز من العديد كان  م ىذه الجائزة المرموقة تحمّ 
 تيم.خمفي أو

 وضعوالذي  ،والموارد الطاقة في التنفيذي الماجستيربااللتحاق ببرنامج  الميتمينواعدين ال لطالبعمى اوينبغي     
فعالية اليوم  زيارة أو، التفاصيل نلمحصول عمى مزيد م hbku.edu.qaزيارة الموقع اإللكتروني  ىيافيل الدكتور
 نوفمبر. 31يوم  الطالب مركزحمد بن خميفة في في جامعة المفتوح 

 -انتهى-

 

 


