
	

 غدال رواد اقتصادخریجو إدارة األعمال بمؤسسة قطر.. 

 ةإدارة األعمال في الجامعات الشریكة لمؤسسة قطر مسیربرامج یتابع خریجو  :2018مایو  1الدوحة، قطر، 
حیث یضعون مھاراتھم وقدراتھم القیادیة في خدمة ، والمؤسسات من أھم الشركات مجموعةمھنیة ناجحة في 

 وإحداث التأثیر المطلوب في قطر وخارجھا. ،من أجل المساھمة في التنمیة المستدامةاالقتصاد المحلي، 

جامعة كارنیجي  منشھادة بكالوریوس إدارة األعمال ن ناال اأنطوني لو وشھریار نایر، اللذكٌل من  وشارك
ألنطوني  وسبق. 2018 لعام  ، في عبور بوابة المستقبل خالل حفل تكریم طالب مؤسسة قطرمیلون في قطر

مسابقة اإلقلیمیة لتحدي ل دولة قطر في الوشھریار أن كانا جزءاً من فریق مؤلف من خمسة طالب مثّ 
ھذا التحدي  ویتمیزیرلندا خالل الشھر الماضي. التي دارت فعالیاتھا في أو ،CFAمعھد األبحاث التي نظمھا 

، والتباري مع ةالمالی في مجال الشؤونء خبراالمسابقة سنویة دولیة، توفر للطالب فرصة التعلّم من بأنھ 
 أھم البرامج المالیة في العالم. نظرائھم الذي یتابعون دراستھم في

دبلن، أجرى الفریق تحلیًال متعمقًا  االیرلندیةوفي إطار ھذه المسابقة، التي عقدت منافساتھا في العاصمة 
ثم تقدیم بحوثھم حول األسھم إلى إنتاج بحوث وتوصیات شاملة، ومن  من أجل Ooredooمجموعة  ألسھم

   لجنة تحكیم مستقلة من القطاع المالي في قطر.

من منطقة  یبلغ النھائیات في تاریخ ھذه المسابقة فریقكان فریق جامعة كارنیجي میلون في قطر أول و
 ، لیحل في المرتبة الثامنة في نھایة المسابقة. الشرق األوسط

 ،جامعة كارنیجي میلون في قطر، شعرت بالحماس والفخرالتحقت بوفي ھذا الصدد، قال شھریار: "عندما 
كنت أعرف على الدوام بأنني سأتابع دراستي في مجال ما والجامعة المرموقة.  همجتمع ھذ فياً عضولكوني 

حتى تتوفر لي الحقاً فرصة التفكیر بدایة دراسة إدارة األعمال، في ال، فقد قررت ولھذا السببفي عالم المال، 
 في االختصاص النھائي".

وأضاف شھریار: "خالل السنوات األربع الماضیة، علمتني جامعة كارنیجي میلون في قطر كیفیة تقدیم 
. وكان بإمكاننا، كفریق واحد، استخدام ھذه المھارات النقاشیة المنتدیاتخالل  ُحسن التدبیرعروض ممیزة و

یرلندا. لقد في أ 300شخص في قطر، ونحو  100من ، حیث عرضنا بحثنا أمام أكثر CFAخالل مسابقة 
جامعة بب برنامج إدارة األعمال ویدرّ ".وعزز بدرجة كبیرة من ثقتنا في أنفسناخبرة رائعة، لنا ذلك  وفّر

المعلومات، واالتصال في عالم  وأنظمةكارنیجي میلون في قطر الطالب في مجاالت عدة، ومنھا المحاسبة، 
ً في مجال مختلف؛ ، واالقتصاد. ویدرس الطالب كذلك یةالمالالشؤون األعمال، و ً ثانویا بغرض اختصاصا

 توسیع معارفھم وثقافتھم العامة، وتعزیز قدرتھم على إیجاد الحلول.

ً في  تمیقول شھریار، الذي أ ً ثانویا لسنوات األربع التي أمضیتھا االقتصاد: "أنا أفخر بامجال كذلك تخصصا
ً بالمسؤولیة بعد ب ً وإحساسا الجامعة ھذه الفترة في جامعة كارنیجي میلون في قطر. لقد بّت أكثر نضوجا



	

مع أساتذة وطالب من شتى أنحاء  التواصلومؤسسة قطر. ویعود الفضل في ذلك إلى التعلیم النوعي وفرصة 
 تعلیمیة متكاملة". تجربة لقد مثّل ذلك كلھ وباختصار،  .العالم

فضالً متابعة دراستھ بعد التخرج، وتحصیل شھادة الماجستیر في الشؤون المالیة، بومن جھتھ، یأمل أنطوني 
 مساعدة طالب مؤسسة قطر مستقبالً في الحصول على التعلیم النوعي الذي نھل منھ في قطر. عن

یقول أنطوني: "لقد وفّرت لي مؤسسة قطر خبرة قلما یحصل علیھا اآلخرون. كما أنھا قدمت بھذا الصدد، و
ً كبیراً. وكخریجین، یتوجب علینا  ً مالیا  تستمرحتى  متابعة ھذه المسیرة،لي، وللعدید من الطالب، دعما

 الیوم".  تقوم بھالعمل الرائع الذي في أداء مؤسسة قطر 

انیة، وقد قدم إلى قطر من الوالیات المتحدة، إلعجابھ الكبیر بالموارد المتاحة وینحدر أنطوني من أصول تایو
التي تزیل العوائق ما بین  ،جامعة كارنیجي میلون في قطربفي المدینة التعلیمیة وبسیاسة "األبواب المفتوحة" 

 . الطالب وأساتذتھم

جامعة كارنیجي میلون ب التي أمضیتھاى : "لم أكن أعرف خالل األشھر األولقائًال  أنطوني وحول ذلك، صّرح
المجال الذي كنت أتحمس لھ، كما أنني لم أكن أدرك أھمیة تراكم المعارف. ومن ثم سنحت لي  في قطر

توفر جامعة كارنیجي والفرصة الستكشاف حصص المحاسبة، التي أثارت اھتمامي بدراسة الشؤون المالیة. 
 CFAللطالب، على غرار المسابقات الدولیة، ومسابقة  المھمة میلون في قطر العدید من الفرص التعلیمیة

 التي تساعدنا كثیراً في وضع المعلومات النظریة موضع التطبیق". البحثیة، 

وقد شارك طالب جامعة كارنیجي میلون في قطر في عدد من المسابقات المحلیة والدولیة ھذا العام، من بینھا 
سنویة لرواد األعمال الشباب تمكنھم من عرض أفكارھم المبتكرة في  مسابقة "بدایة سریعة"، وھي مسابقة

مجال األعمال أمام لجنة تحكیم متخصصة، ومسابقة "الرواد لدراسة الحالة التجاریة"، وھي مسابقة رائدة في 
. كما شارك المتخصصة في تدریس مقررات إدارة األعمال والتجارة مجال األعمال تُجرى بین الكلیات

في مسابقة "جوجل ھاش كود"، وھي مسابقة عالمیة للبرمجة مخصصة للطالب واألخصائیین الطالب 
ساعة یعمل الطالب خاللھا  24المھنیین، باإلضافة إلى مسابقة "ھاكاثون" للبرمجة، وھي فعالیة تستمر لمدة 

  بشكل فردي أو جماعي إلنشاء تطبیق برمجي مبتكر.       

: "ساعدتنا مثل ھذه المسابقات، خالل فترة دراستنا في المدینة التعلیمیة، على واختتم أنطوني تصریحاتھ قائًال 
معرفة السبب المنطقي لدراسة تخصصنا ولماذا ندرس ھذا التخصص بالذات، وھو ما منحنا معارف واسعة 

سنجد  ، كناCFAالمسابقة اإلقلیمیة لتحدي األبحاث التي نظمھا معھد بمجاالت مختلفة. وخالل مشاركتنا في 
لوال معرفة أعضاء الفریق باألدوار الموكلة إلیھم. ولھذا السبب، البحثي حقًا صعوبة في العمل على مشروعنا 

بحث، وإجراء التحلیالت الالزمة، وتقدیم تقدیرات منطقیة عن كل شيء تقریبًا، فقد تمكنّا من العمل مًعا على ال
  مھنیة." بدایة من االقتصاد الجزئي وصوًال إلى التوجھات ال

  - انتھى -



	

 
 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

ؤسسة مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم
، والتنمیة ملتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین التعلیم، والبحوث والعلو

 المجتمعیة. 
بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو الشیخة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

م مدى الحیاة ألفراد المجتمع، بدءاً موزا بنت ناصر تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام مؤسسة قطر التعلیمي الراقي فرص التعلّ 
 من سن الستة أشھر وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.

ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحدیات الوطنیة والعالمیة ا لملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا
تساھم في بناء وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، و

 عالم أفضل.  
 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 

 


