
     

 خبر صحفي

تطوير االستراتيجيات مع طالب مجال مدير عام شركة ناقالت يشارك خبرته في 
 جامعة حمد بن خميفة

جامعة حمد بن خميفة  مناستضاف برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد  :6102، نوفمبر 9الدوحة،
 معارفو وخبراتو في قطاع الطاقة في قطرحيث شارك السميطي  الميندس عبداهلل السميطي، مدير عام شركة ناقالت

قدم لمطالب أفكارًا كما ودخل في حوار تفاعمي مع الحضور حول التحديات الحالية في السوق،  مع طالب البرنامج،
 يجية شركة الشحن المدرجة في بورصة قطر.قيمة حول األعمال التشغيمية واسترات

مع لمغاية حوار تفاعمي في : "التنفيذي في جامعة حمد بن خميفة التعميممدير برامج وقال الدكتور أنطوان ىيافيل، 
مع كيف تم تطوير استراتيجية الشركة وتطبيقيا  ،مدير عام شركة ناقالت ،الطالب، أوضح الميندس عبداهلل السميطي

وكيف تمكنت شركة ناقالت في جذب استثمارات كبيرة من قبل مستثمرين جدد، ف ساىمت جاذبية السوق ، وكيالوقت
من حشد قوتيا لالستفادة بالشكل األمثل من ظروف السوق الصعبة والتنويع من خالل الدخول في أنشطة ذات قيمة 

 مضافة".

إدارة العمميات  مقرراضيع المطروحة في وأضاف أنطوان ىيافيل: "شكمت ىذه الجمسة مثااًل واضحًا عمى المو 
حيث حظي طالب واالستراتيجيات ضمن برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد من جامعة حمد بن خميفة، 

يجاد حمول معاصرة إلالجامعة بفرصة التعرف بشكل مباشر عمى كيفية تطبيق المواد التي يدرسونيا في الصفوف 
 ".لعالما تواجولمتحديات التي 

يدمج ، HEC Parisجامعة الدراسات العميا لإلدارة و ، مأند أوجامعة تكساس إي  ،وبالشراكة مع جامعة جورجتاون
برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد بين التخصصات الجيوسياسية والسياسة العامة والتكنولوجيا والتمويل 

 واإلدارة.



     

أثنى الميندس السميطي عمى ، و الطالب بمعمومات قيمة حول توجيات السوق الحاليةوقد زودت الجمسة الحوارية 
 بأن فخورة "ناقالتالتزام جامعة حمد بن خميفة بالبحوث المبتكرة والمناىج التعميمية متعددة التخصصات، وقال: 

ننا التوالي عمى الثاني لمعام المرموق البرنامج تشارك بيذا  من المستدامة العاممة القوى تطوير في بقوة ممتزمون وا 
 الوطنية الرؤية تحقيق نحو القادة من القادم الجيل إليام عمى قادرة تكون أن ونأمل االستراتيجية، الدورات ىذه خالل

0202". 

لممعرفة التي موردًا وطنيًا ومن خالل التعاون مع شركاء محميين ودوليين، تسعى جامعة حمد بن خميفة ألن تكون 
 الدراسات العمياتخدم الحكومة وقطاع األعمال والمجتمع في قطر. وتقدم الجامعة حاليًا مجموعة متنوعة من برامج 

، وعموم البيانات، والطاقة المستدامة، والعموم البيولوجية والطبية، والقانون، السيبرانيضمن مجاالت تشمل عموم األمن 
منح تأمين احتياجات قطر والمنطقة من خالل توفير إلى سالمي. وتيدف الجامعة ودراسات الترجمة، والتمويل اإل

القطاعات  في تعميم القادةمكّرسة لجامعة بحثية محمية،  تخصصات فيدراسة مجموعة واسعة من الالطالب الفرصة ل
 االستراتيجية وتعزيز ثقافة التميز الوطني.

 .www.hbku.edu.qaوبرامجيا، يرجى زيارة لمزيد من المعمومات حول جامعة حمد بن خميفة 

 -انتهى-

 :نبذة عن جامعة حمد بن خميفة

المجتمع، جامعة بحثّية ناشئة تقوم عمى التعاون الفريد بينيا  وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد جامعة
وبين شركاء دوليين ومحميين. ومن موقعيا في المدينة التعميمية، تُقّدم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمشيادات 

لعميا، من خالل الكميات التابعة ليا، والتي تضم: كمية العموم واليندسة، وكمية القانون والسياسة الجامعية، وشيادات الدراسات ا
، وكمية الدراسات اإلسالمية، إضافة إلى كمّية العموم اإلنسانية واالجتماعية. كما ُتوّفر العموم الصحية والحيويةالعامة، وكمية 

والمنح الدراسية من خالل معاىدىا البحثية. وُيقّدم مركز التعميم التنفيذي التابع الجامعة فرًصا غير مسبوقة في مجال البحوث 
 .0202ليا برامج مصّممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 
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