
 بهدف تعزيز ريادة االعمال في قطر

طالب جامعة ستندن  يستضيف مجموعة من  –مركز الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط 

 قطر في دورة لريادة األعمال في والية شيكاغو

ة تدريبيدورة مركز الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط  نظم: 2016سبتمبر  26 ،قطر -الدوحة
 جزء وتعتبر هذه الدورة قطر.  - لمجموعة من طالب جامعة ستندن ،شيكاغو -جامعة دي بول جديدة في مقر 

دور  مفهوموتعزيز تطوير  بهدفبول  بالتعاون مع جامعة دي 2014تم اطالقه عام والذي  نشاط المركز من
 . ريادة األعمال في قطر ومنطقة الشرق األوسط

إدارة  تخصص –من جامعة ستندن قطر  طالبثمانية ، سبوعينلمدة أ استمرتالتي وقد شارك بالدورة 
طبيعة نظام ريادة األعمال في على تعرفوا، حيث السياحة وإدارة الضيافة الدولية وإدارة األعمال الدولية

 كبيرة منالمكانات األفكار التجارية ذات اإلتنمية وتطوير لساليب األبعض  يضا من تعلموتمكنوا أ شيكاغو
 رجال االعمال في كباربعض كلية دي بول ورواد أعمال مرموقين باالضافة الى  اعضاء خالل لقاءات مع

 شيكاغو.  والية

ي فساهم مر الذي األفي شيكاغو،  ةريادة األعمال المتطوربيئة على طالع باإلالطالب اثناء زيارتهم  قامو
 ونجاحها المشاريعالالزمة لتأسيس ساسية لعوامل األبا إداراكهمعمال وتوسيع تنمية وتعزيز معرفتهم بعالم األ

على عدد من المواضيع الحيوية كلية دي بول اعضاء  مع الطالب عملوقد نموذج عمل مستدام. تكون ل
محاسبة، اإلدارة المالية، التسويق، الموارد البشرية، الالعمل، خطة متعلقة بريادة األعمال، منها: تطوير ال

ام قعمال. كما بإدارة األ غيرها من المواد المرتبطةوالمبيعات، العالقات مع العمالء، التكنولوجيا، القيادة، 
خريجي جامعة دي بول وفي شيكاغو،  عمالعدد من قيادي األأعمال، وقابلوا حاضنات الطالب بزيارة 

 من إداري كلية دي بول المرموقة. نصائح وا عدة ، وأخذالبارزين

سس واألبالمعرفة  عمالخوض تجربة ريادة األفي تأهيل الشباب الراغبين  لهدف األساسي من هذا البرنامج هوا
كرة عمل فوفي نهاية الدورة، تمكن كل طالب من تقديم . لتجاوز التحديات ستعدادتم اإلعلى أ ليكونوا الالزمة
ساتذة المشرفين حول الطرق األومناقشتها مع ، لألعمال د. راي وتنغتندريهاوس  أمام عميد كلية جديدة

   إلتمام البرنامج.إلى واقع. وقد حاز الطالب على شهادات تقديرية  هاتحويلالمناسبة إلنجاح هذه االفكار و

 ورئيس مجلس إدارة مركز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذيسعادة وبهذه المناسبة قال 
يسرني أن أرى النجاح الذي حققه المركز خالل السنوات الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط: "

اع نسبة ارتف ارى . وإنه لمن الفخر أنالتي حرص على تقديمها المميزة مختلف البرامج عبرالقليلة الماضية 
 .روح المبادرة العالية التي يتمتع بها شبابناقبال على هذه البرامج، االمر الذي يعكس اإل

 اكتشاف احتياجات السوقباالضافة الى  ةايجاد امكانيات وفرص جديداإلبتكار، حول ريادة األعمال  تتمحور
في ريادة  جاحلنلتحقيق ا، ولكن. اقتصادناإثراء في سس هامة أجميع هذه العوامل تعتبر و ،تهايتلبيتم التي لم 
ى وهو االمر الذي نسعإدارة األعمال، في  الالزمة والمعرفة مهاراتالب يتمتعلى المرء ان يجب ع، االعمال

 ةالمطلوب معرفةوتسليحهم بالمهارات وال هموإرشاد همتعليممن خالل  ،المستقبليين لرواد االعمالعطاءه إ
 ." بإذن هللا تعالى للمشاركة في تطور اقتصادناقهم اوتشجيعهم لتوسيع أف

في الشرق األوسط في جامعة دي مركز الشيخ فيصل لريادة األعمال  دكتورة ماندي تيرك، رئيسال أضافةو 
 ،طرق بعدة منها استفادوا فقد .نوعها من وفريدة رائعة تجربة شيكاغووالية ل الطالب زيارة كانت لقد" :بول



 خالل من األعمال لريادة الطالب شغف ظهروقد . المهني رهممسافي  النجاح لتحقيق يجابيةوتعتبر خطوة إ
 طالبال إبداع بمدىذة جامعة ديبول اتاس أُبهرت نوعها، من فريدة ومتوسطة صغيرة لمشاريع أفكارهم مشاركة
وهو الهدف الذي  . الالزمة المعرفة والمهارات لديهم توفرتفي حال  واقع إلى أفكارهم تحويل على وقدرتهم

 باألدوات بابناشلفة التي تزود تالمختقديم البرامج عبر  األعمال، لريادة فيصل الشيخ مركز فينسعى لتحقيقه 
  ."المستقبل في المرموقين األعمال رواد من ليصبحوا الضرورية

تشجيع  لحوالتي تتبلورأهدافه تحقيق إن مركز الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط ملتزم في 
ة في للمشاريع الصغيرة والمتوسطك طلب متزايد لوالغرب. هناما بين قطر والتبادل الثقافي نتقال المعرفة إ

د رواد تزويإلى يسعى المركز من خالل هذا البرنامج و ، قتصادي والتنمويألهميتها في دعم النمو اإل المنطقة
  إلى واقع ناجح.   هاوتحويلفكارهم أتي ستساعدهم في تحقيق ال دوات والمعرفة الالزمةاألعمال باأل

 _____________________________انتهى___________________________

 معلومات للمحررين:

 :مركز الشيخ فيصل لريادة االعمال في الشرق االوسط، جامعة ديبول حول

 القابضة، اون ما بين شركة الفيصلعت، ب2014في عام  مركز الشيخ فيصل لريادة االعمال في الشرق االوسط، جامعة ديبولس يلقد تم تأس
إحدى الشركات الرائدة في قطر، والتي يرأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني منِصَبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة بها، 

 يهدف "مركز الشيخ فيصل لريادة االعمال في الشرق األوسطوالجامعات الخاصة في الواليات المتحدة.  ىوجامعة ديبول، إحدى كبر
فة ريادة وتطوير األعمال في قطر ومنطقة الشرق األوسط عامة  وتحفيز انتقال المعرفة بما يوطد نجاح األعمال في البالد. وفي توطيد ثقال

 .نشر روح ريادة األعمال بما يعزز وتيرة تطور قطر فيظام تعليم متميز سيساهم المركز ظل اقتصاد مزدهر ون

 :القابضة الفيصل شركة حول

 سعادةل ملكيَّتها وتعود قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّست التي القابضة الفيصل شركة ُتعد  
 مختلفة قطاعات امتداد على معها والمتحالفة لها التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل تعمل .ثاني آل قاسم بن فيصل الشيخ
 الشركات أكبر إحدى ق،.م.ش أعمال شركة في الرئيسي المساهم هي القابضة الفيصل .تاوالخدم والتعليم والنقل والضيافة العقارات تشمل

 وشمال األوسط الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة المتنوعة استثماراتها على عالوة قطر، بدولة نموا   وأسرعها التجارية األنشطة متنوعة
   .والواليات المتحدة اأفريقي

 :ديبول جامعة حول

، تحتل  جامعة ديبول المركز الحادي عشر كأكبر جامعة خاصة غير ربحية في اميركا وهي تعتبر ايضا أكبر جامعة 1898تأسست في عام 
كثر ية لمدينة شيكاغو منذ ابالنواحي الثقافية، المدنية، والمهن تولي الجامعة وطالبها اهتمام خاصخاصة غير ربحية في الغرب األوسط. و

كليات ومدارس وهي: كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، كلية دريهاوس لألعمال، كلية االتصاالت،  10عام. جامعة ديبول لديها 100من 
سيقى، ومدرسة رسة للموكلية التربية، كلية القانون، كلية تقنية المعلومات واإلعالم الرقمي، كلية العلوم والصحة، مدرسة للتعليم الجديد، مد

حسب موقع  2016على المركزالثاني عشر في الواليات المتحدة في برنامج ريادة االعمال لسنة  جامعة دي بول حصلت وقد المسرح.
 البرينستون ريفيو. 

 االتصال:  يرجى المعلومات، من لمزيد

  :القابضة الفيصل شركة
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