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 للنشر الفوري 
 صباحا بتوقيت غرينتش 8الثالثاء الساعة 

 

 قنية العمياتكميات البمركز التفوق  لمؤسسة راند فيمكتب جديد 

 

ومعالي   سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البمدية والتخطيط بعجمانبحضور 
الشيخ نييان بن مبارك ال نييان، وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيس كميات التقنية 

، السيد جيمس تومسن والدكتور طيب RANDالرئيس التنفيذي لمؤسسة  الرئيس و  العميا
في المجمع التقني لمركز التفوق  مكتبا لمؤسسة راند افتتح  كمالي، مدير كميات التقنية العميا

وتأتي ىذه الخطوة استكمااًل لمجيود االستراتيجية  .لألبحاث التطبيقية والتدريب، بحضور 
مية والدراسات التحميمية لصّناع القرار تقديم خدمات البحوث العمفي  راندمؤسسة التي تبذليا 

 .    في منطقة الشرق األوسط
 

في أبو ظبي  تبنا الجديدمكيوفر سوف : "، صّرح السيد تومسون قائلً  تعميقًا عمى ىذا الحدث
خدمة القضايا لمحمل  088وباحث  088والكفاءات العالية لقرابة  مجموعة من الخبرات
نعرب عن بالغ سعادتنا بتوسيع انتشار " :وأضاف قائلً " اراتدولة اإلموالمواضيع التي تيّم 

  .  "المؤسسة حول العالم وتعزيز حضورىا في المنطقة
  

وكانت مؤسسة راند قد أبرمت في فبراير الماضي مذكرة تفاىم مع مركز التفوق لألبحاث 
في  في أبو ظبي لمساعدة المؤسسة عمى توسيع انتشارىا( سيرت)التطبيقية والتدريب 

اإلمارات دولة في  وشتى قطاعات األعمالمحكومات المباشرة بتقديم الدعم لاإلمارات و 
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مذكرة تحت التم توقيع و . معالجة مجموعة واسعة من المسائل عمى مستوى السياساتل
، ، وزير التعميم العالي والبحث العممي الشيخ نييان مبارك آل نييان لمعاليالرعاية الكريمة 
 . كميات التقنية العميا رئيسرة مركز التفوق لألبحاث التطبيقية والتدريب و رئيس مجمس إدا

     
المجمع التقني لمركز التفوق لألبحاث التطبيقية  حفل تدشين لممكتب الجديد فياقيم و 

حضر الحفل حشد من الشخصيات . بشارع المرور في أبو ظبيCERT  والتدريب، 
نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة  ، تيم السيد مايكل ريتشوالفعاليات من كل الطرفين في مقّدم

   .   مؤسسة راند –نائب مدير قسم التربية  ، حنين سالم والدكتورة ، راند

عّبر سعادة الدكتور طيب كمالي، مدير كميات التقنية العميا، الرئيس التنفيذي من جانبو 

في المجمع التقني لمركز التفوق، وأكد أن  RANDلمركز التفوق، عن سروره لوجود مؤسسة 

ستمّكنيا من مساعدة المؤسسات العامة  RANDالخبرة الواسعة التي تتميز بيا مؤسسة 

بالدولة في تطوير سياساتيا العامة في جميع القطاعات الحيوية التي تحقق التنمية 

  .االقتصادية واالزدىار لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن من راند لمعمل بالخطوة الجديدة وبأىمية حضور الباحثي السيد ريتش نّوه،  طارفي ىذا اإل

إن افتتاح مكتبنا في أبو ظبي سيفسح أمامنا المجال لمعمل مع مركز " في المنطقة قائلً 

أكثر فعالية والخروج بنياية المطاف بدراسات تحميمية وتوصيات استراتيجية ل بشك التفوق

تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة راند ىي مؤسسة    . "وجوعمى أفضل تخدم مصمحة اإلمارات 

تعمل عمى تعزيز السياسات االستراتيجية وصناعة القرارات من خلل األبحاث  ربحيةغير 



العممية والدراسات التحميمية ويتمحور اىتمام المؤسسة حول العديد من القضايا الميمة مثل 

  . نونية والتجارية والبيئية وغيرىان الدولية والمسائل القاالصحة والتعميم واألمن القومي والشؤو 

في أمريكا الشمالية تشمل مقّرىا الرئيسي في مدينة سانتا مونيكا بوالية  مؤسسة راند مقار
في كل من مدينة  قارىافضًل عن م ،كمية باردي راند لمدراسات العمياو  ،كاليفورنيا األمريكية

مدينة بوسطن بوالية و  ،نسمفانيابمدينة بيترسبرغ بوالية و  ،أرلينغتون بوالية فرجينيا
في حين أن معيد  .ا مكتب تمثيمي في العاصمة المكسيكية مكسيكويكما لدي ،ماساشوستس

راند لسياسات دول الخميج التابع لممؤسسة يمتمك مكاتب في كل من مدينة نيو أورلينز بوالية 
دج يتقع مكاتب راند أوروبا في مدينة كامبر و  .لويزيانا ومدينة جاكسون بوالية ميسيسيبي

صمة اقطر لمسياسات فيقع في الع -معيد راند أّما. البريطانية ومدينة بروكسل البمجيكية
 . القطرية الدوحة

## 
 

مؤسسة راند ىي مؤسسة غير ىادفة لمربح تعمل عمى تعزيز السياسات االستراتيجية وصناعة 
لمتسجيل بخدمة آخر األخبار . الدراسات التحميميةالقرارات من خلل األبحاث العممية و 

:  والمستجدات عن مؤسسة راند عبر البريد اإللكتروني يرجى زيارة العنوان التالي
http://www.rand.org/publications/email.html 

 
 راند ىي علمة تجارية مسّجمة 
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