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شهادات الماجستير 
)36 في المئة(

شهادات البكالوريوس 
)10 في المئة(

الفنون واآلداب )3 في المئة(
العلوم السلوكية )7 في المئة(

األعمال والقانون )5 في المئة(

العلوم الحوسبية )6 في المئة(

االقتصاد )11 في المئة(

الهندسة )9 في المئة(

العالقات الدولية )9 في المئة(
علوم الحياة )7 في المئة(

الرياضيات، بحوث العمليات، وِعلم 
اإلحصاء )7 في المئة(

العلوم الفيزيائية )6 في المئة(

تحليل السياسات )11 في المئة(

العلوم السياسية )7 في المئة(

العلوم االجتماعية )11 في المئة(

غير ذلك )أقل من 1 في المئة(

54%75
العديد من أعضاء كادرنا متعددو اللغات. تشمل اللغات التي 
يتحدثونها العربية، والصينية، والفارسية، والفرنسية، واأللمانية، 

واليابانية، والكورية، والروسية، واإلسبانية.

إّن ما ينوف على النصف من أعضاء كادر األبحاث لدينا، 
والذين يداني عددهم 1,200 شخص يحملون شهادًة أو أكثر 

في الدكتوراه، في مجموعٍة من االختصاصات.

لغةيحملون شهادات الدكتوراه

1,950 50
تجذب مؤسسة RAND أرقى المواهب بما 

يزيد على ثماٍن وأربعين أمة.
يتميز موظفونا بخبراتهم المتنوعة ويمثلون ثقافات عديدة 

ويغنون فريق عملهم بخبراتهم العلمية والمهنية.

الكادر/موظفونابلدًا

9
تشمل مواقع مؤسسة RAND في أمريكا الشمالية سانتا مونيكا، في كاليفورنيا، حيث يقع مقرها الرئيسّي وكلية Pardee RAND للدراسات العليا؛ 

 RAND Gulf( لدول الخليج األمريكي RAND وآرلينغتون، في فرجينيا؛ وبيتسبورغ، في بنسلفانيا؛ وبوسطن، في ماساتشوستس. يقع معهد سياسات
States Policy Institute( في نيو أورليانز، لويزيانا. يقع أحدث مكاتبنا في منطقة خليج سان فرانسيسكو )San Francisco Bay Area(. تقع 

.)Canberra( في كانبيرا RAND Australia في كمبريدج، المملكة المتحدة، وبروكسيل، بلجيكا. تقع مؤسسة RAND Europe مؤسسة

مواقع

باألرقام، 2018

شهادات 
الدكتوراه، 

ويشمل ذلك 
الطب والقانون 
)54 في المئة(

المواهب البحثية



جمع التبرعات )1 في المئة(

المنشآت )8 في المئة(

األبحاث والدراسات
 )76 في المئة(

مكتب وزير الدفاع األمريكّي وغيره من وكاالت األمن القومّي  
)61.8 مليون دوالر أمريكّي(

القوى الجوية التابعة للواليات المتحدة 
)49.3 مليون دوالر أمريكّي(

الجيش األمريكّي
)40.5 مليون دوالر 

أمريكّي(

وزارة الصحة 
والخدمات اإلنسانية 
األمريكية والوكاالت 
ذات الصلة )68.9 
مليون دوالر أمريكّي(

وزارة األمن الداخلّي األمريكية )46.2 مليون دوالر أمريكّي(

مساهماٌت خيرية )10.9 مليون دوالر أمريكّي(

وكاالٌت فيدراليٌة أخرى )15.4 مليون دوالر أمريكّي(
وكاالٌت تابعٌة لواليات وحكومات محلية )5.2 مليون دوالر أمريكّي(

وكاالٌت حكوميٌة غير أمريكية، ومنظماٌت دوليٌة غير حكومية 
)16.2 مليون دوالر أمريكّي(

منظماٌت غير ربحيٍة أخرى )5.1 مليون دوالر أمريكّي(

غير ذلك )2.3 مليون دوالر أمريكّي(

جامعات )0.8 مليون دوالر أمريكّي(

مؤسسات )18.9 مليون دوالر أمريكّي(

تنزيٍل من اإلنترنت

690 385
تساعد الهبات من الجهات المانحة مؤسسة RAND على تقديم حلوٍل 

تستند إلى الوقائع، وتكون قابلًة للتنفيذ، وتقوم على التحليل الدقيق. تساعد 
الهبات على تمويل كادرنا، وأفكارنا، ومراكز التميز لدينا، ونشاطات 

التوعية التي نقوم بها.

لقد أنجزنا أعمااًل ألكثر من 385 عمياًل ومانحًا، يشملون وكاالٍت 
حكومية، ومنظماٍت دولية، ومؤسسات.

جهًة مانحةمن العمالء والمانحين

875
توفر مؤسسة RAND من خالل أكثر من 1,780 مشروع )تشمل قرابة 

685 مشروعًا جديدًا(، خدماٍت بحثية، وتحليالٍت منهجية، وتفكيرًا ابتكاريًا 
لمجموعٍة عالميٍة من العمالء.

في العام الماضي، َأَضفنا ما يداني 500 منشور لمؤسسة RAND، وما يداني 
375 مقالة في دورية علمية )مجلة( إلى مكتبتنا الرقمية المتنامية — والتي 
تشمل 24,000 وفي ازدياد — من الدراسات، المدونات الصوتية، ومقاطع 

الفيديو، وتعليقات حيث يمكن قراءتها وتنزيلها عبر الموقع اإللكتروني التالي: 
www.rand.org

مشروعًا جديدًامنشورًا

يمكن العثور على نسخٍة كاملٍة من الكشوف المالية لمؤسسة RAND على الموقع 
                www.rand.org/about/financial_statements : اإللكتروني التالي

أكثر من 170 ألف 5.4 مليون

أكثر من 685

)Twitter( متابع على تويتر

اإليرادات والنفقات

تطوير الكادر، وتكنولوجيا المعلومات، 
وشؤوٌن إداريٌة أخرى

)15 في المئة(

345 مليون دوالر أمريكّي من اإليرادات
RAND العام المالي 2018، صافي التعاقد من الباطن واألبحاث التي تبادر بها مؤسسة

القطاع الخاص )3.3 مليون دوالر أمريكّي(

http://www.rand.org
http://www.rand.org/about/financial_statements


،)Winfield A. Boerckel( الرجاء االتصال بوينفيلد أ. بورُكل ،RAND للحصول على مزيٍد من المعلومات حول مؤسسة
boerckel@rand.org :نائب الرئيس للشؤون الخارجية على العنوان اإللكترونّي التالي

المجاالت البحثية

األطفال، والعائالت، والمجتمعات | علوم الفضاء اإللكترونّي والبيانات | التربية ومحو أمية القراءة | الطاقة والبيئة | الصحة
والرعاية الصحية، والشيخوخة | األمن الداخلّي والسالمة العامة | البنية التحتية والنقل | الشؤون الدولية | القانون واألعمال

األمن القومّي واإلرهاب | العلم والتكنولوجيا | العمال ومكان العمل

www.rand.org

المهمة < مؤسسة RAND هي منظمٌة غير ربحية، تساعد على تطوير السياسات العامة وتحسين عملية صنع القرارات من خالل أبحاثها ودراساتها.
المنظمة < تَُنفَُّذ األبحاث في ثالث وحداٍت تعالج قضايا السياسات االجتماعية واالقتصادية؛ وأربعة مراكَز للبحوث والتطوير تعمل بتمويٍل فيدرالّي

)federally funded research and development centers [FFRDCs](، وُتَركِّز على األمن القومّي األمريكّي، ومن ِقَبل أساتذٍة وتالميَذ في كلية 
 ،RAND ؛ وفي أحدث فرٍع لمؤسسةRAND وهي مؤسسٌة أوروبيٌة معَتَمَدٌة تابعٌة لمؤسسة ،RAND Europe للدراسات العليا؛ وفي مؤسسة Pardee RAND

.RAND Australia وهو مؤسسة

عن كلية Pardee RAND للدراسات العليا < َتَخرَّج أكثر من 400 خّريج من كلّية Pardee RAND  للدراسات العليا خالل مسيرتها التي
تمتّد على 50 عامًا تقريبًا، بعد أن اكتسبوا مهاراٍت نظرّيًة وتطبيقّيًة ُتَمكِّنهم من معالجة قضايا صعبة من حول العالم. ُتعتبر ِمَهن الخّريجين عابرًة للحدود 

واالختصاصات في كّل القطاعات، العام، والخاص، واألكاديمي، وغير الربحّي. واألمر األكثر أهمّيًة رّبما هو أّن خرّيجينا يحدثون فرقًا ويغّيرون العاَلم. لمزيٍد 
                                                                . www.prgs.edu :من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

التمويل < إّن أبحاثنا مدعومٌة من ِقَبل مجموعٍة عالميٍة من العمالء تشمل وكاالٍت حكومية، ومؤسسات، وغيرها من الجهات غير الربحية. إضافًة إلى ذلك،
إّن برنامج مشاريع RAND Ventures program( RAND( الخاص بنا يعتمد على الهبات الخيرية من أجل دعم الكادر الذي يطمح إلى السعي وراء 
األفكار الرؤيوية؛ ومعالجة المشاكل الحرجة التي ثمة قصوٌر في بحثها؛ وتشكيل المناقشات الناشئة في السياسات؛ وتصميم مقارباٍت ابتكاريٍة من أجل حل 

المشاكل المعقَّدة في السياسات.

أسئلٌة متكررة
هل كلمة RAND اختصار؟ كلمة RAND هي اختصار لكلمتي البحث والتطوير باللغة اإلنجليزّية. تصدر اليوم مؤسسة RAND ما يزيد عن 1,000

بحث في العام، في حين ُيَطبِّق باحثو مؤسسة RAND وأساتذة كلّية Pardee RAND للدراسات العليا وطاّلبها تكنولوجّيات جديدًة وناشئًة من أجل دراسة 
مشاكل السياسات وابتكار حلول مستحدثة للسياسات.

ما هي مراكز البحوث والتطوير التي تعمل بتمويٍل فيدرالّي )FFRDCs(؟ يشير المقتطع الهجائّي FFRDCs — أو مراكز البحوث
والتطوير التي تعمل بتمويٍل فيدرالّي — إلى كياناٌت مستقلٌة غير ربحيٍة تساعد الحكومة األمريكية عن طريق البحث العلمّي، والتحليل، والتطوير. إّن ثالثًة 

من مراكز البحوث والتطوير التي تعمل بتمويٍل فيدرالّي، والتابعة لمؤسسة RAND — وهي مركز RAND Arroyo، ومعهد أبحاث RAND للدفاع الوطنّي 
)RAND National Defense Research Institute(، ومشروع RAND للقوى الجوية )RAND Project AIR FORCE( — ترعاها وزارة الدفاع 
 Homeland Security Operational( ؛ أما الرابع — مركز التحليل العملياتّي لشؤون األمن الداخلّي)U.S. Department of Defense( األمريكية

.)U.S. Department of Homeland Security( فترعاه وزارة األمن الداخلّي األمريكية — )Analysis Center

متى تم تأسيس مؤسسة RAND؟ بدأت مؤسسة RAND عام 1946 على هيئة مشروٍع بحثيٍّ )مشروع RAND [RAND Project]( تدعمه جهة
 Douglas Aircraft( تم تطوير المشروع في شركة دوغالس للطائرات .)U.S. Army Air Forces( واحدة، وهي القوى الجوية التابعة للجيش األمريكّي

لم، بإحراز حاالت التقدم في المعرفة التي كان قد تم استخدام علماء  Company( في سانتا مونيكا، في كاليفورنيا؛ كان الغرض منه أن يستمر، في أوقات السِّ
األبحاث من المدنيين من أجل تطويرها أثناء الحرب العالمية الثانية )WWII(. في عام 1948، وبدعٍم من مؤسسة فورد )Ford Foundation(، أصبحت 

RAND منظمًة مستقلًة غير ربحية. خالل الستينات، تطورت أجندة مؤسسة RAND البحثية بحيث تضمنت مجاالت مواضيَع متنوعًة مثل الفضاء؛ والشؤون 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛ ودور الحكومة في عملية حل المشاكل في المجال االقتصادّي واالجتماعّي.
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