
 

 لامعألا ةرادإل دایسنإ ةیلك نع ةذبن

  دیدعلا عمجت ةیركف ةقتوب مضت ةروطتم ةیمیلعت ةئیب ریفوت ىلع لمعلا يف دایسنإ ةلاسر لثمتت  انتمھم
 ریوطتو دارفألا ةایح يف يباجیإ رییغت ثادحإ فدھب كلذو ،ملاعلا عاقب عیمج نم ةعونتملا تاھاجتالاو تافاقثلا نم
 ءادأ زیزعت ىلع نیرداق داورو ةداق ءانب لجأ نم میلعتلا ماظن ریوطت يف ةمھاسملا ىلإ ةفاضإلاب ،تاسسؤملا
 تاسرامم ىلع ریثأتلاو ةیمیداكألا مولعلا ھیلإ تلصوت ام ثدحأ رشن ىلع دایسنإ لمعت امك ،مھتاعمتجمو مھتاسسؤم
 .تاساردلاو ثاحبألا لالخ نم لامعألا

 1960 ماعلا يف اھنم ىلوألا ةعفدلا جیرخت متو 1957 ملاعلا يف ةیلكلا تسسأت   سیسأتلا خیرات

 اسنرفب ولبیتنوف ةنیدمب ابوروأ يف دایسنإ ةیلك رقم عقی           ةیلكلا تارقم
 ةروفاغنسب ایسآ يف دایسنإ ةیلك رقم عقی   
 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودب يبظ وبأب طسوألا قرشلا يف دایسنإ ةیلك رقم عقی   

 زبوكیج سایردنأ .د   ةرادإلا سلجم سیئر

 دایسنإ ةیلك دیمع ، فوھیم نایلیإ    ةدامعلا

 يذیفنتلا لامعألا ةرادإ ریتسجام جمانرب ،)ةصصختملا جماربلاو ةحوتفملا جماربلا( يذیفنتلا میلعتلل دایسنإ جمانرب جھانملاو جماربلا
 بیردتلاو تاراشتسالا يف يذیفنتلا ریتسجاملاو ،ةیفرصملاو ةیلاملا مولعلا ریتسجام ،لامعألا ةرادإ ریتسجام ،يلودلا
 .ةرادإلا يف هاروتكدلا ةجردو ،رییغتلا ةرادإو

 ةیسنج 116 نمو دلب 174 يف ملاعلا لوحً اجیرخ 56000 نم رثكأ   نیجیرخلا

 ةیسنج 40 نمً اذاتسأ 145  سیردتلا ةئیھ

 ةیمیداكألا ثاحبألا نمضتی :ةفرعملل دایسنإ جمانرب
https://knowledge.insead.edu 

 

 دایسنإ تاسارد رشن
https://cases.insead.edu/publishing 

 
 ،ةیلاملا مولعلا ،ةیلئاعلا تاكرشلاو لامعألا ةدایر ،ةییداصتقالاو ةیسایسلا مولعلا ،رارقلا ذاختا مولع ،ةرادإلاو ةبساحملا  ةیمیداكألا جماربلا

  .ةینقتلاو تایلمعلا ةرادإ ،ةیجیتارتسالا ،يسسؤملا كولسلا ،قیوستلا

 

 يفً اكرتشم 85 يلاوحً ایلاح ھیلإ مضنی ثیح ،ةیلكلا يف ةیثحبلا تایلمعلا دایسنإ نم ةرادإلا يف هاروتكدلا جمانرب ززعی  هاروتكدلا جمانرب
 نم هاروتكدلا ةجرد نولمحی نممً اصخش 170 يلاوح نآلا ىتح جمانربلا نم جرخت دقو ،ایسآو ابوروأب ةیلكلا عورف
 .دایسنإ ةیلك
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 يلاملا يبظ وبأ قوس ةعبرم ،متخلا جرب
 يبظ وبأ – ةیراملا ةریزج
 48049 دیرب قودنص
  91 31 640 50 971+ :فتاھ
  
                        5552 6799 65+  :فتاھ - aileen.huang@insead.edu : غناوھ نیلیآ :يمالعإلا لصاوتلل
  

 

 لامعألا ةرادإ ریتسجام جمانرب   ریتسجاملا جمارب
 ةبسن غلبتو ،ةلود 90 نم نوكرتشملا ردحنی ،ایسآو ابوروأ يف ةیلكلا عورف ىلع عزوتتً ایونس كرتشم فلأ نم رثكأ
 .%33 جمانربلا يف تاكراشملا ءاسنلا

 .2018 يف لامعألا ةرادإ ریتسجام جماربل زمیات لاشننیاف فینصت بسحب ةیناثلا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
 2017 يف لامعألا ةرادإ ریتسجام جمارب نع كیو سنزب جریبمولب فینصت بسحب ىلوألا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
 ،ًادحاوً اماع قرغتسی لامعألا ةرادإل ریتسجام جمانرب لضفأك سروف ةلجم بسحب ةیناثلا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
  .ملاعلا يف ةھباشملا جماربلا عیمجب ةنراقم رامثتسالا ىلع دئاع ىلعأب جمانربلا زیمتیو

 
 لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا جمانرب
 ،طسوألا قرشلاو ایسآو ابوروأ نمض ةثالثلا اھعورف يف لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا جمانرب دایسنإ مدقت
 جمانرب ىلإ ةفاضإلاب  .ةیلودلا لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا جمانرب نمض ماعلا اذھ بلاط 200 يلاوح كراشیو
 قلطناو ،نیصلا يف اوھغنیشت ةعماجو دایسنإ ةیلك ھمدقت يذلاو "ةجودزم ةجرد" لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا

 ً.ایونسً اكرتشم 40 بطقتسیو 2007 ماع
 

 ةیلاملا مولعلا يف يذیفنتلا ریتسجاملا
 مضی .)ابوروأب ةیلكلا رقم يف سماخلاو ایسآب دایسنإ ةیلك رقم يف اھنم 4 سردی( ًارھش 20 دادتما ىلع جھانم 5 لمشی
 ً.ایونسً اكرتشم 30 جمانربلا

 
 رییغتلا لجأ نم بیردتلاو تاراشتسالا يف يذیفنتلا ریتسجاملا
 .ایسآ يف ثلاثلاو ابوروأ دایسنإ رقم يف اھنم نانثا ،تارود ثالث لمشیو ،ماع لكً اكرتشم 36 جمانربلا مضی
 

 ،ةیسنج 120 و ةكرش 2000 نم كرتشم 10000 نم رثكأ يذیفنتلا میلعتلل دایسنإ جمارب يف نیكرتشملا ددع غلب يذیفنتلا میلعتلا جمانرب
 .حوتفملا لیجستلا جماربو تاكرشلل ةصصخملا جماربلا نمض كلذو

 متیو ،ایسآ يف ةیلكلا رقم يف اھنم 22 میدقت متی حوتفم جمانرب 40 نم رثكأ دایسنإ يف يذیفنتلا میلعتلا جمارب لمشتو
 ً.ایونس تاكرشللً اصیصخ ممصم جمانرب 200 نم رثكأ میدقت

 ةرادإ يف ریتسجاملا ىوتسم ىلع لدابتلا جمانرب( وكسیسنارف ناسو ایفلیدالیف يف اینیفلسنب ةعماج يف نوتراو ةیلك-  تافلاحتلاو تاكارشلا
 .)2001 ماع ھقالطإ متو لامعألا

 متو نییذیفنتلل لامعألا ةرادإ ریتسجامل جودزملا جمانربلا( نیصلاب نیكب يف داصتقالاو ةرادإلل اوھغنیشت ةعماج- 
 .)2006 ماع ھقالطإ

 يتلاو "تاصاصتخالا ةددعتم نوبروسلا ةعماج" ـل سسؤم كیرشك دایسنإ تلخد( سیراب يف نوبروسلا ةعماج - 
 .)2012 ماع يف تسسأت

 .)1990 يف ھقالطإ مت يذیفنتلا میلعتلا جمانرب( لیزاربلا يف لارباك مود ةسسؤم- 
 ریتسجامو ریتسجاملا ةجردب ةجودزم ةداھش( نطنشاو ةمصاعلا يف ةمدقتملا ةیلودلا تاساردلل زنكبوھ زنوج ةیلك- 
 .)2011ماع اھقالطإ متو ،لامعألا ةرادإ

 مت ،لامعألا ةرادإ ریتسجامو ریتسجاملا ةجردب ةجودزم ةداھش( كرویوین ةنیدم يف ایبمولوك ةعماج يف زرشتیت ةیلك- 
 .)2014 يف اھقالطإ

 ،لامعألا ةرادإ يف ریتسجاملا ىوتسم ىلع لدابتلا جمانرب( يونیلإ يف نرتسیو ثرون ةعماج يف ةرادإلل غولیك ةیلك- 
 .)2010 ماع ھقالطإ متو
 لدابتلا جمانربو 2012 ماع ھقالطإ متو يذیفنتلا میلعتلا جمانرب( ياھغنش يف لامعألا ةرادإل ابوروأو نیصلا ةیلك- 
 .)2013 ماع ھقالطإ متو لامعألا ةرادإ ریتسجام ىوتسم ىلع
 ةیلك 27 ةكبشلا مضتو ةرادإلل لای ةیلك لبق نم اھقالطإ مت يتلا ةمدقتملا ةرادإلل ةیملاعلا ةكبشلا يف وضع دایسنإ- 
 .لامعأ ةرادإ

 
 زیمتلل ًازكرم 91 دایسنإ مضت  زیمتلا زكارم

https://www.insead.edu/faculty-research/centres-excellence 
 https://www.insead.edu  ينورتكلالا عقوملا

  يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
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يبظ وبأ – ھیراملا ةریزج
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zeina.sleiman@insead.edu  :ينورتكلإلا دیربلا
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 لامعألا ةرادإ ریتسجام جمانرب   ریتسجاملا جمارب
 ةبسن غلبتو ،ةلود 90 نم نوكرتشملا ردحنی ،ایسآو ابوروأ يف ةیلكلا عورف ىلع عزوتتً ایونس كرتشم فلأ نم رثكأ
 .%33 جمانربلا يف تاكراشملا ءاسنلا

 2019 يف لامعألا ةرادإ ریتسجام جماربل زمیات لاشننیاف فینصت بسحب ةثلاثلا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
 .2018 يف لامعألا ةرادإ ریتسجام جماربل زمیات لاشننیاف فینصت بسحب ةیناثلا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
 2017 يف لامعألا ةرادإ ریتسجام جمارب نع كیو سنزب جریبمولب فینصت بسحب ىلوألا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
 ً،ادحاوً اماع قرغتسی لامعألا ةرادإل ریتسجام جمانرب لضفأك سروف ةلجم بسحب ةیناثلا ةبترملا يف جمانربلا ءاج
  .ملاعلا يف ةھباشملا جماربلا عیمجب ةنراقم رامثتسالا ىلع دئاع ىلعأب جمانربلا زیمتیو

 
 لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا جمانرب
 ،طسوألا قرشلاو ایسآو ابوروأ نمض ةثالثلا اھعورف يف لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا جمانرب دایسنإ مدقت
 جمانرب ىلإ ةفاضإلاب  .ةیلودلا لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا جمانرب نمض ماعلا اذھ بلاط 200 يلاوح كراشیو
 قلطناو ،نیصلا يف اوھغنیشت ةعماجو دایسنإ ةیلك ھمدقت يذلاو "ةجودزم ةجرد" لامعألا ةرادإ يف يذیفنتلا ریتسجاملا

 ً.ایونسً اكرتشم 40 بطقتسیو 2007 ماع
 

 ةیلاملا مولعلا ریتسجام
 مضی .)ابوروأب ةیلكلا رقم يف سماخلاو ایسآب دایسنإ ةیلك رقم يف اھنم 4 سردی(ً ارھش 20 دادتما ىلع جھانم 5 لمشی
 ً.ایونسً اكرتشم 30 جمانربلا

 
 رییغتلا يف يذیفنتلا ریتسجاملا
 .ایسآ يف ثلاثلاو ابوروأ دایسنإ رقم يف اھنم نانثا ،تارود ثالث لمشیو ،ماع لكً اكرتشم 36 جمانربلا مضی
 

 ،ةیسنج 120 و ةكرش 2000 نم كرتشم 10000 نم رثكأ يذیفنتلا میلعتلل دایسنإ جمارب يف نیكرتشملا ددع غلب يذیفنتلا میلعتلا جمانرب
 .حوتفملا لیجستلا جماربو تاكرشلل ةصصخملا جماربلا نمض كلذو

 متیو ،ایسآ يف ةیلكلا رقم يف اھنم 22 میدقت متی حوتفم جمانرب 40 نم رثكأ دایسنإ يف يذیفنتلا میلعتلا جمارب لمشتو
 ً.ایونس تاكرشللً اصیصخ ممصم جمانرب 200 نم رثكأ میدقت

 ةرادإ يف ریتسجاملا ىوتسم ىلع لدابتلا جمانرب( وكسیسنارف ناسو ایفلیدالیف يف اینیفلسنب ةعماج يف نوتراو ةیلك-  تافلاحتلاو تاكارشلا
 .)2001 ماع ھقالطإ متو لامعألا

 متو نییذیفنتلل لامعألا ةرادإ ریتسجامل جودزملا جمانربلا( نیصلاب نیكب يف داصتقالاو ةرادإلل اوھغنیشت ةعماج- 
 .)2006 ماع ھقالطإ

 يتلاو "تاصاصتخالا ةددعتم نوبروسلا ةعماج" ـل سسؤم كیرشك دایسنإ تلخد( سیراب يف نوبروسلا ةعماج - 
 .)2012 ماع يف تسسأت

 .)1990 يف ھقالطإ مت يذیفنتلا میلعتلا جمانرب( لیزاربلا يف لارباك مود ةسسؤم- 
 ریتسجامو ریتسجاملا ةجردب ةجودزم ةداھش( نطنشاو ةمصاعلا يف ةمدقتملا ةیلودلا تاساردلل زنكبوھ زنوج ةیلك- 
 .)2011ماع اھقالطإ متو ،لامعألا ةرادإ

 مت ،لامعألا ةرادإ ریتسجامو ریتسجاملا ةجردب ةجودزم ةداھش( كرویوین ةنیدم يف ایبمولوك ةعماج يف زرشتیت ةیلك- 
 .)2014 يف اھقالطإ

 ،لامعألا ةرادإ يف ریتسجاملا ىوتسم ىلع لدابتلا جمانرب( يونیلإ يف نرتسیو ثرون ةعماج يف ةرادإلل غولیك ةیلك- 
 .)2010 ماع ھقالطإ متو
 لدابتلا جمانربو 2012 ماع ھقالطإ متو يذیفنتلا میلعتلا جمانرب( ياھغنش يف لامعألا ةرادإل ابوروأو نیصلا ةیلك- 
 .)2013 ماع ھقالطإ متو لامعألا ةرادإ ریتسجام ىوتسم ىلع
 ةیلك 27 ةكبشلا مضتو ةرادإلل لای ةیلك لبق نم اھقالطإ مت يتلا ةمدقتملا ةرادإلل ةیملاعلا ةكبشلا يف وضع دایسنإ- 
 .لامعأ ةرادإ
 

 زیمتللً ازكرم 91 دایسنإ مضت  زیمتلا زكارم

excellence-research/centres-https://www.insead.edu/faculty 

 http://www.insead.edu  ينورتكلالا عقوملا

  يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
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