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كجزززمن مزززن اومسزززة المكزززممظف لمم زززين مو يازززة و الحزززظل نزززث افزززظ علة زززة الزززم ن المكزززممظ لخنززز
بيئززززة مززززة يجةبيززززة  ،قةمزززز مجمو ززززة قطززززظ لنمزززز مين  ،شززززظكة المزززز مين الظائززززدف زززز منطلززززة الفززززظ
مؤخظا بمن يذ بظاةمج تدريب ماخن حول مارف المخةطظ والم مين.
األوسط وشمةل ظيلية ،
ً
ويزززز ت سززززذا المززززدري بززززد مززززن اإلمارف ال نيززززة  ،والمزززز تكزززز ث مززززن خ لاززززة مجمو ززززة قطززززظ لنمزززز مين
بةسزززممظار لزززث تحليززز سزززد اة المممثزززة ززز تكزززاية تبزززةمل الم ظ زززة وتحكزززيناة وذلززز مزززن خززز ل زززظان
بظامج تدري ماخنية ت مبظ محورية لمطويظ رأس المةل البفظي.
كمزززة ي زززد بزززظامج المزززدري الداخنيزززة زززم ًنا ي يمجزززمأ مزززن أكةميميزززة  ، QIC Learningالمززز تززز
ت سيكززاة ال ززةم المةوزز ي والمزز تظكززم نززث تززو يظ بززظامج المطززويظ الفززةمنة زز شزز ة وحززدا ت نيميززة
الفززززظك ذوي الخبززززظ
حيززززم يززززم تلززززدي البظاززززةمج مززززن قبززززة مجمو ززززة مززززن المظشززززدين مززززن مززززو
ل سزززم ةم مزززن خبزززظاتا الممميزززمف ززز مخمنزززم مجزززةي أ مزززةل المززز مين وي زززد البظازززةمج أحزززد األموا
الفظكة  ،ور ع مكموى الظوة الو ي لديا ي
ال ةلة تحلي المطويظ المان لمو
صزززظ الكزززيد نززز صزززةل ال ضزززةلة  ،اةئززز أول الزززظئيس والزززظئيس المن يزززذي لمجمو زززة قطظلنمززز مين ،
نززززث أسميززززة البززززظامج المدريبيززززة المخمن ززززة ماخززززة الفززززظكة  ،قززززةئ ً " :ن تززززدري ور ةيززززة رأس المززززةل
البفزززظي كزززةن مائ ًمزززة مزززن أولويزززة ال مزززة لمجمو زززة قطزززظ لنمززز مين والمززز اازززدال مزززن خززز ل بظازززةمج
المزززدري تنبيززززة ايحمية زززة المنمويززززة ال ظميزززة لنمو ززززم ومكزززة دت نززززث اكمفزززةال طةقةتزززز ال ةمنززززة،
وووززززع أسززززداال محززززدمف وواوززززحة لمطززززويظ األمان وايسززززم ةمف مززززن ززززظل الززززم ن المنةسززززبة ،حمززززث
يمم نوا من تحلي النمو  ،سوان نث المكموى الفخص أو المان لمحلي الظوة الو ي "
ضززة نززث موراززة الظئيكزز
وأوززةال ال ضززةل قززةئ ً " :كمززة زز مجمو ززة قطززظ لنمزز مين اكززنط الضززون أي ً
زززز بنززززةن اقمصززززةم قززززةئ نززززث الم ظ ززززة وتحليزززز رؤيززززة قطززززظ الوطنيززززة 2030مززززن أ ززززة م زززز النمززززو
لمجمو زززة قطزززظ لنمززز مين واسزززمدامماة  ،حيزززم سنواصزززة ززز تلزززدي مجمو زززة مزززن الزززدورا المدريبيززز ي
لللل ملللل
لخنزززز ززززظل لمو ينززززة لمحليزززز طمززززوحا والعمللللى تأللللم لللللل إأى لأو للللوى لللللم تأللللم
الكفاءة المىنإ "

