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 يةطفاًل بالمهارات الرقم 52شراكة استراتيجية مع "قطر الخيرية" لتزويد 

 األساسية
 

في تدريب  العربية" -"أي سي دي أل "دويتشه بنك" يدعم مبادرة 

 ICDLوتأهيل األيتام في قطر لنيل شهادة 

  

دأي"سل "("جهلوو "امشهلشة م"شل "Deutsche Bankيواصل "دوويشهلب"ك"ل)د"  ] – 5102 فبراير  ،قطر[ 

(،"امجهلللم"امشسلللنومم" لللر""هلللة"شهلللاةاص"ش "وموجيلللا"ا شصلللا ص"ICDL Arabiaامعةكيلللمد" "-وي"أ "

طفالً""52،"مشزويو"وامشعلوشاص"وا سشخوام"اآلشر"مإل"شة"ص"ف "وو "شجلس"امشعاور"امخليج "وامعةاق"وشصة

 سللشخوام"امساسللل"اآلملل إ"وفلل " طللاة""امساسلليموطفلللم"شللر"اميشللام"فلل "عطللة"كامشعةفللم"امةعشيللم"وامشهللاةاص"

 Hi Techامشكلاوة "امجويلو ،"سليشلاأل"امطفلا "امشسلشهوفور"شلوةيكاً"هلاشالً"فل "دشة لز"تلاي"شل)"ملشلوةيلد" 

Training Centerو "امساسل"اآلم د" ("ف "امووسم"ملسصو " لأل"ههاو "دامةخصم"امووميم"ماياICDL"،)

ةاص"اموةاسلليم"مللأل"دامسللج "امساسلل د"  (إ"وشللم"فللشب"كللال"امشسللجي "أشللام"Base Profile اللل" ششللام"امشاللةل

 إفكةايةأساكي ،"ف "ههة""2امذي"سيششو" لأل"شوى"،"5102 ا"ور"امو /ويسشكة""52امشةهسير"ف "

"اآلم " "امساسل "كاسشخوام "امششعلام "امساسيم "كامشهاةاص "امطفا  "شزويو "سو  "امشوةيك  "امكة"اشج وسيششسوة

"اص" ة"امششساةع"امذي"يههو "امعصة"امةعش ،"وذم)"شر"خال "شعةيفهم" لأل"ش ول وشش ي"هم"شر"شوا كم"امشطول

"شر" "امساس د "ويشأمف"دامسج  "امشهغي إ "امساسل"اآلم "وأساسياص""ظام "أةكعم""ICDLكة"اشج"جهاز شر

شاةةاص"ت "دأساسياص"ام شكيوشةد"ودأساسياص"اإل"شة"صد"ودشعامجم"ام"صوصد"ودجواو "امكيا"اصدإ"وسشاام"

جلساص"امشوةيل"ضشر"كيئم"شهجعم"وآش"م"وسط"أجواء"شفا ليم"ف "سكي "شزويو"امطفا "كشجةكم"شعليشيم"شفيو "

"شذ اةيم" لأل"امشهاة ير"ف "خشام"امكة"اشجإوشششعم"ف "آر"واسو،" لأل"أر"يشم"شوزي "امهوايا"ام

وسياوم"دوويشهب"ك")د،"امشعةوف"كإطالق"سلسلم"شر"كةاشج"امشسنوميم"ا جششا يم"امشنثة ،"كة ايم"امكة"اشج"

ب"مألطفا "اميشام"كصفشب"هةي اً"مأل" إ"ويأش "امشعاور"امجويو"ميع س"امعةكيمد"-دأي"س "وي"أ "امشوةيك "امشوجل

م"مشش ي"هم"امشزام"امك")"كو م" امجهوو"امةاشيم" مأل""هة"امشعةفم"امةعشيم"كير"أوساط"امطفا "وشلكيم"امساجم"امشلسل
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"يسهم" "امسويثم"ك فاء " اميم"ش "امسفاظ" لأل"أ لأل"شعايية"امشر"وامخصوصيم،"كشا شر"اسشخوام"امش "وموجيا

"امشجشش إف "ك"اء"جي "عاوة" لأل"شوا كم"امشاوم"امةعش "امششساةع"وامايام"كووة"فا  "ف "

دأي"س "وي"أ "وعا "صالح"جيو ،"امشوية"اإلعليش "مأل"دوويشهب"ك")" يبإج د"ف "عطة:"ديسعو"ا"امشعاور"ش "

"امكة"اشج"امعةكيم"– "كأرل "شاشم "ثام " لأل "و"سر "عطةإ "ف  "اميشام "مألطفا  ب "امشوجل "امشوةيك  "امكة"اشج "مو م د

" "مشش ير "شثاميم "فةصم "امشه"52سيوفة "ا شسال "شر "وطفلم "اآلم "طفالً "امساسل " سشخوام "امساسيم اةاص

"وامشعلوشاصوش " "ا شصا ص "امشسشويير"وموجيا " لأل "أفض  "شسشاك  "مك"اء "ششي"م "و اشم "سششث  "وامش  ،

ام اويش "وامشه" إ"و"لشزم"شر"جا"ك"ا"كشفعي "شساتشاش"ا"ف "و م"كةاشج"امشسنوميم"ا جششا يم" لأل"امشسشوى"

"اص"امش ""عيش"و"عش "ضش"هادإامعامش ،"كشا"يصل"ف "خوشم"امشجششع

"امش"شيم" " جلم "موف  "واإل"سا"  "امخيةي "كامعش  "امشع"يم "اماطةيم "امجشعياص " سوى "امخيةيمد، "دعطة وسشاوم

"امشوةيك "وامسصو " لأل"ههاو " "ف "امكة"اشج "ملشسجي  "امشنتللير "امطفا  "كاخشياة ً"ووومياً، "شسليا امشجششعيم

ICDLإ"

س "امةياه "وصةل "ص"ت"و "ك، "اميشامأخصائيم "امشسليم"ةاشج"وأ"هطم "ملش"شيم "امش"فيذيم عطة""ف "د"ف "اإلواة 

امعةكيم" لأل"امشكاوة "امطيكم""–و"مأل"آي"س "وي"آ "كوايم""شوجب"كامه ة"مك")"وويشهب"":"دد،"عائلم""امخيةيم

"امهةا م" ""هج  "امخيةيم "ف "عطة "و"سر ،" "امخيةيم "موى"عطة "امش فومير "شر"اميشام "مشجشو م امش "عوشوتا

"سعأل"مشسايق"امفض "مأليشام"وأسةتم"واخ "عطة"أو"خاةجها"و"سعأل"مشعزيز"امشجششعيم"وامووميم"،"سيث"أ""ا"

ووميم" ر"طةيق"امكةاشج"وام"هطم"وامخوشاص"امشخشلفم"وامششعوو "امهةا اص"ش "امجهاص"امشسليم"وامعةكيم"وام

"امعةكيم" "وامهويم "وامشااميو "كامعاواص "شششس) "شششيز "وا   "جي  "مك"اء "شهوف "وامش  "امشجا ص "شخشلف ف 

"د"5101اإلسالشيم"وامش "شساق"ةنيم"وةسامم"عطة"

ر"امو م"امشاولم"شر"دوويشهب"ك")د"امعةكيمد"-دأي"س "وي"أ "شر"جا"كب،"عا "جشي " زو،"شوية" ام" :"د"ثشل

وامذي"يشث "وفعم"عويم"مجهوو"ا"امةاشيم" مأل""هة"امثاافم"امشعلوشاشيم" لأل""طاق"واس "كير"أوساط"امطفا "شر"

شخشلف"امفئاص"ا جششا يمإ"و"سعأل"شر"جا"ك"ا" مأل"شواصلم"امعش " لأل"شعزيز"ام فاء "امةعشيم،" "سيلشا"موى"

"ً ش"لا"كأتشيم"ا ةشااء"كامشهاةاص"امةعشيم"امش "كاشص"ة يز "أساسيم"مشوا كم"ششطلكاص" صة""فئم"امهكال،" يشا"ا

ودعطة"امخيةيمد،"كجزي "امه ة"وا شش"ار" مأل""امعةكيمد"-دأي"س "وي"أ "امشعلوشاصإ"وأوول"أر"أشوجب،"كاسم"

 العاص"ششي"م"ش "أكةز""دوويشهب"ك")د" لأل"و شب"امششواص "م"اإ"و"شطل " مأل"شعزيز"امشعاور"امك"لاء"وشأسيس
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امشنسساص"امشةشوعم،"شث "دوويشهب"ك")د،"مشسايق"أتواف"ا"امطشوسم"وامشششسوة "سو "شأتي "جي "عاوة" لأل"

 إدعشصاو"عائم" لأل"امشعةفموف " جلم"امشسول " مأل"ا

 

 -انتهى-


