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برنامجاً تدريبياً لتنمية المهارات  طلقالعربية" ت -ل أ"آي. سي. دي. 

 اإلماراتدولة إمرأة في  50الرقمية لدى 
 

 تنمية وتوظيف المواردمع كل من "هيئة الموقّعة بموجب اإلتفاقية اإلستراتيجية  – 2015 أكتوبر، االمارات،

رامكس" لتزويد سيدات األعمال والباحثات عن عمل بالمهارات والمعرفة أالبشرية الوطنية" )تنمية( وشركة "

(  الجهة المسسولة عن نشر ICDL Arabiaالعربية" ) -ل أزمة  كشفت مسّسسة "ي.  س.  د.  الرقمية الال

واالستخدام اآلمن لإلنترنت ف. دول مجلس التعاون الخليج. مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

صة لصاحبات األعمال والباحثات عن عمل والعراق ومصر  عن إطالق حزمة من الدورات التدريبية المخصّ 

حدة  وتأت. هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ف. دولة اإلمارات العربية المتّ 

ئب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دب.  رعاه هللا  لتحويل الدولة إلى إقتصاد متكامل يل مكتوم  نا

 قائم على المعرفة وتعزيز دور المرأة ف. المجتمع المحل. 

 

 الفجيرة راتإما من كل ف. مراكز ثالثة عبر متتالية أسممابيع أربعة طيلة يمتد الذ. التدريب.  البرنامج ويضممم

 شمممممممركة من كاملة برعاية ويحظين" تنمية" هيئة قبل من اختيارهن تم سممممممميدة 50 مان وعج الخيمة ورأس

أكتوبر الجار. ف. كل من  18وتفصممممميالً  بدأت الدورات التدريبية يوم   البرنامج ف. للمشممممماركة" أرامكس"

حول البرنامج التدريب. "مرشممممممحةً من إمارة الفجيرة ف.  15تشممممممار   إمارت. الفجيرة ورأس الخيمة  حيث

مرشحة أخرى من  15مه المسسسة ف. حرم "كلية الفجيرة"  بينما تم إختيار الذ. تنظّ  "التواصل اإلجتماع.

إمارة رأس الخيمة إلسمتكمال برنامج "الرخصمة الدولية لايادة الحاسمب اآلل." ف. مركز النور برأس الخيمة  

 ة الدولية لايادة الحاسمممممب اآلل."تحاق ببرنامج "الرخصممممملمرشمممممحة لال 20إلختيار على اوف. عجمان  وقع 

  ف. "مركز نيوأدمن للتدريب"  01/11/2015ر أن يبدأ يوم لمارّ ا

 

سمممة "ي.  سممم.  د.  وتعليااً على األمر  قال جميل عّزو العربية": "تأت. هذه الشمممراكة  -ل أ  مدير عام مسسمممّ

بتمكين المرأة ف. دولة اإلمارات د على التزامنا المطرد رامكس" لتسكّ أاإلسمممممممتراتيجية مع كل من "تنمية" و"

ف.  قلها لتحايق الريادة والتفوّ ورفدها بالمعرفة الرقمية ومهارات التواصمممممممل اإلجتماع. الالزمة الت. تسهّ 
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صمممة لسممميدات األعمال ة ف. الدولة  وقد تم تصمممميم هذه الدورات التدريبية المخصمممّ سممموق العمل المتنام. باوّ 

ف. مجممال تكنولوجيمما المعلومممات   كفمماءتهنف إثراء معرفتهن ووالبمماحثممات عن عمممل ف. اإلمممارات بهممد

ز والحرفية ف. سمموق العمل  بما من شممأنه واإلتصمماالت وتأهيلهن بالكامل للوصممول إلى أعلى مسممتويات التميّ 

 المساهمة الفاعلة ف. دعم مسيرة التنمية االقتصادية الت. تاودها دولة اإلمارات" 

 

 
 

 -انتهى-


