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 يهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل استخدام المهارات الرقمية

 

 "العربية –أي سي دي أل تعاون مشترك بين "تنمية" و"

 "اإلمارات أرامكس"و

 

 
 دبي ـ تنمية ـ إدارة االتصال الحكومي

 

 مؤسسرةو، "تنميرة"هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشررية الوننيرة كل من وقعت      

عن نشرر مهرارا  (، الجهة المسؤولة ICDL Arabiaربية" )الع –"أي سي دي أل 

تكنولوجيررا اصتالرراص  والمعتومررا  واصسررتنداإل ارمررن لمنترنرر  لتجميرر   رري منن ررة 

تمكررين ل، بروتوكوووت تعوو و  ،و شررركة أرامكرر  ،والعرررا  النترريا العربرري ومالررر

مررة عررن عمررل والرراحبا  امعمررال مررن اكتسررام الكاررا ا المعتوماتيررة ال   الباحثررا 

ل تلرد اعتالراد معر ري  لمواكبة مسيرا الريادا التري ت ودهرا دولرة ارمرارا   ري التحرو 

نائررم  محمررد بررن راشررد ول مكترروإل متكامررل، والترري ترراتي تماشرريا مرر  توجيهررا  الشرري 

 رري دعررإل المرررأا وتع يرر   ،تمررارا دبرري حرراكإل ،ورئرري  مجترر  الررو را  رئرري  الدولررة

 المجتم .دورها  ي 

 

لتنرروير  تاعيررل أنررر التعرراون المشررتر  حررول الشررراكة اصسررتراتيجية وتتمحررور     

تركرر  و .باحثررا  عررن عمررلالعمررال و امالرراحبا  لررد   وتمكررين المعر ررة الرعميررة

عترد والتري تسراعد واصتالراص   المعتوما  تكنولوجيا مهارا  اصتااعية عتد تنوير

، سررهإل  رري تع يرر  تدارا وتسررويت الشررركا ت، وارنرردماب بااعتيررة سررمن سررو  العمررل

 مهرارا سررورا الحالرول عترد حيث أالربح  متنتبرا  سرو  العمرل تركر  عترد 

 تثب  عدرا  الباحث عن العمل  ي التعامل م  التنرور الحاالرل  ري شرتد المجراص 

  .ناالة تت  المتعت ة بالتكنولوجيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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 مرررن 05هيرررل تمويرررل برنررراما تررردريم وتاومرررن الم ررررر أن ت ررروإل "أرامكررر " ب     

ة الدوليرة ل يرادا الحاسرم الرنرلتحالرول عترد شرهادا "المن عبل "تنمية"  المرشحا 

 ."ارلي

 

و،  سعادا محمرد منرر المرري مردير عراإل "تنميرة"وع  مذكرا التااهإل       وجميرل عر  

عرراإل شررركة  مرردير وهبرري، حسررينالعربيررة" و -مرردير عرراإل مؤس سررة "أي سرري دي أل 

 تع يرر  عرردرا ل عتررد سرررورا تكثيررف الجهررود ثررةوأكررد امنررراف الث ، "أرامكرر 

البرراحثين عررن  ئررة الباحثررا  عررن عمررل، وكررذل  الشرررائا اصجتماعيررة كا ررة، ص سرري ما 

 ارنترنر  شربكة التركير  عتردو المت دمرة، الت نيرا  مر  باعاليرة التعامرل عترد عمرل،

 اصجتماعي التي بات  عوا مؤثرا عتد كا ة المستويا . لتوااللوشبكا  ا

 

"أي  مؤسسرةبان  توعي  مرذكرا تاراهإل مر   محمد منر المري،من جانبه، أوسا      

مرن سريدا   05لتنايرذ مشرروت تردريم و أرامك  ارمرارا   العربية" –سي دي أل 

امعمال والباحثا  عن عمل بتمويرل مرن "أرامكر " يمثرل ننروا هامرة لردعإل جهرود 

نرا  دور  "أي سري دي أل تع ي  كاا ا ال و  الوننية و ت أعتد المعايير العالمية، مثم 

أوسرران الائررا   بررين والمعر ررة المعتوماتيررة الرعميررة "  رري نشررر الث ا ررةالعربيررة –

والبرراحثين عررن عمررل، وتمكيررنهإل مررن الحالررول عتررد  اصجتماعيررة، وبررامنم المرررأا

الالرحيا والاعرال وارمرن سرتنداإل لسرمان اصلسو  العمرل اليروإل والمهارا  ال  مة 

الترري تحظررد بشررعبية واسررعة  رري ارمررارا . وأسرراف   التواالررل اصجتمرراعي لشرربكا 

"نتنت  تلد مواالتة العمل مر  المؤسسرة  ري سربيل تح يرت رسرالتنا المتمحرورا حرول 

حتياجررا  صا  رري تتبيررةاممثررل  بالشرركل يرر  عرردرا  الكرروادر المواننررة وتوظياهررا تع

 ."سو  العملالحالية والمست بتية ل

 

و  "تكتسررم الشررراكة الجديرردا مرر  "أرامكرر " و"تنميررة"       وبرردور ، عررال جميررل عرر  

أهميررة ناالرررة كونهررا د عرررة عويررة لجهودنرررا الراميررة تلرررد  ررر  المهرررارا  الرعميرررة 

مواعر  التواالرل وارمرن ل الااعرل سرتنداإلسو  العمل اليوإل، وتع ير  اصالمنتوبة  ي 
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ررا  لسررمان أعتررد اصجتمرراعي ، والررذي ينرردرب  رري م دمررة أولوياتنررا كونرره منتبررا  متح 

 معرردص  مسررتويا  اممررن والنالوالررية سررمن العررالإل اص تراسرري  رري ظررل ارتاررات

نيررة والشنالررية. لأل ررراا التعتيميررة والمه اصجتمرراعي وسررائل التواالررل  اسررتنداإل

با   ونتنت  من ن ل المشروت المشرتر  تلرد اصرت را  بالكارا ا الرعميرة لرد  المتردر 

بما يتماشد م  متنتبا  عالر المعر ة،  س   عن تمكين الباحثا  عن عمرل مرنهن  

من تنوير المهارا  الرعمية المنتوبرة ل نردماب باعاليرة سرمن سرو  العمرل المحتيرة 

 اهنة والمست بتية  ي مجال التكنولوجيا وأمن المعتوما ."مواكبة التنورا  الرو

 

 مؤسسرة العمل المشرتر  مر التعاون وتاعيل أنر بعن سعادته  وهبي حسينوأعرم 

برة 05لدعإل مشرروت تاهيرل العربية"  –"أي سي دي أل  بالتعراون مر  "تنميرة"،  متدر 

 دعرإلتسرتهدف  يترة اممردمؤك دا  بان  اصتااعية تمهد النريت أماإل شراكة استراتيجية نو

 والت دإل والنمو عبر التنور من المشاركة  ي مسيراال ادمة و الحالية جيالام وتمكين

رعرد تلرد مسرتو  نابت مؤه تهرا العتميرة والعمتيرة وتمناسبة ت الحالول عتد وظياة

 . تنتعاتها المست بتية

 

رامكررر " وأوسرررا وهبررري بررران  المبرررادرا امنيررررا تنررردرب  ررري تنرررار التررر اإل "أ     

 –"أي سرري دي أل التري ت رد مها المسراهما  ال ي مرة ببمسرؤولياتها اصجتماعيرة، مشريدا  

عتررد الررعيد نشررر الث ا ررة المعتوماتيررة بررين أوسرران المجتمرر  وتشررجي  تبن رري  العربيررة"

والس مة الرعمية، بما يردعإل التنتعرا  المتعت ة باممن ارلكتروني  ممارسا الأ سل 

  ومررن ومتكامررل عررائإل عتررد المعر ررة  رري ارمررارا  والنترريا النموحررة  رري بنررا  مجتمرر

 العربي.

 -نتهدا-


