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تم توقيع مذكرة تفاهمام نايام سسامالقاقاة سساما ارياة سا ا اما  
سالجتمهعي وأكهديمية ق ر ستدريب سسمرنيهت، نهاد  تا ا يا  
 سسشرسكة سستكهم ية نيم منظاماهت سساماجاتاماع سسامادناي ونشار

ويأتي توقيع ماذ  سسوعي حو  سالمدس  سسمشتركة س جهتيم، 
سسمذكرة حرصهً مم سسملققة سسم رية سا ا اما  سالجاتاماهعاي 
ع ى دعم وت  ي  منظمهت سسمجتمع سسمدني سستي ت م  تاحات 
مظا اتاهاه، وسساناهاوت ناهاه وتا اويار وتافا ايا  دورماه  اي 
سسمجتمع، ووضع سالقترستيجيهت وسسقيهقهت وسسنرسمج سستاي 
تقهمم  ي سالرتمهء نت ك سسملققهت نمه يمكنهه مم تاحامايا  

 سألمدس  سستي أنشئت مم أج هه،

ورغنةً مم أكهديمية ق ر ستدريب سسمرنيهت، سسمنضوية تحت 
مظ ة ملققة ق ر س ترنية وسس  وم وتنمية سسمجتمع إلثارسء 
حيهة سألقرة سس ارناياة سساماقا اماة مام  ال  تاو ايار سسادعام 
سألكهديمي وسستدريني س مرنيهت سساناه اماهت ناهسا اباة سسا ارناياة 

 ست  يم سسميم سإلقلمية وت  ي مه  ي سسمجتمع. 

وإدرسكهً مم سس ر يم نأممية دعم أوسصر سست اهوم ناياناهاماه، 
 ،مم أج  تحمي  سألمدس  سسمشتركة

وقع مذكرة سستفهمم ك  مم ق هدة سألقتهذة/ آمه  نانات عاناد 
سس  ي  سسمنهعي، سسرئيس سستنافاياذل سا امالقاقاة سساما ارياة 
س  م  سالجتمهعي، وسسدكتور يوق  عندسسرحمم سسمل رئيس 

 مج س إدسرة أكهديمية ق ر ستدريب سسمرنيهت. 

 اد مه  سسمنهعي نأم مذ  سالتافاهقاياة ت اآوقد صرحت سالقتهذة 
ندسية س ت هوم سساماناشاود نايام سساجاهاتايام، إذ تاماثا  إ اهرس      

"عهمه" س  ة سس م  سستي قيتم تف ي هه مام  ال  سسامارسكا  
أكهديمية قا ار  سسمنضوية تحت مظ ة سسملققة نهست هوم مع

 ،ستدريب س مرنيهت

وأضه ت أم سسملققة سسم رية س ا اما  سالجاتاماهعاي تقا اى 
جهمدة ست  ي  سألدسء سسفني سسمقهند س مرسكا  سسا اهما اة تاحات 
مظ تهه مم  ل  ت وير وتف ي  قدرستهه سسافاناياة وسإلدسرياة، 
وتحقيم سسنيئاة سسادسعاماة ساناظاهم ماتامادم ياتامايا  ناهساجاودة 

ء سسمدرست وت وير ثمه ة سالنتاكاهر سسشهم ة، وتنفيذ نرسمج ننه
 وسإلدسرة سسمهئمة ع ى سسنتهئج.

 ر  ي ق رنه سسحنينة نهمتماهم قاياهدتاناه ـتوقهست ق هدتهه "نف
سسحكيمة ندور ملققهت سسمجتمع سسمدني  ي سحدسث سسنهضة 
سالجتمهعية وننهء سإلنقهم قن  سسننيهم  ي إ هر سستفهعا  ماع 
سسمضهيه سستي تهم سستنمية عهمة وسستناماياة سساناشارياة نصافاة 

  هصة  يمه مم شأنه مص حة م ت    ئهت سسمجتمع." 

وأشهد سسدكتور يوق  عند سسرحمم سسامال، رئاياس ماجا اس 

إدسرة أكهديمية ق ر ستدريب سسمرنيهت نادور سألكاهدياماياة  اي 
سإلقههم  ي دعم منهدرة سستنمية سسنشرية وسإلجاتاماهعاياة  اي 
دوسة ق ر، وأكد ع ى أم مذ  سسمذكرة تد   ضمام سساجاهاود 
سسمقتمرة سألكهديمية مم أج  تحمي  سستمي  سسذل تقا اى ساه 
سألكهديمية سكونهه سألوسى مم ناوعاهاه  اي سسشارس سألوقا . 
وأضه  سسدكتور يوق  سسمل تأكيد  ع ى سست هوم سسمقاتامار 
  وسسشرسكة نيم سألكهديمية وسسملققهت سإلجتمهعية  ي ق ر.

مذس وتجدر سإلشهرة سسى سنه رغنةً  ي سالقهاهم  اي تاحامايا  
سستنمية سسنشرية وسالجتمهعية  ي سسدوسة، وإياماهناهً نضارورة 
إنشهء مجتمع يتمتع نهسثماة  اي سسانافاس وسسامايام وسسقا اوك 
سإليجهني،  مد قهمت صهحاناة سسقاماو سسشايا اة/ ماو س نانات 

 اي غضاوم   –نصفتهاه سسامالقاس   –يحفظهه هللا   –نهصر 
نتأقيس سسملققة سسما ارياة سا ا اما    - 3102شهر يوسيو 

سالجتمهعي كملققة  اهصاة ذست نافاع عاهم و اماهً ألحاكاهم 
نشأم سسملققاهت  3112( سقنة 30سسمرقوم نمهنوم رقم )

سس هصة ذست سسنفع سس هم وتا اديالتاه، وذساك ناهاد  تاناماياة 
منظمهت سسمجتمع سسمدني سستي ت م  تحت مظ اتاهاه وتا ا يا  
قدرستهه وسسنهوت نهه وت وير وتف ي  دورمه  ي سسمجتماع، 
ووضع سإلقترستيجيهت وسسقيهقهت وسسنارسماج سساتاي ت قاهمام 
 ي سالرتمهء نت ك سسمنظمهت نمه يّمكنهه مم تحميا  سألمادس  
سستي أ نشئت مم أج هه، ع مه" نأم منظمهت سسمجتمع سسمدني 
سستي ت م  تحت مظ ة سسملققة سسم رية س  م  سالجاتاماهعاي 

مرك  سساحاماهياة  وسساتاأمايا   :مي سسمرسك  سستهسية  –حهسيهً   –
-مرك  سالقتشهرست سس هئ اياة "و اهس" -سالجتمهعي "أمهم" 

مرك  تاماكايام ورعاهياة كاناهر -مرك  رعهية سأليتهم "دريمة"
مرك  سسشف ح ساألاشا اهي ذول سإلعاهقاة" -سسقم "إحقهم"

ماناهدرة نقات  -مرك  سالنمهء سالجتمهعي "نمهء"-سسشف ح" 
 4يتنع صفحة  -ق ر -نهدي 
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نّظمت أكهديمية ق ر ستدريب سسمرنيهت حفلً نمناهقاناة 
سسيوم سسو ني سادوساة قا ار،  اي ماناناى سألكاهدياماياة، 
شهركت  يه  هسنهت سألكهديمية حيث أ تتاحات أ.حصاه 
سسمنصورل سسمدير سس هم سألكهديمية سسحف  نك مة تحاث 
ع ى سس  هء سسف ه  حنه  ي سسو م ،وقهمت سسا اهساناهت 
نهست ري  نهسيوم سسو ني وأمدس ه، وإسمهء قصاهئاد  اي 
حااب سسااو اام إسااى جااهنااب سساامااشااهركااة  ااي عاادد ماام 

 سسمقهنمهت سسترسثية.

وت    سسحف  عدد مم سألنش ة سإلضه ية سستي ضامات 
عرضهً سألس هب سسشا اناياة وما ارت سانا ات سألدوست 
سسمديمة سستي قهمت سس هسنهت نإنتهجهه كنمهذج  ت  يمية 
نهإلضه ة سماقارحاياة شا اناياة تارسثاياة .وسقاتاماتا ات 
سس هسنهت ناهساماأكاوالت سساما ارياة سسشا اناياة سساتاي تام 
تمديمهه  ي سساناو اياه كاناوع مام تا اريا  سسا اهساناهت 
نهأل نهس سستم يدية. وتم تو يع مادسياه تاذكاهرياة ناهاذ  
سسمنهقنة سسق يدة ع ى جميع سسموظفيام وسسا اهساناهت. 

 وسس هم يم نهألكهديمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"أكهديمية ق ر ستدريب سسمرنيهت"، كمه وتجدر سإلشهرة نأم
مي ملققة  هصة ذست نفع عهم، أققتهه صهحنة سسقمو 

 سسشي ة مو س ننت نهصر "يحفظهه هللا" نتهريخ 

 

 

 

وت م  تحت مظ ة "ملققة ق ر س ترناياة  3110013103
وسس  وم وتنمية سسمجتمع".  وتهد  سألكهديمية نصفة عهمة 
إسى تمديم  دمهت سست  يم وسستادرياب سا امارناياهت مام  ال  
تأميم سسمههرست وسس نرست سسل مة سهم  اي ماجاه  تارناياة 

سس ف  ، وذسك س مقهممة  ي تحمي  تنمية شاهما اة   ورعهية
 ااي ظاا  سساامااحااه ااظااة عاا ااى سسااهااويااة سسااو ااناايااة   ساا ااناا ء،
 سإلقلمية.  سسم رية

وذكاارت سالقااتااهذة / حصااة سسااماانااصااورل سسااماادياار سساا ااهم 
سألكهديمية أم سألكهديمية  رجت عنر مقايارتاهاه أكاثار مام 
مهئة مرنية ت نية سحهجة سساماجاتاماع سساماتا سيادة سا امارناياهت 
سسململت ،كمه قهمت ندور مهم  ي تدريب مرنيهت سسماناه   
سألقر سستي ت  ب مذ  سس دمة ع ى مجهالت مهمة كهسقلمة 

 سسمن سية وصحة سس ف  سس همة .

ومم سسجدير نهسذكر أم سألكهديمية وق ت ماذس سسا اهم دسئارة 
سالقتم هب ستشم  ن دسم جديدة كدوسة تهي ند وسألردم، ويتام 
سآلم سساتا اهوم ماع قافاهرست أ ارا القاتاما اهب مارناياهت 
سلستحهس نهسنرنهمج سألكاهدياماي  اي سساد ا اة سسقاهدقاة مام 

 .د  هت أكهديمية ق ر ستدريب س مرنيهت 
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نظمت ملققة ق ر سسحدث سألو  مم ناوعاه ساجاماياع 

تاحات  ديقامانار  03ناتاهرياخ  I Am QF” منتقنيهه 

رعهية صهحنة سسقمو سسشي ة مو س ننت نهصر رئاياس 

مج س إدسرة ملققة ق ر س ترنية وسسا ا اوم وتاناماياة 

 سسمجتمع ونهئب سسرئيس سسشي ة مند ننت حمد آ  ثهني

ومد  مذس سس مهء ت  ي  سستوسص  سسفهع  نايام جاماياع 

أ رسد ملققة قا ار تاحات قاما  وسحاد ساياتاشاهركاوس 

سأل كهر وي   وس ع ى إنجه ست  ملئاهام  اي سسامارسكا  

 .سأل را ويت ر وس ع ى أمم سسمنهدرست سسجديدة 

 

حرصت ك هدتهه أكهديمية ق ر ستدريب سسمرنياهت عا اى  

توسجد جميع موظفيهه  ي مذس سسحدث سسماهام ساياكاوناوس 

ع ى س لع نرلية وأمدس  سسامالقاقاة سساماقاتامانا اياة 

ويقت ي وس رن هه نأمدس هم سألقاتارستاياجاياة سايا ا  وس 

نذسك ت وير عم  مرسك مم نمه ياحاما  رلياة سساماركا  

 ورلية سسملققة كك  . 
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تم عمد  ورشة تدرينية س اهساناهت أكاهدياماياة قا ار ساتادرياب 
سسمرنيهت عم سسوقهية مم سسحري  وإ فهء سسحرسئ  سسمن ساياة 

م مم قنا   3102ديقمنر  01، وذسك يوم سسثلثهء سسموس   
 سسقيد رونرت/ ققم سألمم وسسقلمة  ي ملققة ق ر.

قهعهت تا ار ات سسا اهساناهت عا اى  4سقتمرت سسورشة سمدة 
أقهسيب حمهية سسمن   مم سسحرسئ  وكيافاياة سساوقاهياة ماناهاه 
أيضهً، و ع اى سساوقاهئا  وسإلجارسءست سساماتانا اة ساماكاه احاة 
سسحرسئ .وقد دعم سسقاياد رونارت شارحاه ساكاه اة سساوقاهئا  
وسإلجرسءست نهس وحهت سست ريفية وسس رت سساتامادياماي سساذل 
سحتوا ع ى سس ديد مم سساماماه اع سساماصاورة سساتاي تاوضاح 

 م ه ر سسحرسئ  ومقننهتهه و رس سسوقهية منهه.

ثم قهم نت اريا  سسا اهساناهت عا اى أناوسع  افاهياهت سساحاريا  
وسقت دسمهتهه وأمهكم توسجدمه. وت    سسورشة سسا ادياد مام 
سسنمهشهت سستي شهركت  يهه سس هسنهت نف هسية وسمتاماهم، كاماه 
 رحم سس ديد مم سألقئ ة سسمرتن ة نأدسئهام كامارناياهت  اي 
سسمقتمن  س تأكد مم ممدرتهم ع ى حمهياة سأل افاه  وسألقار 
 نهإلضه ة سسى حمهية أنفقهم ، وقهم سسقيد رونرت نت ري  

 

 

 

 

ن هنية سساحاريا  حاياث سس هسنهت عا اى كايافاياة سقاتا ادسم 
قهمت سس هسنهت نهستدريب سس م ي عا اى سقاتا ادسماهاه، ثام تام 

 سص حهب 

سس هسنهت سسى سسقهحة سس هرجاياة سا اتادرب عا اى إ اماهد ناهر 
مفت  ة، حيث جرنت جميع سس هسنهت نإشرس  سسقيد رونارت 

 إ مهد سسنيرسم نهقت دسم  فهيهت سسحري .
ً وتفهعلً كنيرسً  ي سسورشة وأعرنم  أندت سس هسنهت سمتمهمه

عم سمتنهنهم سألكهديمية ستمديم مث  مذ  سسورشهت سسدسعمة 

سهم ع ى سسمقتوا سسش صي وسس م ي. مذس وقد  تم سسقيد 

رونرت مذ  سسورشة نن ت سستوجيههت سستي مم شأنهه أم 

ت    سسوعي وسسحذر سدا سسمرنية  ي حهالت سسحرسئ  

سضمهم قدرتهه ع ى سستصر  سسق يم حفهظه  ع ى قلمتهه 

 وقلمة سأل فه  سسذيم ترعهمم. 

قدمت  أكهديمية ق ر ساتادرياب سسامارناياهت ورشاة تادريانايّاة 
م   3810ياناهيار،  0ناتاهرياخ   “  قلمة سس فا ”  ن نوسم 

تهد  ستوعية سسمجتمع سسمح ّي نهإلجرسءست سساماتانا اة وسستي 
سقلمة سأل فه   ي سسمنهني سسادس ا اياة و سسا اهرجاياة ، وتام 

ضيع  اي ماذس سساجاهناب ،وقاد عانّارت  رح سس ديد مم سسموس
سسمتدرنهت عم سعجهنهم نهسموسضيع سستي  رحت وسستي ساهاه 
أممية نهسبة  ي تحقيم أعاماهساهام سساياوماياة وقاد قاهمامام 
نإع هء سألمث ة ومنهقشة جميع جوسنب سسورشاة ماماه أثارا 
سسحوسر ، وأنديم  ي سس تهم شكرمم سسنهسغ سألكهديماياة عا اى 

س مرنيهت سساماتا اصاصاهت  اي سساماجاتاماع  ممه تمدمة مم دع
 سسمح ي .  

 
 

 
 


