
 

 الشباب لدى القيادة مهارات لصقل

  التدريبي التحديات الشبابيةتفتح باب التسجيل في برنامج  "روتا"

فتحتت مسسستأ ايتادل ال يتر آحتا )ستيا ،راتتارا بالشتراسأ متو يسستان مابيتل  :6161أغسطط    61، ، قطرالدوحة
يلتتا تطتتتاير هتتد  يل ذالتت اةبرآتتاما الستتآال للتتتتدريب رلتتا مهتتارات القيتتادمشتتارسأ فتت  اللل قطتترا بتتاب التستت يل

 االقيادة.االتااصل قطر ف  م االت  دمأ الم تمو دالأ بمهارات الشباب 

ر ف  تأهيل يأالشباب اتتحديالبرآاما التدريب رلا مهارات القيادة ،تسهم التدريبات المسثفأ الت  يقدمها ا 
 مشارسأاالل ف  تآميأ م تمعاتهما افعاراًما للقيام بدار آشط  61ا 61بين ما الشباب الذين تترااح ارمارهم 
 الدال .المستايين المحل  ا ف  األرمال اإلآساآيأ رلا 

 الل الفترة ف  قطر الت  تقام المرحلأ األالا استرسز من ثالث مراحلا  يأالشباب اتتحدياليتسان مشراع ا 
دارة المش اال مار ااساسيات العمل  االقيادةمهارات رلا استابر  62ا 61بين ما  اريو اال تماريأ با ه اا 

  اص.

هذا هم اس ا6162 رام مآذ اآطالقه ف ف  راتاا قائاًل: " التآميأ الم تمعيأح ربد اهلل البسرلا مدير اصر  
رساء األسس  رلاالشباب ف  مساردة البرآاما  مستقبل آا ح. األن تحقيق لالالزمأ صقل مهارات القيادة اا 

إلقليم  االدال ا ا يينالمستا رلا ياًما ما قطر دالأ فإآهم سيمثلان الشباب هم قادة المستقبل اصآاع الغدا 
الهذا يتحتم رليآا تزايدهم بالمعرفأ الضراريأ الت  تمسآهم من التحل  بمهارات القيادة الفعالأ االمسثرة ف  

 الم تمو".

  صآارأ " له دار سبير فتحدل الشباببرآاما "مشارسأ ف  البرآاماا ان لل المتقدماتحدى ي ذسرتا 
ها ا ا للشباب ف  قطر رائعأبرآاما راتا للتدريب رلا مهارات القيادة فرصأ يمثل : "حيث قالتالمستقبلا 

رلا مهارات العمل ال مار  االقيام مو تدريبآا رملًيا مهارات تطبيق الألآه يرسز رلا برآاما من طراز فريد 



 
مهارات متميزة اقدرات البرآاما بعد اآتهاء سأستسب بدار فعال اقيادل ضمن فرق العمل. لدل يقين بأآ  

 تحقيق اهداف لذلك من ا ل  مستعدةاآا ا  امسهلأ لس  اترك اثًرا يي ابًيا ف  العالم من حال سبيرةا اسأصبح 
 ".اطماحات 

: " تمسآآتا شتراستآا ا قتائاًل صّرح السيد الستير راتليدجا رئتيس امتدير رتام يسستان مابيتل قطترامن  اآب ) را 
تحقيتتق هتتدفآا المشتتترك الرامتت  يلتتا تمستتين الشتتباب فتت  قطتترا اذلتتك ربتتر العديتتد متتن  متتنستتأ "راتتتا"  متتو مسس

ابمتتا  اآتشتتّر  بتعااآآتتا متتو "راتتتا"اآحتتن البرآتتاما الستتآال للتتتدريب رلتتا مهتتارات القيتتادة.  رلتتا اتترارالمبتتادرات 
ااألرلتا مهتارة. اتسستد  اآ اًحتن يصتبحاا قتادة الغتد األسثتر آقدمه من  هاد استراتي يأ لمستاردة الشتباب رلتا ا

متتن  اآبآتتا بتتأآهم العآصتتر  ايماًآتتيات الشتتباب القطتترلا يتتصتتقل يمساآبرلتتا التزامهتتا  ايسستتان مابيتتل قطتتر م تتددً 
 األساس  لبآاء م تمو مزدهر ف  قطر."

لا اص  تفصيل  للمشراع بما ف  ذلك )ليأ العملا ااآااع المشاريو اسيحصل المشارسان ف  "البرآاما" ر
تآفيذ مشاريو المشارسين التآفيذ. ايتطلب هذا البرآاما التدريب  من الشباب  شراطلابأ من الم مارأا ا المط

 اتسهم ف  الاقت آفسه ف  صقل مهاراتهم. اتقدم مساهمات فعالأ امسثرة ف  م تمعاتهم

ا رات القيتتادةدريب رلتتا مهتتافتت  برآتتاما راتتتا للتتتالشتتباب للتستت يل امتتام  تاحتتأم فرصتتأال نا ات تتدر اإلشتتارة يلتتا
"راتتتتا"ا رضتتا مسسستتتأ قطتتتر للتربيتتأ االعلتتتام اتآميتتأ الم تمتتتو. ايتعتتين رلتتتا المهتمتتتين مسسسستتأ التتذل تقدمتتته 

استتتابر شتتهر التستت يل فتت  مآتصتت  بتتاب ياتتالق الزمتتأ قبتتل متطلبتتات الال  ميتتوتلبيتتأ بالمشتتارسأ فتت  البرآتتاما 
 ميتو الشتبان رلتا التست يل فت  البرآتاما ربتر "راتتا" شت و ات .تهممشتارس اتآظر ف  طلبتالالمقبل لس  يتسآا 
 .  www.reachouttoasia.orgزيارة الماقو التال : 

مقابلتتتتأ الا تيتتتتاز التتتتذين اقتتتتو رلتتتتيهم اال تيتتتتار الشتتتتباب المتقتتتتدمين طلب متتتتن ا ستتتتي  بعتتتتد رمليتتتتأ الفتتتترز األالتتتت ا 
ستتتبتمبر حتتتتا  5الشتتتباب المقبتتتالين فتتت  البرآتتتاما  تتتالل الفتتتترة متتتن ء استتتماا استتتيبدا اإلرتتتالن رتتتن ش صتتتيأال

 مآتص  استابر.

http://www.reachouttoasia.org/


 
  فتت  تآتهست،تحتدل القيتادةر  تدير بالتذسر ان المرحلتأ الثالثتأ ااأل يترة متن برآتاما راتتا للتتدريب رلتا القيتادة الا 

 مشتاريولآهتائ  ليطلب متن الشتباب المشتارسين تقتديم رتر  ستحيتث ا مستمر يمبتاار  الل 6162مارس شهر 
 .المقدمأ

 
 **اآتها**

 مع: التواصل يرجىالمقابالت، إجراء طلب لالستعالم أو 

 اآلآسأ آار ربدالآاصر

 2215 5575 974+هات : 

   nour@bljworldwide.comبريد يلستراآ : 

 

 نبذة عن روتا

ار بأآها مآظمأ اير ربحيأ دشآتها سعادة الشي أ المياسأ بآت حمد بن  ليفأ )ل ثاآ  ف  شهر ديسمبر تتميز مسسسأ ايادل ال ير آحا )سيا ،رات

اى رال بمديآأ الداحأا قطر. اآظرًا لعمل "راتا" تحت ررايأ مسسسأ قطر للتربيأ االعلام اتآميأ الم تموا فإآها تلتزم بتافير التعليم رلا مست 6115

يأا اتش يو يرساء العالقات بين الم تمعاتا ا لق بيئأ تعليميأ )مآأ االعمل رلا استمرار التعليم ف  المآاطق المآسابأ ف  بمرحلتيه االبتدائيأ االثاآا 

آاتهم ايساهماا اآحاء )سيا اف   ميو اآحاء العالم. اتسعا "راتا" يلا تأمين حصال الشباب االصغار رلا التعليم الذل يحتا اآه ليتمسآاا من يدراك يمسا

 تطاير م تمعاتهم. ف 

   www.reachouttoasia.orgلمزيد من المعلامات حال مسسسأ ايادل ال ير آحا )سيا ي ر ا زيارة:

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

mailto:nour@bljworldwide.com
http://www.reachouttoasia.org/


 
قطر ف  مسيرة تحال اقتصادها المعتمد رلا السربان يلا اقتصاد  مسسسأ قطر للتربيأ االعلام اتآميأ الم تمو مسسسأ  اصأ اير ربحيأ تدرم دالأ

  معرف  من  الل يطالق قدرات اإلآسانا بما يعاد بالآفو رلا دالأ قطر االعالم بأسمله.

لشي أ مازا بآت الشيخ حمد بن  ليفأ )ل ثاآ ا اتتالا صاحبأ السما ا بمبادرة سريمأ من صاحب السما األمير الاالد 6225تأّسست مسسسأ قطر سآأ 
  آاصر رئاسأ م لس يدارتها.

يستقطب ارقا تلتزم مسسسأ قطر بتحقيق مهمتها االستراتي يأ الشاملأ للتعليما االبحاث االعلاما اتآميأ الم تمو من  الل يآشاء قطاع للتعليم ي ذب ا 
راريأ القتصاد مبآّ  رلا المعرفأ. سما تدرم االبتسار ال امعات العالميأ يلا دالأ قطر لتمسين الشباب من استساب المهارات االسلاسيات الض

حياة االتسآالا يا رن طريق است الص الحلال المبتسرة من الم االت العلميأ األساسيأ. اتسهم المسسسأ ايضًا ف  يآشاء م تمو متطار اتعزيز ال
 .الثقافيأ االحفاظ رلا التراث اتلبيأ االحتيا ات المباشرة للم تمو

 http://www.qf.org.qaسافأ مبادرات مسسسأ قطر امشاريعهاا ير ا زيارة الماقو اإللستراآ  للحصال رلا 

http://www.qf.org.qa/

