
 شركة قطر للتأمين تختتم برنامج التدريب الصيفي 

 

قطر   – الدوحة   

٢٠٢٢أغسطس  ٢٣الثالثاء   

 

فريقيا ، برنامج  إاختتمت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال  

 22االثنين  أمس،  الذي أقيم يوم شهادات التدريب  و  الجوائز   بحفل توزيع لهذا العام   يالتدريب الصيف

وأتاح الحدث فرصة في المقر الرئيسي لمجموعة قطر للتأمين في منطقة الخليج الغربي.  2022 أغسطس

على مدار اإلجازة   برنامجالتكريم الطالب من مختلف المدارس والمؤسسات األكاديمية الذين شاركوا في ل

   الصيفية.

أسابيع، وانتهت   سبعة بلغت فترة التدريب الذي يستهدف طالب الثانوية والجامعات في دولة قطر، هذا العام 

هذا العام بطريقة مبتكرة تساعد الطالب المتدرب   تم تصميم برنامج التدريب الصيفي وأغسطس.  ١٨في 

كتساب  ال يئة العمل الحقيقية على تحديد قطاع العمل الذي يرغب بااللتحاق به مستقبالً عبر تعريفه على ب

خبرة عملية في مجاالت مختلفة كالتأمين، المالية والمحاسبة، إدارة األعمال، تكنولوجيا المعلومات والتحول  

إكمال متطلبات التخرج   -  لطالب المدارس الثانوية والجامعية -  أيضاً فرصة  التدريبوقدم  الرقمي.

 كالتدريب العملي ومشاريع التخرج.  

  الثانوية في أكاديمية قطر الوكرة رحلةطالب الم  -عينين  وراشد الب يضهعوالمكرمين الطالب  ن بينوكان م

تجربة قيمة   تأمينقطر لل شركة، قال: "كان برنامج التدريب الصيفي ل التدريب بعد حصوله على شهادة و -

  ي تكنولوجيا المعلومات ف فهم التأمين وفوائده في مواجهة المخاطر واكتساب خبرة عملية حقيقية ساعدتني

" .في المستقبل للعمل فيهاالتي أخطط   

قسم المبيعات والتعويضات في شركة قطر للتأمين أن البرنامج  جاسم المهندي ، رئيس  السيد ناصروأكد 

على أبرز الخدمات التي تقدمها واكسابهم  طالع استهدف تعريف الطالب برؤية قطر للتأمين ورسالتها واال 

المهارات اإلدارية وتعويدهم على بيئة العمل، داعياً الطالب في الحفل إلى مواصلة جهدهم في تنمية قدراتهم  

ة والعملية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة على وطنهم بالرفعة والتقدم.  العلمي  

وأضاف المهندي قائالً " تحرص شركة قطر للتأمين على تقديم برنامج صيفي متكامل يهدف إلى احتواء   

وسهم  الطالب بالمرحلتين الثانوية والجامعية وتحقيق االستفادة من اإلجازة الصيفية وتنمية حب العمل في نف

ة."  ليللمساهمة في بناء جيل مؤهل للحياة العم   

 

قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء  و

، وكانت أولى  1964سنة في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام  ٥٠وتاريخ مشرف يتجاوز 

ولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في  شركات التأمين الوطنية في د

. وبفضل إجمالي األقساط المكتتبة وإجمالي األصول، فإن شركة وأول وأفضل شركة تأمين رقمية  دولة قطر



قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق  

 .مليار لاير قطري 7.8ز تجاوتالمالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية  األوراق

 


