بدء استقبال الدفعة الثامنة يف الربانمج

الوطين لتأهيل الكويتيني "حديثي التخرج للعمل يف القطاع املصريف"

ص رح حمافظ بنك الكويت املركزي رئيس جملس إدارة معهد الدراس اص املة رفير الدك ور
حممد يوس

اا

أبنه ض م ال عاون املس مر بو بنك الكويت املركزي وال نو

الكوي ير يف إطار املس ؤولير اجمل معير للقطاع املة ريف وس عيا ل ناء كوادر وكفاءاص وطنير
قادرة على املس امر يف دع املس دة ال نموير يف دولر الكويت ،ومواص لر ل نفيذ برانمج
أتهي وتوظي

الكوي يو ح دي ا ال جر  ،ب د اس ق ا طل اص ال دفع ر ال امن ر م

الراغ و يف االل حاق ابلربانمج الوطين ل أهي حدي ا ال جر للعم املةريف .ويهدف
هذا الربانمج إىل اخ يار خن

ر م حدي ا ال جر ل دري ه وتطوير مهاراهت يف العم

املة ريف م خد ال دري النظري وامليداين على مدى س نر يف ال نو الكوي ير وبعض
املؤس س اص العاملير املش هود ا ابلكفاءة والس معر يف جما العم املة ريف ،إذ يوفر ذلك
للمش اركو فرص ر اك س ا اخلربة العملير واملهنير متهيدا الخنراطه يف جماالص العم
املة ريف لدى ال نو احمللير ،ليكونوا نواة جي جديد ُم ميز م القياداص الواعدة يف هذا
املضمار.

و وض

احملافظ أبن هذا الربانمج يش ك حد فض

اخلياراص امل احر حلدي ا ال جر

مم يرغ ون يف العم يف القطاع املة ريف ،وذلك ا يش م عليه م تنوع يف اجملاالص
املة رفير واملالير ا يعكس رؤير مس ق لير ت فاع مع تطوراص العم املة ريف واملا  ،مما
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جيع خرجيا هذا الربانمج ي س مون س وى عا م املهارة واملعرفر ،حيث تض افرص
على تنفيذه ودعمه جهود خملة ر يف إطار م ادرة م بنك الكويت املركزي ودع م
ال نو احمللير ،وجهود معهد الدراس اص املةرفي ر الذي جن يف ال عاون مع بنو عاملير
م ميزة يف جماالص إدارة ال رواص واألص و على مس وى العام وعقد اتفاقياص تدري
معها ،واخ الدك ور حممد يوس

اا

تة ر ه ابل أكيد على ن بنك الكويت

املركزي س يواص جهوده احل ي ر ل وفد فض فرد ال دري للش ا الكوي يف إطار
س عيه املس مر لرفد القطاع املة ريف ابلكفاءاص ا يعزر دوره يف خدمر االق ة اد الوطين،
مشدا إىل ن جهود بنك الكويت املركزي اخلاصر ب نمير الكوادر الوطنير وتطويرها تشم
طرح العديد م الربامج ذاص املس وى الرفيع ابل عاون مع كوك ر م فض

املدربو يف

العام وجمموعر م املؤس س اص األكادميير وال دري ير املرموقر منها كلير هارفرد لإلدارة كما
تعاون مع بنو ومؤس س اص مة رفير وعاملير يف إطار العم املش ل ل أهي الكوادر
الوطنير وتدري ها يف مجيع املس ويص م حدي ا ال جر وذوي اخلربة فض د ع تقدم
ال ع اص للدراس اص العليا واحلة و على الش هاداص املهنير م رقى املؤس س اص
األكادميير وال دري ير.
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