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تا عىل تطوير   ة إضافية لمساعدة سكان ألبر تا برامج اعتماد صغبر تمول حكومة ألبر
مستقبل   ن  وتأمير جديدة  مهنية  مسارات  إلنشاء  يحتاجونها  ي 

الت  المهارات 
 المقاطعة. 

تا إىل الوصول إىل التدريب عىل  ي مجموعة متنوعة من العمالة الماهرة ويحتاج سكان ألبر
تسبب النمو الرسي    ع بنقص فن

ة األجل  ات تعليمية موثقة قصبر ة هي عبارة عن خبر . برامج االعتماد الصغبر المهارات لتلبية احتياجات االقتصاد دائم التغبر

ف بمهارات   ستثم  تعب 
ُ
ن عن العمل ومن لم ت تا العاطلير ر كامل طاقاتهم  وكفاءات محددة وتخلق فرًصا جديدة لسكان ألبر

جاع مهاراتهم أو رفع مستواها برسعة لتلبية احتياجات الصناعة بشكل أفضل، والعودة إىل القوى العاملة   العملية السب 

ي حياتهم المهنية. 
ل برسعة فن  والتحوُّ

ي وقت سابق من هذا ال
تا  فن ن لوضع    8خريف، استثمرت حكومة ألبر ن دوالر عىل مدار عامير من برامج االعتماد    69ماليير

ي الذي يزيد عن  
ي العمل. سيساعد التمويل اإلضافن

تا فن ة الجديدة من خالل مبادرة ألبر ي إنشاء    270الصغبر
ألف دوالر فن

ي ذلك الطاقة والتكنو 
مجيات والتمويل. خمسة برامج جديدة تدعم القطاعات الرئيسية، بما فن  لوجيا وتطوير البر

 : امج الجديدة ما يىلي  تشمل البر

 دوالر   98000التمويل وريادة األعمال:  -جامعة بورمان   •

 دوالر  10000محو األمية الرقمية:  -كلية كيانو   •

يدج  • مج ألعاب:   -كلية ليثبر  دوالر  58500مبر

يدج  •  دوالر   58500نان صوت محرك األلعاب: ف -كلية ليثبر

تا للتكنولوجيا معهد ج • ي قطاع الطاقة:  -نوب ألبر
 دوالر 45000برنامج الغاز الطبيعي الُمسال فن

تا   اتيجية ألبر
ة اسب  ورية للتوظيف عبر تزويد الطالب بفرص تعلم 2030تدعم برامج االعتماد الصغبر : بناء المهارات الضن

ورية للتوظيف. يعتم ة  مرنة ومبتكرة لمساعدتهم عىل تطوير المهارات الضن ي االعتمادات الصغبر
د هذا االستثمار الجديد فن

ي عام  5,6عىل ال  
ة فن ي لالعتمادات الصغبر  . 2021مليون دوالر المستخدمة إلطالق برنامج تجريتر
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د   ع 
ُ
تا  ت اتيجية ألبر

ورية للتوظيف: بناء  2030اسب  تا، والذي   المهارات الضن ي ألبر
ا تحويلًيا لنظام التعليم العاىلي فن

ً
رؤية واتجاه

ن  سيطور قوة عاملة ذات مهارات عالية وتنافسية، ويعزز االبتكار والتسويق التجاري للبحوث، ويقيم عالقات أقوى بير

 لما بعد الثانوية. أصحاب العمل ومؤسسات التعليم 

  

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx


 

 التصنيف: عام 

 معلوماتيذاتيصلة

تا  • ورية للتوظيف 2030ألبر  : بناء المهارات الضن

ة  •  برامج اعتمادات صغبر

ي العمل  •
تا فن  ألبر

 

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/new-micro-credential-learning-opportunities.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx

