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قطر سكيلز هي أكبر شركة رائدة في مجال التدريب في قطر، حيث تحتضن فرًصا 
والقيمة  والمؤسسات  األفـــراد  تعزز  عالمي  مستوى  على  وتنموية  تعليمية 
المشتركة. وقد حظيت قطر سكيلز، لما يزيد على ١٢ عاًما، بسمعة طيبة من خالل 
المشاركة في خلق تجارب التعلم التحولي عن طريق توفير جودة عالية، يسعى 
إليها األفراد والمنظمات بعد التدريب. لقد إكتسبنا سمعتنا من خالل نقل المعرفة 
في المجاالت الفنية والوظيفية والسلوكية، وتقديم شهادات من أبرز المعاهد، 
مثل المعهد المعتمد لإلدارة CMI، ومعهد القيادة واإلدارة ILM، ومعهد الصحة 
والسالمة المهنية IOSH، ومعهد هايفيلد Highfield ، ومعهد اإلتحاد الدولي 
للنقل الجوي IATA، ومعهد إدارة سالسل التَّوريد IoSCM، ومعهد التأمين القانوني 
البريطاني CII، ومعهد إدارة العقارات IREM، ومعهد إدارة اإلمدادات ISM، ومعهد 
التسويق المعتمد CIM، وغيرها الكثير. وتقوم قطر سكيلز بتدريب ما يزيد على 

3000 مشارك سنويًا في قطر في أكبر منشأة تدريب في البالد. 

الخدمات
التدريب وجهًا لوجه 	
التدريب عبر اإلنترنت 	
التدريب الداخلي 	
التدريب اإلفتراضي 	
التدريب العملي ... وغيرها الكثير 	

Qatar Skills is the largest and leading training provider in Qatar 
incubating world class learning and development opportunities that 
advance people, organisations and shared value. For more than 12 
years QS has built an astounding reputation by cocreating 
transformational learning experiences by providing high quality, 
sought after training for both individuals and organisations.  We’ve 
gained our reputation by transferring knowledge in Technical, 
Functional and Behavioural fields, offering certifications from the 
most notable institutes, such as CMI, ILM, IOSH, Highfield, IATA, 
IoSCM, CII, IREM, Professional Academy ISM, CIM and many more. 
QS trains over 3000 participants a year in Qatar in the largest training 
facility in the country. 

SERVICES
• Face-to-Face Training
• Online Training
• IH Training
• General Training
• Virtual Training
• Practical Training ... and many more.

SERVICES  |  الخدمـــــاتالخدمـــــات

مركز قطر سكيلز للتدريب
QATAR SKILLS CENTRE FOR 
ADMINISTRATIVE TRAINING

Mohamed Aboushanab
 Business Manager

 +974 33356971 : 

 Jeera Bldg.39 Barwa Commercial : 
 Avenue, Doha, Qatar P.O. Box 20019

 +974 44161622 - 40198166 : 
mohamed.aboushanab@qatarskills.com.qa : 

info@qatarskills.com.qa : 
www.qatarskills.com.qa : 
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