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 والشؤون اإلدارية ئيس للموارد البشريةرقطر كوول تعين عائشة الشريم بمنصب نائب ال

ً  والمعروفة  المناطق لتبريد الشركة القطريةعيّنت مؤخراً   المناطق في تبريد شركات أكبر إحدى ،كوول قطر باسم أيضا

تطوير و ذلك في إطار مساعيها لوالشؤون اإلدارية البشرية  الموارد إلدارة الرئيس نائب عائشة الشريم بمنصب المنطقة

 .شركةال داخل البشرية التنمية

شغرت عدداً من المناصب اإلدارية في مجال  بعد أنالجاري العام يونيو من  1في  انضمت الشريم لشركة قطر كوول 

 للمال قطر مركز هيئة في البشرية تشارترد ومدير الموارد الموارد البشرية ومنها رئيس الموارد البشرية في بنك ستاندرد

(QFCA) للمال قطر المدير المساعد للتنمية الوظيفية في هيئة مركزو(QFCA)  باإلضافة إلى تقلدها عدة مسؤوليات في

الوظيفي وقيادة لجنة التنمية للمواطنين ودعم أتمتة العمليات في مجال  التقييم قطر غاز بما يتضمن منصب مشرف  شركة

 خلفيتها العلمية في هندسة الكمبيوتر.البشرية نظراً لالموارد 

 بمواصلة ملتزمة إنني. كوول بهدف قيادة قسم الموارد البشرية لقطر يشرفني اإلنضمام: "المناسبة علّقت الشريم هذه وفي

 التنمية ودفع المحافظة عليها و المواهب جذب عن طريق في الشركة البشرية التنميةالمسيرة للمساهمة بتحسين أسس وأنظمة 

 ."2030 الوطنية قطر رؤية مع يتماشى بما البشرية

خالل السنوات القليلة الماضية حيث عملت اإلدارة  كوول قطركما يجدر التنويه بتطور ممارسات الموارد البشرية في شركة 

 وظيفي مسار لضمان الذاتي والتطوير التدريب فرص من متنوعة والمكافآت يوفر للموظفين مجموعة زللتحفيعلى بناء نظام 

 دورية لتقييم األداء تبعاً للمعايير الدولية للموارد البشرية فرصمجزي باإلضافة إلى 

يسرنا الترحيب بالسيدة عائشة  كجزء من فريق العمل في قطر كما علّق ياسر صالح الجيده، الرئيس التنفيذي لقطر كوول: " 

كفريق عمل كوول. كما أننا نثق تمام الثقة بقدراتها القيادية وخبرتها في مجال الموارد البشرية ونتطلع إلحراز نجاحات عدة 

 متكامل."
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