
رحلتك نحو التميز 
تبدأ من هنا

 كل ما تحتاجه من إرشادات ونصائح
 الختيار مسارك المهني الصحيح!

العدد ٧  -  نوفمبر ٢٠١٧ مجلة مركز قطر للتطوير المهني

دليلكالمهني

ها أنت قد 
تخرجت فمــاذا 

بعــد؟
صفحة ٢٢

واصل السعي
لتحقيق حلمك 

المهني
صفحة ٢٨

الخدمة الوطنية:
نحو تأهيل كوادر 

أفضل
صفحة ٢٠



َنْحُن ِبحاَجٍة ِلالْجِتهاِد واإلبداِع والتفكيِر المستقْل 
اَءْة واالهِتماِم بالتحصيِل الِعْلميِّ في  والمبادراِت الَبنَّ
ْفْس  َوُمحاَرَبِة  ْة، واالعتماِد علَى النَّ االختصاصاِت كافَّ

ْد أمانيَّ وأحالْم .  ْة. َوهذِه َلْيَسْت ُمجرَّ الَكَسِل واالتكاِليَّ
ْة، َوَتقوُم علَى استمراِر الروِح الِتي  ٌة وَعَمِليَّ فَأهداُفنا واِقِعيَّ
أْظَهَرها القطريوَن في هذِه األزمْة ، ِبَحْيُث ال تكوُن موجَة 
حماٍس عاِبرْة ، َبْل َأساسًا لمزيٍد ِمَن الَوْعِي ِفي ِبناِء الَوَطْن . 

حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر
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رسم خطاب الثبات الذي ألقاه صاحب لقد 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

دولة قطر، خريطًة واضحًة نحو مستقبل مشرق 
لدولة قطر.

إذ أصبح جلًيا للماليين الذين شاهدوا الخطاب حول 
العالم، أن الدولة اآلن تعمل من أجل مستقبل 

أبنائها، وتحرص على المضي قدًما نحو مزيد من 
التقدم واالزدهار العلمي والعملي، من خالل التركيز 

على بناء رأس المال البشري، والحث على العلم 
والعمل واالبتكار في كافة التخصصات، لما في 

ذلك من مصلحة للوطن والمواطن.

يأتي ذلك متوافًقا مع رؤية مركز قطر للتطوير 
المهني ورسالته، بعد تحّولنا من "معرض قطر 

المهني"، وهو االسم الذي كنا نُعرف به سابًقا؛ 
حيث يمّثل بناء القدرات البشرية األولوية القصوى 
بالنسبة لنا، ويعد جزًءا من استراتيجيتنا المتكاملة 

الجديدة لدعم رؤية مؤسسة قطر الهادفة للتمّيز 
في توفير التعليم النوعي.

وقد جاء هذا التحّول متزامًنا مع األزمة التي تمر بها 
المنطقة، وفي ضوء التحديات االقتصادية، الحالية 
والمستقبلية؛ إذ اتضحت أهمية صقل قدرات قوة 
عاملة ماهرة تستطيع تلبية احتياجات سوق العمل 

المتنوعة، وتحقيق االكتفاء الذاتي للبالد.

 وفي إطار سعيه إلى أن يصبح مركًزا رائًدا للتطوير 
والتوجيه المهني في دولة قطر، يحمل المركز 

على عاتقه مهّمة تزويد الشباب القطري بأفضل 
توجيه مهني ممكن، مع صناعة الفرص لهم لصقل 

مهاراتهم؛ كي يغدوا مواطنين منتجين وفاعلين في 
االقتصاد الوطني.

وفي سياق هذه الجهود، يأتي هذا الدليل المهني، 
الذي ال يخالجنا شك في أنه سيكون خير هاٍد 

للشّباب وهم يقّررون مساراتهم التي سيسلكونها 
في التعليم وسوق العمل.

وفي هذا الدليل المهني، ستجدون من المقاالت 
الشائقة المختارة بعناية ما يساعدكم على التمّيز 

والصمود أمام أوضاع سوق العمل التي تّتسم 
بالتنافسية الشديدة. ونحن على يقين من أنه 

سيكون خير معين لكم على إخراج مكامن قدراتكم 
الحقيقية، يا قادة مستقبل قطر؛ لما يحويه من 

قصص ملهمة عن الشباب القطري الناجح، وفوائد 
التطوع، وإرشادات بشأن اختيار المسار المهني 

المناسب.

ونأمل أن تلهمكم محتوياته تلك، وتحّفزكم، 
وتقودكم في نهاية المطاف نحو االختيار السليم 

في مسيرتكم المهنية، على الدرب الذي رسمه لنا 
تميم المجد في ٢1 يوليو ٢٠17.

على خطى تميم

عبدالله المنصوري
المدير التنفيذي

مركز قطر للتطوير المهني

افتتاحية العدد
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المحتويات

أعده مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون 
مع إدارة االتصال بمؤسسة قطر

تطبيق "دليلك المهني"
متاح للتنزيل على:

واصل السعي
 لتحقيق حلمك

المهني
لو أتيح لك أن تكون أي شخص أو أي 

شيء تريده في هذا العالم، فماذا 
تريد أن تكون؟ أجب على هذا السؤال، 

وسوف تساعدك اإلجابة في شق 
طريقك نحو مسيرة مهنية مجزية 

2٨تحقق لك السعادة
٩

الشغف مفتاح 
النجاح 

نظرة إلى التجربة الناجحة لرائد 
األعمال ناصر خليفة الكواري

٥ أخبارنا 

١٢ اختيار المسار المهني 

تقارير
 ١٧ كيف تقضي أول يوم في العمل بنجاح؟ 

١٨ دور اآلباء المهم في نجاح أبنائهم 

الخدمة الوطنية:
٢٠ نحو تأهيل كوادر أفضل 

٢٢ ها أنت قد تخرجت فمــاذا بعــد؟ 

كيف تستعيد ثقتك في حال لم يحالفك
٢٤ الحظ في المقابلة؟ 

 
٢٥ كيف تدبر أموالك؟ 

التميز في التعليم 
٣٠ التعليم من الطراز العالمي بين يديك 

لقاء خاص 
٣٢ اختبار حدود القدرات 

٣٤ الكلمة األخيرة 

مزايا التطّوع 
٢٦وثماره

مركز قطر للتطوير المهني ... 
منارة قطر الجديدة 

األعمال المنوطة بمركز خضعت 
قطر للتطوير المهني، 
المعروف سابًقا باسم "معرض قطر المهني"، 

مؤخًرا لعملية تغيير وإعادة تعريف وهيكلة، من 
أجل تركيز األنشطة وتكريس الجهود لبناء جسر 

يربط قطاع التعليم بسوق العمل في دولة قطر.
جاء هذا التحول، من "معرض قطر المهني" 
إلى "مركز قطر للتطوير المهني"، متزامًنا مع 

األزمة الخليجية، وخطاب الثبات ألميرنا المفدى، 
ليؤكدا أهمية هدف المركز المتمّثل في أن 
يصبح منارًة للتوجيه المهني في دولة قطر. 
وتأتي جهود رعاية الشباب في صميم عمل 
مركز قطر للتطوير المهني، من خالل تقديم 
التوجيه المهني لهم، وتزويدهم بالمهارات 

الالزمة في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة التطوير 
المهني داخل دولة قطر، بهدف تطوير قوة 

عاملة عالية الكفاءة تتأقلم مع احتياجات سوق 
العمل ومتطلباتها وتغطي احتياجاتها محلًيا، 

وهو ما تحّتمه علينا التحديات االقتصادية الحالية 
والمستقبلية. 

وفي إطار السعي نحو إعداد رأس المال 
البشري الوطني لالستجابة لمتطلبات رؤية قطر 

الوطنية ٢٠3٠، تبّنى المركز منهًجا يستند إلى 
ثالثة من محاور التوجيه المهني، وهي: 1( إعداد 

خدمات وبرامج مهنية تعليمية وتدريبية، ٢( 
وتقديم خدمات وبرامج تهدف إلى خلق الوعي 
المهني وزيادة االهتمام به، 3( وتوفير المعرفة 

المهنية ونشرها وتطبيقها؛ وجميعها محاور 
ُصممت من أجل تمكين الشباب القطري، حيث 

إن اختيار المسار المهني المناسب ال يقتصر على 
مجّرد انتقاء مهنة معينة دون أخرى.

فمن أجل اختيار المسار المهني األفضل، يقوم 
المركز بتعريف الطلبة على الركائز األربع ألنظمة 

التوجيه المهني، وهي: الخيارات المهنية التي 

يفّضلها الطلبة، والقدرات التي يتمتعون بها، 
ومتطلبات سوق العمل، والخبرات الالزمة.

ويتعاون مركز قطر للتطوير المهني عن كثب 
مع مجموعة من األشخاص المعنيين، مثل: 

اآلباء، والمرشدين المهنيين، واالختصاصيين ذوي 
الصلة، والمستشارين المهنيين، إدراًكا منه بأنهم 

يمثلون جانًبا من األطراف المؤثرة التي تؤدي 
دوًرا في مستقبل الشباب القطري.

كما يدرج المركز برامج وخدمات ضمن 
استراتيجياته الجديدة، تقوم على أنشطة بحثية 
أثبتت فاعليتها؛ إذ قام بجمع وتحليل الكثير من 

المعلومات على مدار النسخ الست السابقة من 
معرض قطر المهني، وعبر العديد من األنشطة 

والدراسات االستقصائية واالستطالعات، ما 
ساعد في وضع مبادرات وبرامج جديدة من 
شأنها أن تحقق االستفادة المرجوة للشباب 

وسوق العمل على حد سواء.
هذا باإلضافة إلى استكشاف السياقات 

المحلية واإلقليمية والدولية، بغرض معرفة 
االحتياجات والممارسات المهنية الحالية 

والمستقبلية. 
وبذلك كله، ينسجم دور مركز قطر للتطوير 

المهني مع رؤية مؤسسة قطر التي ترتكز على 
االستثمار في رأس المال البشري وتطويره 
من خالل توفير التعليم النوعي. وفي إطار 

جهود مؤسسـة قطر في هذا السياق، يدعم 
مركز قطر للتطوير المهني هدف المؤسسة 
المتمثل في تمكين الشـباب ودعمهم منذ 

اليوم الدراسي األول وصواًل إلى مرحلة 
الدراسات العليا المتقدمة. كما ُيساهم المركز 

في تحقيق أهداف مؤسسة قطر، المتمّثلة 
في تحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي، 

وذلك ببناء مجتمعات أكثر قوة من خالل 
التعّلم النوعي المستمر.
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اشتمل 
المخيم الشـــتوي 

علـــى ورش تدريب 
تفاعليـــة عديدة 
ُصممـــت لصقل 

مهـــارات الطالب 
وتنميـــة قدراتهم 

المهنيـــة، وتعرفـــوا 
مـــن خاللهـــا على 
ســـمات القيادة 
ومبـــادئ العمل 
الجماعـــي الناجح 

ضمـــن فريـــق واحد.
تمّثـــل الهـــدف الرئيـــس مـــن المخيـــم فـــي غـــرس أساســـيات الثقافة 
المهنيـــة الواعـــدة فـــي نفـــوس الطـــالب، ومســـاعدتهم في اكتشـــاف 

مهاراتهـــم ومواهبهـــم، بمـــا يمّكنهـــم مـــن اختيـــار المســـارات المهنيـــة 
التي تناســـبهم.

وفـــي إطـــار هـــدف مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي، المتمّثـــل في 

إعداد الشـــباب 
لالنضمـــام إلى ســـوق 
العمـــل وتعزيـــز النمو 
االقتصـــادي، تهدف 
هـــذه األنشـــطة إلى 

تزويدهـــم بالمهارات 
الالزمـــة الختيار 

المهـــن التي تتناســـب 
مـــع إمكاناتهـــم، وقد 

اشـــتملت أنشطة 
المخيـــم أيًضـــا على 

تنظيـــم زيارات 
ميدانيـــة لبعض 

المؤسســـات الرائـــدة فـــي دولـــة قطـــر، للتعـــرف علـــى طبيعـــة المهن 
فـــي تلك المؤسســـات.

وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الطالـــب أحمـــد الكـــواري: "بعد زيارة 
مدينـــة مشـــيرب، أدركـــُت أننـــي أحـــب مهنـــة التدريـــس، ألنها تزّود 

أفـــراد المجتمـــع بالمعرفـــة الالزمـــة عـــن التـــراث الثقافـــي لدولـــة قطر 
وتاريخهـــا، وتســـاهم فـــي تنميـــة قـــدرات األفراد".

ندوات 
الختصاصيي 

التوجيه المهني

النـــدوة فـــي مركز الطالب ُعِقدت 
بجامعـــة حمـــد بـــن خليفة في 

المدينـــة التعليميـــة، واجتذبت حضوًرا واســـًعا 
مـــن المهتميـــن، بمـــا في ذلـــك ممثلو الهيئات 
الحكوميـــة والوزارات، والمرشـــدون المهنيون 

واألكاديميـــون مـــن مختلف المدارس، 
والمستشـــارون المهنيـــون، إضافـــة إلى عدد 

مـــن ممثلـــي القطـــاع الخاص في الدولة.
وإلـــى جانـــب التخطيـــط المهني، قّدمت 

الندوة اقتراحات لتحســـين ممارســـات 
التخطيـــط المهنـــي المّتبعـــة فـــي دولة قطر، 

كمـــا تناولـــت بعض األمثلة لممارســـات 
التوجيـــه المهنـــي على المســـتوى الدولي 

والتحديـــات التـــي تواجهها والدروس 
المســـتفادة منها. 

وفـــرت هـــذه الندوة فرصـــة لالختصاصيين 
المهنييـــن لتكويـــن وتوســـيع شـــبكات عملهم، 
وشـــّجعت على المشـــاركة الفعالة والتبادل 

المعرفـــي بيـــن مختلـــف األطراف التي تســـاهم 
فـــي وضـــع وتنفيذ اســـتراتيجيات التعليم 

والتوظيـــف والتخطيط واإلرشـــاد المهني 
وتطويـــر وتمكين الشـــباب القطري. 

وعلـــق محمـــد صويلح، المرشـــد األكاديمي 
بمدرســـة أحمد بن حنبل الثانوية المســـتقلة 
للبنيـــن، علـــى حضـــوره للنـــدوة قائاًل: "أتاحت 

لنـــا هـــذا النـــدوة فرصة لحضـــور الفعاليات التي 
تســـاهم فـــي تنميـــة مهاراتنا وقدراتنا".

يساهم التوجيه المهني بدور مهم في دفع عجلة التنمية بالبالد؛ ولتسليط 
الضوء على هذا األمر، نّظم مركز قطر للتطوير المهني ندوة في شهر فبراير من 
هذا العام، تحت عنوان: "دور التوجيه المهني في تطوير القوى العاملة الوطنية 

للمساهمة في انتقال دولة قطر إلى االقتصاد المعرفي".

المخيم المهني الشتوي يساعد الطالب 
في اكتشاف مهاراتهم ومواهبهم

احتفل مركز قطر للتطوير المهني بنجاح المخيم المهني الشتوي 
2017 الذي نّظمه على مدار خمسة أيام في شهر يناير من هذا العام.

العدد السابق من دليلك المهني، طلبنا من القراء المشاركة في مسابقة السيرة الذاتية في 
وتقديم عينة من سيرهم الذاتية في مقابل الحصول على جوائز قيمة. ويسرنا هنا أن نعلن 

عن أسماء الفائزين في المسابقة؛ فقد فازت بالمركز األول الطالبة رحاب المشرفية، وفازت بالمركز الثاني الطالبة غادة السليطي، 
أما المركز الثالث ففازت به الطالبة فاطمة فخرو. تهانينا للفائزات لنجاحهن في تقديم سير ذاتية عالية المستوى. نوفمبر من العام الماضي، شارك مركز قطر للتطوير المهني في 

في المؤتمر الذي نّظمته الرابطة الدولية للتوجيه التعليمي 
والمهني.

وتحت عنوان "تعزيز العدالة من خالل التوجيه: التفكير والعمل 
والتأثير"، شهدت الفعالية نقاشات حول تأثير التوجيه التعليمي 

والمهني، وأهمية الدعم الذي تقّدمه المؤسسات والحكومات 
والقطاع الخاص للتطوير المهني واألكاديمي والشخصي، إضافًة إلى 

بناء مجتمعات أكثر عدالًة واستدامًة وتماسًكا. 
وتوّفر مثل هذه الفعاليات الدولية منصًة تجمع خبراء التوجيه 

المهني واألكاديميين والمهنيين واالستشاريين وصانعي السياسات، 
من أجل تسهيل تبادل الخبرات ونتائج البحوث في الموضوعات ذات 

الصلة؛ وكل ذلك يصب في تحسين الخدمات التي يقّدمها مركز قطر 
للتطوير المهني.

واشتملت مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في المؤتمر على 
المساهمة في عدد من الفعاليات المدرجة على جدول األعمال، 

ومنها تقديم ورقة عمل، وملصق، إلى جانب المشاركة في ندوة حول 
ُسُبل تعزيز التعاون بين مؤسسات اإلرشاد والتوجيه المهني، والتي 

ُعقدت على هامش المؤتمر.
ورّكزت ورقة العمل التي قّدمها مركز قطر للتطوير المهني على 

موضوع "تطوير التوجيه المهني في دولة قطر عبر إشراك الشركاء 
المهنيين"، حيث تمت صياغة تلك الورقة باالستناد إلى نتائج ثالث 

أوراق بحثية أنجزها المركز عام ٢٠15، بهدف توثيق الممارسات المتبعة 
في دولة قطر في مجال التوجيه المهني، وتحديد الفرص والتحديات 

المطروحة، إلى جانب تقديم التوصيات المناسبة للتطوير مستقباًل.
الجدير بالذكر أن الورقة البحثية الفائرة في المؤتمر حملت عنوان 

"هل يمكن لمعلمي اإلرشاد والتوجيه المهني دعم أولياء األمور في 
مسـاعدة أبنائهم؟"، وقّدمتها آن ماري أومين، طالبة الدكتوراه في 

جامعة ديربي بالمملكة المتحدة.

مركز قطر للتطوير المهني يشارك 
في مؤتمر دولي للتوجيه المهني

إلى رغبتك في أن تكون عالًما، أو معلًما، استناًدا 
أو رائد أعمال، بإمكانك اآلن أن تكتشف 

الكثير عن ماهية هذه المهن.
أرسل لنا مقطع فيديو، أو اكتب لنا عن مقابلة أجريتها 
مع شخص أنت مهتم بمجال عمله، واحصل على فرصة 
الفوز بجوائز رائعة! ببساطة اطرح على هؤالء األشخاص 

خمسة أسئلة قوية حول المهن التي يعملون بها، وأرسل 
qcdc@qf.org.qa :لنا اإلجابات على البريد اإللكتروني

شارك في مسابقة 
المقابالت المهنية

أخبارنا
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 
هو معهد بحثي يختص بدارسة العلوم 

االجتماعية واإلنسانية، ويسعى لدراسة 
بعض قضايا العالم العربي، مثل المواطنة، 

والتقسيم، والسيادة، والجمود التقني، 
والتنمية المجتمعية، والتعاون بين مختلف 

الدول العربية. كما يبحث المركز في العالقات 

السياسية واالقتصادية للعالم العربي مع 
دول آسيا وإفريقيا والواليات المتحدة 
األمريكية وأوروبا، ويبحث كذلك في 

السياسات اآلسيوية. لمزيد من المعلومات 
عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

تفّضل بزيارة الرابط اإللكتروني:
www.dohainstitute.org/portal

تسليط الضوء على المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

٧٨ طالًبا يحضرون برنامج "السفراء المهنيين" 
برنامج "السفراء المهنيين" الذي نّظمه مركز استهدف 

قطر للتطوير المهني رفع مستوى الوعي بين 
الشباب القطري حول التطوير المهني، واستقطب في اآلونة األخيرة 

7٨ طالًبا في المرحلتين اإلعدادية والثانوية. 
ويهدف البرنامج إلى خلق وعي مهني لدى الطالب، وتنمية 

مهاراتهم، بما يمّكنهم من التخطيط األفضل لتخصصاتهم األكاديمية، 
ومساراتهم المهنية المستقبلية، إلى جانب تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار 

والمبادرة بين المشاركين من الشباب.
وفي هذا الصدد، عّلق شاهين السليطي، كبير مسؤولي العمليات 
في مركز قطر للتطوير المهني، بالقول: "تنطلق رؤية هذا البرنامج من 

الشعار الذي يرفعه مركز قطر للتطوير المهني، وهو "مستقبلك بين 
يديك"، حيث تتمثل مهمته في توفير بيئة داعمة ومحفزة للشباب، 
من أجل بناء قدراته الذاتية كمورد أساسي لتنمية المجتمع واالرتقاء 

به. وُيمثل هذا البرنامج أداة فاعلة تساهم في تعزيز المبادرات الشبابية 
وغرس نواة قادة المستقبل، كما ُيعد استثماًرا في القيادات الشبابية 

التي سيكون لها دور أساسي في بناء الغد المشرق لدولة قطر".
وجمع البرنامج طالًبا من مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية 

المستقلة للبنين، ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين، 

ومدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين، كما شاركت في البرنامج 
طالبات من مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة أم حكيم 

الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة اإليمان الثانوية المستقلة للبنات، 
ومدرسة رقية اإلعدادية المستقلة للبنات.

وشملت فعاليات البرنامج مجموعة من الورش التدريبية والتطويرية، 
ومنها ورشة عمل حول النظرة اإليجابية، ومهارات المحاججة واإلقناع، 

وورشة المهارات الحياتية، وورشة التخطيط المهني، وأيًضا ورشة 
العمل الجماعي، وورشة إدارة الفعاليات.

وعّلقت الطالبة نور فيصل الصايغ، المشاركة من مدرسة البيان 
الثانوية للبنات، بالقول: "تعّرفنا على أهمية تحديد أهدافنا الشخصية، 

واّتباع الخطوات المتعددة والمحددة لتحقيقها. ونحن نشكر مركز قطر 
للتطوير المهني على مساعدتنا للتغلب على المخاوف، والتعرف على 
قدراتنا وما نستطيع تقديمه، وتحديد المجاالت األنسب التي تتوافق 

مع شخصياتنا".
وُيعد برنامج السفراء المهنيين من البرامج والمبادرات واألنشطة 

التي ينّظمها مركز قطر للتطوير المهني على مدار العام، والتي تهدف 
إلى األخذ بيد الشباب القطري وإرشادهم التخاذ قرارات ذكية تنعكس 

باإليجاب على مستقبلهم األكاديمي والمهني.

يعمل ناصر خليفة الكواري مديًرا بالنهار 
ورائد أعمال بالليل. وإنه ألمر نادٌر وعجيٌب 

أن يتمكن من العمل 14 ساعة يومًيا، 
لسبعة أيام أسبوعًيا، وأن يستمر في 

الوقت نفسه في اإلبداع والنمو على 
المستويين الشخصي والمهني. وال يخفى 

على أحد أن اضطالع ناصر بدور كدور 
المدير التنفيذي لشركة "إرتقاء للمشاريع" 
ليس إال حصيلة العزيمة واإلصرار والمثابرة.

الشغف 
مفتاح النجاح

تقرير خاص أخبارنا
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يراود ناصر الكواري شـــك في أنه ســـيصبح رائًدا لألعمال، ولم 
وهـــو يصـــف هـــذا قائـــاًل: "كنُت أكبر وأنمـــو، وتنمو معي 

أفـــكاري التـــي أحلـــم بتحويلهـــا إلـــى واقـــع ملموس يوًمـــا ما. لقد كنُت 
طفـــاًل فضولًيا وطموًحا".

وهذه الشخصية الطموحة الفضولية هي التي جعلته يلتحق 
بجامعة درهام، بالمملكة المتحدة؛ لينال منها شهادة في القانون. 

وبعد تخرجه منها وهو في سن العشرين، التحق بجامعة كاليفورنيا، 
في بيركلي، ليحصل منها على درجة الماجستير في القانون وعمره 

آنذاك ٢٦ عاًما.
وفي أثناء هذه الفترة، قّرر الكواري أن يدخل عالم األعمال، فغدا 

أصغر مدير تنفيذي بدولة قطر في ذلك الوقت. وقال في هذا 
الصدد: "عندما بلغُت ٢4 عاًما، أطلقُت "جرين اليف"، وهو مركز 

صحي يوّفر برنامج حمية كامبريدج، وهو برنامج يتبع أسلوًبا ومنهًجا 
مبتكًرا في التغذية إلنقاص الوزن. كان التحدي كبيًرا، لكّنني شغفُت 

ا بإدارة األعمال التي أؤمن بجدواها". ُحبًّ
واليوم، يدير الكواري، البالغ من العمر 3٠ عاًما، سلسلًة من 

الشركات تحت مظّلة شركة "إرتقاء للمشاريع"، من بينهم "ساالد 
بوتيك"، و"ساسو"، و"ع الدرب"، و"ماشال"، و"باستا ووركشوب"، 

و"نوار كافيه"، و"بيت أمي"، و"مورالز"، و"أبستراكت ميديا"، إلى جانب 
وظيفته بدوام كامل مديًرا للعقود والمناقصات في شبكة الجزيرة 

اإلعالمية.

كيف يتســـنى لـــه تحقيق ذلك كله؟
قال الكواري: "إن ما يدفعني هو شـــغفي وحماســـتي وســـعيي الدائم 

للحصـــول علـــى نتائـــج. كمـــا أننـــي ال أقـــوم بذلـــك كله وحدي، بل أعمل 
مـــع فريـــق عظيـــم يشـــاركني شـــغفي ورغبتـــي فـــي تقديم كل ما هو 

نافـــع للمجتمـــع. هـــذا اإلنجـــاز ليـــس إنجاز رجل واحد". 
ومـــع هـــذا، أنجـــز الكـــواري مـــا يـــراه كثير مـــن الناس مجرد أحالم. قد 
تبـــدو الفكـــرة تعجيزيـــة لبعـــض النـــاس: أن ينشـــئ المرء مشـــروًعا تجارًيا 

ناجًحـــا، ويديـــره، بينمـــا يعمـــل فـــي وظيفة أخـــرى بدوام كامل. لكن 
الكـــواري يتمتـــع بعقليـــة تتميـــز باإلقـــدام والعزيمة واإلصرار.

يقول الكواري: "لم يراودني الشـــك يوًما في أنني ســـأصبح أحد 

رّواد األعمال، وأن مســـتقبلي يكمن في أن أســـلك هذا المســـار. وقد 
تشـــعر عنـــد االنخـــراط فـــي عمـــل تجـــاري ببعض الرهبـــة، لكنني لم ألق 

لهـــذا بـــااًل؛ إذ كنـــت عازًمـــا عزًمـــا أكيـــًدا علـــى أن أصبح رجل أعمال يســـهم 
فـــي االقتصـــاد، لـــذا واصلـــُت بناء مشـــروعاتي تدريجًيـــا، خطوة بخطوة، 

بينمـــا أعمـــل، فـــي الوقت نفســـه، فـــي وظيفة بدوام كامل".
قـــد تبـــدو إدارة مشـــروع ناجـــح بالنســـبة للكـــواري وكأنها نزهة في 

حديقـــة، لكـــن الواقـــع أن الطريـــق لـــم يكـــن دائما مفروًشـــا بالزهور؛ فقد 
تعرض مشـــروعه المفّضل، "جرين اليف"، لخســـائر كبيرة بعد ســـنوات 
مـــن تأسيســـه. لكنـــه لـــم ييـــأس أو يتخـــَل عـــن أمله؛ فشـــخصيته ال تعرف 

اليـــأس. عقـــد الكـــواري العـــزم، واتخـــذ تدابير االبتكار الالزمة لتحســـين 
مشـــروعه التجاري.

ومـــاذا حـــدث؟ يقـــول الكـــواري: "فـــي غضون عام مـــن تنفيذ هذه 
التغييـــرات، بـــدأت "جريـــن اليـــف" تؤتـــي ثمارها، حتـــى أصبحت في عام 

٢٠1٦ ضمـــن القائمـــة التـــي أدرجهـــا بنـــك قطـــر للتنمية ألفضل 5٠ شـــركة 
في فئة الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة. وســـيظل هذا المشـــروع 

هـــو المفضـــل لـــدي؛ ألنـــه يتيـــح لـــي فرصة إحداث فـــارق في حياة الناس، 
وهـــذا مـــا أضعـــه ُنصـــب عيني حين أدير شـــركاتي".

وقـــد لقـــي قـــرار الكـــواري الجـــريء باالنخراط في المشـــروعات 
التجاريـــة قبـــواًل لـــدى كل مـــن حولـــه. وهـــو يصـــف هـــذا قائـــاًل: "تحدثُت 
مـــع كثيريـــن، واستشـــرتهم بشـــأن فكرتـــي قبـــل أن أغامـــر بدخـــول عالـــم 

األعمـــال. وكانـــوا جميًعـــا مـــن الداعميـــن لـــي، ال ســـّيما أســـرتي. لم 
تتـــوان عائلتـــي يوًمـــا فـــي مـــد يـــد العـــون لـــي؛ ألنني لـــم أكن أعّطل 

دراســـتي مـــن أجـــل خـــوض غمـــار المشـــروعات التجاريـــة. نعـــم يختلف 
المســـار األكاديمـــي عـــن مســـار عملـــي، لكـــن لـــكل منهمـــا أهداًفـــا في 

ذهني".
وعلـــى الصعيـــد التعليمـــي، يوضـــح الكواري أنه اســـتمر في دراســـته 

للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي القانون؛ ألنه أدرك أنها ســـتؤدي 
يوًمـــا مـــا دوًرا بـــارًزا فـــي تحقيـــق أحالمه بـــأن يصبح رائد أعمال.

وقـــال: "ســـاعدتني شـــهادة القانـــون التي حصلـــت عليها كثيًرا 
فـــي إدارة أعمالـــي بنجـــاح؛ إذ ســـاهمت فـــي تعميـــق فهمي لقانون 

األعمـــال، ومنحتنـــي فرًصـــا عـــدة للنظـــر إلى األمور مـــن منظور مختلف".
وســـعًيا وراء طموحـــه ألن يصبـــح رائـــد أعمـــال ناجـــح، اجتاز الكواري 

دورات عـــدة فـــي القيـــادة واالبتكار والمحاســـبة واإلدارة وريادة 
األعمـــال، وغيـــر ذلـــك، فـــي مؤسســـات أكاديمية مثل هارفارد، 

وكارنيجـــي ميلـــون، وكامبريـــدج، وأكســـفورد، على ســـبيل المثال ال 
الحصر.

وقـــال: "علـــى رأس أولوياتـــي أن أواصـــل دراســـتي وأطّور قدراتي؛ 
فلهـــذا الســـبب، دون ســـواه، تمكنـــُت مـــن الحفاظ علـــى نمو أعمالي 

ونجـــاح مشـــروعاتي. وقـــد علمتنـــي هـــذه الـــدورات جميًعا كيفية إدارة 
األعمـــال بفاعليـــة، غيـــر أنـــي لـــم أفـــرغ بعـــد من تحصيـــل كل ما أحتاج إلى 

معرفته". 

فيما يبدو، ال شـــيء ســـيقف حائاًل دون وصول الكواري إلى ذروة 
النجـــاح؛ إذ يســـعى خـــالل الفتـــرة المقبلـــة إلـــى الحصول على درجة 
الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال، كمـــا أن خططـــه للســـنوات القليلة 

المقبلـــة تشـــتمل علـــى تطويـــر "إرتقـــاء للمشـــاريع"، مـــع النظر في فرص 
مشـــروعات األعمال الناجحة والشـــروع فيها. 

ويقـــول: "أنصـــح كل مـــن يفّكـــر في االســـتقالل بنفســـه في عالم 
األعمـــال أن يكـــون واثًقـــا مـــن قدراتـــه، مؤمًنا بإمكاناته؛ فال شـــيء 

مســـتحيل. يضحـــى كل شـــيء ممكًنـــا إذا عقـــدت العـــزم عليـــه، وأعطيته 
مـــن الجهـــد ما يكفي".

الذي يشّجعه على االستمرار: "السعي وراء تحقيق نتائج وإحداث 
تغيير".

التعامل مع العقبات: "ال تيأس أبًدا. واصل واستمر، وابحث دائًما عن 
حلول؛ فثمة حل لكل مشكلة!"

أهم ما عليك أن تضعه في الحسبان عند الدخول في عالم 
األعمال: "خطة العمل؛ فهي التي ستحدد ما إذا كان مشروعك التجاري 

ذا جدوى أم ال".

وصفة النجاح: "العمل وفق خطة ومنهجية، وتوظيف األشخاص 
المناسبين".

لنجاح المشروع التجاري: "احرص على أن تستمتع بكل ما تفعله؛ فهذا 
يمنحك الشغف الالزم للنجاح".

وجهة نظره في التعليم: "ال تتوقف عن التعّلم أبًدا؛ فليس ثمة جرعة 
زائدة في المعرفة".

عشر ثوان

مع ناصر الكواري

تقرير خاص
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اختيار المسار المهني 

أفضل طريقة للتعّرف على مهنة معينة هي أن تتحدث إلى شخص يزاول تلك المهنة. 
وهنا، يحدثنا خمسة مهنيين في قطر حول طبيعة عملهم، وعّما يتطّلبه األمر للتمّيز 

في المسار المهني الذي تختاره.

مالزم أول مهندس
إبراهيم عبدالله الخرجي
ضابط تفتيش تراخيص في

 إدارة الوقاية، باإلدارة العامة
للدفاع المدني

"ينطوي دوري الوظيفي في الدفاع 
التجارية  التراخيص  تفتيش  المدني على 

المباني. وأكثر ما يمتعني في  وتراخيص 

هذا العمل أنه ميداني، وأنه يتطلب 
الهندسية. ولكي تصبح  بعض األعمال 
ضابط تفتيش، عليك أن تكون مجتهًدا 
وصبوًرا ومثابًرا، وأن تكون على إدراك 

إلى  التفتيش، إضافًة  تام بما يتطّلبه 
ضرورة االطالع على القوانين واللوائح 
تتغير  التي عادة ما  الجديدة  التنظيمية 
كل عام. عليك أيًضا أن تكون شغوًفا 

بدراسة األشياء وتفحصها والتدقيق في 
وتفاصيلها". ميزاتها  معرفة 

وتتمثل المهمة األساسية لضابط تفتيش 
المباني في فحص الجودة الهيكلية 

والسالمة العامة للمباني. وينبغي أن يكون 
على دراية بشتى جوانب هيكل المبنى 

وتحديد المشاكل المحتملة، إن وجدت، على 
نحو صحيح.

ويشتمل عمل ضابط التفتيش أيًضا على 
ضمان توافق المباني مع لوائح وإجراءات 
السالمة، وقوانين البلدية، وغير ذلك من 

اللوائح والقوانين المتعلقة بالبناء. وبالنسبة 
لعمل كهذا ينطوي على تطورات جديدة، 
يحتاج المفتشون إلى مراجعة خطط البناء 

لضمان استيفائها للمعايير الضرورية، مع 
المتابعة في موقع البناء نفسه عند بدء 

أعمال البناء. وبالنسبة للمباني القائمة، قد 
يتم استدعاء المفتشين إلجراء فحص ما قبل 
البيع، أو االستجابة لحالة طوارئ، أو معالجة 

المخالفات القانونية المحتملة. ويشتمل 
التفتيش بوجه عام على فحص أنظمة 

اإلنذار، وأنظمة مكافحة الحريق، وإجراءات 
السالمة في المبنى.

يحتاج مفتش المباني إلى التأهيل 
والخبرة ليكون ناجًحا في عمله. كما أن 

معظم مفتشي المباني بحاجة إلى الحصول 

على مؤهالت في الهندسة الميكانيكية 
أو الكهربائية أو الكيميائية أو الهندسة 

المعمارية اعتماًدا على مجال العمل 
المطلوب. والتدريب اإلضافي في هذه 

المجاالت له ميزة أيًضا في التفتيش.

للمزيد من المعلومات حول التفتيش، 
يرجى زيارة الرابط التالي:

https://portal.moi.gov.qa/
wps/portal/MOIInternet/
departmentcommittees/

gacivildefence

ضابط تفتيش المباني

أطبـــاء األســـنان مهنيـــون يقّدمـــون خدمات 
الصحـــة الفمويـــة، ويشـــمل ذلـــك عالج 

اإلصابـــات وتصحيح مشـــكالت األســـنان. 
وإضافـــًة إلـــى توفيـــر الرعايـــة الوقائية 

والعـــالج، يســـهم أطبـــاء األســـنان أيًضا في 
توعيـــة النـــاس بشـــأن صحـــة الفم واألســـنان.
غالًبـــا مـــا يكـــون طبيب األســـنان ممارًســـا 

عاًما يشـــتغل بحشـــو تجاويف األســـنان 
وترميـــم المكســـور منهـــا، لكـــن بعـــض أطباء 
األســـنان يختـــارون دراســـة أحـــد التخّصصات 

الفرعيـــة لطـــب األســـنان، مثـــل تقويم األســـنان 

)كالتخصـــص فـــي تركيـــب الدعامـــات( أو 
جراحـــات اللثة.

وتتطلب مهنة طب األسنان في الغالب 
شهادة بكالوريوس في طب وجراحة 

األسنان، ويفّضل أن تكون في العلوم، 
قبل إكمال برنامج األسنان الممتد لخمس 

سنوات، ثم الحصول على شهادة الدكتوراه 
في طب األسنان أو جراحة األسنان.

ويمكـــن للخريجيـــن إمـــا العمـــل ضمـــن 
أعمـــال ثابتـــة، مثـــل أقســـام طب األســـنان في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة، أو تأســـيس 

أعمالهـــم الخاصة. 
 فالفـــرص المتاحـــة كثيـــرة مـــن أجـــل التطويـــر 

المهنـــي، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة منشـــأة طبية. 
ويحظى طبيب األســـنان، شـــأنه شـــأن ســـائر 

األطبـــاء، بتقديـــر كبيـــر لقدراتـــه الطبيـــة، فطـــب 
األســـنان مـــن أكثـــر المهـــن التـــي تحظى 

بالقبـــول واالحترام.

إقرأ المزيد عن طب األسنان على الرابط التالي: 
www.ada.org/en/about-the-ada/ 

dentists-doctors-of-oral-health

طبيب األسنان

د. لولوه محمد المسلماني
طبيبة أسنان في مؤسسة

حمد الطبية 

"ينبغـــي أن يتحلـــى طبيـــب األســـنان بالصبـــر 
والضميـــر الحـــي، وأن يتمتـــع بالدقـــة؛ ألنـــه 

يتعامـــل مـــع المليمتـــرات وأجزائهـــا لألطـــوال، 
ودرجـــات اللـــون األبيض، ومـــع الثواني 

والدقائـــق لبعـــض اإلجـــراءات المعّقدة. 
كمـــا ينبغـــي أن يتمتـــع طبيـــب األســـنان 

بالحـــس الجمالـــي، وذلـــك لتزايـــد اهتمـــام الناس 
بالناحيـــة الجماليـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة، 

باإلضافـــة إلـــى الـــذكاء االجتماعـــي؛ حيث إن 
طبيـــب األســـنان يتعامـــل مـــع كثيـــر مـــن الناس، 

ومـــن المعـــروف أن عيادة األســـنان ليســـت 
المـــكان المفضـــل لـــدى الكثيـــر. لـــذا ينبغـــي أن 

تكـــون لديـــه القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع المرضى 
بمـــا يبعـــث فـــي نفوســـهم الراحـــة واالطمئنان. 

أرى طـــب األســـنان مهنـــة إنســـانية؛ ألنني 
مـــن خـــالل هـــذه المهنـــة أســـاعد الناس في 

إزالـــة آالمهـــم، إلـــى جانب إعـــادة الناحية 
الوظيفيـــة والجماليـــة".

ُيعنى طبيب األسنان بمعالجة وتحسين مظهر الفم، بما يتضمن من 
أسنان وأنسجة محيطة بها، والفك واللثة. فإذا كان صنع االبتسامات 

الجميلة واستعادة وظائف الفم شيًئا يثير اهتمامك، إذن فقد تناسبك 
ممارسة مهنة في مجال طب األسنان.

إذا كانت لديك رغبة اإلسهام في الحفاظ 
على سالمة األفراد واألماكن، فقد يناسبك 

العمل في مهنة ضابط تفتيش المباني.
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الباحث خبير له القدرة على التفكير التحليلي 
الناقد، وله من المهارات األكاديمية ما 

يجعله قادًرا على إنتاج األبحاث والمجالت 
العلمية. وال بد للباحث أن يكون قادًرا 

على استخدام المصادر بفاعلية، وجمع 
المعلومات وتطبيقها وتنظيمها وضبطها، 

وتحليل النصوص والبيانات واإلحصاءات 
والنظريات. وكثيًرا ما تنطوي األعمال البحثية 

على دراسات استقصائية وتنظيم المشاريع 
البحثية، بغية استكشاف المعلومة والتحّقق 

منها وحل المشكالت على أرض الواقع.
وبناًء على مجاالت الدراسة التي تهمك، 

بإمكانك الحصول على مؤهل بحثي في أي 
من مجاالت األنشطة البحثية كافة، مثل 
العلوم االقتصادية، والهندسة، والفنون، 

والعلوم اإلنسانية، والرعاية الصحية، 
والتعليم، وغيرها. فكل أمر، سواًء كان 

عالًجا للسرطان أم حال ألزمة المياه والغذاء، 
ينطوي على عمل بحثي وتطبيق لنتائج 

البحوث.
ولتكون باحًثا جيًدا، ينبغي أن تكتســـب 
معرفة علمية واســـعة ذات صلة بمجال 

تخّصصك العلمي، األساســـي والفرعي، وأن 
تكـــون لديـــك منهجيـــة في جمع المعلومات. 

فهذا، إلى جانب أمور أخرى، يســـاعدك في 
تقديـــم أدلـــة علميـــة صحيحة ودقيقة ومثبتة. 

وإضافـــًة إلـــى ذلـــك، عليك التحلي بالصبر، 
وأن ُتعنـــى بالتفاصيـــل الصغيـــرة الدقيقة. كما 

تحتاج، كونك باحًثا، إلى أن تكون واســـع 
الحيلـــة، واثًقـــا مثابـــًرا، وقادًرا على التعامل مع 

الضغوط واالضطالع بالمســـؤولية عن كل 
مـــا تقوم به.

لمزيد من المعلومات بشأن البحوث، 
تفضل بزيارة الرابط التالي:
www.qnrf.org/ar-qa/

الباحث

الدكتور طارق األنصاري
أستاذ مساعد بجامعة

حمد بن خليفة

"لكـــي تكـــون لديـــك مهنـــة ناجحـــة فـــي مجال 
البحـــوث، تحتـــاج إلـــى الشـــغف والتصميـــم 

واالنضبـــاط الـــالزم لذلـــك. فـــال بـــد للمـــرء أن يكون 
عالـــي الهمـــة متحمًســـا للبحـــث وراغًبـــا فـــي اإلجابة 

علـــى التســـاؤالت مـــن خالل االكتشـــاف الذاتي. 
إن أهـــم شـــيء يتحّلـــى بـــه الباحـــث الناجـــح هو أن 

يكـــون طموًحـــا علـــى المســـتوى الشـــخصي، وراغًبا 
فـــي اكتشـــاف مـــا هـــو جديـــد، ليكـــون له تأثيـــر إيجابي 

علـــى المجتمع. 
إن مـــا أحبـــه فـــي مهنتـــي هـــو القـــدرة على إحداث 

فـــارق فـــي المجتمـــع واإلســـهام اإليجابـــي في 
األوســـاط العلميـــة. إن ارتيـــاد مهنـــة فـــي مجال 

البحـــوث مغامـــرة مثيـــرة حًقـــا، وعمـــل شـــاق؛ لكن 
مـــا تجنيـــه فـــي نهايـــة المطـــاف يســـتحق هـــذا العناء 

بالتأكيـــد".

أمل عبدالله العاثم
فنانة قطرية

"الفن يرتاده الشغوف والشجاع والطموح 
والمكافح، ال سّيما وأن العمل الفني 

قد ال يدرك البعض مغزاه أو رسالته أو 
مواطن جماله. ولكي تكون فناًنا جيًدا، 
تحتاج أواًل إلى أن توّسع من مداركك 
ومعرفتك للعالم من حولك. إن بناء 

شخصيتك وتكوين "صوت" مسموع لك 
سوف يساعدك على اتخاذ قرار بشأن 
الرسالة التي تريد أن تنقلها من خالل 

عملك.
وإلى جانب الخبرة األكاديمية، ينبغي 

لك االنخراط في ورش العمل التي 
يقّدمها الفنانون اآلخرون، لتكتسب منها 
الخبرات التي من شأنها أن تساعدك في 

ابتكار أعمالك الفريدة فيما بعد. والفن 
ليس مجرد ألوان، بل يتعلق برسالة تريد أن 

تنقلها إلى جمهورك؛ فأنت، كونك فناًنا، 
سفير لبلدك ومجتمعك وأسرتك، ومهم 

أن تبقى صادًقا في إيصال رسالتك. 
أكثر ما أحبه في مجال عملي أن الفن 
يشبهني ويرتبط ارتباًطا وثيًقا بشخصيتي 

والرسالة التي أرغب في إيصالها. ويرضيني 
جًدا أّن أعمالي الفنية تلقى قبواًل واسًعا، 

وأن الناس يحبون أعمالي التي هي 
انعكاس عميق ألفكاري".

يمتاز مجال الفن بالتنوع، ويشمل كل 
ما يتعلق باإلبداع، ابتداًء من رسم 

اللوحات والنحت ووصواًل إلى التصوير 
الفوتوغرافي. وقد ال تقتضي الضرورة 
أن تحصل على درجة علمية في الفن، 

ولكن نظًرا ألن هذا المجال يتمّيز 
بالتنافسية العالية، لذا توّفر لك الدرجة 

العلمية في الفن مزايا تساعدك في 
توسيع مهاراتك وتحسين فرص العمل 

المتاحة لك، وقد تحتاجها ليراها العمالء 

وأصحاب العمل المحتملين.
ال يكون المرء فناًنا بين عشية 

وضحاها، فاألمر يتطّلب مراًنا وممارسة 
وانضباًطا ومهارات ومثابرة. ومعظم 

الفنانين يتخّصصون في فن واحد، 
ويرّكزون جهودهم على إتقانه، سواًء 

كان التصميم الداخلي، أم التصميم 
الجرافيكي، أو األعمال الخشبية أو 

الرسم أو غيره من الفنون. ومن خالل 
الممارسة والتجريب، يقّرر الفنان أي 

وسيلة هي األكثر متعة وتعبيًرا.
وباإلضافة إلى كونك فناًنا مستقاًل، 
تتيح لك الدرجة التي تحصل عليها في 

أحد تخّصصات الفنون أن تكون أميًنا 
لمتحف، أو معّلًما للفنون، أو مصمًما 

أو مديًرا ألحد المعارض، أو رساًما.

لمزيد من المعلومات بشأن الفن، 
تفّضل بزيارة الرابط التالي:

www.qatar.vcu.edu

الفنان إن كنت بطبيعتك تحب البحث واالستقصاء، وتجد متعة في حل المشكالت 
المعّقدة أو العويصة، ومستعد أن تقضي الساعات في جمع المعلومات 

والبيانات وتحليلها وترتيبها، إذن فمجال البحوث هو أفضل ما يناسبك.

إذا كنت دائًما محًبا لأللوان واألشكال والتصاميم، وتتحّلى 
عموًما بالقدرة على اإلبداع والتعبير عن الذات، فإن مهنة 

الفن اختيار مناسب ورائع لك.

اختيار المسار المهني 
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احذر أن تفعل ما يلي:

• ال تظهـــر الشـــكوى، ال ســـّيما بشـــأن 
تجعـــل  ســـلبية  طاقـــة  فهـــذه  العمـــل، 
اآلخريـــن يتحاشـــونك. فمـــن مـــن النـــاس يرغـــب 

فـــي أن يكـــون بصحبـــة متذّمـــر!
ال  شـــيء.  بـــكل  العالـــم  وكأنـــك  تتصـــرف  ال   •
تتحذلـــق، وتحـــاول أن تظهـــر كمـــن يعـــرف أكثـــر مـــن 
ُمِلّمـــا  العمـــل وتكـــون  فـــي  تســـتقر  حتـــى  زمالئـــه، 

األمـــور. بكافـــة 
أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  بهاتفـــك!  تنشـــغل كثيـــًرا  • ال 
باألعمـــال،  مزدحًمـــا  يكـــون  ال  عـــادًة  األول  اليـــوم 
لمراســـلة  الهاتـــف  اســـتخدام  فـــي  الرغبـــة  قـــاوم 
مواقـــع  علـــى  حالتـــك  تحديـــث  أو  أصدقائـــك 
التواصـــل االجتماعـــي؛ ألن ذلـــك يفقـــدك المظهـــر 
ـــة لوقـــت الغـــداء. ـــل الرســـائل النصي المهنـــي. أّج
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المهندسة مريم الحمادي
باحث مساعد بمعهد قطر

لبحوث الحوسبة

"لتكون مبرمًجا محترًفا، ال بد أن تحب كتابة 
األكواد حًبا جًما. وأن تكون صبوًرا، قادًرا 

على التفكير المنطقي وتطوير نفسك ذاتًيا، 
ومولًعا بالتفاصيل. تحتاج أيًضا إلى مهارات 

اكتشاف األخطاء وتصحيحها، إلى جانب 
المهارات التحليلية.

وعلى الصعيد الشخصي، أحب روح 
التحدي التي أجدها في البرمجة، خصوًصا 

عندما أحتاج إلى الكشف عن بعض األخطاء 
في البرنامج. والتحدي األهم من ذلك كله 

أن أتعلم شيًئا جديًدا في كل مرة أبرمج فيها. 
لتكون مبرمًجا، تحتاج إلى مواصلة التعّلم 
وتحديث معلوماتك باستمرار، نظًرا لطبيعة 
البرمجيات دائمة التغّير. ففي كل يوم تطرأ 

تطّورات جديدة عليك اإللمام بها لتكون 
قادًرا على االستمرار في هذا المجال".

اقرأ المزيد عّما يلزم توّفره لتكون مبرمًجا 
هنا: 

banco.az/sites/default/files/
books/outliers-the_story_of_

 success.pdf

تقارير

كيف تقضي 
أول يوم في 

العمل بنجاح؟ 
األيام األولى هي أكثر األيام صعوبة. 

فكما واجهتك صعوبة في أيامك 
األولى بالمدرسة والجامعة، كذلك 

ينتابك القلق في "اليوم األول" 
بالعمل عندما تتولى مهام وظيفتك 

ألول مرة. لكن ال داعي للقلق؛ 
فالنصائح اآلتية، إذا اتبعتها، تجعل 

يومك األول يسير على ما يرام.

طريقة لتخفيف التوتر أفضل 
وضغوط اليوم األول بمكان 
العمل هي أن تتأهب له جيًدا. فإليك بعض 

النصائح لتحقيق هذا الغرض:

1. البحث 
ُينصح بأن تجري بعض البحث عن طبيعة 

األعمال التي تقوم بها الشركة، وعن الدور 
الوظيفي الذي ستضطلع به؛ فهذا يجعلك 
على أهبة االستعداد لما هو قادم. كذلك 

اطلب النصح والمشورة بشأن آداب التعامل 
المتعلقة بثقافة العمل وبيئته، ال سّيما إذا 

كنت ستعمل مع جنسيات مختلفة، من أجل 
أن تتحاشى المواقف المحرجة.

2. الزي الذي ترتديه
خطط لما سترتديه في الليلة التي تسبق 
يوم العمل، فذلك يوّفر لك بعض الوقت 

في الصباح. وألن االنطباعات األولى مهمة، 
اختر الزي الذي يتماشى مع متطلبات 

الشركة، والذي من شأنه أن يمثل شخصيتك. 
وينبغي أن يكون الزي الذي اخترته مريًحا، 

فهذا يسهم في تعزيز ثقتك بنفسك.

3. االلتزام بالمواعيد
ليس في صالحك أن تتأخر في أول يوم 
بالعمل )أو أي يوم آخر كذلك(. لذا قم 

بالتخطيط لرحلتك وحساب مواعيدها، لتتأكد 
من المدة المستغرقة في الطريق حتى 

الوصول إلى المكتب، واضًعا في الحسبان 

الزحام المروري. خطط جدولك الزمني بحيث 
تصل قبل الموعد بعشر دقائق على األقل، 

تحسًبا ألي تأخير غير متوقع؛ ألن االستعجال 
بسبب ضيق الوقت قد يسبب لك بعض 

التوتر في اليوم األول. 

4. إظهار الثقة بالنفس
من الطبيعي أن تشعر بالتوتر، لكن كلما 
بدت عليك ثقتك بنفسك، زادت الثقة 

التي تشعر بها فعاًل في نهاية 
المطاف. كذلك أظهر روح 

المبادرة في العمل وكن 
استباقًيا. قّدم نفسك 

لزمالئك الجدد، وحاول 
بقدر ما أمكن أن 
تتذّكر أسماءهم 

فال تنساها. اعرف 
كل ما ينبغي 
أن تعرفه في 

المكتب، وتعّلم 
كيف تتعامل 
مع آلة تصوير 
المستندات، 

واطرح األسئلة 
بخصوص أي 

شيء ال تعرف 
كنهه. هذا يومك 
األول، وال يتوقع 

منك أحد أن تكون 
عارًفا بكل شيء. وإذا 

دعاك أحدهم لتناول طعام الغداء أو احتساء 
القهوة معه، فانتهز الفرصة وال تتردد؛ 

فالتبكير في بناء العالقات يساعدك في 
االستقرار بالعمل سريًعا.

اختيار المسار المهني 

يستطيع المبرمج أن يكتب ويطّور أي 
شيء يتعلق بالتطبيقات من خالل كتابة 
األكواد وتعديلها، ابتداًء بمواقع الويب 

وتطبيقات الهاتف المحمول، ووصواًل إلى 
أنظمة تشغيل الحاسوب واأللعاب. ويمكن 

للمبرمجين أن يشاركوا في مراحل عديدة من 
عملية التطوير، ابتداًء من التحليل والتطبيق 

إلى االختبار والدعم التقني.
لتصبح مبرمًجا، عليك أواًل أن تحصل على 

درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب. 
وعلى الرغم من أن هناك العديد من ذوي 

الخبرة في هذا المجال ممن علموا أنفسهم 
بأنفسهم، فإن التعليم الجامعي يختصر لك 

الطريق كثيًرا ويساعدك في ارتقاء السلم 
المهني بسهولة ويسر. وإضافًة إلى ذلك، 

فإن للخبرة في هذا المجال قيمة كبيرة، 
وهنا يأتي دور الجامعة التي تساعدك في 

اكتساب الخبرة الالزمة من خالل التدريب.
ثّمة تخّصصات متعددة ضمن مجال 
البرمجة، مثل برمجيات الرعاية الصحية 

أو برمجيات المحاسبة. ويعتمد اختيارك 
للتخصص المناسب على اهتماماتك، 

وعليك بعد اختيارك للتخصص أن تبقى 
على اطالع بآخر المستجدات فيه؛ ولهذا، 

عليك المواظبة على حضور الندوات وورش 
التدريب لتبقى قادًرا على المنافسة في هذا 

المجال.

لمزيد من المعلومات بشأن البرمجة، 
تفّضل بزيارة الرابط التالي:

 www.qcri.com
أو

 www.qatar.cmu.edu

المبرمج يبتكر برمجيات ويطّورها بإحدى لغات البرمجة التي تفهمها المبرمج
أجهزة الحاسوب. فإذا كانت كتابة األكواد وفحصها ومراجعتها تثير 

اهتمامك، تكون البرمجة إحدى الخيارات المهنية المتاحة أمامك.
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 دور اآلباء المهم
في نجاح أبنائهم

تفيد األبحاث بأن اآلباء الذين يتابعون ويهتمون بالعملية 
التعليمية ألبنائهم هم الذين ينشؤون أفراًدا ناجحين

مـــكان يتعلـــم فيـــه األبناء أول 
هـــو البيـــت، حيث 

يتلقـــون التعليـــم مـــن الوالديـــن، 
وممـــن حولهـــم فـــي البيئة 

التـــي ينشـــئون فيهـــا؛ وال 
يخفـــى علـــى أحـــد ما لآلباء 
مـــن دور مهـــم فـــي تعليم 

أبنائهـــم. فإلـــى أي مـــدًى ينبغـــي 
أن تكـــون مشـــاركة اآلبـــاء فـــي تعليم 

أبنائهـــم؟ يجيـــب عـــن ذلك ســـتيف ســـتاي، 
المستشـــار األكاديمـــي بالمدرســـة الثانويـــة 

فـــي أكاديميـــة العوســـج، قائاًل: "المشـــاركة 
المطلوبـــة هـــي كل مشـــاركة مـــن شـــأنها 

أن تســـهم فـــي نجاحهـــم وتجعلهـــم أفـــراًدا 
منتجيـــن".

وأضـــاف قائـــاًل: "ال يتســـنى للطـــالب 
تحقيـــق إمكاناتهـــم كاملـــًة إال إذا أســـهم 

آباؤهـــم بـــدور إيجابـــي فـــي تعليمهـــم. وقد 
أثبتـــت األبحـــاث مـــراًرا أن المشـــاركة اإليجابيـــة 

لآلبـــاء تزيـــد مـــن إنجازات الطـــالب، وتقّلل 
من الســـلوك الســـيء لديهم، وتشـــّجعهم 

علـــى الحضـــور، وتزيـــد إحساســـهم بالرضا 
فـــي المدرســـة؛ وأن الطـــالب الذيـــن ال 

يشـــارك آباؤهـــم فـــي العمليـــة التعليميـــة 
يحصلـــون علـــى أقـــل الدرجـــات، ويضحـــون أكثر 

عرضة للمشـــاكل بالمدرســـة، وال يشـــعرون 

بالســـعادة فيها".
وفي هذا 

الســـياق، أدرك 
راشـــد عبدالله 
العبيـــد، وهو 

أب ألربعة 
أبنـــاء، مبكًرا، 
أن المشـــاركة 

فـــي تعليـــم األبناء 
كانـــت ضروريـــًة جـــًدا من أجـــل نجاحهم. 
فقـــال فـــي هـــذا الصدد: "أؤمـــن بأهمية 

المشـــاركة فـــي تعليـــم أبنائـــي جميًعـــا. 
وأحضـــر مجالـــس اآلبـــاء، واجتماعـــات أولياء 
األمـــور، وســـائر األنشـــطة التـــي تدعـــو إليها 
المدرســـة. وتشـــاركني والدُتهـــم أيًضـــا جزًءا 
مـــن المســـؤولية، بتقديـــم المشـــورة لهـــم 

وإعانتهـــم بالنصيحـــة. كمـــا تســـاعدهم فـــي 
المهـــام المنوطـــة بهـــم، وتقـــوم بمراجعـــة 

دروســـهم العلميـــة وواجباتهـــم بصفـــة 
يومية".

ابنـــة العبيـــد، هيـــا، طالبـــة جامعيـــة تدرس 
حالًيـــا إدارة األعمـــال بجامعـــة قطـــر، وابنـــه 

األكبـــر، فهـــد، أنهـــي دراســـته في علوم 
الحاســـوب بجامعـــة ســـوينبرن فـــي أســـتراليا، 

ويعمـــل حالًيـــا مديـــًرا لتكنولوجيـــا المعلومـــات 
ومهنـــدس نظـــم فـــي شـــركة قطـــر للبترول، 

وشـــارك العـــام الماضـــي في الدورة 
الرابعـــة واألربعيـــن لمعرض 

جنيـــف الدولـــي لالختراعات، 
حيـــث قـــّدم اختراعه المســـّمى 

"العيـــن الثالثـــة" – وهـــو 
منظومـــة ُصممـــت لتســـاعد 

حـــرس الحـــدود والعســـاكر في 
مراقبـــة "المنطقـــة العميـــاء" 

بالمناطـــق العســـكرية.
االبـــن الثانـــي للعبيـــد، عبداللـــه، تخـــرج 

فـــي كليـــة أحمـــد بـــن محمد العســـكرية، 
وحصـــل منهـــا علـــى درجـــة البكالوريـــوس في 
المحاســـبة ودبلـــوم فـــي العلـــوم العســـكرية، 

وابنـــه الثالـــث، عبدالرحمـــن، طالـــب في 
المرحلـــة اإلعداديـــة. يقـــول العبيـــد إن أبنـــاءه 

جميًعـــا قـــد وضحـــت أمامهم المســـارات 
المهنيـــة التـــي ينبغـــي أن يتخذوهـــا 

والمجـــاالت المناســـبة التـــي ينبغـــي أن 
يطرقـــوا أبوابهـــا، موضًحـــا أن ذلـــك الوضوح 

فـــي الرؤيـــة ومعرفـــة الهـــدف كان نتاًجا 
لمشـــاركته الفاعلـــة.

قـــال العبيـــد: "تعـــّودت أن أجلـــس معهم 
وأســـتمع إليهـــم وأتابعهـــم عـــن كثـــب إذ 
يتعلمـــون، كمـــا أراقـــب أنشـــطتهم في 

المدرســـة، وأتعـــاون مـــع معلميهـــم. وزرعت 
فـــي نفوســـهم أيًضـــا أهميـــة التعليـــم في 

ســـن مبكـــرة، فذلـــك يســـاعدهم فـــي تطوير 
أنفســـهم، وفـــي اســـتقالليتهم، ويزيـــد 

مـــن معارفهـــم ويوســـع مداركهـــم، كما 
يفتـــح أمامهـــم آفاًقـــا جديـــدة تعينهـــم على 
الـــدرب إذ يســـعون نحـــو فـــرص العمـــل في 

المســـتقبل".
اتبـــع العبيـــد مـــع أبنائـــه أســـلوب تشـــجيعهم 

علـــى اتخـــاذ قـــرارات مّطلعـــة، من خالل 
المصارحـــة والمكاشـــفة معهـــم. وقـــال في 
هـــذا الصـــدد: "ينبغـــي أن نـــوازن بيـــن الحزم 

مـــع األبنـــاء وتقديـــم الدعم والمشـــورة 
لهـــم. فأنـــا أتبـــع مـــع أبنائي أســـلوب الحوار 
واإلقنـــاع، وأختـــار الوســـطية فـــي التعامل 
والتواصـــل معهـــم، وأرشـــدهم مـــن خالل 

النصـــح؛ لكننـــي أحياًنـــا مـــا أكـــون حازًمـــا معهم، 
ال ســـّيما فـــي األمـــور التـــي تتعّلـــق بتقاليـــد 

مجتمعنـــا الخليجـــي المحافـــظ". 
كمـــا يضطلـــع العبيـــد، وزوجتـــه، بدور 

المـــدرب المهنـــي ألبنائهمـــا، فهمـــا يـــدركان 
مـــا لآلبـــاء مـــن دور مهـــم، عـــالوًة على دور 

المعلميـــن والمرشـــدين؛ كيـــف ال، ولديهـــم 
قـــدرة التأثيـــر وتحمل المســـؤولية إلرشـــاد 

أبنائهـــم إلـــى المســـار الصحيـــح. إذن، مـــن أين 
يبـــدأ الوالـــدان مـــن حيـــث كونهمـــا مدربين؟

أجـــاب العبيـــد بـــأن البدايـــة تكون 
"بمراقبتهـــم عـــن كثـــب وهم يدرســـون، 

ومعرفـــة اهتماماتهـــم، ومـــا يحبونـــه، ومـــا يثيـــر 
شـــغفهم، وكذلـــك معرفـــة المواد الدراســـية 

التـــي يحصلـــون فيهـــا علـــى أعلـــى الدرجات، 
ومـــن ثـــم نقـــدم المشـــورة والنصح لهم. 

ثـــم نتـــرك لهـــم أن يختـــاروا ما يشـــاؤون، وال 
نجبرهـــم أبـــًدا علـــى أي تخصـــص أو مجـــال 

بعينه".
وفًقـــا للدكتـــور تـــاج الســـر كردمان، 

مستشـــار التنميـــة المهنيـــة بمركـــز قطـــر 
للتطويـــر المهنـــي، يواجـــه كثيـــر مـــن اآلباء 

تحدًيـــا يتعلـــق بتغيـــر األزمنـــة واألجيـــال؛ 
ولهـــذا، يبقـــون عالقيـــن بالطـــرق التقليديـــة 
عنـــد النظـــر فـــي الخيـــارات المهنيـــة المتاحـــة 
أمـــام أبنائهـــم. وأوضـــح ذلـــك قائاًل: "يدفع 

كثيـــر مـــن اآلبـــاء أبناءهـــم دفًعـــا إلى مهن 
تقليديـــة يعتقـــدون أنهـــا آمنـــة، كمهنـــة الطـــب 

والمحامـــاة والمحاســـبة، علـــى الرغـــم من 
أن هنـــاك مهًنـــا عديـــدة جديـــدة ومقررات 
دراســـية يتـــاح مـــن خاللهـــا الحصـــول على 

درجـــات جامعيـــة حالًيـــا. كمـــا أن هنـــاك مهًنـــا، 
كمهنـــة مطـــّور التطبيقـــات اإللكترونيـــة أو 
خبيـــر االســـتدامة، لـــم يكـــن لهـــا وجود منذ 

عقـــد مضى".
وأضـــاف قائـــاًل: "إن األســـاليب التـــي يتبعهـــا 

اآلبـــاء مـــع أبنائهـــم ينبغـــي أن تتطـــور مع 
مـــرور الزمـــن. كمـــا أنهـــم بحاجة إلـــى معرفة 

ســـوق العمـــل ونظـــام التعليـــم بدولـــة قطر، 
معرفـــًة تعينهـــم علـــى توجيـــه أبنائهـــم. فنظـــم 

التعليـــم لـــم تعـــد كمـــا كانـــت، وهنـــاك مهن 
جديـــدة أضحـــت هـــي المطلوبـــة حالًيـــا. ينبغي 
لآلبـــاء حضـــور المعـــارض المهنيـــة، والتحـــدث 
إلـــى المعلميـــن والمرشـــدين، ومعرفـــة آخـــر 
المســـتجدات فـــي وزارة التعليـــم والتعليـــم 

العالـــي ووزارة التنميـــة اإلداريـــة والعمـــل 

والشـــؤون االجتماعيـــة. كمـــا ينبغـــي لهـــم أن 
يلتحقـــوا بـــدورات رســـمية مـــن أجل اكتســـاب 

مهـــارات توجيـــه األبنـــاء، حتـــى يتمكنـــوا من 
إرشـــاد أبنائهـــم تبًعـــا لذلك".

يقـــول الدكتـــور كردمـــان إن هـــذه األفكار 
والـــرؤى ســـتجعل اآلبـــاء قادريـــن علـــى القيام 

بمـــا يلي:
مســـاعدة أبنائهـــم في اكتشـــاف • 

مهاراتهـــم وقدراتهـــم واهتماماتهـــم، 
والتعـــّرف علـــى نقـــاط القـــوة والضعف 

لديهم.
مـــد يـــد العـــون ألبنائهـــم بشـــأن الخيارات • 

المهنيـــة أو التعليميـــة، بـــداًل مـــن إجبارهـــم 
علـــى الســـعي نحـــو مـــا يعدونـــه مقبواًل 

اجتماعًيـــا أو مجزًيـــا اقتصادًيـــا.
توجيههـــم )بـــداًل مـــن اتخـــاذ قـــرار نيابًة • 

عنهـــم( نحـــو اتخـــاذ قرارات ســـليمة بشـــأن 
التوظيـــف، والتقـــّدم المهنـــي، ومـــا إلى 

ذلك.
االســـتمرار فـــي حـــث األبنـــاء علـــى تحقيق • 

مـــا قـــد قـــّرروه، بتوفيـــر مـــا يحتاجونه من 
مـــوارد ودعم مســـتمر.

وأضـــاف الدكتـــور كردمـــان قائاًل: 
"فضـــاًل عـــن ذلـــك، يحتـــاج اآلباء إلى أن 

يكونـــوا أكثـــر تفاعـــاًل وتأمـــاًل، وأن يتحلـــوا 
بمهـــارات االســـتماع الالزمـــة لتشـــجيع 

أبنائهـــم ودعمهـــم بـــداًل مـــن فرض الرأي، 
وأن يقدمـــوا المشـــورة ألبنائهـــم بـــداًل من 

تهميشـــهم واتخـــاذ القـــرار نيابـــة عنهـــم. فمـــدار 
األمـــر كلـــه حـــول ســـلوك اآلباء تجـــاه أبنائهم".

الطريق 
النجاح إلى 

قـــد تبـــدو مســـؤولية إعـــداد وتأهيل 
األبنـــاء لتحقيـــق اإلنجـــازات العاليـــة مهمـــًة 

شـــاقًة. يقول ســـتيف ســـتاي في هذا 
الصـــدد، إن بعـــض التوجيـــه يجعـــل اآلباء 

قادريـــن علـــى إخـــراج أفضـــل ما لدى 
أبنائهـــم، برغـــم أن األبنـــاء يختلـــف بعضهـــم 

عـــن بعـــض. ويقّدم اإلرشـــادات اآلتية:
تأكـــد مـــن حصـــول ابنك على قســـط 
كاف مـــن النـــوم كل يـــوم، إذ يحتـــاج 
معظـــم الطـــالب إلى تســـع أو عشـــر 

ســـاعات مـــن النـــوم لكـــي يعملـــوا بكامل 
طاقتهم.

تأكـــد مـــن أنـــه يتنـــاول غـــذاًء صحًيا قبل 
الذهـــاب إلى المدرســـة.

اعرف قواعد المدرســـة وســـاعد ابنك 
علـــى االلتـــزام بها.

اثبـــت البنـــك أن تعليمـــه ذو أهميـــة 

بالنســـبة لـــك، بـــأن تتحّقـــق يومًيـــا من 
درجاتـــه، وحضوره، وســـلوكه.

فـــي نهاية كل أســـبوع، اعـــرف بالضبط 
مـــا ينبغـــي أن ينجـــزه ابنـــك فيمـــا يتعلـــق 
بالمدرســـة، مـــن خـــالل التعـــاون الوثيق 

مـــع معّلمه.
شـــّجعه علـــى قضـــاء بعـــض الوقت في 

القـــراءة كل يـــوم، وكـــن لـــه مثـــااًل جيًدا بأن 
يـــراك كل يـــوم وأنـــت تقرأ.

حـــدد توقعاتـــك إزاء جهـــود ابنك، 
وحافـــظ عليهـــا. احرمـــه مـــن االمتيازات إذا 
لـــزم األمـــر، وحـــدد لـــه هدًفا واضًحـــا عليه 
تحقيقـــه قبـــل اســـتعادة امتيازاتـــه. وتذكـــر 
أيًضـــا أن تكافئـــه إذا بـــذل جهـــوًدا مخلصـــة.

 ينبغـــي لآلبـــاء أن يتجنبوا
ما يلي:

إســـاءة معاملـــة أبنائهم جســـدًيا أو 
نفســـًيا فـــي محاولـــة لجعلهـــم يعملـــون 
بجـــد أو يـــؤدون أداًء أفضـــل بالمدرســـة.

اســـتخدام الواســـطة أو الرشوة 

أو التهديـــدات للتأثيـــر علـــى موظفـــي 
المدرسة.

تـــرك الحبـــل علـــى الغارب، وإعطاء 
الحريـــة دون حـــدود أو شـــروط. إذ يحتـــاج 
األبنـــاء إلـــى حـــدود واضحة وثابتـــة يمكن 
تخفيفهـــا تدريجًيـــا عندمـــا ُيظهـــرون نضًجـــا 

وانضباًطـــا ذاتًيا.
القضـــاء علـــى الحيـــاة االجتماعية 

ألبنائهـــم ألجـــل التركيـــز بشـــكل كامل 
علـــى دروســـهم العلميـــة. فاألبنـــاء الذين 
ال يتمتعـــون بفـــرص التفاعـــل االجتماعـــي 

الصحيـــة والمتكـــررة هـــم أكثـــر عرضة 
لـــألذى واإلصابـــة باألمـــراض العقلية.

نقـــل األبنـــاء من مدرســـة إلـــى أخرى على 
نحـــو متكرر.

اإلصـــرار علـــى حصـــول األبناء على 
الدرجـــات كاملـــًة فـــي االختبارات 

والدراســـة. اعلـــم أن األبنـــاء قـــد يعوضون 
مـــا يفوتهـــم فـــي إحـــدى المجاالت 

مـــن خـــالل التميـــز فـــي مجاالت أخرى. 
لـــذا عليـــك أن تغـــذي مهاراتهـــم 

واهتماماتهـــم.

فهدعبدالله

تقارير
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برنامج الخدمة الوطنية في دولة قطر 
ليس مجرد برنامج يسهم في إعداد قوة 

الدفاع عن هذا البلد فحسب، بل إنه يساهم 
أيًضا في تعزيز مهارات التفكير الناقد لدى 

الشباب وتطوير السمات الشخصية اإليجابية 
األخرى، مثل االضطالع بالمسؤولية 

واالحترام المتبادل واالجتهاد في العمل.

المســـتهدفة بالبرنامـــج هـــي الفئة 
مـــن القطرييـــن الذكـــور الذيـــن 

تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 1٨ و35 عاًمـــا، إذ 
عليهـــم أن يلتحقـــوا ببرنامـــج تدريـــب وطنـــي 

لمـــدة ثالثـــة أشـــهر بدولـــة قطـــر. وتشـــمل 
دفعـــة هـــذا العـــام ٨٠٠ طالـــب يتلقـــون 

التدريـــب العســـكري والبدنـــي، ويشـــاركون 
فـــي برامـــج أخـــرى مـــن شـــأنها أن تســـهم 

إســـهاًما فاعـــاًل فـــي صقـــل مهاراتهـــم 
وصياغـــة مواهبهـــم الشـــخصية.

ووفًقـــا لمـــا ذكـــره العميـــد ناصـــر العبـــد 
الجبـــار، رئيـــس شـــعبة التجنيـــد بهيئـــة 

الخدمـــة الوطنيـــة القطريـــة، فـــإن فائـــدة 
برنامـــج الخدمـــة الوطنيـــة ال تقتصـــر علـــى 

الشـــباب المشـــاركين فيـــه فحســـب، بـــل 
تعـــود أيًضـــا علـــى دولـــة قطـــر ككل، فالـــكل 

ســـيجني ثمـــار هـــذا البرنامـــج.
وقـــال العميـــد العبـــد الجبـــار فـــي هـــذا 
الصـــدد: "إضافـــًة إلـــى مســـاندة الدفـــاع 

الوطنـــي، يقطـــع برنامـــج الخدمـــة الوطنيـــة 
شـــوًطا طويـــاًل لمســـاعدة المجنديـــن 

الشـــباب. فـــإن األنشـــطة والبرامـــج الفرديـــة 

المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الخدمـــة الوطنيـــة 
تســـهم إســـهاًما كبيـــًرا فـــي تعزيـــز الشـــعور 
بالمســـؤولية لـــدى الطالـــب، إلـــى جانـــب 

ثقتـــه بنفســـه، وانضباطـــه".
بـــدأ البرنامـــج عـــام ٢٠14 بنـــاًء علـــى 

التوجيهـــات الرشـــيدة لحضـــرة صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، 

أميـــر البـــالد المفـــدى، ويمثـــل خطـــوة 
لألمـــام تهـــدف إلـــى اإلســـهام في حشـــد 

أبنـــاء دولـــة قطـــر للدفـــاع عـــن البـــالد وقت 
الحاجـــة، وتشـــجيع الشـــباب القطرييـــن علـــى 

االعتمـــاد علـــى أنفســـهم. 
ومـــن أهـــداف البرنامـــج أيًضـــا: أن 

يتعلـــم المشـــاركون فيـــه ســـبل االضطـــالع 
بمســـؤولية أداء الخدمـــة العامـــة بمـــا يصـــب 

فـــي صالـــح األمة.
يتلقـــى الملتحقـــون بالبرنامـــج تدريًبـــا 

عســـكرًيا وبرامـــج أكاديميـــة تشـــتمل 
علـــى محاضـــرات حـــول مختلـــف الجوانـــب 

المتعلقـــة بالقـــوات المســـلحة. كمـــا 
يتدّربـــون علـــى اللياقـــة البدنيـــة، 

وإطـــالق النـــار، واســـتخدام األســـلحة 

الخفيفـــة، ومهـــارة االشـــتباك الميدانـــي، 
والدفـــاع المدنـــي، جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
برامـــج اإلســـعافات األوليـــة، والثقافـــة 

المجتمعيـــة، والتنميـــة البشـــرية، والبرامـــج 
الدينيـــة. كمـــا أن هنـــاك مقترًحـــا بإنشـــاء 
أكاديميـــة تـــدرس عـــدًدا مـــن المناهـــج، 

وبالتالـــي تصبـــح الخدمـــة الوطنيـــة شـــاملة 
لـــكل الجوانـــب الحياتيـــة.

كمـــا أشـــار العميـــد العبـــد الجبـــار قائـــاًل: 
"إلـــى جانـــب دعـــم القـــوات المســـلحة فـــي 

األزمـــات والطـــوارئ، يســـاعد البرنامـــج 
الملتحقيـــن فـــي اكتســـاب مهـــارات عديـــدة، 
بـــدًءا مـــن تكتيـــكات الهجـــوم فـــي المناطـــق 
المدنيـــة وتفريـــق المظاهـــرات، وصـــواًل إلـــى 
المهـــارات المتعلقـــة باألســـلحة والحواجـــز، 
مثـــل كيفيـــة إطـــالق النـــار والتصويـــب نحـــو 

الهـــدف. كل هـــذه المهـــارات تثبـــت فائدتهـــا 
عندمـــا يتـــم اســـتدعاء المجنـــد فـــي وقـــت 

الحـــق ألداء الخدمـــة العســـكرية".
ومـــن الفوائـــد المهمـــة للخدمـــة 

الوطنيـــة، التـــي غالًبـــا ال يعرفهـــا الكثيـــرون، 
تأهيـــل المشـــاركين لســـوق العمـــل علـــى 

نحـــو أفضـــل. فالمهـــارات التـــي يكتســـبها 
المشـــاركون خـــالل البرنامـــج تجعلهـــم 

أكثـــر قيمـــة لـــدى أصحـــاب العمـــل، بعدمـــا 
يصبحـــون أكثـــر قـــدرة علـــى التعامـــل 

مـــع التحديـــات، كمـــا أنهـــا تعـــزز الســـمات 
الشـــخصية اإليجابيـــة األخـــرى، مثـــل احتـــرام 

اآلخريـــن، والكفـــاءة وحـــب العمـــل؛ كل ذلـــك 
لـــه فائـــدة كبيـــرة فـــي مســـيرتهم المهنيـــة.

وأضـــاف العميـــد ناصـــر العبـــد الجبـــار 
قائـــاًل: "يوّفـــر البرنامـــج للملتحقيـــن تجـــارب 

مفيـــدة ينتـــج عنهـــا شـــخصية قويـــة 
ومنضبطـــة، ومـــن ثـــم ُتتـــاح أمـــام المتـــدّرب 

فـــرص أفضـــل عنـــد التقـــدم للوظيفـــة".
وإن تجـــارب التعّلـــم اإليجابيـــة والمنافـــع 

المترتبـــة علـــى تنميـــة الشـــخصية مـــن 
خـــالل البرنامـــج تبـــدد المخـــاوف المتعّلقـــة 
بمشـــاكل العـــودة إلـــى مـــكان العمـــل بعـــد 
قضـــاء فتـــرة التدريـــب التـــي تســـتغرق ثالثـــة 

أشـــهر. كمـــا تـــم حفـــظ حـــق المســـتدعى 
ألداء الخدمـــة بـــأن ينـــال كافـــة حقوقـــه فـــي 
العـــالوات والترقيـــات وصـــرف فـــرق الراتـــب 

وفًقـــا لقانـــون الخدمـــة الوطنيـــة.
ومـــع ذلـــك، تختلـــف التجربـــة مـــن شـــخص 

آلخـــر. يقـــول الدكتـــور تـــاج الســـر كردمان، 
مستشـــار التنميـــة المهنيـــة بمركـــز قطـــر 
للتطويـــر المهنـــي: "هنالـــك مـــن يلتحـــق 

بالبرنامـــج ثـــم يختـــار االنضمـــام إلـــى القـــوة 
العســـكرية بعـــد فتـــرة التدريـــب؛ لكـــن األمـــر 
قـــد يمّثـــل صعوبـــة بالنســـبة للعائديـــن إلـــى 

وظائفهـــم العاديـــة".
يمـــد مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي يـــد 

العـــون لمـــن يواجهـــون صعوبـــات فـــي 
اســـتئناف أعمالهـــم ويقـــدم الدعـــم لهـــم 

مـــن خـــالل االستشـــارات وورش العمـــل 
التـــي ينظمهـــا. 

يقـــول الدكتـــور كردمـــان: "نقـــّدم ورشـــة 
تتعّلـــق باالنقطـــاع عـــن العمـــل ضمـــن 

سلســـلة ورش عمـــل التطويـــر المهنـــي التـــي 
نقّدمهـــا؛ وهـــي مناســـبة للذيـــن يتركـــون 

مـــكان العمـــل لفتـــرة وجيـــزة ألســـباب تتعلـــق 
بالخدمـــة الوطنيـــة، أو ألســـباب أخـــرى 

تعليميـــة أو طبيـــة، أو لدواعـــي الحمـــل 
والوضع".

وتهـــدف ورشـــة العمـــل إلـــى تقديـــم 
إرشـــادات عمليـــة بشـــأن أفضـــل الطـــرق 

للعـــودة إلـــى العمـــل، وتشـــمل موضوعـــات 
مثـــل: تطويـــر التقييـــم المهنـــي، وتحقيـــق 

التـــوازن بيـــن العمـــل والحيـــاة اليوميـــة، 
وإعـــادة صقـــل المهـــارات العمليـــة، وتعزيـــز 

الثقـــة بالنفـــس، والعـــودة إلـــى العمـــل.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يشـــير العميـــد ناصـــر 

العبـــد الجبـــار إلـــى أن كثيـــًرا مـــن القطرييـــن 
قـــد رحبـــوا ترحيًبـــا كبيـــًرا ببرنامـــج الخدمـــة 
الوطنيـــة علـــى الرغـــم مـــن كونـــه إلزامًيـــا، 

وأعربـــوا عـــن اســـتعدادهم وشـــغفهم 
لتأديـــة الخدمـــة العســـكرية فـــي القـــوات 

المســـلحة أو وزارة الداخليـــة عنـــد االنتهـــاء 
مـــن فتـــرة التدريب.

وتشـــمل اإلعفـــاءات مـــن البرنامـــج ذوي 
اإلعاقـــة، وكل مـــن هـــو وحيـــد الوالديـــن، 
ومـــن هـــو غيـــر الئـــق طبًيـــا، والعائـــل من 

أبنـــاء الشـــهيد.
كمـــا تؤجـــل للدراســـة والمرافقـــة والعائـــل 

الوحيـــد ويســـتثنى منهـــا طلبـــة المـــدارس 
والكليـــات العســـكرية والمعينيـــن برتـــب 
عســـكرية أو حســـب المصلحـــة العامـــة. 
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العميد ناصر العبد الجبار
 رئيس شعبة التجنيد 
هيئة الخدمة الوطنية

أهداف برنامج 
الخدمة الوطنية

دعم القوات المسلحة في 	 
حاالت الطوارئ.

مساندة قوات األمن 	 
الداخلي في تعزيز الجبهة 

الداخلية.

المشاركة في تنمية اقتصاد 	 
الدولة.

تلبية احتياجات التجنيد للقوة 	 
االحتياطية من حيث عدد 

األفراد.

تنمية المهارات الفردية لدى 	 
الشباب الملتحقين بالبرنامج.

مساعدة الملتحقين بالبرنامج 	 
في تحقيق االنضباط الذاتي.

رفع كفاءتهم في األساليب 	 
العسكرية وترسيخ المعارف 

والقدرات.

تطوير البنية الجسدية 	 
التي تمكن الشباب من أداء 

واجباتهم بكل كفاءة ومهنية.

تقارير
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معلومات بشأن القطاعات • 
والمهن وسوق العمل 

إيجاد أفكار مهنية• 
التوظيف «

القطاع العام • 
القطاع الخاص• 
ريادة األعمال  «

التجارة / عمل تجاري حالي• 
تأسيس عمل تجاري جديد• 

بعد
 أن احتفلت بيوم التخرج، 

وألقيت القلنسوة 
الجامعية في الهواء 

احتفااًل بهذه المناسبة، 
واسترحت أخيًرا من عناء 

الدراسة، حان الوقت 
لتفكر فيما هو قادم 
في حياتك المهنية. 

إليك بعض االقتراحات 
التي يقدمها لك مركز 
قطر للتطوير المهني 

للمضي قدًما في 
حياتك المهنية:

ها أنت
فمــاذا بعــد؟قد تخرجت

أدرك قيمتك الحقيقية
كيف السبيل إلى الشروع في مهنة تناسبك؟ 

من المهم أن تعرف ما ينبغي القيام به، وما 
لديك لتقّدمه ألصحاب العمل المحتملين. 

فإضافًة إلى النظر في النفع الذي يعود 
عليك من المهنة، من المفيد كذلك أن تنظر 

إلى المهنة من وجهة نظر صاحب العمل، 
فهذا يمنحك القدرة على معرفة متطلباته 

وتقديم نفسك مرشًحا قادًرا على حل 
مشكالته. )اقرأ أيًضا: واصل السعي لتحقيق 

حلمك المهني في الصفحة ٢٦(

اكتب سيرة ذاتية قوية
تحتاج عند التخرج أن تكتب سيرة ذاتية مهنية 
جيدة تسّلط الضوء على إنجازاتك األكاديمية 

وخبراتك، بما في ذلك العمل التطوعي. 
وباإلضافة إلى مؤهالتك، اسرد أسماء كل 

المقررات والدورات التي درستها، والتي من 
شأنها أن تعينك في السياق المهني. فهذا 

يتيح ألصحاب العمل أن يتصّورا قدراتك 
ومؤهالتك ومدى مناسبتها لدور مهني 

بعينه. وعندما تسرد خبراتك، ابدأ بالخبرات 
وثيقة الصلة بالمهنة )سواًء كانت أعمااًل 

تطوعية أم تدريبات عملية أو غير ذلك(، ثم 
اسرد سائر الخبرات من األهم إلى األقل 

أهمية. وبإمكانك تحصيل فائدة جّمة في 
مجال كتابة السير الذاتية من خالل حضور 
سلسلة ورش عمل التطوير المهني التي 

يعقدها مركز قطر للتطوير المهني.

سّوق لهويتك البصرية
كيف تسّوق لنفسك لدى أصحاب العمل 

المحتملين؟ يعتمد هذا حًقا على نوع 
المهنة التي ترغب في العمل بها. وينبغي أن 
تتوافق الهوية البصرية التي تصنعها لنفسك 

مع سيرتك الذاتية على موقع "لينكد إن" 
ومنصات التواصل االجتماعي األخري. كما 
أن كل ما تقّدمه عن نفسك ينبغي أن ينم 

عن ذكاء ومهنية عند البحث عن مهنة في 
إحدى الشركات. فعلى سبيل المثال، إن 

كنت تبحث عن مهنة رسمية بأحد الشركات، 
ُينصح بارتداء مالبس عمل رسمية في صورة 
الملف الشخصي الخاص بك، وأن يكون كل 

ما تقّدمه ذا طابع رسمي ومهني. وإذا كنت 
تبحث عن مهنة إبداعية، فقد يكون مناسًبا 

أكثر أن تكون صورة الملف الشخص غير 
رسمية. تذّكر أيًضا االعتناء باللهجة والسياق 
الخاصين بصفحاتك الشخصية على مواقع 

التواصل االجتماعي؛ فكل ذلك له تأثير على 
طريقة تقديمك لنفسك أمام أصحاب العمل 

المحتملين.

قم بالتحضير الجيد
كلما أكثرت من التخطيط والبحث، كثرت 

االستفادة التي تجنيها على المدى الطويل. 
اعرف المزيد عن الشركات التي تثير اهتمامك، 

فذلك سيساعدك في أن تجعل سيرتك 
الذاتية ذات صلة بها، وأن تؤقلم نفسك مع 

أهدافها وقيمها. فإذا نجحت في االنتقال 
إلى المرحلة الخاصة بإجراء المقابلة، حينها 
ستكون لديك الخلفية األساسية الالزمة 

للنجاح فيها.

وّسع شبكة العالقات
ال تستخف بأهمية التواصل وبناء العالقات. 
فليس ثّمة جدوى من أن تكتب سيرة ذاتية 

ممتازة، من الطراز األول، ثم تبقيها في 
الخفاء. تحتاج في أثناء بحثك عن المهنة إلى 
أن تجعل سيرتك الذاتية باديًة للعيان، بحيث 

يضحى العثور عليها سهاًل. استغل كل فرصة 

إلظهار نفسك: اعتن بملفك الشخصي 
على موقع "لينكد إن"، وأنشئ مدونًة 

مهنيًة أو حساًبا على تويتر، وحّمل سيرتك 
الذاتية على قواعد البيانات والمدونات 

المعنية بالتوظيف، وال تنس أن تخبر كل 
من تصادفهم أنك تبحث عن عمل. فكّلما 

عرضت نفسك أكثر، زادت فرصك، فألق 
شبكة الصيد على أوسع نطاق ممكن؛ فال 

تدري لعل شيًئا ثميًنا يأتي إليك، ولعلك 
تكتسب مزيًدا من خبرات العمل، أو يتم 

إخطارك عن فرصة عمل متاحة.

مارس هواية أو عماًل تطوعًيا
لم يفت األوان بعد إن لم تكن لديك 

هواية. كثيًرا ما يرغب أصحاب العمل في 
معرفة اهتماماتك خارج إطار الدراسة، 

وهواية مشاهدة التلفاز ال وزن لها في 
سيرتك الذاتية. استثمر وقت فراغك، 

وانخرط في عمل خيري أو هواية تجعلك 
مميًزا عن المرشحين اآلخرين. 

التحق بدورات تدريب قصيرة
بإمكانـــك أيًضـــا أن تلتحـــق بـــدورة تدريبية 

قصيـــرة مـــن شـــأنها أن تمّيـــزك على اآلخرين، 

مثـــل أن تلتحـــق بـــدورة حول برمجيات 
الحاســـوب أو أخرى تتيح لك اكتســـاب لغة 

أو تحســـينها. فهذه الدورات ســـتصقل 
مهاراتـــك وتضيـــف ثقاًل ووزًنا إلى ســـيرتك 

الذاتيـــة، مـــا يعطـــي انطباًعا جيًدا لدى 
أصحـــاب العمـــل المحتمليـــن وُيظهر روح 

المبـــادرة لديك. 

سّوق لمهاراتك
ليس غريًبا على الخريجين أن يتقّدموا 

لوظائف ال تتناسب مع مجال دراستهم. 
فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى أحد 

المحامين األكفاء اهتمام كبير بمجال 
التسويق، وقد يرغب المهندس في أن 

يكون كاتًبا. فإذا فكرت في التقدم لعمل 
خارج نطاق مؤهالتك، فال تحسب أنك غير 

مناسب لها؛ وال تدع رؤيتك قاصرة على 
الدرجة العلمية التي تحملها، وانظر إلى ما 
ورائها، وفكر في المهارات التي اكتسبتها 
في الحياة. فالمهارات التحليلية والبحثية، 

وااللتزام بالمواعيد واألطر الزمنية، وتقديم 
العروض بأسلوب شائق، وإظهار الحنكة 

والمهارة في التعامل مع اآلخرين، كل هذه 
صفات بإمكانك أن تكتسبها في مرحلة 

التعليم الثانوي. وال عليك سوى أن تتمّكن 
من تقديمها وإبرازها لآلخرين.

استمر في بناء الخبرات
كل مهنة تتطلب خبرات معينة؛ واكتساب 

الخبرات أمر مهم؛ فال بد من بعض الخبرات 
لكي تحّقق النجاح الباهر في المجال الذي 

تحبه وترغب في خوضه. وقد تكتسب 
الخبرة في مستوى مبتدئ، أو حتى بدون 

أجر، أو من خالل التدريب العملي، أو 
مشاريع التخرج. ووارد أن يكون ما تبذله من 

عمل أو مجهود في هذه المرحلة بدون 
أجر أو مقابل، لكن الخبرات بالتأكيد تجعل 

لسيرتك الذاتية وزًنا وتضيف لها ثقاًل.

ابق إيجابًيا
ربما يكون األمر صعًبا إذا قوبلت سيرتك 

الذاتية بالرفض، لكن ال مفر من بعض 
الرفض أحياًنا. وهنا يأتي دور المثابرة، 

واالستمرار في المحاولة. رّكز على 
اإليجابيات التي أثمرها التقدم للعمل قبل 
السلبيات، واسأل القائمين بالتوظيف عن 
سبب عدم التوفيق. فهذا قد يساعدك 
في التقدم بشكل أفضل في المستقبل.

ربما تساعدك خارطة الطريق التالية 
في تحديد الخيارات المتاحة في 

مسيرتك المهنية. وُينصح أن تتعاون 
بشكل وثيق مع معّلم أو مدّرب قادر 

على توجيهك وفق هذه الخارطة 
توجيًها جيًدا.

النجاح إلى  الطرق  أسرع 

حدد مواطن 
القوة والضعف 

لديك

قيم قدراتك • 
تقييًما شاماًل

أبرز قدراتك • 
اكتب طلبات االلتحاق • 

بالوظائف 
احضر المقابالت• 
كرر األمر بعد سد الثغرات• 

)بالنسبة لرواد األعمال: اعمل 
مع حاضنات األعمال، والموجهين، 

والجهات الراعية(
مكاتب التوظيف الجامعي • 
اإلعالنات • 
المعارض المهنية• 
شبكات العمل• 
شركات التوظيف• 

تعّرف على 
الفرص 

واالحتماالت 
في السوق

ابدأ خطوات 
عملية التقدم 

للوظائف

أعد خطة 
لتطوير 
قدراتك 

ضع 
استراتيجية 
للبحث عن 
وظائف 

تقارير

النجاح في  خارطة طريق 
العمل إلى سوق  االنضمام 

اعمل مع مدرب أو خبير 
كلها الرحلة  مدار  على 

كيف تستفيد من نقاط • 
القوة لديك وتستثمرها

كيف تخّفف من أثر نقاط • 
الضعف وتتخلص منها



24www.qcdc.org.qa25

كيف تستعيد 
ثقتك في حال 

لم يحالفك الحظ 
في المقابلة؟

مقابالت العمل تسّبب 
التوتر، بغض النظر 

عن مدى استعدادك 
ومؤهالتك. ولو اهتزت 

ثقتك بنفسك بعد 
مقابلة لم يحالفك 

الحظ فيها، إليك بعض 
النصائح التي تساعدك 

في اكتساب الثقة. 
فتفاءل وال تيأس!

ها قد وصلت إلى أول وظيفة لك. أحسنت فعاًل! 
وربما ستنفق أول راتب لك على شيء رغبت 

فيه منذ فترة طويلة )امض قدًما، أنت تستحق 
ذلك!(. لكن مع مرور األيام والشهور، يصبح 

التعامل مع شؤونك المالية أمًرا صعًبا ومرهًقا. 
فإليك بعض النصائح التي تساعدك في إدارة 

أموالك على نحو جيد.

أواًل عليـــك أن تفّكـــر فـــي إيجابيـــات مـــا حـــدث. 
تجّنـــب التركيـــز علـــى الســـلبيات، ورّكـــز على 

الجانـــب الجيـــد، فمـــن المهـــم جـــًدا أن ترى 
الســـلبيات مـــن منظـــور أكثـــر إيجابيـــة. وبعد 

إمعـــان النظـــر فـــي اإليجابيـــات، دّون األمـــور التي 
تـــرى أنهـــا لـــم تســـر علـــى مـــا يرام؛ ثـــم انظر إلى 

التجربـــة كلهـــا مـــن وجهـــة نظـــر الغير.

ارتـــكاب األخطـــاء طبيعـــة بشـــرية، فـــال تشـــغل بالك 
كثيـــًرا باألخطـــاء التـــي حدثـــت فـــي المقابلة، 
ورّكـــز بـــداًل مـــن ذلـــك علـــى كيفية اإلعداد 
للمقابلـــة القادمـــة علـــى نحـــو أفضـــل. دّون 

أخطـــاءك، وقـــم بتحليلهـــا، وابتكـــر طرًقـــا لتجنبهـــا 
والتعامـــل معهـــا فـــي المـــرات القادمـــة. وســـيجعلك 

االســـتعداد الجيـــد أكثـــر قـــوة فـــي المقابلـــة التالية.

امتنـــع عـــن لـــوم نفســـك وال تهـــدر الفرصـــة لخوض 
مزيـــد مـــن المقابـــالت؛ فهـــذه ليســـت الطريقة 

المثلـــى للتعامـــل مـــع الرفـــض. ال تـــدع مشـــاعر 
كهـــذه تعيقـــك، وال تضّيـــع وقتـــك في 

التســـاؤل عمـــا إذا كنـــت ســـتحصل علـــى الوظيفـــة 
أم ال؛ بـــل مـــن األفضـــل أن تتواصـــل مـــع الشـــخص 

الـــذي أجـــرى معـــك المقابلـــة طلًبـــا للتعقيـــب واإلفـــادة بشـــأنها.

مـــن المهنيـــة أن تتصـــل بمـــن أجـــرى المقابلـــة 
معـــك، لتطلـــب منـــه اإلفـــادة والتعقيـــب؛ فهذا 

يظهـــر روح المبـــادرة مـــن جانبـــك. اعترف 
باألخطـــاء، وتفّكـــر فـــي أســـباب اإلخفاق، 

واحصـــل علـــى التعقيبـــات والتعليقـــات بشـــأن 
الجوانـــب التـــي ينبغـــي أن تعمـــل علـــى تحســـينها، 

فهـــذا قـــد يمنحـــك مزيـــًدا مـــن األفـــكار التـــي ســـتفيدك فـــي المقابالت 

المســـتقبلية. اســـتفد ممـــا فاتـــك، وال تحـــرق الجســـور التـــي عبرتهـــا، 
واحـــرص دائًمـــا علـــى التحّلـــي بالمهنيـــة. فقـــد يـــؤول بـــك األمـــر، يوًما ما، 

إلـــى التقـــدم لوظيفـــة أخـــرى في الشـــركة نفســـها.

ســـّجل علـــى هاتفـــك النقـــال إجاباتـــك علـــى بعض 
األســـئلة المتوّقعـــة فـــي المقابلـــة، وشـــاهد ما 

ســـّجلته، فهـــذا التمريـــن يمنحـــك فكـــرًة عمـــا 
ســـيراه الشـــخص الذي ســـيجري المقابلة 

معـــك؛ وتوّقـــع هيئتـــك التـــي ســـتبدو بهـــا مهنًيا، 
وقـــم بتحســـينها إذا لـــزم األمـــر. فـــإذا لـــم تظهر 

عليـــك الحماســـة بمـــا يكفـــي، مثـــاًل، أو إذا خـــال وجهـــك مـــن التعابيـــر 
عنـــد اإلجابـــة علـــى أســـئلة تقتضـــي ذلـــك، فقـــم بتحســـين لغة الجســـد 

لديـــك. فهـــذه األمـــور كلهـــا قـــد تؤثـــر تأثيـــًرا ســـلبًيا إن أهملتهـــا. وتذّكـــر: 
أن األفعـــال أصـــدق مـــن األقـــوال، وأن العيـــن تـــدرك مـــا ال تدركه 

األذنان.

واصـــل البحـــث عـــن وظائـــف والتقـــّدم للوظائف 
الشـــاغرة فـــي مجـــال العمـــل الـــذي تجيده. إن 
لعلـــو الهمـــة والمثابـــرة تأثيـــر عجيـــب؛ وكلمـــا 
كثـــرت المقابـــالت التـــي تجريهـــا، زادت ثقتـــك 

بنفســـك. فثابـــر، وواصـــل، وال تتوقـــف!

النشـــاط البدنـــي، بـــكل أشـــكاله، يعـــّزز الثقـــة. كمـــا أن 
ممارســـة الرياضـــة تصفـــي ذهنـــك وتحّرر رأســـك 

مـــن األفـــكار الســـلبية، ال ســـّيما إذا كنـــت ممـــن 
يلومـــون أنفســـهم طويـــاًل بعـــد أخطـــاء تكّررت 

فـــي المقابـــالت مـــراًرا. فعنـــد ممارســـة الرياضة، 
يفـــرز الجســـم اإلندورفيـــن، الـــذي يخّفـــف التوتر 

ويجعلـــك تشـــعر بالتحســـن. لـــذا، جهـــز مـــا لديـــك من 
معـــدات التمريـــن، واقـــض فـــي التماريـــن الرياضيـــة ســـاعًة تنشـــط فيها 

دقـــات قلبـــك يومًيا.

لتكـــن لديـــك خطـــة للميزانية 
بها( )والتزم 

إن لـــم تتعّلـــم كيـــف تدبـــر أموالـــك جيًدا، 
فســـتدرك بســـرعة أن األمر ليس ســـهاًل 

أن تعيـــش هكـــذا مـــن راتـــب إلـــى راتب دون 
خطـــة. ولكـــي ال تنزلـــق فـــي ورطـــات مالية، 

ضـــع خطـــة شـــهرية للميزانيـــة؛ دّون فيهـــا 
راتبـــك الشـــهري، والمبالـــغ الـــذي تحتـــاج إلى 

تخصيصهـــا لنفقاتـــك الثابتـــة، ونفقـــات الحيـــاة، 
والمدخـــرات. فتخصيـــص نفقاتـــك علـــى هـــذا 
النحـــو يســـاعدك فـــي تجنب اإلســـراف في 

اإلنفاق.

تحقـــق من قســـيمة الراتب 
بمجـــرد أن يتـــم إيـــداع راتبـــك في حســـابك، 

تحّقـــق مـــن كشـــف الحســـاب، ومن أنك 
قـــد اســـتلمت مســـتحقاتك كلهـــا، أي راتبـــك 

األساســـي، إلى جانب بدالت الســـيارة أو 
الســـفر أو البـــدالت الطبيـــة أو التعويضـــات. 

وينبغـــي الرجـــوع إلـــى قســـم الماليـــة أو إدارة 
المـــوارد البشـــرية لمراجعـــة أي أخطـــاء قـــد 

تجدهـــا. فمـــن الـــوارد أن يحـــدث خطـــأ مـــا هنا 
أو هنـــاك، برغـــم أن األخطـــاء بهـــذا الشـــأن 

نادرة.

أوف بالتزاماتـــك
أول مـــا عليـــك القيـــام بـــه بعـــد اســـتالم راتبك 

هـــو تســـديد كافـــة الفواتيـــر الشـــهرية. وينبغـــي 
أيًضـــا أن تدفـــع فواتيـــر بطاقـــة االئتمـــان أو 

الهاتـــف، وكذلـــك مبالـــغ القـــروض التـــي يتعين 

دفعهـــا فـــي وقـــت مبكـــر لتجنـــب رســـوم التأخر 
فـــي الســـداد. ومـــن الطرق الســـهلة التي 

توّفـــر عليـــك كثيـــًرا مـــن المشـــقة وتعينـــك على 
دفـــع الفواتيـــر فـــي الوقـــت المحـــدد: هو أن 
تقـــوم بترتيبـــات الخصـــم المباشـــر مـــع البنـــك 

الـــذي تتعامـــل معه.

المدخرات
ســـتقّدر قيمـــة المـــال الـــذي ادخرت في 

حســـاب التوفيـــر عندمـــا تحتـــاج إلـــى إصالح 
عطـــل فـــي ســـيارتك أو في حاســـوبك 

المحمـــول مثـــاًل. ومـــن أفضـــل الطـــرق لضمان 
الحفـــاظ علـــى مدخراتـــك، تحويـــل المبالـــغ التي 

خصصتهـــا للمدخـــرات إلـــى حســـاب منفصـــل 
فـــور اســـتالمك لراتبـــك. واألفضـــل من ذلك، 

أن تعتمـــد طريقـــة التحويـــل التلقائـــي إلـــى 
حســـاب التوفيـــر لديـــك. فبهـــذه الطريقـــة ال 

تنفـــق كثيـــًرا مـــن المـــال، وتســـتفيد مـــن زيادة 
الرصيـــد باطـــراد فـــي حســـاب التوفير.

إذا حصلـــت علـــى زيادة في 
الراتب...

ادخرها! يمكنك إنفاق عشرين بالمائة من 
الزيادة التي حصلت عليها في شيء تحبه 

لنفسك، ثم ادخر ما بقي منها. تخيل ما 
ستشعر به من حرية وانطالق إذا أنفقت 

مدخراتك هذه في قضاء عطلة مفاجئة في 
بلد أجنبي! وخالصة القول: ال تدري متى 
تأتي األموال اإلضافية في متناول يدك.
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2
تعّلم

3
استمر

4
اطلب 
اإلفادة

كيف تدبر 
أموالك؟

تقارير

٥
تمّرن على 

اإلجابات

٦
ال تتوقف

7
مارس 

التمارين 
الرياضية

مـــن الطـــرق البســـيطة لوضـــع ميزانيـــة شـــهرية: اعتمـــاد 

طريقـــة ٣٠/٢٠/٥٠ بتخصيـــص 

٥٠٪ مـــن دخلـــك للنفقـــات األساســـية، مثـــل 
البقالـــة، واإليجـــار، والتنقـــل، ومـــا إلـــى ذلـــك، وتخصيص 

٢٠٪ لالدخـــار )ال يكـــون االدخـــار أبـــًدا ســـابًقا ألوانه(، 
و٣٠٪ لإلنفـــاق علـــى مظاهـــر الحيـــاة األخرى، 

كالترفيـــه والتســـّوق واســـتعماالت الهاتـــف والتبرعـــات والهوايـــات، وغيـــر ذلـــك مـــن 
النفقـــات المتنوعـــة.

نصيحة 
مهمة
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مزايا التطّوع 
وثماره

بدًءا باكتساب الثقة ووصواًل إلى االستقاللية، يقطع التطّوع شوطًا طوياًل لتحسين 
مسارك المهني. وفي هذا الصدد، أجرينا حديًثا مع آمنة جاسم الرميحي، مسؤول 

العمليات بمركز قطر للتطوير المهني، أخبرتنا فيه عن التأثير الذي أحدثه التطّوع في 
حياتها ومسيرتها المهنية، وكيف أن للعمل التطوعي إيجابيات كثيرة

ما الذي جعلك تفكرين في 
العمل التطوعي؟

فكرت فيه من أجل تنمية شخصيتي في 
المقام األول. كنُت خجولًة إلى حد كبير، 

ومنطويًة نوًعا ما؛ فرغبُت في تغيير نفسي 
إلى األحسن. وشعرُت بأن العمل التطوعي 

سيتيح لي فرصًة لاللتقاء والتفاعل مع أشخاص 
جدد من مختلف الثقافات، األمر الذي من 
شأنه أن يخرجني من دائرة السكون والدعة.

ما األعمال التي اضطلعِت بها 
كمتطوعة؟

ال يسير األمر على وتيرة واحدة، بل يختلف 
من مؤسسة إلى أخرى، وقد تطوعُت في 

قسم اإلعالم، وتطوعُت بإصدار التذاكر 
واالعتمادات، وساعدت أيًضا في منطقة 

الجمهور.

ماذا تعلمِت من تجربتك وأنت 
متطوعة؟

تعلمُت العمل تحت الضغط، وتحسين 
مهاراتي في التواصل، وفائدة التحلي بالصبر. 
كما التقيُت أفراًدا من خلفيات شتى، وكونُت 
صداقات معهم، وهو ما عّزز ونّمى معرفتي 

بالناس والعالم من حولي.

ما أكثر جوانب التطوع تحدًيا؟

دائًما ما يصاحب األيام األولى من التطوع 
قليل من التحدي؛ فالبيئة جديدة، وفيها 
متطوعون جدد تعمل معهم ألول مرة.

ما أكثر ما تجنيه من التطوع في 
نهاية المطاف؟

ال يتعلق األمر بالمال، بل يتعلق برد الجميل 

للمجتمع ولهذا البلد؛ هذه أكبر مكافأة قد 
يحصل عليها المرء.

هل ثمة ما لم تحبيه بشأن العمل 
التطوعي؟

بعض الناس لم يأخذوا األعمال المنوطة 
بهم على محمل الجد، وهذا أّثر على سائر 

المتطوعين، الذين اضطروا إلى تحمل أعباء 
إضافية.

هل غّير التطوع فيِك شيًئا؟
كل من يعرفني يرى التغير الذي أحدثه 
التطّوع في شخصيتي. ويذكرني بالخير 

كل من عملت معهم خالل فترة عملي 
التطوعي، وهذا شعور مجز يثلج صدري جًدا.

ما النصيحة التي تقدمينها لمن 
يرغب في أن يصبح متطوًعا؟

أنصحه بأن يتحلى بالصبر، وأن يكون مستعًدا، 
وراضًيا بالتغييرات التي تحدث في الدقائق 
األخيرة، وأال يتردد في المضي قدًما إلنجاز 

المزيد. وأتوقع أن يستمتع بالتجربة، فهي 
مجزية حًقا.

إلـــى جانـــب كـــون التطـــوع مجزًيـــا حًقـــا، 
وأنـــه يثـــري التجربـــة الشـــخصية، إليـــك 

بعـــض مـــا تجنيـــه مـــن ثمـــار العمـــل 
التطوعـــي فـــي حياتـــك المهنيـــة:

تعّلـــم المهـــارات القياديـــة 
والحياتيـــة

يســـاعدك التطـــوع فـــي تطويـــر 
مهـــارات جديـــدة فـــي مجـــال العمـــل، 

وفـــي تطبيـــق مـــا لديـــك مـــن مهارات 
بأســـاليب جديـــدة. فـــكل شـــيء فـــي 

التطـــوع، بـــدًءا مـــن تنظيـــم الفعاليـــات 
وجمـــع التبرعـــات، إلـــى العمـــل فـــي 
مجموعـــات، يجعلـــك أكثـــر قابليـــة 
للتوظيـــف. وأضـــف إلـــى ذلـــك أنه 

يتيـــح لـــك فرصـــًة للتعامـــل مـــع قضايـــا 
عـــدة، منهـــا اإلتجـــار بالبشـــر، وحمايـــة 
الحيوانـــات؛ وهـــذا كلـــه مـــن شـــأنه أن 

يكســـبك مهـــارات جديـــدة فـــي الحيـــاة 
مـــن شـــأنها أن تثيـــر إعجـــاب أصحـــاب 

العمـــل المحتمليـــن.

االســـتقاللية
التطـــوع يقتضـــي أن تتكيـــف مـــع ثقافـــة 

وبيئـــة جديـــدة ال تعرفهـــا. ومـــن ثـــم، 
تســـاعدك تجربـــة التطـــوع فـــي بنـــاء 

الثقـــة، ناهيـــك عـــن أنـــه يتيـــح لغيـــرك، ال 
ســـّيما أصحـــاب العمـــل المحتمليـــن، أن 

يكتشـــفوا قدراتـــك العديـــدة.

توســـيع الشـــبكة االجتماعيـــة
يتســـنى لـــك أن تلتقـــي أفـــراًدا مـــن 
مشـــارب شـــتى، وأن تتعـــرف علـــى 

أشـــخاص لديهـــم نفـــس اهتماماتـــك، أو 
يعملـــون فـــي مجـــال ترغـــب فـــي العمـــل 

بـــه. وهـــؤالء بمثابـــة كنـــز للمعلومـــات 
عـــن فـــرص العمـــل، وهـــذا قـــد يفتـــح لك 
أبواًبـــا موصـــدة عـــدة. وال تنـــس أنـــك إذا 
كانـــت لديـــك خبـــرة طيبـــة فـــي التطـــوع، 

فيمكنـــك االســـتعانة بمشـــرفك فـــي 
تلـــك الفتـــرة لتزكيتـــك عندمـــا تتقـــدم 

لعمل.

فوائد شـــتى. للتطوع 
فباإلضافـــة إلـــى بنـــاء 

صداقـــات تـــدوم مـــدى الحيـــاة، تـــزداد ثقتك 
بنفســـك، وتتحقـــق لـــك المنفعـــة مـــن 

المشـــاركة فـــي شـــيء ذي شـــأن، يصقـــل 
حســـن تقديـــرك للهـــدف والرؤيـــة. وفـــوق 

ذلـــك، يعينـــك العمـــل التطوعـــي علـــى 
تحصيـــل منافـــع ومهـــارات جديـــدة تصاحبـــك 
فـــي مـــكان العمـــل. ومهـــم أيًضـــا أن تعـــرف 

أن العمـــل التطوعـــي يضيـــف ثقـــاًل إلـــى 

ســـيرتك الذاتيـــة. فـــإذا قـــارن صاحـــب العمـــل 
بينـــك وبيـــن مرشـــح آخـــر للوظيفـــة، منحـــك 

العمـــل التطوعـــي مزيـــة علـــى المرشـــح اآلخـــر.
وتقـــول آمنـــة جاســـم الرميحـــي، التـــي 
تطوعـــت للعمـــل مـــع مؤسســـات خيريـــة 

عـــدة، مثـــل مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة الثالـــث 
 ،)Unctad( عشـــر للتجـــارة والتنميـــة

 ،)IPC( وبطولـــة العالـــم أللعـــاب القـــوى
ومهرجـــان الدوحـــة لألفـــالم )حيـــث حظيـــت 

بلقـــب أفضـــل متطـــوع(، إن "خبرتهـــا 

التطوعيـــة أســـهمت إســـهاًما كبيـــًرا 
فيمـــا تضطلـــع بـــه اآلن وهـــي مســـؤول 

العمليـــات".
وأضافـــت قائلـــًة: "لقـــد اكتســـبُت مهـــارات 
إدارة األفـــراد، وتعلمـــُت كيفيـــة العمـــل مـــع 

المجموعـــات، وعـــّززُت مهـــارات التنســـيق 
والتواصـــل لدي".

وفـــي هـــذه المقابلـــة، ُتحدثنـــا آمنـــة 
الرميحـــي عـــن ثمـــار العمـــل التطوعـــي 

والتجربـــة التـــي خاضتهـــا فيـــه.

لماذا 
التطوع؟

تعزيز مسارك المهني

اكتسب خبرة من خالل التطوع في بعض الجهات مثل:

 www.reachouttoasia.org
www.qvoluntary.qa

www.qcharity.org/ar/qa
www.hope-qatar.org

www.sustainableqatar.com
www.qrcs.org.qa

مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا": 
مركز قطر التطوعي:
قطر الخيرية: 
"هوب" قطر: 
قطر المستدامة:
جمعية الهالل األحمر القطري: 
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واصل السعي
 لتحقيق حلمك المهني

لو أتيح لك أن تكون أي شخص أو أي شيء 
تريده في هذا العالم، فماذا تريد أن تكون؟ 

أجب على هذا السؤال، وسوف تساعدك 
اإلجابة في شق طريقك نحو مسيرة مهنية 

مجزية تحقق لك السعادة.

يحصـــل كل مـــن تخـــرج علـــى مهنة ال 
أحالمـــه فـــوًرا. وليس ســـهاًل بالنســـبة 

لكثيـــر مـــن الخريجيـــن اتخـــاذ قرار بشـــأن 
المســـار المهنـــي الـــذي يلبـــي احتياجاتهـــم 

ويتناســـب مـــع اهتماماتهـــم. بيـــد أن اتخـــاذ 
قـــرار بشـــأن الطريـــق الـــذي تســـلكه ال يقتصـــر 

علـــى مجـــرد اختيـــار المســـار التعليمـــي 
فحســـب؛ فثمـــة جوانـــب كثيـــرة فـــي القرار 

تعتمـــد علـــى إدراكك لصفاتـــك وشـــخصيتك، 
وفهمـــك ألهدافـــك فـــي الحياة؛ أو 

بمعنـــى آخـــر، تتعّلـــق بالشـــغف الذي تســـعى 
إلرضائه.

فوفًقـــا للدكتـــور تـــاج الســـر كردمان، 
مستشـــار التنميـــة المهنيـــة بمركـــز قطـــر 

للتطويـــر المهنـــي، يصبـــح استكشـــاف المهنـــة 
التـــي تحلـــم بهـــا أمـــًرا ســـهاًل إذا اّتبعت مســـاًرا 

مهنًيـــا مبنًيـــا علـــى اإلرشـــاد والتوجيـــه، من 
خـــالل طـــرح بعض األســـئلة البســـيطة.
ويقـــول الدكتـــور كردمـــان: "عليك 

ببســـاطة أن تجيـــب علـــى أســـئلة ثالثـــة تتعلـــق 
بـــك، وهـــي: مـــا أكثر شـــيء تحـــب القيام به؟ 

ومـــا المهـــن التـــي تحـــب فيها اســـتخدام 
مهاراتـــك؟ ومـــا الســـبيل إلـــى هـــذه المهن؟"
كمـــا ينصـــح الدكتـــور كردمـــان مـــن يبحثون 
عـــن إجابـــات لهـــذه األســـئلة، بالحصـــول على 
التوجيـــه واإلرشـــاد مـــن مركـــز قطـــر للتطوير 
المهنـــي، قائـــاًل: "لـــدى مركـــز قطـــر للتطوير 

المهنـــي برامـــج فريـــدة ُصممـــت خصيًصـــا 
لإلســـهام فـــي تزويـــد الخريجيـــن بالتوجيـــه 

الواقعـــي والعملـــي. وتســـاعدك هذه 
البرامـــج فـــي التعـــّرف علـــى المهـــارات التي 

تســـتمتع باســـتخدامها أكثـــر مـــن غيرهـــا، 
وعلـــى أفضـــل مجـــال ممتـــع توّظـــف فيه 

هـــذه المهارات".
ولمســـاعدتك فـــي البـــدء، يوصـــي الدكتور 

تـــاج الســـر بـــأن تأخـــذ النقـــاط التالية في 
الحسبان: 

اعـــرف قيمـــة ما تحلـــم بتحقيقه 
مـــا الـــذي تمنيـــت دائًمـــا أن تفعلـــه؟ هل 

أردت أن تســـافر هنـــا وهنـــاك فـــي العالـــم؟ 
أو أن تؤلـــف كتاًبـــا؟ أو أن تبـــدأ مشـــروًعا 

تجارًيـــا خاًصـــا بـــك؟ ليـــس مهًمـــا ماهيـــة الحلم 
الـــذي تحلـــم بـــه، بقـــدر مـــا هو مهم أال 

تتخلـــى عنـــه. دّون هـــذه األشـــياء كلهـــا ثم 
انتقـــل للخطـــوة التاليـــة.

حـــّدد اهتماماتك
مـــن أجـــل تحديـــد اهتماماتـــك، اكتـــب قائمة 

بـــكل مـــا تســـتمتع بالقيـــام بـــه، كالســـفر مثاًل، 
أو الكتابـــة، أو الرياضـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك. 

ومهمـــا كان مـــا ســـتدرجه علـــى قائمتـــك، فـــال 
يوجـــد صـــواب أو خطـــأ بـــه؛ فقـــط دّون كل مـــا 
يقـــع فـــي إطـــار اهتماماتـــك. وبعـــد ذلك فّكر 

فـــي كل مـــا يمكنـــك القيـــام بـــه مـــن أعمال 
قـــد تقـــع ضمـــن إطـــار اهتماماتك هذه.

 
قّيـــم مهاراتك

تتمثـــل الخطـــوة التاليـــة فـــي اختيار مســـارك 
المهنـــي فـــي التعـــرف علـــى المهـــارات التي 

تجيدهـــا. وليســـت المهـــارات المؤشـــر األهم 
لتحديـــد المهنـــة التـــي ينبغـــي لـــك ممارســـتها؛ 
ألن المهـــارات، شـــأنها شـــأن القـــدرات )التي 
تأتـــي بالفطـــرة(، يمكـــن تطويرهـــا مـــن خالل 

التوجيـــه والرعايـــة. إن الوقـــوف علـــى حدود 
قدراتـــك ومهاراتـــك وفهمهـــا بوضوح ســـوف 

يســـهم فـــي توجيهـــك نحـــو المهنة األســـهل 
بالنســـبة لـــك؛ لكـــن هـــذه المهـــارات والقدرات 

ال بـــد أن تكـــون تنافســـيًة ومطلوبـــًة فـــي 
مكان العمل. اســـأل نفســـك األســـئلة اآلتية 

مـــن أجـــل تقييـــم مهاراتـــك وقدراتك: 
مـــا األعمـــال التـــي تحســـن القيـــام بها؟ • 
مـــا األنشـــطة التـــي تمّثـــل أكبـــر تحد لك؟ • 
إذا أمكنـــك أن تكـــون أفضـــل في شـــيء • 

مـــا، فـــأي شـــيء تختار، ولماذا؟

اعرف نفســـك أكثر
ثمـــة أدوات متعـــددة لتقييـــم الشـــخصية 

تمنحـــك بصيـــرة نافـــذة فـــي معرفـــة القيم 
التـــي تتبعهـــا، وأســـلوب العمـــل الـــذي تحب 

أن تســـلكه، واألمـــور التـــي تضطـــر للقيـــام 
بهـــا حتـــى وإن لـــم تحصـــل علـــى أي عائد 
مـــادي بالمقابـــل. ومـــن هذه األدوات: 

مؤشـــر مايـــرز بريغـــز لتحديـــد نوع الشـــخصية، 
ونظريـــة تحديـــد الشـــخصية لكيرســـي. هاتـــان 
األداتـــان مفيدتـــان جـــًدا لمعرفـــة المزيـــد عن 

نفسك.

القيـــم والمبادئ
اقـــض بعـــض الوقـــت في تحديـــد قيمك 

ومبادئـــك وتقييمهـــا. واســـأل نفســـك عن 
ماهيـــة مـــا تعتقـــد بـــه، والمبـــدأ الـــذي تعيش 
ألجلـــه، والقيـــم التـــي تعجبـــك، وأعـــد قائمة 

بأهـــم 1٠ قيـــم. وكمثـــال علـــى هـــذه القيم 
والمبـــادئ: الثقـــة، واالحتـــرام، واإلنصاف، 
والمشـــاركة المجتمعيـــة. وتســـهم قيمـــك 

بـــدور كبيـــر فـــي ســـلوكك ومواقفك، 
وترشـــدك إلـــى اختيـــار المهنـــة المناســـبة. 

  
المؤهـــالت العلمية

ال ريـــب فـــي أن مؤهالتـــك العلميـــة مفتـــاح 
لخيـــارات مهنيـــة كثيـــرة. فتلـــك المؤهـــالت، 

الموّثقـــة بشـــهادات، جنًبـــا إلـــى جنـــب مع 
إدراكك لقدراتـــك الكامنـــة، تجعـــل مزاولـــة 

المهنـــة التـــي تحلـــم بهـــا أمـــًرا قريـــب المنال. 

نموذج 
التخطيط 

المهني

اتخاذ القرار
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نموذج التخطيط المهني هو مخطط نظامي الختيار 
المهنة المناسبة، وُيستخدم في برنامج إعداد المستشارين 

المهنيين الذي يقّدمه مركز قطر للتطوير المهني.

لماذا قررت الذهاب إلى المخيم 
المهني  الصيفي؟ 

كنت في السنة األخيرة بالمرحلة الثانوية، وكنت 
حينها ال أعرف أي التخصصات ينبغي أن أطرق 

بابها، فقررت من أجل ذلك االلتحاق بهذا المخيم. 

ما األثر الذي أحدثته هذه التجربة 
على خياراتك المهنية والدراسية؟

أصبحُت على دراية بالتخصصات 
المختلفة والسبل التي يتيحها كل 

تخصص. ولم يقتصر تركيز المخيم 
على التخصص نفسه، بل ساعدنا 

أيًضا في استكشاف قدراتنا 
وفهم شخصياتنا. فتعرف كل 
واحد منا على حدود قدراته 

وعلى األعمال التي 
تناسب شخصيته وصفاته. 

كما زرنا معهد الجزيرة 

لإلعالم )مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير سابًقا(، حيث تعلمت الكثير 
عن التخصص الذي اخترُته في مجال الدراسات اإلعالمية.  

لمن تزكي المخيم المهني الصيفي؟ 

المخيم المهني الصيفي مناسب لكل من يرغب في التعرف على مهنته 
المستقبلية وما يرغب في القيام به طول حياته. ليس سهاًل أن تعرف 

التخصصات والجامعات الكثيرة المختلفة كلها، وأن تختار من بينها قبل تخرجك 
في المدرسة الثانوية، لكن مركز قطر للتطوير المهني يسّهل هذا األمر. فيتسنى 
للطالب، من خالل المعلومات والتدريبات وورش العمل والرحالت الميدانية التي 

يتيحها المركز، أن يجمع شتات أفكاره ويتخذ قراًرا بشأن التخصص الذي يناسبه 
تماًما. هي فرصة ال ُتعوض، وينبغي للمرء أن يغتنمها إن كان يريد اتخاذ القرار 

الصحيح بشأن اختيار التخّصص المناسب.
 

ما أهدافك المهنية وتطلعاتك المستقبلية؟ 
أسعى لاللتحاق بوظيفة مناسبة أحبها؛ أعني وظيفًة استمتع بها طول حياتي. 

وهذا يقتضي أن أتخذ القرار الصائب بحرص شديد وأنا طالب، إذ سيكون له 
أعظم األثر في حياتي المهنية.

اختيار المسار الصحيح

يبدأ التخطيط المهني الناجح باستكشاف اهتماماتك ومهاراتك 
وقيم العمل لديك. وألجل هذا الغرض، يقّدم مركز قطر للتطوير 

المهني نظام التوجيه المهني، الذي طّوره بالشراكة مع مؤسسة 
كودر، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط المهني. يتيح 
هذا النظام آلية تخطيط وتقييم مهني شاملة للطالب والمعلمين 
والمرشدين والمستشارين ومسؤولي الموارد البشرية، وُيستخدم 
إلجراء تقييمات موثوقة تستكشف الخيارات المهنية والتعليمية 

الواسعة، ويساعد في البحث عن البرامج والمنح الدراسية 
المالئمة، وذلك لتحديد أفضل مسار مهني يناسبك أو يناسب من 

أنت مسؤول عنهم.
يهدف نظام التوجيه المهني إلى تزويد األفراد بالمهارات 

األساسية والمعرفة الالزمة للتخطيط والمشورة المهنية، وإمدادهم 
باألدوات واألنشطة التي تساعدهم في بدء مسيرة مهنية 

واالستمرار فيها. هذه التقييمات تحّدد شخصيتك وما ينبغي أن 
تكون عليه مهنتك، وتساعدك في البحث بأن تجعل ما تسعى إليه 
من مهنة أو مجال أو دراسة بادًيا أمامك، مع التركيز على الخيارات 
المفيدة لك، والخيارات المهمة التي ربما لم تأخذها في الحسبان. 

نظام التوجيه المهني متاح على اإلنترنت، ويحتوي على ست 
وحدات لتقييم المهارات واالهتمامات بما يتماشى مع الخيارات 

المهنية، وخيارات التدريب والتعليم، واختيار المدارس والمنح الدراسية، 
والتخطيط للعمل، والحصول على مهنة. يساعدك هذا النظام في 

كل شيء، بدًءا باكتشاف الخيارات المهنية المناسبة، وصواًل إلى إيجاد 
الفرص المهنية، وكتابة السير الذاتية وخطابات التعريف. 

عبدالله يوسف الحر، طالب بالسنة الدراسية الثانية 
بجامعة نورثويسترن في قطر، ُيخبرنا عن تجربته التي 

خاضها في المخيم المهني الصيفي الذي نّظمه مركز 
قطر للتطوير المهني، والذي حضره طلًبا للتوجيه المهني.

 تجربة المخيم
 المهني الصيفي

نقاش مهني

الوظيفة

تأمل وضعك • 
الحالي، هل 

يناسبك؟
إلى أين • 

سيقودك؟
هل أنت في • 

المكان الصحيح 
حالًيا؟

استكشاف 
المهن
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التعليم من الطراز
العالمي بين يديك

إذا أردت برامج وتخّصصات على أعلى 
مستوى، فعليك بالمدينة التعليمية

تأسست عام ٢٠1٠.• 
تضم ثالثة معاهد بحثية وطنية، هي: معهد قطر لبحوث الطب • 

الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة.

تحت مظلتها كليات عديدة، هي: كلية العلوم والهندسة، • 
وكلية الدراسات اإلسالمية، وكلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، وكلية القانون والسياسة العامة، وكلية الصحة 
وعلوم الحياة.

تخرج في الجامعة إلى اآلن 314 طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا 5٠٠ طالب.• 

أنشئ الحرم الجامعي لجامعة • 
تكساس إي أند أم في قطر عام 

.٢٠٠3
توّفر الجامعة برامج البكالوريوس • 

 في الهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية،
والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول. وبدأت في 
 تقديم برامج الدراسات العليا في الهندسة الكيميائية 

عام ٢٠11.
تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 7٢5 طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا 55٠ طالًبا.• 

كان حرم الجامعة أول ما أنشئ • 
في المدينة التعليمية عام 1٩٩٨.

تقّدم الجامعة للطالب فرصة الحصول على بكالوريوس • 
الفنون الجميلة في كل من تصميم األزياء وتصميم 

الجرافيك والتصميم الداخلي والرسم والطباعة. كما 
تقدم أيًضا درجة البكالوريوس في تاريخ الفن، وماجستير 

الفنون الجميلة في التصميم.
تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 55٦ طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا 3٦3 طالًبا.• 

تأسست جامعة جورجتاون في • 
قطر عام ٢٠٠5.

تتولى الجامعة إعداد الطالب • 
وتجهيزهم للعمل في مختلف الوظائف المتعلقة 
بالشؤون الدولية، من خالل مناهج تعليمية تقوم 

على الفنون واآلداب الحرة لمدة أربع سنوات. وترّكز 
على الطبيعة متعددة التخصصات للشؤون الدولية، 
وتوّفر تخصصات السياسة والثقافة، والتاريخ الدولي، 

واالقتصاد الدولي، والسياسة الدولية.
تخرج في الجامعة ما مجموعه 337 طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا ٢3٨ طالًبا.• 

انضمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر • 
إلى المدينة التعليمية عام ٢٠٠4.

توّفر الجامعة تخصصات جامعية في • 
مجاالت العلوم الحيوية، وإدارة األعمال، 

والحوسبة الحيوية، وعلوم الحاسوب، ونظم المعلومات.
تخرج في الجامعة تسع دفعات، بإجمالي 57٠ خريًجا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا 413 طالًبا.• 

تأسست الجامعة في قطر عام ٢٠٠٨.• 
تتيح الحصول على شهادة بكالوريوس في مجالي • 

الصحافة والتواصل اإلعالمي. وتوّفر الّشهادة الثانوّية في 
دراسات الّشرق األوسط، وكذلك التخصص الثانوي في 

اإلعالم والسياسة.
تخرج في الجامعة ما مجموعه 1٨1 طالًبا.• 
التحق بالجامعة حالًيا ٢4٨ طالًبا.• 

أنشئ الحرم الجامعي لكلية لندن الجامعية - قطر • 
عام ٢٠1٠.

توّفر الجامعة بيئة تعليمية نشطة وحيوية، وتقّدم • 
درجة ماجستير في مجال المعلومات وعلوم 

المكتبات، ودرجة الماجستير في علوم المتاحف 
والمعارض.

تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 1٠٢ طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا ٦٩ طالًبا.• 

أنشئت وايل كورنيل للطب - قطر عام ٢٠٠1.• 
تقّدم وايل كورنيل للطب - قطر برنامًجا تعليمًيا متكاماًل • 

يشمل سنتين دراسيتين في برنامج ما قبل الطب، الذي يركز 
على العلوم األساسية المتعلقة بالطب، ثم أربع سنوات في 

برنامج الطب، على نسق البرنامج الذي أثبت نجاحه بوايل 
كورنيل للطب في نيويورك.

تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه ٢5٦ طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا ٢٩5 طالًبا.• 

جامعـــة حمد بن خليفة

جامعة تكســـاس إي أند 
أم في قطر

جامعـــة فرجينيا كومنولث 
في قطر 

جامعة نورثوسترن 
في قطر

كلية لندن 
الجامعيـــة – قطر 

وايـــل كورنيل للطب 
- قطر 

جامعة جورجتاون 
في قطر 

جامعـــة كارنيجي ميلون 
في قطر

تضـــم المدينـــة التعليميـــة، قاطـــرة إذ 
التطويـــر والتنميـــة داخـــل مؤسســـة قطـــر، 

عـــدًدا مـــن الجامعـــات والكليـــات المرموقة 
والمراكـــز البحثيـــة المتطـــورة، وفيهـــا تمّكنـــت 

مؤسســـة قطـــر، مـــن خالل شـــراكاتها مع 
الجامعـــات العالميـــة، مـــن تقديـــم فرص 

دراســـية وفًقـــا ألعلـــى المعاييـــر الدوليـــة في 

التخّصصـــات ذات األولويـــة لدولـــة قطـــر.
ومـــن بيـــن هـــذه الجامعات الشـــريكة: 
جامعـــة جورجتـــاون فـــي قطـــر، وجامعة 

تكســـاس إي أنـــد أم فـــي قطـــر، وجامعـــة 
فرجينيـــا كومنولـــث فـــي قطـــر، وجامعـــة 

نورثويســـترن فـــي قطـــر، ووايـــل كورنيـــل للطب 
- قطـــر، وجامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر، 

وجامعـــة أتـــش إي ســـي باريـــس فـــي قطر، 
وكليـــة لنـــدن الجامعيـــة - قطـــر، إلـــى جانـــب 

الصـــرح الجامعـــي الوطنـــي المتمثـــل فـــي 
جامعـــة حمـــد بـــن خليفة.

نقـــدم لـــك ُنبـــذة ســـريعة عن هذه 
المؤسســـات جميًعـــا، والفـــرص الدراســـية التـــي 

تقّدمها:

التميز في التعليم

تأسست الجامعة عام ٢٠1٠.• 
وتشمل الدورات التي توّفرها • 

الجامعة برامج الماجستير 
والدكتوراه، والبرامج الصيفية، وماجستير إدارة 

األعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة األعمال، 
وماجستير تريوم التنفيذي العالمي، إضافًة إلى 

برامج تسجيل مفتوحة وبرامج تعليم تنفيذي 
مخّصصة للشركات. أطلقت الجامعة أول برنامج 

دولي في إدارة األعمال التنفيذية في قطر، كما 
توّفر درجة الماجستير المتخصص في إدارة وحدة 

األعمال االستراتيجية.
تخرج في الجامعة ما مجموعه 34٦ طالًبا.• 
ملتحق بالجامعة حالًيا 17٩ طالًبا.• 

جامعة أتش إي ســـي 
باريـــس في قطر
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اختبار حدود القدرات
ليس من المعتاد أن يقّرر أحد تغيير مسار حياته 
من مهنة قضى فيها عقدين من الزمان تقريًبا، 

ليخوض غمار رحلة من شأنها أن تترك بصمة على 
جيل الشباب في المجتمع. بيد أن هذا هو بالضبط 

ما فعله جاسم شهبيك، الطيار بالخطوط الجوية 
 القطرية، عندما أدرك أنه شغوف حًقا

بمهنة التدريس ومحًبا لها.

كثيرون من استغرب 
القرار الذي 
اّتخذه شهبيك بأن يغتنم الفرصة 
التي وّفرتها منّظمة "عّلم ألجل 

قطر" لالنضمام إلى برنامجها 
"مسار القادة" الممتد لعامين، 

وأن يصبح مدرًسا في إحدى 
المدارس المستقلة بدولة قطر.

قال شهبيك في هذا الصدد: 
"كان البعض مندهًشا جًدا 

ومستغرًبا من الفكرة نفسها، 
ال سيما أسرتي وأفراد عائلتي، 

بل إن بعضهم توّقع فشلي 
في مهنة التدريس". لكنهم 
في نهاية المطاف شّجعوه 

بعدما قضى أشهًرا في التدريب 
والتدريس. وأضاف شهبيك 

قائاًل: "أما اآلن فهناك تشجيع 
مستمر من جميع المعارف 

واألصدقاء، إذ أدركوا أن بإمكاني 
النجاح حًقا في مهنة التدريس. 

وأنا شخصًيا مرتاح وسعيد بهذا 
القرار".

في هذه المقابلة، يحدثنا 
شهبيك عن شغفه بالتدريس 

والدور الذي يضطلع به في هذا 
المجال، وعن رغبته في أن يكون 
له تأثير إيجابي على الجيل القادم 

من القادة بدولة قطر.

كم المدة التي قضيتها وأنت 
طيار؟

قضيُت في الطيران 1٦ سنًة. إذ التحقُت 
بالخطوط الجوية القطرية عام ٢٠٠٠؛ 

وفي العام ٢٠1٦، قررُت االنضمام إلى 
برنامج "مسار القادة" التي أتاح لي تقديم 

إسهامات فريدة، وساعدني في تطوير 
قدراتي القيادية ومهاراتي المهنية. أنا 

سعيد جًدا بهذه التجربة، ولوال منظمة 
"علم ألجل قطر"، لما تمّكنُت من أن 

أصبح معّلًما أو أن أفهم نظام التعليم 
وتأثيره على جيل الشباب على نحو أفضل. 
فاآلن أفهم تماًما وأقّدر واجبنا نحو قادة 
المستقبل في دولة قطر، بفضل الفرصة 
التي أتاحتها لي منظمة "عّلم ألجل قطر".

لماذا قّررت االلتحاق بمهنة 
التدريس؟

لطالمـــا كنـــُت شـــغوًفا بمجال التعليم ومهنة 
التدريـــس. كمـــا كنـــت أبحث عن التحدي، 

وعن دور من شـــأنه أن يتيح لي رد الجميل 
للمجتمع والمســـاهمة في تنميته. وأدركُت 

أن بإمكانـــي تحقيـــق ذلـــك من خالل برنامج 
"مســـار القادة" الذي تقدمه منّظمة 

"علـــم ألجـــل قطـــر". وأضف إلى ذلك أنني 
وجـــدُت هـــدف "علـــم ألجل قطر" نبياًل جًدا 

كمنظمـــة، حيـــث توّحدت األهداف واألفكار، 
ووجدُتها كذلك قادرة على مســـاعدة 

األفراد في اكتشـــاف مواهبهم وتحقيق 
إمكاناتهم؛ فقررُت ســـاعتها أن أكون معهم. 

هذا شـــيء الحظته خالل رحلتي، وما زلت 
أتعلـــم المزيـــد كل يـــوم، ليس فقط من 

المهنيين الذين يســـاعدونني في البرنامج، 
ولكـــن من طالبي أيًضا.

هل كان اتخاذ هذا القرار صعًبا؟
كان القرار صعًبا في بعض األمور وسهاًل 

في أخرى: صعًبا في ترك عملي بالطيران، 
وما له من تأثير اجتماعي ومهني على 

حياتي، وسهاًل بفضل منظمة "علم ألجل 
قطر"، التي ساعدتني وقدمت لي الدعم 

المناسب للتثّبت من قراري وااللتحاق 
بمهنة التدريس.

هل استشرت أحًدا من أهل 

التوجيه والمشورة المهنية قبل 
اتخاذ هذا القرار؟

بطبيعة الحال، قضيُت مدة طويلة في 
التفكير بهذا األمر. وبحثُت كثيًرا، واستشرت 
ذوي الخبرة في كل المجاالت. نظرُت في 

اإليجابيات والسلبيات، وبناء على ذلك 
اتخذُت قراري.

ما الذي ترغب في أن تجنيه من 
التدريس؟

أرغب في تنشئة جيل منتج يعي 
المسؤوليات القادمة. 

هل تحقق ما يرضيك إلى اآلن 
في هذه التجربة؟

أنا مرتاح جًدا، وراض عن التجربة حتى اآلن. 
كيف ال أشعر بالرضا وأنا أساهم في إعداد 
جيل واع من الشباب من خالل غرس القيم 
اإليجابية في نفوسهم. أرغب في تحقيق 
النجاح في هذا المجال والمساهمة في 

تحقيق األهداف التي حّددها برنامج "مسار 
القادة". وهو برنامج أتمني تبنيه على 

مستوى العالم العربي وليس دولة قطر 
فقط؛ ألّنه يوّفر فرصة فريدة ألصحاب 

الكفاءات المميزة خارج المنظومة التعليمية 
إلحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

ما المواد التي ُتدّرسها حالًيا؟
ُأدّرس العلوم العامة لطالب المدارس 

اإلعدادية.

هل كانت لديك خبرة في أّي من 
مجاالت التدريس غير الرسمي؟

مارسُت التدريس مع زمالئي في أثناء 
دراستي بالكلية، ودّرست بصفة غير رسمية 

خالل عملي بالطيران. وعندما التحقُت 
بمنظمة "علم ألجل قطر"، تلقيُت تدريًبا 

مكثًفا من المهنيين المختصين الذين عّززوا 
قدراتي الشخصية كمعلم مبتدئ.

 لمن تزكي برنامج
"مسار القادة"؟

أزكي البرنامج لكل من يريد المساهمة في 

تنمية دولة قطر وإعداد قادة المستقبل 
فيها. إنها تجربة تستحق المحاولة، حيث 

يتسنى لألفراد من خاللها أن يصبحوا 
قادة تغيير ناجحين، وأن يحدثوا أثًرا إيجابًيا 

مستداًما في المدارس والمجتمعات 
المحلية، وأن يسهموا في إحداث تغيير 
طويل األجل داخل دولة قطر وخارجها.

ما النصيحة التي تقّدمها لمن 
يسعون لتغيير مهنتهم إلى 

مهنة تختلف اختالًفا كبيًرا عن 
مهنتهم الحالية؟

إذا كان راغًبا حًقا في التغيير اإليجابي، 
أنصحه أال يتردد في االلتحاق بمجال 

التعليم. وستواجهه بعض التحديات التي 
تؤتي ثمارها فيما بعد. وإذا أراد االضطالع 
بمهنة بالتدريس فعليه أن يبحث دائًما عن 
الموضوعات الشائقة التي تجذب الطالب 

بطرق مبتكرة من أجل توسيع مداركهم.

ما مدى أهمية أدوار المعلمين 
في التأثير على األجيال القادمة 

وتقويم سلوكها؟
لدى المعلمون القدرة على بناء األجيال 

القادمة، ولكن لألسف لم تمنح هذه 
المهنة األهمية والتقدير الذي تستحقه.

هل ساهمت خبرتك السابقة 
في مجال الطيران بدور في 

مهنتك الحالية؟ 
نعم، أفادتني خبرتي في الطيران 

واستفدت منها كثيًرا في مجال التدريس. 
فلدي "كاريزما الطيار" ومهارات التعامل 

مع اآلخرين، ما يساعدني في إدارة الصف، 
وفي إيصال رسالتي بوضوح، والتأثير على 

طالبي إيجابًيا.

ما الذي تنوي القيام به بعد 
 انتهاء العامين من برنامج

"مسار القادة"؟
أتطلع إلى إضافة الخبرة التي اكتسبُتها 

في مجال التعليم إلى قطاع الطيران يوًما 
ما، وإلى المساهمة في برامج التدريب 

والتطوير.

لقاء خاص
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10 MINUTES WITH 
Qatar’s swim champion, 
NOAH AL-KHULAIFI
IN 2016, QATAR MADE HISTORY BY SENDING ITS YOUNGEST EVER OLYMPIAN TO 
RIO DE JANERIO – NOAH AL-KHULAIFI. NOW ON THE CUSP OF TURNING 18, THE 
SOON TO BE QATAR ACADEMY (QA) GRADUATE WILL FOCUS ON ACHIEVING HIS 
AMBITIONS OF BECOMING A DOCTOR.

Putting in 18-hour ‘work’ days is 
not what one would consider 

ordinary for a teenager, but that’s 
what it takes when you’re an 
Olympian, juggling between studies 
and training hours. 

“During preparation for a 
competition, I spend six afternoons 
training in the pool after school, four 
morning sessions before school and 
three gym sessions after school 
every week. That’s a total of 10 
swims and three gym sessions a 
week,” says Noah Al-Khulaifi.

And it looks like things are going 
to get busier and more exciting for 
Al-Khulaifi after he graduates from 
Qatar Academy. “I plan to attend 

an American university to pursue 
a career in medicine, while moving 
forward with my swimming with 
the aim of qualifying for the 2020 
Olympics,” he says. 

While Al-Khulaifi’s pursuit of 
medicine seems like he is merely 
following in the footsteps of his 
parents (both of whom are doctors), 
he says that his interest in the field 
goes beyond that.

“I have a great passion for how 
the human body works and am 
looking forward to exploring more 
deeply the nuances of the medical 
world. For now, I think I might 
specialize in genetics,” he says.

Al-Khulaifi says that the 

competitive nature of sports 
plays a big role in helping him 
set and achieve goals, as it 
constantly pushes him to improve 
himself. “Sports give people a 
structure and a purpose that are 
difficult to find elsewhere. In my 
opinion, sports helps direct focus 
towards a specific task, which is 
sometimes missing in everyday 
life,” he says.

For aspiring sportsmen and for 
those who are looking to pursue 
a career of interest, Al-Khulaifi 
has this to say: “Be determined 
and understand that often, tough 
times will lead to the best of 
times.”

قضاء 18 ساعة في "العمل" ليس إن 
أمًرا طبيعًيا بالنسبة لشاب يافع، بيد 

أن األمر قد يقتضي ذلك أحياًنا من أجل أن 
يصبح المرء العًبا أولمبًيا، حيث ال بد من أن 

يوّزع وقته بين ساعات الدراسة وساعات 
التدريب.

وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال البطل 
األولمبـــي نـــوح الخليفـــي: "فـــي أثنـــاء 

االســـتعداد للســـباق، كنـــُت أخـــرج مـــن 
المدرســـة وأتـــدّرب فـــي المســـبح بعـــد 

الظهيـــرة ســـتة أيـــام فـــي األســـبوع، 
إلـــى جانـــب أربـــع فتـــرات صباحيـــة 

أقضيهـــا فـــي الســـباحة قبـــل المدرســـة، 
وثـــاث جلســـات للياقـــة البدنيـــة بعـــد 

المدرســـة، أي مـــا مجموعـــه عشـــر 
مـــرات ســـباحة وثـــاث جلســـات لياقـــة 

بدنيـــة أســـبوعًيا".

يبـــدو أن األمـــور أضحـــت أكثـــر إثارة 
بالنســـبة للخليفـــي بعـــد تخّرجـــه فـــي 

أكاديميـــة قطـــر، وقـــد قـــال فـــي هذا 
الصـــدد: "أخطـــط لالتحـــاق بإحـــدى 

الجامعـــات األمريكيـــة ومزاولـــة مهنـــة 
فـــي مجـــال الطـــب، وفـــي الوقت نفســـه 

المضـــي قدًمـــا فـــي الســـباحة بغيـــة 
التأّهـــل ألولمبيـــاد 2020".

قـــد يبـــدو األمـــر وكأن الخليفـــي يســـير 
علـــى خطـــى والديـــه فـــي مزاولـــة مهنـــة 

الطـــب (فكاهمـــا طبيبـــان)، لكّنـــه يوّضـــح 
أن اهتمامـــه بهـــذا المجـــال يتجـــاوز ذلـــك، 
قائـــًا: "إننـــي فـــي الواقـــع شـــغوف جًدا 
بمعرفـــة كيـــف يعمـــل جســـم اإلنســـان، 

وأتطلـــع ألن أطـــرق أبواًبـــا جديـــدة 
فـــي عالـــم الطـــب؛ وأعتقـــد حالًيـــا أننـــي 

ســـأتخصص فـــي علـــم الوراثـــة".

يقـــول الخليفـــي إن الطابـــع التنافســـي 
للرياضـــة يســـاعده إلـــى حـــد كبيـــر فـــي 

تحديـــد أهدافـــه وتحقيقهـــا، إذ تدفعـــه 
الرياضـــة باســـتمرار نحـــو تحســـين نفســـه.

وأضـــاف الخليفـــي قائـــًا: "تمنـــح 
الرياضـــة للمـــرء هدًفـــا وكياًنـــا مـــن الصعـــب 

أن يعثـــر عليـــه فـــي أي مـــكان آخـــر. ففـــي 
رأيـــي، تســـاعد الرياضـــة فـــي توجيـــه التركيـــز 

نحـــو مهمـــة محـــددة، وهـــو أمـــر قـــد ال 
نجـــده فـــي الحيـــاة اليوميـــة".

وبالنســـبة للرياضييـــن الطموحيـــن، 
والذيـــن يتطّلعـــون إلـــى مزاولـــة مهنـــة 

تتناســـب مـــع اهتماماتهـــم، يقـــول 
الخليفـــي: "البـــد أن يتحلـــوا بـــروح 

المثابـــرة، وأن يعلمـــوا أن األوقـــات 
الصعبـــة تخلـــف وراءهـــا أفضـــل 

األوقات".

عشر دقائق
مع بطل السباحة القطري 

نوح الخليفي
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