دليلكالمهني
مجلة مركز قطر للتطوير المهني

العدد  - ٧نوفمبر ٢٠١٧

رحلتك نحو التميز
تبدأ من هنا
كل ما تحتاجه من إرشادات ونصائح
الختيار مسارك المهني الصحيح!
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افتتاحية العدد

على خطى تميم
لقد

رسم خطاب الثبات الذي ألقاه صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير
ً
ً
واضحة نحو مستقبل مشرق
خريطة
دولة قطر،
لدولة قطر.

جليا للماليين الذين شاهدوا الخطاب حول
إذ أصبح ً
العالم ،أن الدولة اآلن تعمل من أجل مستقبل
قدما نحو مزيد من
أبنائها ،وتحرص على المضي
ً
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.
متوافقا مع رؤية مركز قطر للتطوير
ً
يأتي ذلك
تحولنا من "معرض قطر
المهني ورسالته ،بعد ّ
سابقا؛
ً
نعرف به
المهني" ،وهو االسم الذي كنا ُ
حيث ّ
يمثل بناء القدرات البشرية األولوية القصوى
جزءا من استراتيجيتنا المتكاملة
بالنسبة لنا ،ويعد ً
للتميز
الجديدة لدعم رؤية مؤسسة قطر الهادفة
ّ
في توفير التعليم النوعي.
التحول متزامنً ا مع األزمة التي تمر بها
وقد جاء هذا
ّ
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.

رائدا للتطوير
وفي إطار سعيه إلى أن يصبح مركزً ا ً
والتوجيه المهني في دولة قطر ،يحمل المركز
مهمة تزويد الشباب القطري بأفضل
على عاتقه
ّ
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،
هاد
الذي ال يخالجنا شك في أنه سيكون خير ٍ
يقررون مساراتهم التي سيسلكونها
للشباب وهم ّ
ّ
في التعليم وسوق العمل.
وفي هذا الدليل المهني ،ستجدون من المقاالت
التميز
الشائقة المختارة بعناية ما يساعدكم على
ّ
والصمود أمام أوضاع سوق العمل التي تتّ سم
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.
وتحفزكم،
ّ
ونأمل أن تلهمكم محتوياته تلك،
وتقودكم في نهاية المطاف نحو االختيار السليم
في مسيرتكم المهنية ،على الدرب الذي رسمه لنا
تميم المجد في  21يوليو .2017
عبدالله المنصوري

المدير التنفيذي
مركز قطر للتطوير المهني
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المحتويات

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

التطوع
مزايا
ّ
وثماره
أخبارنا
اختيار المسار المهني
تقارير
كيف تقضي أول يوم في العمل بنجاح؟
دور اآلباء المهم في نجاح أبنائهم
الخدمة الوطنية:
نحو تأهيل كوادر أفضل
ها أنت قد تخرجت فمــاذا بعــد؟

أعده مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون
مع إدارة االتصال بمؤسسة قطر
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الشغف مفتاح
النجاح

٢٨

نظرة إلى التجربة الناجحة لرائد
األعمال ناصر خليفة الكواري
كيف تستعيد ثقتك في حال لم يحالفك
الحظ في المقابلة؟
كيف تدبر أموالك؟

٩
٢٤
٢٥

التميز في التعليم
التعليم من الطراز العالمي بين يديك

٣٠

لقاء خاص
اختبار حدود القدرات

٣٢

الكلمة األخيرة

تطبيق "دليلك المهني"
متاح للتنزيل على:

٣٤

مركز قطر للتطوير المهني ...
منارة قطر الجديدة

خضعت

األعمال المنوطة بمركز
قطر للتطوير المهني،
سابقا باسم "معرض قطر المهني"،
ً
المعروف
مؤخرا 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" ،متزامنً ا مع
األزمة الخليجية ،وخطاب الثبات ألميرنا المفدى،
ليؤكدا أهمية هدف المركز المتمثّ ل في أن
منارة للتوجيه المهني في دولة قطر.
ً
يصبح
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
محليا،
العمل ومتطلباتها وتغطي احتياجاتها
ً
وهو ما تحتّ مه علينا التحديات االقتصادية الحالية
والمستقبلية.
وفي إطار السعي نحو إعداد رأس المال
البشري الوطني لالستجابة لمتطلبات رؤية قطر
منهجا يستند إلى
الوطنية  ،2030تبنّ ى المركز
ً
ثالثة من محاور التوجيه المهني ،وهي )1 :إعداد
خدمات وبرامج مهنية تعليمية وتدريبية)2 ،
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
مجرد 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

يفضلها 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 ،إدراكً ا منه بأنهم
جانبا من األطراف المؤثرة التي تؤدي
يمثلون ً
دورا 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
وصول إلى مرحلة
ً
اليوم الدراسي األول
الدراسات العليا المتقدمة .كما ُيساهم المركز
في تحقيق أهداف مؤسسة قطر ،المتمثّ لة
في تحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي،
وذلك ببناء مجتمعات أكثر قوة من خالل
التعلّ م النوعي المستمر.
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المخيم المهني الشتوي يساعد الطالب
في اكتشاف مهاراتهم ومواهبهم

ندوات
الختصاصيي
التوجيه المهني

اشتمل

يساهم التوجيه المهني بدور مهم في دفع عجلة التنمية بالبالد؛ ولتسليط
نظم مركز قطر للتطوير المهني ندوة في شهر فبراير من
الضوء على هذا األمرّ ،
هذا العام ،تحت عنوان" :دور التوجيه المهني في تطوير القوى العاملة الوطنية
للمساهمة في انتقال دولة قطر إلى االقتصاد المعرفي".

ُع ِقدت

النــدوة فــي مركز الطالب
بجامعــة حمــد بــن خليفة في
حضورا واسـ ًـعا
المدينــة التعليميــة ،واجتذبت
ً
مــن المهتميــن ،بمــا في ذلــك ممثلو الهيئات
الحكوميــة والوزارات ،والمرشــدون المهنيون
واألكاديميــون مــن مختلف المدارس،
والمستشــارون المهنيــون ،إضافــة إلى عدد
مــن ممثلــي القطــاع الخاص في الدولة.
قدمت
وإلــى جانــب التخطيــط المهنيّ ،

الندوة اقتراحات لتحســين ممارســات
التخطيــط المهنــي المتّ بعــة فــي دولة قطر،
كمــا تناولــت بعض األمثلة لممارســات
التوجيــه المهنــي على المســتوى الدولي
والتحديــات التــي تواجهها والدروس
المســتفادة منها.
وفــرت هــذه الندوة فرصــة لالختصاصيين
المهنييــن لتكويــن وتوســيع شــبكات عملهم،
وشـ ّـجعت على المشــاركة الفعالة والتبادل

المعرفــي بيــن مختلــف األطراف التي تســاهم
فــي وضــع وتنفيذ اســتراتيجيات التعليم
والتوظيــف والتخطيط واإلرشــاد المهني
وتطويــر وتمكين الشــباب القطري.
وعلــق محمــد صويلح ،المرشــد األكاديمي
بمدرســة أحمد بن حنبل الثانوية المســتقلة
قائل" :أتاحت
للبنيــن ،علــى حضــوره للنــدوة ً
لنــا هــذا النــدوة فرصة لحضــور الفعاليات التي
تســاهم فــي تنميــة مهاراتنا وقدراتنا".

مركز قطر للتطوير المهني يشارك
في مؤتمر دولي للتوجيه المهني
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المخيم الشــتوي
علــى ورش تدريب
تفاعليــة عديدة
ُصممــت لصقل
مهــارات الطالب
وتنميــة قدراتهم
المهنيــة ،وتعرفــوا
مــن خاللهــا على
ســمات القيادة
ومبــادئ العمل
الجماعــي الناجح
ضمــن فريــق واحد.
تمثّ ــل الهــدف الرئيــس مــن المخيــم فــي غــرس أساســيات الثقافة
المهنيــة الواعــدة فــي نفــوس الطــاب ،ومســاعدتهم في اكتشــاف
مهاراتهــم ومواهبهــم ،بمــا يمكّ نهــم مــن اختيــار المســارات المهنيــة
التي تناســبهم.
وفــي إطــار هــدف مركــز قطــر للتطويــر المهنــي ،المتمثّ ــل في

إعداد الشــباب
لالنضمــام إلى ســوق
العمــل وتعزيــز النمو
االقتصــادي ،تهدف
هــذه األنشــطة إلى
تزويدهــم بالمهارات
الالزمــة الختيار
المهــن التي تتناســب
مــع إمكاناتهــم ،وقد
اشــتملت أنشطة
أيضــا على
المخيــم ً
تنظيــم زيارات
ميدانيــة لبعض
المؤسســات الرائــدة فــي دولــة قطــر ،للتعــرف علــى طبيعــة المهن
فــي تلك المؤسســات.
وفــي هــذا الصــدد ،قــال الطالــب أحمــد الكــواري" :بعد زيارة
تزود
مدينــة مشــيرب ،أدركـ ُ
ـت أننــي أحــب مهنــة التدريــس ،ألنها ّ
أفــراد المجتمــع بالمعرفــة الالزمــة عــن التــراث الثقافــي لدولــة قطر
وتاريخهــا ،وتســاهم فــي تنميــة قــدرات األفراد".

في

العدد السابق من دليلك المهني ،طلبنا من القراء المشاركة في مسابقة السيرة الذاتية
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.

في

نوفمبر من العام الماضي ،شارك مركز قطر للتطوير المهني
نظمته الرابطة الدولية للتوجيه التعليمي
في المؤتمر الذي ّ
والمهني.
وتحت عنوان "تعزيز العدالة من خالل التوجيه :التفكير والعمل
والتأثير" ،شهدت الفعالية نقاشات حول تأثير التوجيه التعليمي
تقدمه المؤسسات والحكومات
والمهني ،وأهمية الدعم الذي ّ
ً
إضافة إلى
والقطاع الخاص للتطوير المهني واألكاديمي والشخصي،
ً
ً
واستدامة وتماسكً ا.
عدالة
بناء مجتمعات أكثر
ً
منصة تجمع خبراء التوجيه
وتوفر مثل هذه الفعاليات الدولية
ّ
المهني واألكاديميين والمهنيين واالستشاريين وصانعي السياسات،
من أجل تسهيل تبادل الخبرات ونتائج البحوث في الموضوعات ذات
يقدمها مركز قطر
الصلة؛ وكل ذلك يصب في تحسين الخدمات التي ّ
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
ُس ُبل تعزيز التعاون بين مؤسسات اإلرشاد والتوجيه المهني ،والتي
ُعقدت على هامش المؤتمر.
قدمها مركز قطر للتطوير المهني على
وركّ زت ورقة العمل التي ّ

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

شارك في مسابقة
المقابالت المهنية

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  ،2015بهدف توثيق الممارسات المتبعة
في دولة قطر في مجال التوجيه المهني ،وتحديد الفرص والتحديات
مستقبال.
المطروحة ،إلى جانب تقديم التوصيات المناسبة للتطوير
ً
الجدير بالذكر أن الورقة البحثية الفائرة في المؤتمر حملت عنوان
"هل يمكن لمعلمي اإلرشاد والتوجيه المهني دعم أولياء األمور في
وقدمتها آن ماري أومين ،طالبة الدكتوراه في
مسـاعدة أبنائهم؟"ّ ،
جامعة ديربي بالمملكة المتحدة.

استنادا
ً

معلما،
عالما ،أو
إلى رغبتك في أن تكون
ً
ً
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
لنا اإلجابات على البريد اإللكترونيqcdc@qf.org.qa :

www.qcdc.org.qa
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أخبارنا

طالبا يحضرون برنامج "السفراء المهنيين"
٧٨
ً

استهدف

نظمه مركز
برنامج "السفراء المهنيين" الذي ّ
قطر للتطوير المهني رفع مستوى الوعي بين
الشباب القطري حول التطوير المهني ،واستقطب في اآلونة األخيرة
طالبا في المرحلتين اإلعدادية والثانوية.
78
ً
ويهدف البرنامج إلى خلق وعي مهني لدى الطالب ،وتنمية
مهاراتهم ،بما يمكّ نهم من التخطيط األفضل لتخصصاتهم األكاديمية،
ومساراتهم المهنية المستقبلية ،إلى جانب تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار
والمبادرة بين المشاركين من الشباب.
وفي هذا الصدد ،علّ ق 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
ويمثل هذا البرنامج أداة فاعلة تساهم في تعزيز المبادرات الشبابية
بهُ .
استثمارا في القيادات الشبابية
وغرس نواة قادة المستقبل ،كما ُيعد
ً
التي سيكون لها دور أساسي في بناء الغد المشرق لدولة قطر".
طالبا من مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية
وجمع البرنامج
ً
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،
وأيضا ورشة
وورشة المهارات الحياتية ،وورشة التخطيط المهنيً ،
العمل الجماعي ،وورشة إدارة الفعاليات.
وعلّ قت الطالبة نور فيصل الصايغ ،المشاركة من مدرسة البيان
"تعرفنا على أهمية تحديد أهدافنا الشخصية،
الثانوية للبنات ،بالقولّ :
واتّ باع 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".
ويعد برنامج السفراء المهنيين من البرامج والمبادرات واألنشطة
ُ
ينظمها مركز قطر للتطوير المهني على مدار العام ،والتي تهدف
التي ّ
إلى األخذ بيد الشباب القطري وإرشادهم التخاذ قرارات ذكية تنعكس
باإليجاب على مستقبلهم األكاديمي والمهني.

تسليط الضوء على المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات

8

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،
تفضل بزيارة الرابط اإللكتروني:
ّ
www.dohainstitute.org/portal

الشغف
مفتاح النجاح
مديرا بالنهار
يعمل ناصر خليفة الكواري
ً
وعجيب
نادر
ورائد أعمال بالليل .وإنه ألمر ٌ
ٌ
يوميا،
أن يتمكن من العمل  14ساعة
ً
أسبوعيا ،وأن يستمر في
لسبعة أيام
ً
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.

www.qcdc.org.qa
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ولم

رائدا لألعمال،
يراود ناصر الكواري شــك في أنه ســيصبح ً
"كنت أكبر وأنمــو ،وتنمو معي
وهــو يصــف هــذا قائـ ًـا:
ُ
كنت
يومــا ما .لقد ُ
أفــكاري التــي أحلــم بتحويلهــا إلــى واقــع ملموس ً
وطموحا".
فضوليا
طفـ ًـا
ً
ً
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
عاما.
آنذاك ً 26
قرر الكواري أن يدخل عالم األعمال ،فغدا
وفي أثناء هذه الفترةّ ،
أصغر مدير تنفيذي بدولة قطر في ذلك الوقت .وقال في هذا
أطلقت "جرين اليف" ،وهو مركز
عاما،
الصدد" :عندما
ُ
ُ
بلغت ً 24
ومنهجا
أسلوبا
يوفر برنامج حمية كامبريدج ،وهو برنامج يتبع
صحي ّ
ً
ً
شغفت
كبيرا ،لكنّ ني
ُ
مبتكرا في التغذية إلنقاص الوزن .كان التحدي ً
ً
ُح ًّبا بإدارة األعمال التي أؤمن بجدواها".
ً
سلسلة من
عاما،
واليوم ،يدير الكواري ،البالغ من العمر ً 30
الشركات تحت مظلّ ة 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
مديرا للعقود والمناقصات في شبكة الجزيرة
وظيفته بدوام كامل
ً
اإلعالمية.

كيف يتســنى لــه تحقيق ذلك كله؟

قال الكواري" :إن ما يدفعني هو شــغفي وحماســتي وســعيي الدائم
للحصــول علــى نتائــج .كمــا أننــي ال أقــوم بذلــك كله وحدي ،بل أعمل
مــع فريــق عظيــم يشــاركني شــغفي ورغبتــي فــي تقديم كل ما هو
نافــع للمجتمــع .هــذا اإلنجــاز ليــس إنجاز رجل واحد".
ومــع هــذا ،أنجــز الكــواري مــا يــراه كثير مــن الناس مجرد أحالم .قد
تجاريا
ـروعا
ً
تبــدو الفكــرة تعجيزيــة لبعــض النــاس :أن ينشــئ المرء مشـ ً
ناجحــا ،ويديــره ،بينمــا يعمــل فــي وظيفة أخــرى بدوام كامل .لكن
ً
الكــواري يتمتــع بعقليــة تتميــز باإلقــدام والعزيمة واإلصرار.
يوما في أنني ســأصبح أحد
يقول الكواري" :لم يراودني الشــك ً

ّرواد األعمال ،وأن مســتقبلي يكمن في أن أســلك هذا المســار .وقد
تشــعر عنــد االنخــراط فــي عمــل تجــاري ببعض الرهبــة ،لكنني لم ألق
عزمــا أكيـ ًـدا علــى أن أصبح رجل أعمال يســهم
عازمــا ً
ـاال؛ إذ كنــت ً
لهــذا بـ ً
تدريجيــا ،خطوة بخطوة،
ـت بناء مشــروعاتي
فــي االقتصــاد ،لــذا واصلـ ُ
ً
بينمــا أعمــل ،فــي الوقت نفســه ،فــي وظيفة بدوام كامل".
قــد تبــدو إدارة مشــروع ناجــح بالنســبة للكــواري وكأنها نزهة في
ً
مفروشــا بالزهور؛ فقد
حديقــة ،لكــن الواقــع أن الطريــق لــم يكــن دائما
المفضل" ،جرين اليف" ،لخســائر كبيرة بعد ســنوات
ّ
تعرض مشــروعه
مــن تأسيســه .لكنــه لــم ييــأس أو يتخـ َـل عــن أمله؛ فشــخصيته ال تعرف
اليــأس .عقــد الكــواري العــزم ،واتخــذ تدابير االبتكار الالزمة لتحســين
مشــروعه التجاري.
ومــاذا حــدث؟ يقــول الكــواري" :فــي غضون عام مــن تنفيذ هذه
التغييــرات ،بــدأت "جريــن اليــف" تؤتــي ثمارها ،حتــى أصبحت في عام
 2016ضمــن القائمــة التــي أدرجهــا بنــك قطــر للتنمية ألفضل  50شــركة
في فئة الشــركات الصغيرة والمتوســطة .وســيظل هذا المشــروع
هــو المفضــل لــدي؛ ألنــه يتيــح لــي فرصة إحداث فــارق في حياة الناس،
وهــذا مــا أضعــه نُ صــب عيني حين أدير شــركاتي".
وقــد لقــي قــرار الكــواري الجــريء باالنخراط في المشــروعات
"تحدثت
ـوال لــدى كل مــن حولــه .وهــو يصــف هــذا قائـ ًـا:
ُ
التجاريــة قبـ ً
مــع كثيريــن ،واستشــرتهم بشــأن فكرتــي قبــل أن أغامــر بدخــول عالــم
جميعــا مــن الداعميــن لــي ،ال سـ ّـيما أســرتي .لم
األعمــال .وكانــوا
ً
أعطل
يومــا فــي مــد يــد العــون لــي؛ ألنني لــم أكن ّ
تتــوان عائلتــي ً
دراســتي مــن أجــل خــوض غمــار المشــروعات التجاريــة .نعــم يختلف
أهدافــا في
ً
المســار األكاديمــي عــن مســار عملــي ،لكــن لــكل منهمــا
ذهني".
وعلــى الصعيــد التعليمــي ،يوضــح الكواري أنه اســتمر في دراســته
للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي القانون؛ ألنه أدرك أنها ســتؤدي
دورا بــارزً ا فــي تحقيــق أحالمه بــأن يصبح رائد أعمال.
يومــا مــا ً
ً
كثيرا
وقــال" :ســاعدتني شــهادة القانــون التي حصلــت عليها ً
فــي إدارة أعمالــي بنجــاح؛ إذ ســاهمت فــي تعميــق فهمي لقانون
فرصــا عــدة للنظــر إلى األمور مــن منظور مختلف".
األعمــال ،ومنحتنــي ً
ـعيا وراء طموحــه ألن يصبــح رائــد أعمــال ناجــح ،اجتاز الكواري
وسـ ً

دورات عــدة فــي القيــادة واالبتكار والمحاســبة واإلدارة وريادة
األعمــال ،وغيــر ذلــك ،فــي مؤسســات أكاديمية مثل هارفارد،
وكارنيجــي ميلــون ،وكامبريــدج ،وأكســفورد ،على ســبيل المثال ال
الحصر.
وأطور قدراتي؛
وقــال" :علــى رأس أولوياتــي أن أواصــل دراســتي
ّ
ـت مــن الحفاظ علــى نمو أعمالي
فلهــذا الســبب ،دون ســواه ،تمكنـ ُ
جميعا كيفية إدارة
ونجــاح مشــروعاتي .وقــد علمتنــي هــذه الــدورات
ً
األعمــال بفاعليــة ،غيــر أنــي لــم أفــرغ بعــد من تحصيــل كل ما أحتاج إلى
معرفته".

حائال دون وصول الكواري إلى ذروة
فيما يبدو ،ال شــيء ســيقف
ً
النجــاح؛ إذ يســعى خــال الفتــرة المقبلــة إلــى الحصول على درجة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال ،كمــا أن خططــه للســنوات القليلة
المقبلــة تشــتمل علــى تطويــر "إرتقــاء للمشــاريع" ،مــع النظر في فرص
مشــروعات األعمال الناجحة والشــروع فيها.
ويقــول" :أنصــح كل مــن يفكّ ــر في االســتقالل بنفســه في عالم
واثقــا مــن قدراتــه ،مؤمنً ا بإمكاناته؛ فال شــيء
األعمــال أن يكــون ً
مســتحيل .يضحــى كل شــيء ممكنً ــا إذا عقــدت العــزم عليــه ،وأعطيته
مــن الجهــد ما يكفي".

عشر ثوان

مع ناصر الكواري
يشجعه على االستمرار" :السعي وراء تحقيق نتائج وإحداث
الذي
ّ
تغيير".
دائما عن
أبدا .واصل واستمر ،وابحث ً
التعامل مع العقبات" :ال تيأس ً
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".
أبدا؛ فليس ثمة جرعة
وجهة نظره في التعليم" :ال تتوقف عن التعلّ م ً
زائدة في المعرفة".
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اختيار المسار المهني
للتعرف على مهنة معينة هي أن تتحدث إلى شخص يزاول تلك المهنة.
أفضل طريقة
ّ
للتميز
األمر
به
يتطلّ
ا
وعم
عملهم،
طبيعة
حول
قطر
في
مهنيين
خمسة
وهنا ،يحدثنا
ّ
ّ
في المسار المهني الذي تختاره.

طبيب األسنان
يقدمــون خدمات
أطبــاء األســنان مهنيــون ّ
الصحــة الفمويــة ،ويشــمل ذلــك عالج
اإلصابــات وتصحيح مشــكالت األســنان.
وإضافـ ًـة إلــى توفيــر الرعايــة الوقائية
أيضا في
والعــاج ،يســهم أطبــاء األســنان ً
توعيــة النــاس بشــأن صحــة الفم واألســنان.
ممارســا
غالبــا مــا يكــون طبيب األســنان
ً
ً
عاما يشــتغل بحشــو تجاويف األســنان
ً
وترميــم المكســور منهــا ،لكــن بعــض أطباء
التخصصات
األســنان يختــارون دراســة أحــد
ّ
الفرعيــة لطــب األســنان ،مثــل تقويم األســنان

ُيعنى طبيب األسنان بمعالجة وتحسين مظهر الفم ،بما يتضمن من
أسنان وأنسجة محيطة بها ،والفك واللثة .فإذا كان صنع االبتسامات
ً
شيئا يثير اهتمامك ،إذن فقد تناسبك
الجميلة واستعادة وظائف الفم
ممارسة مهنة في مجال طب األسنان.

(كالتخصــص فــي تركيــب الدعامــات) أو
جراحــات اللثة.
وتتطلب مهنة طب األسنان في الغالب
شهادة بكالوريوس في طب وجراحة
ويفضل أن تكون في العلوم،
ّ
األسنان،
قبل إكمال برنامج األسنان الممتد لخمس
سنوات ،ثم الحصول على شهادة الدكتوراه
في طب األسنان أو جراحة األسنان.
ويمكــن للخريجيــن إمــا العمــل ضمــن
أعمــال ثابتــة ،مثــل أقســام طب األســنان في
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة ،أو تأســيس

د .لولوه محمد المسلماني
طبيبة أسنان في مؤسسة
حمد الطبية
"ينبغــي أن يتحلــى طبيــب األســنان بالصبــر
والضميــر الحــي ،وأن يتمتــع بالدقــة؛ ألنــه
يتعامــل مــع المليمتــرات وأجزائهــا لألطــوال،
ودرجــات اللــون األبيض ،ومــع الثواني
المعقدة.
ّ
والدقائــق لبعــض اإلجــراءات
كمــا ينبغــي أن يتمتــع طبيــب األســنان
بالحــس الجمالــي ،وذلــك لتزايــد اهتمــام الناس
بالناحيــة الجماليــة فــي الســنوات األخيــرة،
باإلضافــة إلــى الــذكاء االجتماعــي؛ حيث إن
طبيــب األســنان يتعامــل مــع كثيــر مــن الناس،
ومــن المعــروف أن عيادة األســنان ليســت
المــكان المفضــل لــدى الكثيــر .لــذا ينبغــي أن
تكــون لديــه القــدرة علــى التعامــل مــع المرضى
بمــا يبعــث فــي نفوســهم الراحــة واالطمئنان.
أرى طــب األســنان مهنــة إنســانية؛ ألنني
مــن خــال هــذه المهنــة أســاعد الناس في
إزالــة آالمهــم ،إلــى جانب إعــادة الناحية
الوظيفيــة والجماليــة".
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أعمالهــم الخاصة.
فالفــرص المتاحــة كثيــرة مــن أجــل التطويــر
المهنــي ،بمــا فــي ذلــك إدارة منشــأة طبية.
ويحظى طبيب األســنان ،شــأنه شــأن ســائر
األطبــاء ،بتقديــر كبيــر لقدراتــه الطبيــة ،فطــب
األســنان مــن أكثــر المهــن التــي تحظى
بالقبــول واالحترام.

ضابط تفتيش المباني
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.
أيضا على
ويشتمل عمل ضابط التفتيش ً
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

إذا كانت لديك رغبة اإلسهام في الحفاظ
على سالمة األفراد واألماكن ،فقد يناسبك
العمل في مهنة ضابط تفتيش المباني.

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
ناجحا في عمله .كما أن
والخبرة ليكون
ً
معظم مفتشي المباني بحاجة إلى الحصول

على مؤهالت في الهندسة الميكانيكية
أو الكهربائية أو الكيميائية أو الهندسة
اعتمادا على مجال العمل
المعمارية
ً
المطلوب .والتدريب اإلضافي في هذه
أيضا في التفتيش.
المجاالت له ميزة ً
للمزيد من المعلومات حول التفتيش،
يرجى زيارة الرابط التالي:
https://portal.moi.gov.qa/
wps/portal/MOIInternet/
departmentcommittees/
gacivildefence

إقرأ المزيد عن طب األسنان على الرابط التالي:
www.ada.org/en/about-the-ada/
dentists-doctors-of-oral-health

مالزم أول مهندس
إبراهيم عبدالله الخرجي
ضابط تفتيش تراخيص في
إدارة الوقاية ،باإلدارة العامة
للدفاع المدني
"ينطوي دوري الوظيفي في الدفاع
المدني على تفتيش التراخيص التجارية
وتراخيص المباني .وأكثر ما يمتعني في

هذا العمل أنه ميداني ،وأنه يتطلب
بعض األعمال الهندسية .ولكي تصبح
مجتهدا
ضابط تفتيش ،عليك أن تكون
ً
ومثابرا ،وأن تكون على إدراك
وصبورا
ً
ً
ً
إضافة إلى
تام بما يتطلّ به التفتيش،
ضرورة االطالع على القوانين واللوائح
التنظيمية الجديدة التي عادة ما تتغير
شغوفا
ً
أيضا أن تكون
كل عام .عليك ً
بدراسة األشياء وتفحصها والتدقيق في
معرفة ميزاتها وتفاصيلها".
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اختيار المسار المهني

الباحث

إن كنت بطبيعتك تحب البحث واالستقصاء ،وتجد متعة في حل المشكالت
المعقدة أو العويصة ،ومستعد أن تقضي الساعات في جمع المعلومات
ّ
والبيانات وتحليلها وترتيبها ،إذن فمجال البحوث هو أفضل ما يناسبك.

الباحث خبير له القدرة على التفكير التحليلي
الناقد ،وله من المهارات األكاديمية ما
قادرا على إنتاج األبحاث والمجالت
يجعله
ً
قادرا
العلمية .وال بد للباحث أن يكون
ً
على استخدام المصادر بفاعلية ،وجمع
المعلومات وتطبيقها وتنظيمها وضبطها،
وتحليل النصوص والبيانات واإلحصاءات
وكثيرا ما تنطوي األعمال البحثية
والنظريات.
ً
على دراسات استقصائية وتنظيم المشاريع
والتحقق
ّ
البحثية ،بغية استكشاف المعلومة
منها وحل المشكالت على أرض الواقع.
وبناء 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،
سواء كان
والتعليم ،وغيرها .فكل أمر،
ً
عالجا للسرطان أم حال ألزمة المياه والغذاء،
ً
ينطوي على عمل بحثي وتطبيق لنتائج
البحوث.
جيدا ،ينبغي أن تكتســب
ولتكون باحثً ا ً
معرفة علمية واســعة ذات صلة بمجال
تخصصك العلمي ،األساســي والفرعي ،وأن
ّ
تكــون لديــك منهجيــة في جمع المعلومات.

فهذا ،إلى جانب أمور أخرى ،يســاعدك في
تقديــم أدلــة علميــة صحيحة ودقيقة ومثبتة.
وإضافـ ًـة إلــى ذلــك ،عليك التحلي بالصبر،
وأن تُ عنــى بالتفاصيــل الصغيــرة الدقيقة .كما
تحتاج ،كونك باحثً ا ،إلى أن تكون واســع
وقادرا على التعامل مع
واثقــا مثابـ ًـرا،
الحيلــةً ،
ً
الضغوط واالضطالع بالمســؤولية عن كل
مــا تقوم به.

الفنان

محبا لأللوان واألشكال والتصاميم ،وتتحلّ ى
دائما
إذا كنت
ً
ً
عموما بالقدرة على اإلبداع والتعبير عن الذات ،فإن مهنة
ً
الفن اختيار مناسب ورائع لك.

يمتاز مجال الفن بالتنوع ،ويشمل كل
ابتداء من رسم
ما يتعلق باإلبداع،
ً
ووصول إلى التصوير
ً
اللوحات والنحت
الفوتوغرافي .وقد ال تقتضي الضرورة
أن تحصل على درجة علمية في الفن،
يتميز
نظرا ألن هذا المجال ّ
ولكن ً
توفر لك الدرجة
بالتنافسية العالية ،لذا ّ
العلمية في الفن مزايا تساعدك في
توسيع مهاراتك وتحسين فرص العمل
المتاحة لك ،وقد تحتاجها ليراها العمالء

وأصحاب العمل المحتملين.
ال يكون المرء فنانً ا بين عشية
وضحاها ،فاألمر يتطلّ ب مرانً ا وممارسة
وانضباطا ومهارات ومثابرة .ومعظم
ً
يتخصصون في فن واحد،
الفنانين
ّ
سواء
ويركّ زون جهودهم على إتقانه،
ً
كان التصميم الداخلي ،أم التصميم
الجرافيكي ،أو األعمال الخشبية أو
الرسم أو غيره من الفنون .ومن خالل
يقرر الفنان أي
الممارسة والتجريبّ ،

"لكــي تكــون لديــك مهنــة ناجحــة فــي مجال
البحــوث ،تحتــاج إلــى الشــغف والتصميــم
واالنضبــاط الــازم لذلــك .فــا بــد للمــرء أن يكون
وراغبــا فــي اإلجابة
متحمســا للبحــث
عالــي الهمــة
ً
ً
علــى التســاؤالت مــن خالل االكتشــاف الذاتي.
إن أهــم شــيء يتحلّ ــى بــه الباحــث الناجــح هو أن
وراغبا
طموحــا علــى المســتوى الشــخصي،
يكــون
ً
ً
فــي اكتشــاف مــا هــو جديــد ،ليكــون له تأثيــر إيجابي
علــى المجتمع.
إن مــا أحبــه فــي مهنتــي هــو القــدرة على إحداث
فــارق فــي المجتمــع واإلســهام اإليجابــي في
األوســاط العلميــة .إن ارتيــاد مهنــة فــي مجال
حقــا ،وعمــل شــاق؛ لكن
البحــوث مغامــرة مثيــرة ً
مــا تجنيــه فــي نهايــة المطــاف يســتحق هــذا العناء
بالتأكيــد".
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لمزيد من المعلومات بشأن الفن،
تفضل بزيارة الرابط التالي:
ّ
www.qatar.vcu.edu

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

أمل عبدالله العاثم
فنانة قطرية

الدكتور طارق األنصاري
أستاذ مساعد بجامعة
حمد بن خليفة

وتعبيرا.
وسيلة هي األكثر متعة
ً
مستقل،
ً
وباإلضافة إلى كونك فنانً ا
تتيح لك الدرجة التي تحصل عليها في
تخصصات الفنون أن تكون أمينً ا
أحد ّ
مصمما
لمتحف ،أو معلّ ًما للفنون ،أو
ً
رساما.
مديرا ألحد المعارض ،أو
أو
ً
ً

"الفن يرتاده الشغوف والشجاع والطموح
سيما وأن العمل الفني
والمكافح ،ال ّ
قد ال يدرك البعض مغزاه أو رسالته أو
جيدا،
مواطن جماله .ولكي تكون فنانً ا ً
توسع من مداركك
تحتاج ً
أول إلى أن ّ
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
يقدمها 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 فنانً ا،
سفير لبلدك ومجتمعك وأسرتك ،ومهم
صادقا في إيصال رسالتك.
ً
أن تبقى
أكثر ما أحبه في مجال عملي أن الفن
وثيقا بشخصيتي
ً
ارتباطا
ً
يشبهني ويرتبط
والرسالة التي أرغب في إيصالها .ويرضيني
واسعا،
قبول
ً
جدا ّأن أعمالي الفنية تلقى
ً
ً
وأن الناس يحبون أعمالي التي هي
انعكاس عميق ألفكاري".
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اختيار المسار المهني

المبرمج

تقارير

ويطورها بإحدى لغات البرمجة التي تفهمها
المبرمج يبتكر برمجيات
ّ
أجهزة الحاسوب .فإذا كانت كتابة األكواد وفحصها ومراجعتها تثير
اهتمامك ،تكون البرمجة إحدى الخيارات المهنية المتاحة أمامك.

ويطور أي
يستطيع المبرمج أن يكتب
ّ
شيء يتعلق بالتطبيقات من خالل كتابة
ابتداء بمواقع الويب
األكواد وتعديلها،
ً
ووصول إلى
ً
وتطبيقات الهاتف المحمول،
أنظمة تشغيل الحاسوب واأللعاب .ويمكن
للمبرمجين أن يشاركوا في مراحل عديدة من
ابتداء من التحليل والتطبيق
عملية التطوير،
ً
إلى االختبار والدعم التقني.
أول أن تحصل على
مبرمجا ،عليك ً
لتصبح
ً
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
كثيرا ويساعدك في ارتقاء السلم
الطريق ً
ً
وإضافة إلى ذلك،
المهني بسهولة ويسر.
فإن للخبرة في هذا المجال قيمة كبيرة،
وهنا يأتي دور الجامعة التي تساعدك في
اكتساب الخبرة الالزمة من خالل التدريب.
تخصصات متعددة ضمن مجال
ثمة ّ
ّ
البرمجة ،مثل برمجيات الرعاية الصحية
أو برمجيات المحاسبة .ويعتمد اختيارك
للتخصص المناسب على اهتماماتك،

لمزيد من المعلومات بشأن البرمجة،
تفضل بزيارة الرابط التالي:
ّ
www.qcri.com
أو
www.qatar.cmu.edu

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.

أفضل

المهندسة مريم الحمادي
باحث مساعد بمعهد قطر
لبحوث الحوسبة

طريقة لتخفيف التوتر
وضغوط اليوم األول بمكان
جيدا .فإليك بعض
العمل هي أن تتأهب له ً
النصائح لتحقيق هذا الغرض:

محترفا ،ال بد أن تحب كتابة
ً
مبرمجا
"لتكون
ً
قادرا
صبورا،
جما .وأن تكون
ً
ً
حبا ً
األكواد ً
ذاتيا،
على التفكير المنطقي وتطوير نفسك ً
أيضا إلى مهارات
ومولعا بالتفاصيل .تحتاج ً
ً
اكتشاف األخطاء وتصحيحها ،إلى جانب
المهارات التحليلية.
وعلى الصعيد الشخصي ،أحب روح
خصوصا
التحدي التي أجدها في البرمجة،
ً
عندما أحتاج إلى الكشف عن بعض األخطاء
في البرنامج .والتحدي األهم من ذلك كله
أن أتعلم ً
جديدا في كل مرة أبرمج فيها.
شيئا
ً
مبرمجا ،تحتاج إلى مواصلة التعلّ م
لتكون
ً
نظرا لطبيعة
وتحديث معلوماتك باستمرارً ،
التغير .ففي كل يوم تطرأ
البرمجيات دائمة
ّ
تطورات جديدة عليك اإللمام بها لتكون
ّ
قادرا على االستمرار في هذا المجال".
ً

 .1البحث

الزحام المروري .خطط جدولك الزمني بحيث
تصل قبل الموعد بعشر دقائق على األقل،
تحسبا ألي تأخير غير متوقع؛ ألن االستعجال
ً
بسبب ضيق الوقت قد يسبب لك بعض
التوتر في اليوم األول.

ُ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
سيما إذا
المتعلقة بثقافة العمل وبيئته ،ال ّ
كنت ستعمل مع جنسيات مختلفة ،من أجل
أن تتحاشى المواقف المحرجة.

 .4إظهار الثقة بالنفس

مبرمجا
توفره لتكون
عما يلزم ّ
ً
اقرأ المزيد ّ
هنا:
banco.az/sites/default/files/
_books/outliers-the_story_of
success.pdf
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وعليك بعد اختيارك للتخصص أن تبقى
على اطالع بآخر المستجدات فيه؛ ولهذا،
عليك المواظبة على حضور الندوات وورش
قادرا على المنافسة في هذا
التدريب لتبقى
ً
المجال.

كيف تقضي
أول يوم في
العمل بنجاح؟

 .2الزي الذي ترتديه

خطط لما سترتديه في الليلة التي تسبق
يوفر لك بعض الوقت
يوم العمل ،فذلك ّ
في الصباح .وألن االنطباعات األولى مهمة،
اختر الزي الذي يتماشى مع متطلبات
الشركة ،والذي من شأنه أن يمثل شخصيتك.
مريحا،
وينبغي أن يكون الزي الذي اخترته
ً
فهذا يسهم في تعزيز ثقتك بنفسك.

 .3االلتزام 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
واضعا في الحسبان
الوصول إلى المكتب،
ً

دعاك أحدهم لتناول طعام الغداء أو احتساء
القهوة معه ،فانتهز الفرصة وال تتردد؛
فالتبكير في بناء العالقات يساعدك في
سريعا.
االستقرار بالعمل
ً

من الطبيعي أن تشعر بالتوتر ،لكن كلما
بدت عليك ثقتك بنفسك ،زادت الثقة
فعل في نهاية
التي تشعر بها ً
المطاف .كذلك أظهر روح
• ال تظه ــر الش ــكوى ،ال س ـ ّـيما بش ــأن
المبادرة في العمل وكن
قدم نفسك
العم ــل ،فه ــذه طاق ــة س ــلبية تجع ــل
استباقياّ .
ً
وحاول
الجدد،
لزمالئك
اآلخري ــن يتحاش ــونك .فم ــن م ــن الن ــاس يرغ ــب
بقدر ما أمكن أن
متذم ــر!
ف ــي أن يك ــون بصحب ــة
ّ
تتذكّ ر أسماءهم
اعرف
فال تنساها.
• ال تتص ــرف وكأن ــك العال ــم ب ــكل ش ــيء .ال
كل ما ينبغي
تتحذل ــق ،وتح ــاول أن تظه ــر كم ــن يع ــرف أكث ــر م ــن
أن تعرفه في
زمالئ ــه ،حت ــى تس ــتقر ف ــي العم ــل وتك ــون ُملِ ّم ــا
المكتب ،وتعلّ م
كيف تتعامل
بكاف ــة األم ــور.
مع آلة تصوير
المستندات،
• ال تنش ــغل كثي ـ ًـرا بهاتف ــك! عل ــى الرغ ــم م ــن أن
األسئلة
واطرح
مزدحم ــا باألعم ــال،
ـادة ال يك ــون
الي ــوم األول ع ـ ً
ً
بخصوص أي
ق ــاوم الرغب ــة ف ــي اس ــتخدام الهات ــف لمراس ــلة
شيء ال تعرف
أصدقائ ــك أو تحدي ــث حالت ــك عل ــى مواق ــع
كنهه .هذا يومك
األول ،وال يتوقع
التواصــل االجتماعــي؛ ألن ذلــك يفقــدك المظهــر
تكون
منك أحد أن
أج ــل الرس ــائل النصي ــة لوق ــت الغ ــداء.
المهن ــيّ .
عارفا بكل شيء .وإذا
ً

احذر أن تفعل ما يلي:

www.qcdc.org.qa
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تقارير

دور اآلباء المهم
في نجاح أبنائهم
تفيد األبحاث بأن اآلباء الذين يتابعون ويهتمون بالعملية
أفرادا ناجحين
التعليمية ألبنائهم هم الذين ينشؤون
ً

أول

18

وشــارك العــام الماضــي في الدورة
بالســعادة فيها".
مــكان يتعلــم فيــه األبناء
الرابعــة واألربعيــن لمعرض
وفي هذا
هــو البيــت ،حيث
جنيــف الدولــي لالختراعات،
الســياق ،أدرك
يتلقــون التعليــم مــن الوالديــن،
حيــث قـ ّـدم اختراعه المسـ ّـمى
راشــد عبدالله
وممــن حولهــم فــي البيئة
"العيــن الثالثــة" – وهــو
العبيــد ،وهو
التــي ينشــئون فيهــا؛ وال
منظومــة ُصممــت لتســاعد
أب ألربعة
يخفــى علــى أحــد ما لآلباء
حــرس الحــدود والعســاكر في
مبكرا،
أبنــاء،
مــن دور مهــم فــي تعليم
ً
فهد
عبدالله
مراقبــة "المنطقــة العميــاء"
أن المشــاركة
ـدى ينبغــي
أبنائهــم .فإلــى أي مـ ً
بالمناطــق العســكرية.
فــي تعليــم األبناء
أن تكــون مشــاركة اآلبــاء فــي تعليم
االبــن الثانــي للعبيــد ،عبداللــه ،تخــرج
كانــت ضروريـ ًـة جـ ًـدا من أجــل نجاحهم.
أبنائهــم؟ يجيــب عــن ذلك ســتيف ســتاي،
فــي كليــة أحمــد بــن محمد العســكرية،
فقــال فــي هــذا الصدد" :أؤمــن بأهمية
المستشــار األكاديمــي بالمدرســة الثانويــة
وحصــل منهــا علــى درجــة البكالوريــوس في
جميعــا.
المشــاركة فــي تعليــم أبنائــي
قائال" :المشــاركة
فــي أكاديميــة العوســج،
ً
ً
المحاســبة ودبلــوم فــي العلــوم العســكرية،
وأحضــر مجالــس اآلبــاء ،واجتماعــات أولياء
المطلوبــة هــي كل مشــاركة مــن شــأنها
وابنــه الثالــث ،عبدالرحمــن ،طالــب في
األمــور ،وســائر األنشــطة التــي تدعــو إليها
ـرادا
أن تســهم فــي نجاحهــم وتجعلهــم أفـ ً
المرحلــة اإلعداديــة .يقــول العبيــد إن أبنــاءه
جزءا
ـا
ـ
أيض
ً
ـم
ـ
ه
والدتُ
ـاركني
ـ
ش
وت
ـة.
ـ
س
المدر
منتجيــن".
ً
جميعــا قــد وضحــت أمامهم المســارات
مــن المســؤولية ،بتقديــم المشــورة لهــم
وأضــاف قائـ ًـا" :ال يتســنى للطــاب
ً
المهنيــة التــي ينبغــي أن يتخذوهــا
وإعانتهــم بالنصيحــة .كمــا تســاعدهم فــي
تحقيــق إمكاناتهــم كاملـ ًـة إال إذا أســهم
والمجــاالت المناســبة التــي ينبغــي أن
المهــام المنوطــة بهــم ،وتقــوم بمراجعــة
آباؤهــم بــدور إيجابــي فــي تعليمهــم .وقد
موضحــا أن ذلــك الوضوح
يطرقــوا أبوابهــا،
دروســهم العلميــة وواجباتهــم بصفــة
ـرارا أن المشــاركة اإليجابيــة
ً
أثبتــت األبحــاث مـ ً
نتاجا
يومية".
لآلبــاء تزيــد مــن إنجازات الطــاب ،وتقلّ ل
فــي الرؤيــة ومعرفــة الهــدف كان ً
لمشــاركته الفاعلــة.
ابنــة العبيــد ،هيــا ،طالبــة جامعيــة تدرس
من الســلوك الســيء لديهم ،وتشـ ّـجعهم
قــال العبيــد" :تعـ ّـودت أن أجلــس معهم
حاليــا إدارة األعمــال بجامعــة قطــر ،وابنــه
علــى الحضــور ،وتزيــد إحساســهم بالرضا
ً
وأســتمع إليهــم وأتابعهــم عــن كثــب إذ
األكبــر ،فهــد ،أنهــي دراســته في علوم
فــي المدرســة؛ وأن الطــاب الذيــن ال
يتعلمــون ،كمــا أراقــب أنشــطتهم في
الحاســوب بجامعــة ســوينبرن فــي أســتراليا،
يشــارك آباؤهــم فــي العمليــة التعليميــة
المدرســة ،وأتعــاون مــع معلميهــم .وزرعت
حاليــا مديـ ًـرا لتكنولوجيــا المعلومــات
يحصلــون علــى أقــل الدرجــات ،ويضحــون أكثر
ويعمــل ً
أيضــا أهميــة التعليــم في
فــي نفوســهم ً
ومهنــدس نظــم فــي شــركة قطــر للبترول،
عرضة للمشــاكل بالمدرســة ،وال يشــعرون

ســن مبكــرة ،فذلــك يســاعدهم فــي تطوير
أنفســهم ،وفــي اســتقالليتهم ،ويزيــد
مــن معارفهــم ويوســع مداركهــم ،كما
آفاقــا جديــدة تعينهــم على
ً
يفتــح أمامهــم
الــدرب إذ يســعون نحــو فــرص العمــل في
المســتقبل".
اتبــع العبيــد مــع أبنائــه أســلوب تشــجيعهم
مطلعــة ،من خالل
علــى اتخــاذ قــرارات ّ
المصارحــة والمكاشــفة معهــم .وقــال في
هــذا الصــدد" :ينبغــي أن نــوازن بيــن الحزم
مــع األبنــاء وتقديــم الدعم والمشــورة
لهــم .فأنــا أتبــع مــع أبنائي أســلوب الحوار
واإلقنــاع ،وأختــار الوســطية فــي التعامل
والتواصــل معهــم ،وأرشــدهم مــن خالل
حازمــا معهم،
النصــح؛ لكننــي أحيانً ــا مــا أكــون
ً
ال سـ ّـيما فــي األمــور التــي تتعلّ ــق بتقاليــد
مجتمعنــا الخليجــي المحافــظ".
كمــا يضطلــع العبيــد ،وزوجتــه ،بدور
المــدرب المهنــي ألبنائهمــا ،فهمــا يــدركان
ـاوة على دور
مــا لآلبــاء مــن دور مهــم ،عـ ً
المعلميــن والمرشــدين؛ كيــف ال ،ولديهــم
قــدرة التأثيــر وتحمل المســؤولية إلرشــاد
أبنائهــم إلــى المســار الصحيــح .إذن ،مــن أين
يبــدأ الوالــدان مــن حيــث كونهمــا مدربين؟
أجــاب العبيــد بــأن البدايــة تكون
"بمراقبتهــم عــن كثــب وهم يدرســون،
ومعرفــة اهتماماتهــم ،ومــا يحبونــه ،ومــا يثيــر
شــغفهم ،وكذلــك معرفــة المواد الدراســية
التــي يحصلــون فيهــا علــى أعلــى الدرجات،
ومــن ثــم نقــدم المشــورة والنصح لهم.

الطريق
إلى النجاح

قــد تبــدو مســؤولية إعــداد وتأهيل
األبنــاء لتحقيــق اإلنجــازات العاليــة مهمـ ًـة
شـ ً
ـاقة .يقول ســتيف ســتاي في هذا
الصــدد ،إن بعــض التوجيــه يجعــل اآلباء
قادريــن علــى إخــراج أفضــل ما لدى
أبنائهــم ،برغــم أن األبنــاء يختلــف بعضهــم
ويقدم اإلرشــادات اآلتية:
عــن بعــض.
ّ
تأكــد مــن حصــول ابنك على قســط
كاف مــن النــوم كل يــوم ،إذ يحتــاج
معظــم الطــاب إلى تســع أو عشــر
ســاعات مــن النــوم لكــي يعملــوا بكامل
طاقتهم.
صحيا قبل
ـذاء
ً
تأكــد مــن أنــه يتنــاول غـ ً
الذهــاب إلى المدرســة.
اعرف قواعد المدرســة وســاعد ابنك
علــى االلتــزام بها.
اثبــت البنــك أن تعليمــه ذو أهميــة

ثــم نتــرك لهــم أن يختــاروا ما يشــاؤون ،وال
نجبرهــم أبـ ًـدا علــى أي تخصــص أو مجــال
بعينه".
وفقــا للدكتــور تــاج الســر كردمان،
ً
مستشــار التنميــة المهنيــة بمركــز قطــر
للتطويــر المهنــي ،يواجــه كثيــر مــن اآلباء
تحديــا يتعلــق بتغيــر األزمنــة واألجيــال؛
ً
ولهــذا ،يبقــون عالقيــن بالطــرق التقليديــة
عنــد النظــر فــي الخيــارات المهنيــة المتاحــة
قائال" :يدفع
أمــام أبنائهــم .وأوضــح ذلــك
ً
دفعــا إلى مهن
كثيــر مــن اآلبــاء أبناءهــم
ً
تقليديــة يعتقــدون أنهــا آمنــة ،كمهنــة الطــب
والمحامــاة والمحاســبة ،علــى الرغــم من
أن هنــاك مهنً ــا عديــدة جديــدة ومقررات
دراســية يتــاح مــن خاللهــا الحصــول على
حاليــا .كمــا أن هنــاك مهنً ــا،
درجــات جامعيــة ً
كمهنــة مطـ ّـور التطبيقــات اإللكترونيــة أو
خبيــر االســتدامة ،لــم يكــن لهــا وجود منذ
عقــد مضى".
وأضــاف قائـ ًـا" :إن األســاليب التــي يتبعهــا
اآلبــاء مــع أبنائهــم ينبغــي أن تتطــور مع
مــرور الزمــن .كمــا أنهــم بحاجة إلــى معرفة
ســوق العمــل ونظــام التعليــم بدولــة قطر،
معرفـ ًـة تعينهــم علــى توجيــه أبنائهــم .فنظــم
التعليــم لــم تعــد كمــا كانــت ،وهنــاك مهن
حاليــا .ينبغي
جديــدة أضحــت هــي المطلوبــة ً
لآلبــاء حضــور المعــارض المهنيــة ،والتحــدث
إلــى المعلميــن والمرشــدين ،ومعرفــة آخــر
المســتجدات فــي وزارة التعليــم والتعليــم
العالــي ووزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل

يوميــا من
تتحقــق
ّ
بالنســبة لــك ،بــأن
ً
درجاتــه ،وحضوره ،وســلوكه.
فــي نهاية كل أســبوع ،اعــرف بالضبط
مــا ينبغــي أن ينجــزه ابنــك فيمــا يتعلــق
بالمدرســة ،مــن خــال التعــاون الوثيق
مــع معلّ مه.
شـ ّـجعه علــى قضــاء بعــض الوقت في
جيدا بأن
ـاال ً
القــراءة كل يــوم ،وكــن لــه مثـ ً
يــراك كل يــوم وأنــت تقرأ.
حــدد توقعاتــك إزاء جهــود ابنك،
وحافــظ عليهــا .احرمــه مــن االمتيازات إذا
واضحــا عليه
هدفا
ً
لــزم األمــر ،وحــدد لــه
ً
تحقيقــه قبــل اســتعادة امتيازاتــه .وتذكــر
ـودا مخلصــة.
ً
أيضــا أن تكافئــه إذا بــذل جهـ ً

ينبغــي لآلبــاء أن يتجنبوا
ما يلي:
ـديا أو
إســاءة معاملــة أبنائهم جسـ ً
نفسـ ًـيا فــي محاولــة لجعلهــم يعملــون
أداء أفضــل بالمدرســة.
بجــد أو يــؤدون ً
اســتخدام الواســطة أو الرشوة

والشــؤون االجتماعيــة .كمــا ينبغــي لهــم أن
يلتحقــوا بــدورات رســمية مــن أجل اكتســاب
مهــارات توجيــه األبنــاء ،حتــى يتمكنــوا من
تبعــا لذلك".
إرشــاد أبنائهــم ً
يقــول الدكتــور كردمــان إن هــذه األفكار
والــرؤى ســتجعل اآلبــاء قادريــن علــى القيام
بمــا يلي:
	•مســاعدة أبنائهــم في اكتشــاف
مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم،
والتعـ ّـرف علــى نقــاط القــوة والضعف
لديهم.
	•مــد يــد العــون ألبنائهــم بشــأن الخيارات
ـدل مــن إجبارهــم
المهنيــة أو التعليميــة ،بـ ً
مقبول
ً
علــى الســعي نحــو مــا يعدونــه
اقتصاديــا.
مجزيــا
اجتماعيــا أو
ً
ً
ً
ً
نيابة
ـدل مــن اتخــاذ قــرار
	•توجيههــم (بـ ً
عنهــم) نحــو اتخــاذ قرارات ســليمة بشــأن
التوظيــف ،والتقـ ّـدم المهنــي ،ومــا إلى
ذلك.
	•االســتمرار فــي حــث األبنــاء علــى تحقيق
مــا قــد قـ ّـرروه ،بتوفيــر مــا يحتاجونه من
مــوارد ودعم مســتمر.
قائال:
وأضــاف الدكتــور كردمــان
ً
"فضـ ًـا عــن ذلــك ،يحتــاج اآلباء إلى أن
يكونــوا أكثــر تفاعـ ًـا وتأمـ ًـا ،وأن يتحلــوا
بمهــارات االســتماع الالزمــة لتشــجيع
ـدل مــن فرض الرأي،
أبنائهــم ودعمهــم بـ ً
ـدال من
وأن يقدمــوا المشــورة ألبنائهــم بـ ً
تهميشــهم واتخــاذ القــرار نيابــة عنهــم .فمــدار
األمــر كلــه حــول ســلوك اآلباء تجــاه أبنائهم".

أو التهديــدات للتأثيــر علــى موظفــي
المدرسة.
تــرك الحبــل علــى الغارب ،وإعطاء
الحريــة دون حــدود أو شــروط .إذ يحتــاج
األبنــاء إلــى حــدود واضحة وثابتــة يمكن
نضجــا
تدريجيــا عندمــا ُيظهــرون
تخفيفهــا
ً
ً
ذاتيا.
ً
وانضباطــا ً
القضــاء علــى الحيــاة االجتماعية
ألبنائهــم ألجــل التركيــز بشــكل كامل
علــى دروســهم العلميــة .فاألبنــاء الذين
ال يتمتعــون بفــرص التفاعــل االجتماعــي
الصحيــة والمتكــررة هــم أكثــر عرضة
لــأذى واإلصابــة باألمــراض العقلية.
نقــل األبنــاء من مدرســة إلــى أخرى على
نحــو متكرر.
اإلصــرار علــى حصــول األبناء على
الدرجــات كاملـ ًـة فــي االختبارات
والدراســة .اعلــم أن األبنــاء قــد يعوضون
مــا يفوتهــم فــي إحــدى المجاالت
مــن خــال التميــز فــي مجاالت أخرى.
لــذا عليــك أن تغــذي مهاراتهــم
واهتماماتهــم.
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تقارير

العميد ناصر العبد الجبار
رئيس شعبة التجنيد
هيئة الخدمة الوطنية

الخدمة الوطنية:

نحو تأهيل
كوادر أفضل

الفئة

المســتهدفة بالبرنامــج هــي
مــن القطرييــن الذكــور الذيــن
عامــا ،إذ
تتــراوح أعمارهــم بيــن  18وً 35
عليهــم أن يلتحقــوا ببرنامــج تدريــب وطنــي
لمــدة ثالثــة أشــهر بدولــة قطــر .وتشــمل
دفعــة هــذا العــام  800طالــب يتلقــون
التدريــب العســكري والبدنــي ،ويشــاركون
فــي برامــج أخــرى مــن شــأنها أن تســهم
ـهاما فاعـ ًـا فــي صقــل مهاراتهــم
إسـ ً
وصياغــة مواهبهــم الشــخصية.
ووفقــا لمــا ذكــره العميــد ناصــر العبــد
ً
الجبــار ،رئيــس شــعبة التجنيــد بهيئــة
الخدمــة الوطنيــة القطريــة ،فــإن فائــدة
برنامــج الخدمــة الوطنيــة ال تقتصــر علــى
الشــباب المشــاركين فيــه فحســب ،بــل
أيضــا علــى دولــة قطــر ككل ،فالــكل
تعــود ً
ســيجني ثمــار هــذا البرنامــج.
وقــال العميــد العبــد الجبــار فــي هــذا
الصــدد" :إضافـ ًـة إلــى مســاندة الدفــاع
الوطنــي ،يقطــع برنامــج الخدمــة الوطنيــة
ـوطا طويـ ًـا لمســاعدة المجنديــن
شـ ً
الشــباب .فــإن األنشــطة والبرامــج الفرديــة
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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
أيضا في تعزيز مهارات التفكير الناقد لدى
ً
الشباب وتطوير السمات الشخصية اإليجابية
األخرى ،مثل االضطالع بالمسؤولية
واالحترام المتبادل واالجتهاد في العمل.

المدرجــة ضمــن برنامــج الخدمــة الوطنيــة
ـهاما كبيـ ًـر ا فــي تعزيــز الشــعور
تســهم إسـ ً
بالمســؤولية لــدى الطالــب ،إلــى جانــب
ثقتــه بنفســه ،وانضباطــه".
ـاء علــى
بــدأ البرنامــج عــام  2014بنـ ً
التوجيهــات الرشــيدة لحضــرة صاحــب
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي،
أميــر البــاد المفــدى ،ويمثــل خطــوة
لألمــام تهــدف إلــى اإلســهام في حشــد
أبنــاء دولــة قطــر للدفــاع عــن البــاد وقت
الحاجــة ،وتشــجيع الشــباب القطرييــن علــى
االعتمــاد علــى أنفســهم.
أيضــا :أن
ومــن أهــداف البرنامــج ً
يتعلــم المشــاركون فيــه ســبل االضطــاع
بمســؤولية أداء الخدمــة العامــة بمــا يصــب
فــي صالــح األمة.
تدريبــا
يتلقــى الملتحقــون بالبرنامــج
ً
ـكريا وبرامــج أكاديميــة تشــتمل
عسـ ً
علــى محاضــرات حــول مختلــف الجوانــب
المتعلقــة بالقــوات المســلحة .كمــا
يتدر بــون علــى اللياقــة البدنيــة،
ّ
وإطــاق النــار ،واســتخدام األســلحة

الخفيفــة ،ومهــارة االشــتباك الميدانــي،
جنبــا إلــى جنــب مــع
والدفــاع المدنــيً ،
برامــج اإلســعافات األوليــة ،والثقافــة
المجتمعيــة ،والتنميــة البشــرية ،والبرامــج
مقترحــا بإنشــاء
الدينيــة .كمــا أن هنــاك
ً
ـدد ا مــن المناهــج،
أكاديميــة تــدرس عـ ً
وبالتالــي تصبــح الخدمــة الوطنيــة شــاملة
لــكل الجوانــب الحياتيــة.
كمــا أشــار العميــد العبــد الجبــار قائـ ًـا :
"إلــى جانــب دعــم القــوات المســلحة فــي
األزمــات والطــوارئ ،يســاعد البرنامــج
الملتحقيــن فــي اكتســاب مهــارات عديــدة،
ـدء ا مــن تكتيــكات الهجــوم فــي المناطــق
بـ ً
ـول إلــى
المدنيــة وتفريــق المظاهــرات ،وصـ ً
المهــارات المتعلقــة باألســلحة والحواجــز،
مثــل كيفيــة إطــاق النــار والتصويــب نحــو
الهــدف .كل هــذه المهــارات تثبــت فائدتهــا
عندمــا يتــم اســتدعاء المجنــد فــي وقــت
الحــق ألداء الخدمــة العســكرية".
ومــن الفوائــد المهمــة للخدمــة
غالبــا ال يعرفهــا الكثيــرون،
الوطنيــة ،التــي
ً
تأهيــل المشــاركين لســوق العمــل علــى

نحــو أفضــل .فالمهــارات التــي يكتســبها
المشــاركون خــال البرنامــج تجعلهــم
أكثــر قيمــة لــدى أصحــاب العمــل ،بعدمــا
يصبحــون أكثــر قــدرة علــى التعامــل
مــع التحديــات ،كمــا أنهــا تعــزز الســمات
الشــخصية اإليجابيــة األخــرى ،مثــل احتــرام
اآلخريــن ،والكفــاءة وحــب العمــل؛ كل ذلــك
لــه فائــدة كبيــرة فــي مســيرتهم المهنيــة.
وأضــاف العميــد ناصــر العبــد الجبــار
"يوفــر البرنامــج للملتحقيــن تجــارب
ّ
قائـ ًـا :
مفيــدة ينتــج عنهــا شــخصية قويــة
ـدر ب
ومنضبطــة ،ومــن ثــم تُ تــاح أمــام المتـ ّ
فــرص أفضــل عنــد التقــدم للوظيفــة".
وإن تجــارب التعلّ ــم اإليجابيــة والمنافــع
المترتبــة علــى تنميــة الشــخصية مــن
خــال البرنامــج تبــدد المخــاوف المتعلّ قــة
بمشــاكل العــودة إلــى مــكان العمــل بعــد
قضــاء فتــرة التدريــب التــي تســتغرق ثالثــة
أشــهر .كمــا تــم حفــظ حــق المســتدعى
ألداء الخدمــة بــأن ينــال كافــة حقوقــه فــي
العــاوات والترقيــات وصــرف فــرق الراتــب
وفقــا لقانــون الخدمــة الوطنيــة.
ً
ومــع ذلــك ،تختلــف التجربــة مــن شــخص
آلخــر .يقــول الدكتــور تــاج الســر كردمان،
مستشــار التنميــة المهنيــة بمركــز قطــر
للتطويــر المهنــي" :هنالــك مــن يلتحــق
بالبرنامــج ثــم يختــار االنضمــام إلــى القــوة
العســكرية بعــد فتــرة التدريــب؛ لكــن األمــر
قــد يمثّ ــل صعوبــة بالنســبة للعائديــن إلــى
وظائفهــم العاديــة".
يمــد مركــز قطــر للتطويــر المهنــي يــد
العــون لمــن يواجهــون صعوبــات فــي
اســتئناف أعمالهــم ويقــدم الدعــم لهــم

مــن خــال االستشــارات وورش العمــل
التــي ينظمهــا.
يقــول الدكتــور كردمــان" :نقـ ّـد م ورشــة
تتعلّ ــق باالنقطــاع عــن العمــل ضمــن
سلســلة ورش عمــل التطويــر المهنــي التــي
نقد مهــا؛ وهــي مناســبة للذيــن يتركــون
ّ
مــكان العمــل لفتــرة وجيــزة ألســباب تتعلــق
بالخدمــة الوطنيــة ،أو ألســباب أخــرى
تعليميــة أو طبيــة ،أو لدواعــي الحمــل
والوضع".
وتهــدف ورشــة العمــل إلــى تقديــم
إرشــادات عمليــة بشــأن أفضــل الطــرق
للعــودة إلــى العمــل ،وتشــمل موضوعــات
مثــل :تطويــر التقييــم المهنــي ،وتحقيــق
التــوازن بيــن العمــل والحيــاة اليوميــة،
وإعــادة صقــل المهــارات العمليــة ،وتعزيــز
الثقــة بالنفــس ،والعــودة إلــى العمــل.
وفــي الوقــت نفســه ،يشــير العميــد ناصــر
العبــد الجبــار إلــى أن كثيـ ًـر ا مــن القطرييــن
ترحيبــا كبيـ ًـر ا ببرنامــج الخدمــة
قــد رحبــوا
ً
إلزاميــا،
الوطنيــة علــى الرغــم مــن كونــه
ً
وأعربــوا عــن اســتعدادهم وشــغفهم
لتأديــة الخدمــة العســكرية فــي القــوات
المســلحة أو وزارة الداخليــة عنــد االنتهــاء
مــن فتــرة التدريب.
وتشــمل اإلعفــاءات مــن البرنامــج ذوي
اإلعاقــة ،وكل مــن هــو وحيــد الوالديــن،
طبيــا ،والعائــل من
ومــن هــو غيــر الئــق ً
أبنــاء الشــهيد.
كمــا تؤجــل للدراســة والمرافقــة والعائــل
الوحيــد ويســتثنى منهــا طلبــة المــدارس
والكليــات العســكرية والمعينيــن برتــب
عســكرية أو حســب المصلحــة العامــة.

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.
www.qcdc.org.qa
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فمــاذا بعــد؟
ها أنت

تقارير

قد تخرجت

بعد
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أن احتفلت بيوم التخرج،
وألقيت القلنسوة
الجامعية في الهواء
احتفاال بهذه المناسبة،
ً
أخيرا من عناء
واسترحت ً
الدراسة ،حان الوقت
لتفكر فيما هو قادم
في حياتك المهنية.
إليك بعض االقتراحات
التي يقدمها لك مركز
قطر للتطوير المهني
قدما في
للمضي ً
حياتك المهنية:

أدرك قيمتك الحقيقية

كيف السبيل إلى الشروع في مهنة تناسبك؟
من المهم أن تعرف ما ينبغي القيام به ،وما
لتقدمه ألصحاب العمل المحتملين.
لديك
ّ
ً
فإضافة 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
قادرا على حل
مرشحا
وتقديم نفسك
ً
ً
أيضا :واصل السعي لتحقيق
مشكالته( .اقرأ ً
حلمك المهني في الصفحة )26

اكتب سيرة ذاتية قوية

تحتاج عند التخرج أن تكتب سيرة ذاتية مهنية
جيدة تسلّ ط 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
يتصورا قدراتك
يتيح ألصحاب العمل أن
ّ
ومؤهالتك ومدى مناسبتها لدور مهني
بعينه .وعندما تسرد خبراتك ،ابدأ بالخبرات
أعمال
ً
(سواء كانت
وثيقة الصلة بالمهنة
ً
تطوعية أم تدريبات عملية أو غير ذلك) ،ثم
اسرد سائر الخبرات من األهم إلى األقل
جمة في
أهمية .وبإمكانك تحصيل فائدة ّ
مجال كتابة السير الذاتية من خالل حضور
سلسلة ورش عمل التطوير المهني التي
يعقدها مركز قطر للتطوير المهني.

سوق لهويتك البصرية
ّ

تسوق لنفسك لدى أصحاب العمل
كيف
ّ
حقا على نوع
المحتملين؟ يعتمد هذا ً
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
تقدمه عن نفسك ينبغي أن ينم
أن كل ما ّ
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
تقدمه ذا طابع رسمي ومهني .وإذا كنت
ما ّ
مناسبا
تبحث عن مهنة إبداعية ،فقد يكون
ً
أكثر أن تكون صورة الملف الشخص غير
أيضا االعتناء باللهجة والسياق
رسمية .تذكّ ر ً
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.

إلظهار نفسك :اعتن بملفك الشخصي
ً
مدونة
على موقع "لينكد إن" ،وأنشئ
ً
وحمل سيرتك
حسابا على تويتر،
مهنية أو
ّ
ً
الذاتية على قواعد البيانات والمدونات
المعنية بالتوظيف ،وال تنس أن تخبر كل
من تصادفهم أنك تبحث عن عمل .فكلّ ما
عرضت نفسك أكثر ،زادت فرصك ،فألق
شبكة الصيد على أوسع نطاق ممكن؛ فال
تدري لعل ً
شيئا ثمينً ا يأتي إليك ،ولعلك
مزيدا من خبرات العمل ،أو يتم
تكتسب
ً
إخطارك عن فرصة عمل متاحة.

تطوعيا
عمل
ً
مارس هواية أو
ً

لم يفت األوان بعد إن لم تكن لديك
كثيرا ما يرغب أصحاب العمل في
هوايةً .
معرفة اهتماماتك خارج إطار الدراسة،
وهواية مشاهدة التلفاز ال وزن لها في
سيرتك الذاتية .استثمر وقت فراغك،
وانخرط في عمل خيري أو هواية تجعلك
مميزً ا عن المرشحين اآلخرين.

التحق بدورات تدريب قصيرة

أيضــا أن تلتحــق بــدورة تدريبية
بإمكانــك ً
تميــزك على اآلخرين،
قصيــرة مــن شــأنها أن ّ

مثــل أن تلتحــق بــدورة حول برمجيات
الحاســوب أو أخرى تتيح لك اكتســاب لغة
أو تحســينها .فهذه الدورات ســتصقل
ثقال ووزنً ا إلى ســيرتك
مهاراتــك وتضيــف ً
جيدا لدى
الذاتيــة ،مــا يعطــي
انطباعا ً
ً
ويظهر روح
أصحــاب العمــل المحتمليــن ُ
المبــادرة لديك.

سوق لمهاراتك
ّ

يتقدموا
غريبا على الخريجين أن
ّ
ليس ً
لوظائف ال تتناسب مع مجال دراستهم.
فعلى سبيل المثال ،قد يكون لدى أحد
المحامين األكفاء اهتمام كبير بمجال
التسويق ،وقد يرغب المهندس في أن
كاتبا .فإذا فكرت في التقدم لعمل
يكون ً
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 تتمكّ ن
من تقديمها وإبرازها لآلخرين.

استمر في بناء الخبرات

كل مهنة تتطلب خبرات معينة؛ واكتساب
الخبرات أمر مهم؛ فال بد من بعض الخبرات
تحقق النجاح الباهر في المجال الذي
لكي ّ
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
ثقل.
لسيرتك الذاتية وزنً ا وتضيف لها ً

إيجابيا
ابق
ً

صعبا إذا قوبلت سيرتك
ربما يكون األمر
ً
الذاتية بالرفض ،لكن ال مفر من بعض
الرفض أحيانً ا .وهنا يأتي دور المثابرة،
واالستمرار في المحاولة .ركّ ز على
اإليجابيات التي أثمرها التقدم للعمل قبل
السلبيات ،واسأل القائمين بالتوظيف عن
سبب عدم التوفيق .فهذا قد يساعدك
في التقدم بشكل أفضل في المستقبل.

أسرع الطرق إلى النجاح
ربما تساعدك خارطة الطريق التالية
في تحديد الخيارات المتاحة في
وينصح أن تتعاون
مسيرتك المهنيةُ .
مدرب قادر
بشكل وثيق مع معلّ م أو ّ
على توجيهك وفق هذه الخارطة
جيدا.
توجيها ً
ً

ابدأ خطوات
عملية التقدم
للوظائف

خارطة طريق النجاح في
االنضمام إلى سوق العمل

	•أبرز قدراتك
	•اكتب طلبات االلتحاق
بالوظائف
	•احضر المقابالت
	•كرر األمر بعد سد الثغرات
ضع
استراتيجية
للبحث عن
وظائف

تعرف على
ّ
الفرص
واالحتماالت
في السوق

اعمل مع مدرب أو خبير
على مدار الرحلة كلها

حدد مواطن
القوة والضعف
لديك

(بالنسبة لرواد األعمال :اعمل
مع حاضنات األعمال ،والموجهين،
والجهات الراعية)
	•مكاتب التوظيف الجامعي
	•اإلعالنات
	•المعارض المهنية
	•شبكات العمل
	•شركات التوظيف

	•معلومات بشأن القطاعات
والمهن وسوق العمل
	•إيجاد أفكار مهنية
» »التوظيف
	•القطاع العام
	•القطاع الخاص
» »ريادة األعمال
	•التجارة  /عمل تجاري حالي
	•تأسيس عمل تجاري جديد

أعد خطة
لتطوير
قدراتك

وسع شبكة العالقات
ّ

ال تستخف بأهمية التواصل وبناء العالقات.
ثمة جدوى من أن تكتب سيرة ذاتية
فليس ّ
ممتازة ،من الطراز األول ،ثم تبقيها في
الخفاء .تحتاج في أثناء بحثك عن المهنة إلى
ً
بادية للعيان ،بحيث
أن تجعل سيرتك الذاتية
سهل .استغل كل فرصة
ً
يضحى العثور عليها

	•قيم قدراتك
شامل
ً
تقييما
ً

	•كيف تستفيد من نقاط
القوة لديك وتستثمرها
تخفف من أثر نقاط
	•كيف ّ
الضعف وتتخلص منها
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تقارير

كيف تستعيد
ثقتك في حال
لم يحالفك الحظ
في المقابلة؟
١

أول عليــك أن تفكّ ــر فــي إيجابيــات مــا حــدث.
ً
تجنّ ــب التركيــز علــى الســلبيات ،وركّ ــز على
تفكّ ر وتأمل الجانــب الجيــد ،فمــن المهــم جـ ًـدا أن ترى
الســلبيات مــن منظــور أكثــر إيجابيــة .وبعد
دون األمــور التي
إمعــان النظــر فــي اإليجابيــاتّ ،
تــرى أنهــا لــم تســر علــى مــا يرام؛ ثــم انظر إلى
التجربــة كلهــا مــن وجهــة نظــر الغير.
ارتــكاب األخطــاء طبيعــة بشــرية ،فــا تشــغل بالك
كثيـ ًـرا باألخطــاء التــي حدثــت فــي المقابلة،
ـدل مــن ذلــك علــى كيفية اإلعداد
وركّ ــز بـ ً
دون
للمقابلــة القادمــة علــى نحــو أفضــلّ .
تعلّ م
طرقــا لتجنبهــا
أخطــاءك ،وقــم بتحليلهــا ،وابتكــر ً
والتعامــل معهــا فــي المــرات القادمــة .وســيجعلك
االســتعداد الجيــد أكثــر قــوة فــي المقابلــة التالية.

٢

امتنــع عــن لــوم نفســك وال تهــدر الفرصــة لخوض
مزيــد مــن المقابــات؛ فهــذه ليســت الطريقة
المثلــى للتعامــل مــع الرفــض .ال تــدع مشــاعر
تضيــع وقتــك في
كهــذه تعيقــك ،وال ّ
استمر
التســاؤل عمــا إذا كنــت ســتحصل علــى الوظيفــة
أم ال؛ بــل مــن األفضــل أن تتواصــل مــع الشــخص
طلبــا للتعقيــب واإلفــادة بشــأنها.
الــذي أجــرى معــك المقابلــة ً

٣

٤
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مــن المهنيــة أن تتصــل بمــن أجــرى المقابلــة
معــك ،لتطلــب منــه اإلفــادة والتعقيــب؛ فهذا
يظهــر روح المبــادرة مــن جانبــك .اعترف
اطلب
باألخطــاء ،وتفكّ ــر فــي أســباب اإلخفاق،
واحصــل علــى التعقيبــات والتعليقــات بشــأن
اإلفادة
الجوانــب التــي ينبغــي أن تعمــل علــى تحســينها،
فهــذا قــد يمنحــك مزيـ ًـدا مــن األفــكار التــي ســتفيدك فــي المقابالت

تسبب
مقابالت العمل ّ
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!

المســتقبلية .اســتفد ممــا فاتــك ،وال تحــرق الجســور التــي عبرتهــا،
يوما ما،
واحــرص
دائمــا علــى التحلّ ــي بالمهنيــة .فقــد يــؤول بــك األمــرً ،
ً
إلــى التقــدم لوظيفــة أخــرى في الشــركة نفســها.

٥

سـ ّـجل علــى هاتفــك النقــال إجاباتــك علــى بعض
المتوقعــة فــي المقابلــة ،وشــاهد ما
ّ
األســئلة
ـرة عمــا
سـ ّـجلته ،فهــذا التمريــن يمنحــك فكـ ً
ّ
تمرن على ســيراه الشــخص الذي ســيجري المقابلة
مهنيا،
وتوقــع هيئتــك التــي ســتبدو بهــا
ّ
معــك؛
اإلجابات
ً
وقــم بتحســينها إذا لــزم األمــر .فــإذا لــم تظهر
عليــك الحماســة بمــا يكفــي ،مثـ ًـا ،أو إذا خــا وجهــك مــن التعابيــر
عنــد اإلجابــة علــى أســئلة تقتضــي ذلــك ،فقــم بتحســين لغة الجســد
ـلبيا إن أهملتهــا .وتذكّ ــر:
لديــك .فهــذه األمــور كلهــا قــد تؤثــر تأثيـ ًـرا سـ ً
أن األفعــال أصــدق مــن األقــوال ،وأن العيــن تــدرك مــا ال تدركه
األذنان.

٦

ال تتوقف

7

واصــل البحــث عــن وظائــف والتقـ ّـدم للوظائف
الشــاغرة فــي مجــال العمــل الــذي تجيده .إن
لعلــو الهمــة والمثابــرة تأثيــر عجيــب؛ وكلمــا
كثــرت المقابــات التــي تجريهــا ،زادت ثقتــك
بنفســك .فثابــر ،وواصــل ،وال تتوقــف!

النشــاط البدنــي ،بــكل أشــكاله ،يعــزّ ز الثقــة .كمــا أن
وتحرر رأســك
ممارســة الرياضــة تصفــي ذهنــك
ّ
مــن األفــكار الســلبية ،ال سـ ّـيما إذا كنــت ممــن
مارس
تكررت
يلومــون أنفســهم طويـ ًـا بعــد أخطــاء ّ
التمارين
ـرارا .فعنــد ممارســة الرياضة،
فــي المقابــات مـ ً
يخفــف التوتر
يفــرز الجســم اإلندورفيــن ،الــذي ّ
الرياضية
ويجعلــك تشــعر بالتحســن .لــذا ،جهــز مــا لديــك من
معــدات التمريــن ،واقــض فــي التماريــن الرياضيــة سـ ً
ـاعة تنشــط فيها
يوميا.
دقــات قلبــك
ً

كيف تدبر
أموالك؟

فعال!
ها قد وصلت إلى أول وظيفة لك .أحسنت
ً
وربما ستنفق أول راتب لك على شيء رغبت
قدما ،أنت تستحق
فيه منذ فترة طويلة (امض
ً
ذلك!) .لكن مع مرور األيام والشهور ،يصبح
ومرهقا.
ً
صعبا
أمرا
ً
التعامل مع شؤونك المالية ً
فإليك بعض النصائح التي تساعدك في إدارة
أموالك على نحو جيد.
لتكــن لديــك خطــة للميزانية
(والتزم بها)

جيدا،
إن لــم تتعلّ ــم كيــف تدبــر أموالــك ً
ـهال
فســتدرك بســرعة أن األمر ليس سـ ً
أن تعيــش هكــذا مــن راتــب إلــى راتب دون
خطــة .ولكــي ال تنزلــق فــي ورطــات مالية،
دون فيهــا
ضــع خطــة شــهرية للميزانيــة؛ ّ
راتبــك الشــهري ،والمبالــغ الــذي تحتــاج إلى
تخصيصهــا لنفقاتــك الثابتــة ،ونفقــات الحيــاة،
والمدخــرات .فتخصيــص نفقاتــك علــى هــذا
النحــو يســاعدك فــي تجنب اإلســراف في
اإلنفاق.

تحقــق من قســيمة الراتب

بمجــرد أن يتــم إيــداع راتبــك في حســابك،

نصيحة
مهمة

تحقــق مــن كشــف الحســاب ،ومن أنك
ّ
قــد اســتلمت مســتحقاتك كلهــا ،أي راتبــك
األساســي ،إلى جانب بدالت الســيارة أو
الســفر أو البــدالت الطبيــة أو التعويضــات.
وينبغــي الرجــوع إلــى قســم الماليــة أو إدارة
المــوارد البشــرية لمراجعــة أي أخطــاء قــد
تجدهــا .فمــن الــوارد أن يحــدث خطــأ مــا هنا
أو هنــاك ،برغــم أن األخطــاء بهــذا الشــأن
نادرة.

أوف بالتزاماتــك

أول مــا عليــك القيــام بــه بعــد اســتالم راتبك
هــو تســديد كافــة الفواتيــر الشــهرية .وينبغــي
أيضــا أن تدفــع فواتيــر بطاقــة االئتمــان أو
ً
الهاتــف ،وكذلــك مبالــغ القــروض التــي يتعين

مــن الطــرق البســيطة لوضــع ميزانيــة شــهرية :اعتمــاد

طريقــة 30/20/50
 ٪5٠مــن دخلــك للنفقــات األساســية ،مثــل
بتخصيــص

البقالــة ،واإليجــار ،والتنقــل ،ومــا إلــى ذلــك ،وتخصيص

٪2٠
و  ٪3٠لإلنفــاق علــى مظاهــر الحيــاة األخرى،

ـابقا ألوانه)،
لالدخــار (ال يكــون االدخــار أبـ ًـدا سـ ً

كالترفيــه والتسـ ّـوق واســتعماالت الهاتــف والتبرعــات والهوايــات ،وغيــر ذلــك مــن
النفقــات المتنوعــة.

دفعهــا فــي وقــت مبكــر لتجنــب رســوم التأخر
فــي الســداد .ومــن الطرق الســهلة التي
توفــر عليــك كثيـ ًـرا مــن المشــقة وتعينــك على
ّ
دفــع الفواتيــر فــي الوقــت المحــدد :هو أن
تقــوم بترتيبــات الخصــم المباشــر مــع البنــك
الــذي تتعامــل معه.

المدخرات

ـتقدر قيمــة المــال الــذي ادخرت في
سـ ّ
حســاب التوفيــر عندمــا تحتــاج إلــى إصالح
عطــل فــي ســيارتك أو في حاســوبك
المحمــول مثـ ًـا .ومــن أفضــل الطــرق لضمان
الحفــاظ علــى مدخراتــك ،تحويــل المبالــغ التي
خصصتهــا للمدخــرات إلــى حســاب منفصــل
فــور اســتالمك لراتبــك .واألفضــل من ذلك،
أن تعتمــد طريقــة التحويــل التلقائــي إلــى
حســاب التوفيــر لديــك .فبهــذه الطريقــة ال
تنفــق كثيـ ًـرا مــن المــال ،وتســتفيد مــن زيادة
الرصيــد باطــراد فــي حســاب التوفير.

إذا حصلــت علــى 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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تعزيز مسارك المهني

التطوع
مزايا
ّ
وثماره

طويل لتحسين
ً
التطوع شوطاً
ووصول إلى االستقاللية ،يقطع
ً
بدءا باكتساب الثقة
ّ
ً
ً
حديثا مع آمنة جاسم الرميحي ،مسؤول
مسارك المهني .وفي هذا الصدد ،أجرينا
التطوع في
العمليات بمركز قطر للتطوير المهني ،أخبرتنا فيه عن التأثير الذي أحدثه
ّ
حياتها ومسيرتها المهنية ،وكيف أن للعمل التطوعي إيجابيات كثيرة

للتطوع

فوائد شــتى.
فباإلضا فــة إ لــى بنــاء
صدا قــات تــدوم مــدى الحيــاة ،تــزداد ثقتك
بنفســك ،وتتحقــق لــك المنفعــة مــن
المشــاركة فــي شــيء ذي شــأن ،يصقــل
حســن تقد يــرك للهــدف والرؤ يــة .و فــوق
ذ لــك ،يعينــك العمــل التطو عــي علــى
تحصيــل منا فــع ومهــارات جد يــدة تصاحبــك
أيضــا أن تعــرف
فــي مــكان العمــل .ومهــم ً
أن العمــل التطو عــي يضيــف ثقـ ًـا إ لــى

ســيرتك الذاتيــة .فــإذا قــارن صا حــب العمــل
بينــك وبيــن مر شــح آ خــر للوظيفــة ،منحــك
العمــل التطو عــي مز يــة علــى المر شــح اآل خــر.
وتقــول آمنــة جا ســم الرميحــي ،التــي
تطو عــت للعمــل مــع مؤسســات خير يــة
عــدة ،مثــل مؤتمــر األ مــم المتحــدة الثا لــث
عشــر للتجــارة والتنميــة (،)Unctad
وبطو لــة العا لــم أللعــاب القــوى (،)IPC
ومهر جــان الدو حــة لأل فــام (حيــث حظيــت
بلقــب أفضــل متطــوع) ،إن "خبرتهــا

ـهاما كبيـ ًـر ا
التطوعيــة أ ســهمت إ سـ ً
فيمــا تضطلــع بــه اآلن و هــي مســؤول
العمليــات".
ـبت مهــارات
وأضا فــت قائلـ ًـة " :لقــد اكتسـ ُ
ـت كيفيــة العمــل مــع
إدارة األ فــراد ،وتعلمـ ُ
زت مهــارات التنســيق
المجمو عــات ،و عــزّ ُ
والتوا صــل لدي".
و فــي هــذه المقابلــة ،تُ حدثنــا آمنــة
الرميحــي عــن ثمــار العمــل التطو عــي
والتجر بــة التــي خاضتهــا فيــه.

لماذا
التطوع؟

ما الذي جعلك تفكرين في
العمل التطوعي؟
فكرت فيه من أجل تنمية شخصيتي في
ً
خجولة إلى حد كبير،
كنت
المقام األولُ .
ً
فرغبت في تغيير نفسي
نوعا ما؛
ُ
ومنطوية ً
وشعرت بأن العمل التطوعي
إلى األحسن.
ُ
ً
فرصة لاللتقاء والتفاعل مع أشخاص
سيتيح لي
جدد من مختلف الثقافات ،األمر الذي من
شأنه أن يخرجني من دائرة السكون والدعة.

حقــا،
مجزيــا ً
إلــى جانــب كــون التطــوع
ً
وأنــه يثــري التجربــة الشــخصية ،إليــك
بعــض مــا تجنيــه مــن ثمــار العمــل
التطوعــي فــي حياتــك المهنيــة:

تعلّ ــم المهــارات القياديــة
والحياتيــة

اضطلعت بها
ِ
ما األعمال التي

كمتطوعة؟

ال يسير األمر على وتيرة واحدة ،بل يختلف
تطوعت في
من مؤسسة إلى أخرى ،وقد
ُ
وتطوعت بإصدار التذاكر
قسم اإلعالم،
ُ
أيضا في منطقة
واالعتمادات ،وساعدت ً
الجمهور.

تعلمت من تجربتك وأنت
ِ
ماذا
متطوعة؟

تعلمت العمل تحت الضغط ،وتحسين
ُ
مهاراتي في التواصل ،وفائدة التحلي بالصبر.
وكونت
أفرادا من خلفيات شتى،
التقيت
كما
ُ
ُ
ً
ونمى معرفتي
صداقات معهم ،وهو ما عزّ ز ّ
بالناس والعالم من حولي.

تحديا؟
ما أكثر جوانب التطوع
ً
دائما 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 أثّ ر على سائر
المتطوعين ،الذين اضطروا إلى تحمل أعباء
إضافية.

ً
شيئا؟
فيك
ِ
غير التطوع
هل ّ

كل من يعرفني يرى التغير الذي أحدثه
التطوع في شخصيتي .ويذكرني بالخير
ّ
كل من عملت معهم خالل فترة عملي
جدا.
التطوعي ،وهذا شعور مجز يثلج صدري ً

ما النصيحة التي تقدمينها لمن
متطوعا؟
يرغب في أن يصبح
ً

مستعدا،
أنصحه بأن يتحلى بالصبر ،وأن يكون
ً
وراضيا بالتغييرات التي تحدث في الدقائق
ً
قدما إلنجاز
األخيرة ،وأال يتردد في المضي
ً
المزيد .وأتوقع أن يستمتع بالتجربة ،فهي
حقا.
مجزية ً

اكتسب خبرة من خالل التطوع في بعض الجهات مثل:
مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا":

www.reachouttoasia.org

قطر الخيرية:

www.qcharity.org/ar/qa

مركز قطر التطوعي:
"هوب" قطر:

قطر المستدامة:
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جمعية الهالل األحمر القطري:

www.qvoluntary.qa

يســاعدك التطــوع فــي تطويــر
مهــارات جديــدة فــي مجــال العمــل،
وفــي تطبيــق مــا لديــك مــن مهارات
بأســاليب جديــدة .فــكل شــيء فــي
ـدء ا مــن تنظيــم الفعاليــات
التطــوع ،بـ ً
وجمــع التبرعــات ،إلــى العمــل فــي
مجموعــات ،يجعلــك أكثــر قابليــة
للتوظيــف .وأضــف إلــى ذلــك أنه
يتيــح لــك فرصـ ًـة للتعامــل مــع قضايــا
عــدة ،منهــا اإلتجــار بالبشــر ،وحمايــة
الحيوانــات؛ وهــذا كلــه مــن شــأنه أن
يكســبك مهــارات جديــدة فــي الحيــاة
مــن شــأنها أن تثيــر إعجــاب أصحــاب
العمــل المحتمليــن.

االســتقاللية

التطــوع يقتضــي أن تتكيــف مــع ثقافــة
وبيئــة جديــدة ال تعرفهــا .ومــن ثــم،
تســاعدك تجربــة التطــوع فــي بنــاء
الثقــة ،ناهيــك عــن أنــه يتيــح لغيــرك ،ال
سـ ّـيما أصحــاب العمــل المحتمليــن ،أن
يكتشــفوا قدراتــك العديــدة.

توســيع الشــبكة االجتماعيــة

ـراد ا مــن
يتســنى لــك أن تلتقــي أفـ ً
مشــارب شــتى ،وأن تتعــرف علــى
أشــخاص لديهــم نفــس اهتماماتــك ،أو
يعملــون فــي مجــال ترغــب فــي العمــل
بــه .وهــؤالء بمثابــة كنــز للمعلومــات
عــن فــرص العمــل ،وهــذا قــد يفتــح لك
أبوابــا موصــدة عــدة .وال تنــس أنــك إذا
ً
كانــت لديــك خبــرة طيبــة فــي التطــوع،
فيمكنــك االســتعانة بمشــرفك فــي
تلــك الفتــرة لتزكيتــك عندمــا تتقــدم
لعمل .

www.hope-qatar.org

www.sustainableqatar.com

www.qrcs.org.qa

www.qcdc.org.qa
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نقاش مهني

واصل السعي
لتحقيق حلمك المهني

تجربة المخيم
المهني الصيفي
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.

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.
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أصبحت على دراية بالتخصصات
ُ
المختلفة والسبل التي يتيحها كل
تخصص .ولم يقتصر تركيز المخيم
على التخصص نفسه ،بل ساعدنا
أيضا في استكشاف قدراتنا
ً
وفهم شخصياتنا .فتعرف كل
واحد منا على حدود قدراته
وعلى األعمال التي
تناسب شخصيته وصفاته.
كما زرنا معهد الجزيرة

حـ ّـدد اهتماماتك

مــن أجــل تحديــد اهتماماتــك ،اكتــب قائمة
مثل،
بــكل مــا تســتمتع بالقيــام بــه ،كالســفر ً
أو الكتابــة ،أو الرياضــة ،ومــا إلــى ذلــك.
ومهمــا كان مــا ســتدرجه علــى قائمتــك ،فــا
دون كل مــا
يوجــد صــواب أو خطــأ بــه؛ فقــط ّ
يقــع فــي إطــار اهتماماتــك .وبعــد ذلك فكّ ر
فــي كل مــا يمكنــك القيــام بــه مــن أعمال
قــد تقــع ضمــن إطــار اهتماماتك هذه.

قيــم مهاراتك
ّ

تتمثــل الخطــوة التاليــة فــي اختيار مســارك
المهنــي فــي التعــرف علــى المهــارات التي
تجيدهــا .وليســت المهــارات المؤشــر األهم
لتحديــد المهنــة التــي ينبغــي لــك ممارســتها؛
ألن المهــارات ،شــأنها شــأن القــدرات (التي
تأتــي بالفطــرة) ،يمكــن تطويرهــا مــن خالل
التوجيــه والرعايــة .إن الوقــوف علــى حدود
قدراتــك ومهاراتــك وفهمهــا بوضوح ســوف
يســهم فــي توجيهــك نحــو المهنة األســهل
بالنســبة لــك؛ لكــن هــذه المهــارات والقدرات
ال بــد أن تكــون تنافسـ ً
ـية ومطلوبـ ًـة فــي
مكان العمل .اســأل نفســك األســئلة اآلتية
مــن أجــل تقييــم مهاراتــك وقدراتك:
	•مــا األعمــال التــي تحســن القيــام بها؟
	•مــا األنشــطة التــي تمثّ ــل أكبــر تحد لك؟
	•إذا أمكنــك أن تكــون أفضــل في شــيء
مــا ،فــأي شــيء تختار ،ولماذا؟

اعرف نفســك أكثر

ثمــة أدوات متعــددة لتقييــم الشــخصية
تمنحــك بصيــرة نافــذة فــي معرفــة القيم
التــي تتبعهــا ،وأســلوب العمــل الــذي تحب
أن تســلكه ،واألمــور التــي تضطــر للقيــام
بهــا حتــى وإن لــم تحصــل علــى أي عائد
مــادي بالمقابــل .ومــن هذه األدوات:
مؤشــر مايــرز بريغــز لتحديــد نوع الشــخصية،
ونظريــة تحديــد الشــخصية لكيرســي .هاتــان
األداتــان مفيدتــان جـ ًـدا لمعرفــة المزيــد عن
نفسك.

القيــم والمبادئ

اقــض بعــض الوقــت في تحديــد قيمك
ومبادئــك وتقييمهــا .واســأل نفســك عن
ماهيــة مــا تعتقــد بــه ،والمبــدأ الــذي تعيش
ألجلــه ،والقيــم التــي تعجبــك ،وأعــد قائمة
بأهــم  10قيــم .وكمثــال علــى هــذه القيم
والمبــادئ :الثقــة ،واالحتــرام ،واإلنصاف،
والمشــاركة المجتمعيــة .وتســهم قيمــك
بــدور كبيــر فــي ســلوكك ومواقفك،
وترشــدك إلــى اختيــار المهنــة المناســبة.

المؤهــات العلمية

ال ريــب فــي أن مؤهالتــك العلميــة مفتــاح
لخيــارات مهنيــة كثيــرة .فتلــك المؤهــات،
جنبــا إلــى جنــب مع
الموثّ قــة بشــهاداتً ،
إدراكك لقدراتــك الكامنــة ،تجعــل مزاولــة
المهنــة التــي تحلــم بهــا أمـ ًـرا قريــب المنال.

نموذج التخطيط المهني هو مخطط نظامي الختيار
ويستخدم في برنامج إعداد المستشارين
المهنة المناسبةُ ،
يقدمه مركز قطر للتطوير المهني.
المهنيين الذي ّ
التقييم الذاتي

الوظيفة
	•تأمل وضعك
الحالي ،هل
يناسبك؟
	•إلى أين
سيقودك؟
	•هل أنت في
المكان الصحيح
حاليا؟
ً

ال
بح
وظ ث
يفة عن

ال

يحصــل كل مــن تخــرج علــى مهنة
ـهال بالنســبة
أحالمــه فـ ً
ـورا .وليس سـ ً
لكثيــر مــن الخريجيــن اتخــاذ قرار بشــأن
المســار المهنــي الــذي يلبــي احتياجاتهــم
ويتناســب مــع اهتماماتهــم .بيــد أن اتخــاذ
قــرار بشــأن الطريــق الــذي تســلكه ال يقتصــر
علــى مجــرد اختيــار المســار التعليمــي
فحســب؛ فثمــة جوانــب كثيــرة فــي القرار
تعتمــد علــى إدراكك لصفاتــك وشــخصيتك،
وفهمــك ألهدافــك فــي الحياة؛ أو
بمعنــى آخــر ،تتعلّ ــق بالشــغف الذي تســعى
إلرضائه.
فوفقــا للدكتــور تــاج الســر كردمان،
ً
مستشــار التنميــة المهنيــة بمركــز قطــر
للتطويــر المهنــي ،يصبــح استكشــاف المهنــة
ـهل إذا اتّ بعت مسـ ًـارا
التــي تحلــم بهــا أمـ ًـرا سـ ً
مبنيــا علــى اإلرشــاد والتوجيــه ،من
مهنيــا
ً
ً
خــال طــرح بعض األســئلة البســيطة.
ويقــول الدكتــور كردمــان" :عليك
ببســاطة أن تجيــب علــى أســئلة ثالثــة تتعلــق
بــك ،وهــي :مــا أكثر شــيء تحــب القيام به؟
ومــا المهــن التــي تحــب فيها اســتخدام
مهاراتــك؟ ومــا الســبيل إلــى هــذه المهن؟"
كمــا ينصــح الدكتــور كردمــان مــن يبحثون
عــن إجابــات لهــذه األســئلة ،بالحصــول على
التوجيــه واإلرشــاد مــن مركــز قطــر للتطوير
المهنــي ،قائـ ًـا" :لــدى مركــز قطــر للتطوير
خصيصــا
المهنــي برامــج فريــدة ُصممــت
ً
لإلســهام فــي تزويــد الخريجيــن بالتوجيــه
الواقعــي والعملــي .وتســاعدك هذه
البرامــج فــي التعـ ّـرف علــى المهــارات التي
تســتمتع باســتخدامها أكثــر مــن غيرهــا،
توظــف فيه
وعلــى أفضــل مجــال ممتــع ّ
هــذه المهارات".
ولمســاعدتك فــي البــدء ،يوصــي الدكتور
تــاج الســر بــأن تأخــذ النقــاط التالية في
الحسبان:

ما األثر الذي أحدثته هذه التجربة
على خياراتك المهنية والدراسية؟

اعــرف قيمــة ما تحلــم بتحقيقه

دائمــا أن تفعلــه؟ هل
مــا الــذي تمنيــت
ً
أردت أن تســافر هنــا وهنــاك فــي العالــم؟
ـروعا
كتابــا؟ أو أن تبــدأ مشـ ً
أو أن تؤلــف ً
مهمــا ماهيــة الحلم
خاصــا بــك؟ ليــس
ً
تجاريــا ً
ً
الــذي تحلــم بــه ،بقــدر مــا هو مهم أال
دون هــذه األشــياء كلهــا ثم
تتخلــى عنــهّ .
انتقــل للخطــوة التاليــة.

عبدالله يوسف الحر ،طالب بالسنة الدراسية الثانية
بجامعة نورثويسترن في قطرُ ،يخبرنا عن تجربته التي
نظمه مركز
خاضها في المخيم المهني الصيفي الذي ّ
طلبا للتوجيه المهني.
قطر للتطوير المهني ،والذي حضره ً

	•الشخصية
	•القيم
	•االهتمامات
	•المهارات.

استكشاف
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	•ابحث عن المهن
في سوق العمل.
	•شارك في التعليم
التعاوني.
	•ابحث عن الفرص
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.
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قرار

لإلعالم (مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير سابقً ا) ،حيث تعلمت الكثير
عن التخصص الذي اخترتُ ه في مجال الدراسات اإلعالمية.

لمن تزكي المخيم المهني الصيفي؟
المخيم المهني الصيفي مناسب لكل من يرغب في التعرف على مهنته
سهال أن تعرف
المستقبلية وما يرغب في القيام به طول حياته .ليس
ً
التخصصات والجامعات الكثيرة المختلفة كلها ،وأن تختار من بينها قبل تخرجك
يسهل هذا األمر .فيتسنى
في المدرسة الثانوية ،لكن مركز قطر للتطوير المهني ّ
للطالب ،من خالل المعلومات والتدريبات وورش العمل والرحالت الميدانية التي
قرارا بشأن التخصص الذي يناسبه
يتيحها المركز ،أن يجمع شتات أفكاره ويتخذ ً
تماما .هي فرصة ال تُ عوض ،وينبغي للمرء أن يغتنمها إن كان يريد اتخاذ القرار
ً
التخصص المناسب.
الصحيح بشأن اختيار
ّ

ما أهدافك المهنية وتطلعاتك المستقبلية؟
أسعى لاللتحاق بوظيفة مناسبة أحبها؛ أعني وظيفةً 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
يقدم مركز قطر للتطوير
وقيم العمل لديك .وألجل هذا الغرضّ ،
طوره بالشراكة مع مؤسسة
المهني نظام التوجيه المهني ،الذي ّ
كودر ،إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط المهني .يتيح
هذا النظام آلية تخطيط وتقييم مهني شاملة للطالب والمعلمين
ويستخدم
والمرشدين والمستشارين ومسؤولي الموارد البشريةُ ،
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
تحدد شخصيتك وما ينبغي أن
واالستمرار فيها .هذه التقييمات ّ
تكون عليه مهنتك ،وتساعدك في البحث بأن تجعل ما تسعى إليه
باديا أمامك ،مع التركيز على الخيارات
من مهنة أو مجال أو دراسة ً
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
وصول إلى إيجاد
ً
بدءا باكتشاف الخيارات المهنية المناسبة،
كل شيءً ،
الفرص المهنية ،وكتابة السير الذاتية وخطابات التعريف.
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التميز في التعليم

التعليم من الطراز
العالمي بين يديك

وتخصصات على أعلى
إذا أردت برامج
ّ
مستوى ،فعليك بالمدينة التعليمية

إذ

تضــم المدينــة التعليميــة ،قاطــرة
التطويــر والتنميــة داخــل مؤسســة قطــر،
ـددا مــن الجامعــات والكليــات المرموقة
عـ ً
والمراكــز البحثيــة المتطــورة ،وفيهــا تمكّ نــت
مؤسســة قطــر ،مــن خالل شــراكاتها مع
الجامعــات العالميــة ،مــن تقديــم فرص
وفقــا ألعلــى المعاييــر الدوليــة في
ً
دراســية

التخصصــات ذات األولويــة لدولــة قطــر.
ّ
ومــن بيــن هــذه الجامعات الشــريكة:
جامعــة جورجتــاون فــي قطــر ،وجامعة
تكســاس إي أنــد أم فــي قطــر ،وجامعــة
فرجينيــا كومنولــث فــي قطــر ،وجامعــة
نورثويســترن فــي قطــر ،ووايــل كورنيــل للطب
 -قطــر ،وجامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطــر،

وجامعــة أتــش إي ســي باريــس فــي قطر،
وكليــة لنــدن الجامعيــة  -قطــر ،إلــى جانــب
الصــرح الجامعــي الوطنــي المتمثــل فــي
جامعــة حمــد بــن خليفة.
نقــدم لــك نُ بــذة ســريعة عن هذه
جميعــا ،والفــرص الدراســية التــي
المؤسســات
ً
تقد مها:
ّ

جامعــة حمد بن خليفة
	•تأسست عام .2010
	•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.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة إلى اآلن 314
ً
حاليا  500طالب.
	•ملتحق بالجامعة ً

جامعــة كارنيجي ميلون
في قطر
	•انضمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر
إلى المدينة التعليمية عام .2004
توفر الجامعة تخصصات جامعية في
	• ّ
مجاالت العلوم الحيوية ،وإدارة األعمال،
والحوسبة الحيوية ،وعلوم الحاسوب ،ونظم المعلومات.
خريجا.
	•تخرج في الجامعة تسع دفعات ،بإجمالي 570
ً
طالبا.
حاليا 413
ً
	•ملتحق بالجامعة ً
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جامعة جورجتاون
في قطر

	•تأسست جامعة جورجتاون في
قطر عام .2005
	•تتولى الجامعة إعداد الطالب
وتجهيزهم للعمل في مختلف الوظائف المتعلقة
بالشؤون الدولية ،من خالل مناهج تعليمية تقوم
على الفنون واآلداب الحرة لمدة أربع سنوات .وتركّ ز
على الطبيعة متعددة التخصصات للشؤون الدولية،
وتوفر تخصصات السياسة والثقافة ،والتاريخ الدولي،
ّ
واالقتصاد الدولي ،والسياسة الدولية.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة ما مجموعه 337
ً
طالبا.
حاليا 238
ً
	•ملتحق بالجامعة ً

جامعة أتش إي ســي
باريــس في قطر

	•تأسست الجامعة عام .2010
توفرها
	•وتشمل الدورات التي ّ
الجامعة برامج الماجستير
والدكتوراه ،والبرامج الصيفية ،وماجستير إدارة
األعمال ،والماجستير التنفيذي في إدارة األعمال،
ً
إضافة إلى
وماجستير تريوم التنفيذي العالمي،
برامج تسجيل مفتوحة وبرامج تعليم تنفيذي
مخصصة للشركات .أطلقت الجامعة أول برنامج
ّ
دولي في إدارة األعمال التنفيذية في قطر ،كما
توفر درجة الماجستير المتخصص في إدارة وحدة
ّ
األعمال االستراتيجية.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة ما مجموعه 346
ً
طالبا.
حاليا 179
ً
	•ملتحق بالجامعة ً

جامعة نورثوسترن
في قطر
	•تأسست الجامعة في قطر عام .2008
	•تتيح الحصول على شهادة بكالوريوس في مجالي
وتوفر ّ
الثانوية في
الشهادة
ّ
الصحافة والتواصل اإلعالمي.
ّ
دراسات ّ
الشرق األوسط ،وكذلك التخصص الثانوي في
اإلعالم والسياسة.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة ما مجموعه 181
ً
طالبا.
حاليا 248
ً
	•التحق بالجامعة ً

جامعة تكســاس إي أند
أم في قطر

كلية لندن
الجامعيــة – قطر

	•أنشئ الحرم الجامعي لجامعة
تكساس إي أند أم في قطر عام
.2003
توفر الجامعة برامج البكالوريوس
	• ّ
في الهندسة الكيميائية ،والهندسة الكهربائية،
والهندسة الميكانيكية ،وهندسة البترول .وبدأت في
تقديم برامج الدراسات العليا في الهندسة الكيميائية
عام .2011
طالبا.
	•تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 725
ً
طالبا.
حاليا 550
ً
	•ملتحق بالجامعة ً

	•أنشئ الحرم الجامعي لكلية لندن الجامعية  -قطر
عام .2010
وتقدم
توفر الجامعة بيئة تعليمية نشطة وحيوية،
	• ّ
ّ
درجة ماجستير في مجال المعلومات وعلوم
المكتبات ،ودرجة الماجستير في علوم المتاحف
والمعارض.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 102
ً
طالبا.
حاليا 69
ً
	•ملتحق بالجامعة ً

جامعــة فرجينيا كومنولث
في قطر
	•كان حرم الجامعة أول ما أنشئ
في المدينة التعليمية عام .1998
تقدم الجامعة للطالب فرصة الحصول على بكالوريوس
	• ّ
الفنون الجميلة في كل من تصميم األزياء وتصميم
الجرافيك والتصميم الداخلي والرسم والطباعة .كما
أيضا درجة البكالوريوس في تاريخ الفن ،وماجستير
تقدم ً
الفنون الجميلة في التصميم.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 556
ً
طالبا.
حاليا 363
ً
	•ملتحق بالجامعة ً

وايــل كورنيل للطب
 قطر	•أنشئت وايل كورنيل للطب  -قطر عام .2001
متكامل
ً
تعليميا
برنامجا
تقدم وايل كورنيل للطب  -قطر
ً
ً
	• ّ
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.
طالبا.
	•تخرج في الجامعة إلى اآلن ما مجموعه 256
ً
طالبا.
حاليا 295
ً
	•ملتحق بالجامعة ً

www.qcdc.org.qa

31

لقاء خاص

اختبار حدود القدرات
يقرر أحد تغيير مسار حياته
ليس من المعتاد أن ّ
تقريبا،
من مهنة قضى فيها عقدين من الزمان
ً
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
حقا
القطرية ،عندما أدرك أنه شغوف ً
ومحبا لها.
بمهنة التدريس
ً

استغرب

كثيرون من
القرار الذي
اتّ خذه شهبيك بأن يغتنم الفرصة
منظمة "علّ م ألجل
وفرتها ّ
التي ّ
قطر" لالنضمام إلى برنامجها
"مسار القادة" الممتد لعامين،
مدرسا في إحدى
وأن يصبح
ً
المدارس المستقلة بدولة قطر.
قال شهبيك في هذا الصدد:
ً
جدا
"كان البعض
مندهشا ً
ومستغربا من الفكرة نفسها،
ً
ال سيما أسرتي وأفراد عائلتي،
توقع فشلي
بل إن بعضهم ّ
في مهنة التدريس" .لكنهم
شجعوه
في نهاية المطاف ّ
أشهرا في التدريب
بعدما قضى
ً
والتدريس .وأضاف شهبيك
قائال" :أما اآلن فهناك تشجيع
ً
مستمر من جميع المعارف
واألصدقاء ،إذ أدركوا أن بإمكاني
حقا في مهنة التدريس.
النجاح ً
شخصيا مرتاح وسعيد بهذا
وأنا
ً
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؟

التوجيه والمشورة المهنية قبل
اتخاذ هذا القرار؟

ً
التحقت
سنة .إذ
قضيت في الطيران 16
ُ
ُ
بالخطوط الجوية القطرية عام 2000؛
قررت االنضمام إلى
وفي العام ،2016
ُ
برنامج "مسار القادة" التي أتاح لي تقديم
إسهامات فريدة ،وساعدني في تطوير
قدراتي القيادية ومهاراتي المهنية .أنا
جدا بهذه التجربة ،ولوال منظمة
سعيد ً
نت من أن
"علم ألجل قطر" ،لما تمكّ ُ
أصبح معلّ ًما أو أن أفهم نظام التعليم
وتأثيره على جيل الشباب على نحو أفضل.
وأقدر واجبنا نحو قادة
تماما
فاآلن أفهم
ّ
ً
المستقبل في دولة قطر ،بفضل الفرصة
التي أتاحتها لي منظمة "علّ م ألجل قطر".

قضيت مدة طويلة في
بطبيعة الحال،
ُ
كثيرا ،واستشرت
التفكير بهذا األمر.
ُ
وبحثت ً
نظرت في
ذوي الخبرة في كل المجاالت.
ُ
اإليجابيات والسلبيات ،وبناء على ذلك
اتخذت قراري.
ُ

قررت االلتحاق بمهنة
لماذا ّ
التدريس؟
ـغوفا بمجال التعليم ومهنة
ـت شـ ً
لطالمــا كنـ ُ
التدريــس .كمــا كنــت أبحث عن التحدي،
وعن دور من شــأنه أن يتيح لي رد الجميل
وأدركت
للمجتمع والمســاهمة في تنميته.
ُ
أن بإمكانــي تحقيــق ذلــك من خالل برنامج
منظمة
"مســار القادة" الذي تقدمه ّ
"علــم ألجــل قطــر" .وأضف إلى ذلك أنني
جدا
ـدت هــدف "علــم ألجل قطر" ً
وجـ ُ
نبيل ً
توحدت األهداف واألفكار،
كمنظمــة ،حيــث ّ
ووجدتُ ها كذلك قادرة على مســاعدة
األفراد في اكتشــاف مواهبهم وتحقيق
فقررت ســاعتها أن أكون معهم.
إمكاناتهم؛
ُ
هذا شــيء الحظته خالل رحلتي ،وما زلت
أتعلــم المزيــد كل يــوم ،ليس فقط من
المهنيين الذين يســاعدونني في البرنامج،
أيضا.
ولكــن من طالبي ً

صعبا؟
هل كان اتخاذ هذا القرار
ً

وسهال
صعبا في بعض األمور
كان القرار
ً
ً
صعبا في ترك عملي بالطيران،
في أخرى:
ً
وما له من تأثير اجتماعي ومهني على
وسهال بفضل منظمة "علم ألجل
حياتي،
ً
قطر" ،التي ساعدتني وقدمت لي الدعم
للتثبت من قراري وااللتحاق
المناسب ّ
بمهنة التدريس.

أحدا من أهل
هل استشرت ً
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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؟
جدا ،وراض عن التجربة حتى اآلن.
أنا مرتاح ً
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
حددها برنامج "مسار
تحقيق األهداف التي ّ
القادة" .وهو برنامج أتمني تبنيه على
مستوى العالم العربي وليس دولة قطر
يوفر فرصة فريدة ألصحاب
فقط؛ ألنّ ه ّ
الكفاءات المميزة خارج المنظومة التعليمية
إلحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

حاليا؟
درسها ً
ما المواد التي تُ ّ

درس العلوم العامة لطالب المدارس
ُأ ّ
اإلعدادية.

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

مارست التدريس مع زمالئي في أثناء
ُ
ودرست بصفة غير رسمية
دراستي بالكليةّ ،
التحقت
خالل عملي بالطيران .وعندما
ُ
تدريبا
تلقيت
بمنظمة "علم ألجل قطر"،
ُ
ً
مكثفا من المهنيين المختصين الذين عزّ زوا
ً
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
إيجابيا
أثرا
ً
قادة تغيير ناجحين ،وأن يحدثوا ً
مستداما في المدارس والمجتمعات
ً
المحلية ،وأن يسهموا في إحداث تغيير
طويل األجل داخل دولة قطر وخارجها.

تقدمها لمن
ما النصيحة التي ّ
يسعون لتغيير مهنتهم إلى
كبيرا عن
اختالفا
ً
مهنة تختلف
ً
مهنتهم الحالية؟

حقا في التغيير اإليجابي،
راغبا ً
إذا كان ً
أنصحه أال يتردد في االلتحاق بمجال
التعليم .وستواجهه بعض التحديات التي
تؤتي ثمارها فيما بعد .وإذا أراد االضطالع
دائما عن
بمهنة بالتدريس فعليه أن يبحث ً
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
كثيرا في مجال التدريس.
واستفدت منها ً
فلدي "كاريزما الطيار" ومهارات التعامل
مع اآلخرين ،ما يساعدني في إدارة الصف،
وفي إيصال رسالتي بوضوح ،والتأثير على
إيجابيا.
طالبي
ً

ما الذي تنوي القيام به بعد
انتهاء العامين من برنامج
"مسار القادة"؟

أتطلع إلى إضافة الخبرة التي اكتسبتُ ها
يوما
في مجال التعليم إلى قطاع الطيران ً
ما ،وإلى المساهمة في برامج التدريب
والتطوير.

www.qcdc.org.qa
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LAST WORD

الكلمة األخيرة

عشر دقائق
مع بطل السباحة القطري

نوح الخليفي
إن

قضاء  18ساعة في "العمل" ليس
طبيعيا بالنسبة لشاب يافع ،بيد
أمرا
ً
ً
أن األمر قد يقتضي ذلك أحيانً ا من أجل أن
أولمبيا ،حيث ال بد من أن
العبا
يصبح المرء
ً
ً
يوزّ ع وقته بين ساعات الدراسة وساعات
التدريب.
وفــي هــذا الصــدد ،قــال البطل
األولمبــي نــوح الخليفــي" :فــي أثنــاء
ـت أخــرج مــن
االســتعداد للســباق ،كنـ ُ
ـدر ب فــي المســبح بعــد
المدرســة وأتـ ّ
الظهيــرة ســتة أيــام فــي األســبوع،
إلــى جانــب أربــع فتــرات صباحيــة
أقضيهــا فــي الســباحة قبــل المدرســة،
وثــاث جلســات للياقــة البدنيــة بعــد
المدرســة ،أي مــا مجموعــه عشــر
مــرات ســباحة وثــاث جلســات لياقــة
ـبوعيا".
بدنيــة أسـ
ً

٣٤

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.

يبــدو أن األمــور أضحــت أكثــر إثارة
تخر جــه فــي
بالنســبة للخليفــي بعــد ّ
أكاديميــة قطــر ،وقــد قــال فــي هذا
الصــدد" :أخطــط لاللتحــاق بإحــدى
الجامعــات األمريكيــة ومزاولــة مهنــة
فــي مجــال الطــب ،وفــي الوقت نفســه
قدمــا فــي الســباحة بغيــة
المضــي
ً
التأهــل ألولمبيــاد ."2020
ّ
قــد يبــدو األمــر وكأن الخليفــي يســير
علــى خطــى والديــه فــي مزاولــة مهنــة
يوضــح
الطــب (فكالهمــا طبيبــان) ،لكنّ ــه ّ
أن اهتمامــه بهــذا المجــال يتجــاوز ذلــك،
جد ا
قائـ ًـا " :إننــي فــي الواقــع شــغوف ً
بمعرفــة كيــف يعمــل جســم اإلنســان،
أبوابــا جديــدة
وأتطلــع ألن أطــرق
ً
حاليــا أننــي
فــي عالــم الطــب؛ وأعتقــد
ً
ســأتخصص فــي علــم الوراثــة".

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

يقــول الخليفــي إن الطابــع التنافســي
للرياضــة يســاعده إلــى حــد كبيــر فــي
تحديــد أهدافــه وتحقيقهــا ،إذ تدفعــه
الرياضــة باســتمرار نحــو تحســين نفســه.
وأضــاف الخليفــي قائـ ًـا " :تمنــح
هدفــا وكيانً ــا مــن الصعــب
ً
الرياضــة للمــرء
أن يعثــر عليــه فــي أي مــكان آخــر .ففــي
رأيــي ،تســاعد الرياضــة فــي توجيــه التركيــز
نحــو مهمــة محــددة ،وهــو أمــر قــد ال
نجــده فــي الحيــاة اليوميــة".
وبالنس ــبة للرياضيي ــن الطموحي ــن،
والذيــن يتطلّ عــون إلــى مزاولــة مهنــة
تتناســب مــع اهتماماتهــم ،يقــول
الخليفــي" :البــد أن يتحلــوا بــروح
المثابــرة ،وأن يعلمــوا أن األوقــات
الصعبــة تخلــف وراءهــا أفضــل
األوقات".

P

utting 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

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.
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