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تقدم

استشراف المستقبل
افتتح �شمو ال�شيخ  متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد الأمني معر�ض قطر املهني 2010 يف 

ن�شخته الثالثة، ومل تعد كلمة معر�ض كافية لإعطاء و�شفًا ملا نتطلع اإليه من اأهداف واآمال خالل 

معر�شنا يف ن�شخه القادمة، والذي يحمل بالإ�شافة اإىل طموحاته م�شوؤولية نتقا�شمها جميعًا 

عندما ننظر اإىل اأنف�شنا كجزء من روؤية قطر 2030 التي اأطلقها ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 

بن خليفة األ ثاين، اأمري البالد املفدى، والتي تهدف اإىل حتويل قطر بحلول عام 2030 اإىل دولة 

قادرة على حتقيق التنمية امل�شتدامة، وتاأمني ا�شتمرار العي�ض الكرمي ل�شعبها جياًل بعد جيل.

اإن ا�شت�رضاف امل�شتقبل مل يعد تنجيمًا، بل هو ثقافة تعتمد على التخطيط واإدراك كل املتغريات 

وخيارات التطور املتاحة اأمامنا، اإن معر�ض قطر املهني يدعو كل �شباب قطر اإىل الت�شاوؤل )ما هو 

دوري يف روؤية قطر 2030؟(، ول نكتفي بالدعوة اإىل الت�شاوؤل فقط، بل ن�شاهم يف �شياغة 

الإجابة من خالل تاأ�شي�ض هذا امللتقى وماي�شاحبه من برامج وفعاليات لتحقيق ذلك، فالهدف 

هو تاأ�شي�ض بنية حتتية متطورة للموارد الب�رضية يف الدولة ل�شتيعاب الطفرة التنموية القادمة 

و�شمان ا�شتمرار دوران عجلة التنمية يف بلدنا احلبيب قطر.

ليس معرضًا فقط.. لأننا باخت�شار ننظر اإىل كل ذلك وابعد.

عبد اهلل املن�شوري

املدير التنفيذي

معر�ض قطر املهني
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معرض قطر 
المهني ٢٠١٠

ينظمه:
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دعم التطوير المهني من خالل مؤسسة قطر

يُعّد معر�ض قطر املهني مركًزا وطنًيا يهدف اإىل خلق الوعي املهني لدى املواطنني واملجتمع القطري ب�شفة عامة 
فهو ي�شاعد على اإبراز فر�ض التعليم والتوظيف والتدريب والتطوير لل�شباب القطري يف جميع القطاعات املختلفة مما 

ي�شهم يف اإعداد م�شاراتهم املهنية، وال�شعي على حتقيقها، فاملعر�ض مبا يحمله من روؤية ور�شالة واأهداف ي�شاهم يف 

تطبيق »روؤية قطر الوطنية 2030« عامة ويف ركيزة تنمية املوارد الب�رضية خا�شة، مع مراعاة تلبية الحتياجات 

امللحة لالقت�شاد القطري الذي ينمو بوترية مت�شارعة.

ومن خالل تبني معر�ض قطر املهني ملفهوم هذا التحدي، فاإنه ي�شاعد على توجيه طلبة املدار�ض واملعاهد 

واجلامعات، وحديثي التخرج والباحثني عن فر�ض مهنية خليارات التعليم والتوظيف والتدريب والتطوير التي توفرها 

املوؤ�ش�شات العاملة يف الدولة باختالف اأنواعها وجمالتها.

ومن جهة اأخرى، ي�شاعد املعر�ض جهات العمل على حتقيق خططهم للموارد الب�رضية على املدى الق�شري والطويل من 

خالل اختيار اأف�شل الكفاءات املتقدمة للح�شول على فر�ض التعليم والتوظيف والتدريب والتطوير.

وعالوة على ذلك؛ يتوا�شل املعر�ض مع اأولياء الأمور وذوي الخت�شا�ض يف جمال التطوير املهني من جمتمع 

واأفراد ومن اجل تاأ�شيل ثقافة التطور املهني لدى ال�شباب القطري.

  www.qatarcareerfair.com.qa للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة

نبذة عن معرض قطر المهني

www.qatarcareerfair.com.qa كاريير 1011

معرض قطر المهني:
األهداف والتطلعات



مؤسسة قطر معرض قطر المهني 2010

اكتشف اليوم
لـتـنـجح غــــدًا

افتتح �شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل 
العهد الأمني معر�ض قطر املهني لعام 2010 يف 

مركز الدوحة للمعار�ض، يف الفرتة من 18-14 

مار�ض. وينظم هذا املعر�ض كل من موؤ�ش�شة قطر 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع وقطر للبرتول 

والديوان الأمريي وجامعة قطر ووزارة العمل.

بلغ عدد اجلهات امل�شاركة احلكومية واخلا�شة 

واملختلطة 115 جهة من خمتلف القطاعات، مت 

توزيعها اإىل اأربعة قرى وهي، القرية 

احلكومية- قرية الطاقة وال�شناعة- قرية املال 

والأعمال - قرية التعليم وال�شحة والريا�شة.

وقد بداأت فعاليات املعر�ض بحملة توعية 

وا�شعة �شملت املدار�ض الثانوية واجلامعات يف 

قطر بحيث مت تخ�شي�ض لقاء يف الفرتة 

ال�شباحية مع الطلبة ويف الفرتة امل�شائية مع 

اأولياء الأمور، وذلك انطالقًا من حر�ض املعر�ض 

على توعية الفئة امل�شتهدفة من زوار املعر�ض 

بالهدف من اإقامته وكيفية ال�شتفادة منه بحيث 

يحدد الزائر للمعر�ض هدفه من الزيارة والبدء 

يف و�شع اأوىل خطواته ال�شحيحة لت�شكيل 

م�شاره املهني، فاملعر�ض بوابة لكافة الطلبة 

للعبور من احلياة الدرا�شية اإىل احلياة العملية 

بثوابت وقواعد وقرارات �شليمة، ول يتحقق ذلك 

فقط من توعية الطلبة واإمنا تكتمل الفائدة 

باأولياء الأمور الذين ي�شاهمون ب�شكل فعال يف 

توجيه اأبنائهم وحتديد م�شتقبلهم املهني لذا مت 

�شمولهم بحملة التوعية. 

وقد نظم معر�ض قطر املهني العديد من 

الأن�شطة والفعاليات منها:

أوال: مسابقات معرض قطر المهني 2010

م�شابقة الت�شوير ال�شوئي »النا�ض يف اأعمالهم«، 

حيث اأتاحت امل�شابقة فر�شة لهواة الت�شوير باأن 

“يتميز معرض قطر المهني 2010  بتسهيله لعملية البحث عن فرص التعليم 
والتوظيف والتدريب والتطوير من خالل تقسيم الجهات المشاركة إلى قرى”

بيئة مثالية للتعرف على فرص التعليم 
والتوظيف والتدريب والتطوير المتوفرة في قطر

يربزوا مهاراتهم يف ت�شوير اأُنا�ض اأثناء تاأديتهم 

لأعمالهم، لتعك�ض منطًا من احلياة اليومية لهوؤلء 

النا�ض.

م�شابقة اأف�شل تقرير عن اأهداف معر�ض قطر 

املهني، واملت�شمنة توفري ُفر�ض التعليم 

والتوظيف، والتدريب، والتطوير والهدف منها 

اإر�شاء اأهداف املعر�ض الذي ي�شعى لتحقيقها بني 

الفئة امل�شتهدفة من زوارها من الطلبة.

م�شابقة »اكت�شاف مهنة« ملن لديه اإملام ببع�ض 

املهن، اأو الرغبة يف البحث عنها، يف املجال 

القانوين اأو الع�شكري اأو الطبي، اأو التعليمي، اأو 

الهند�شي.....وغريها من املهن، والهدف منها اإلقاء 

ال�شوء على بع�ض املهن ملا تقدمه للمجتمع.

ثانيًا: البرامج الحوارية

برنامج »موؤ�ش�شون«: وا�شت�شاف الربنامج خالل 

حلقتني �شخ�شيتني من اأبناء هذا الوطن �شاهموا 

يف بناء دعائم الدولة وتاأ�شي�شها من خالل 

ا�شتعرا�ض جتاربهم وطريق كفاحهم  حيث قدموا  

لل�شباب منوذجا يحتذي به، ومن تلك ال�شخ�شيات 

ال�شيد/ اأحمد ال�شبيعي وزير املاء والكهرباء 

ال�شابق، وال�شيد/ عبدالعزيز بن تركي وزير الرتبية 

والتعليم ال�شابق.

برنامج »�شخ�شيات ناجحة«: القى ال�شوء على 

�شخ�شيات ناجحة متيزت بالطموح والنجاح من 

خالل م�شرية مهنية متلوؤها ال�شعوبات والعواقب 

ولديهم جتارب ومواقف ميكن اأن يتعلم منها 

الن�ضء ومن تلك ال�شخ�شيات ال�شيخة/ هنادي بنت 

نا�رض اآل ثاين.

برنامج »مهن لها اأثر« ك�شف عن بع�ض املهن 

التي قد يجهل البع�ض مدى اأهميتها واأثرها يف 

املجتمع، ومهن قد يعزف بع�ض النا�ض عن 

اللتحاق بها، ولكنها �رضورية للمجتمع ومنها 

مهنة رجال اجلمارك ورجال الفزعة.

ثالثًا: الندوات

ا�شتمرت ملدة اأربعة اأيام وتناولت عددا من 

املوا�شيع منها، روؤية قطر الوطنية 2030 وخطة 

تقطري الوظائف وندوة حول اأهمية التخطيط 

املهني للطلبة وندوة حول التعليم يف قطر 

باأ�شلوب جديد.

رابعًا: ورش العمل

ومنها ور�شة حول كيفية كتابة ال�شرية الذاتية، 

واملقابلة ال�شخ�شية، والقيادة وال�شتعداد 

للمعر�ض املهني، وحدد اأين تريد اأن تكون )حدد 

اأهدافك (، و اكت�شف مهاراتك املهنية العامة.

للح�شول على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

املوقع الإلكرتوين للمعر�ض:
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المقابالت



يقول �شعادة وزير القت�شاد واملالية ال�شيد يو�شف 
ح�شني كمال يف مقابلة مع جملة »كاريري« اإن طموح قطر لأن 

ت�شبح عا�شمة اإقليمية والإجنازات التي حققتها البالد مدعاة 

لأبنائها باتباع اأف�شل ال�شبل يف تاأهيل اأنف�شهم وحت�شني 

قدراتهم لال�شتفادة من القرارات والإ�شرتاتيجيات التي تتيحها 

الدولة لأبنائها.

ويرى �شعادة الوزير اأن �شيا�شة الدولة احلالية ت�شجع على 

تعيني املواطنني حديثي التخرج حتت �شعار التقطري، واأن 

�شيا�شة الدولة تقوم على و�شع اإ�شرتاتيجية وا�شحة لتطوير 

املوارد الب�رضية التي متثل نقطة الرتكاز يف عملية بناء 

اأن�شطة فعالة توافق الحتياجات الوطنية والغايات التي تلبي 

اأهداف وركائز روؤية قطر الوطنية 2030.

وقد اتخذت وزارة القت�شاد واملالية عدة اإجراءات لتعزيز 

الكادر الوطني بالوزارة، حيث تبلغ ن�شبة املوظفني القطرين 

حاليا 90%، وهي ن�شبة مرتفعة اإذا قورنت بجهات اأخرى يف 

الدولة، ويقول �شعادة الوزير اإن وزارته ت�شعى لبناء القدرات 

الوطنية احلالية واحلفاظ على اأ�شحاب الكفاءات منها.

عاصمة إقليمية
يقول �شعادة الوزير اإن قطر اأ�شبحت مركز جذب وعا�شمة 

للموؤمترات ال�شيا�شية والقت�شادية والبطولت الريا�شية 

والعاملية من خالل احت�شانها العديد من الفعاليات التي 

و�شعت الدوحة على اخلارطة الدولية وجذبت اأنظار العامل 

اإليها.

»لذلك تعددت متطلبات �شوق العمل الذي يتطلب 

تخ�ش�شات حديثة يجب اإبرازها والتعرف عليها من خالل 

نافذة متخ�ش�شة، تعر�ض جميع الفر�ض واملتطلبات الوظيفية 

يف اجلهات املختلفة يف الدولة يف قالب واحد«.

وي�شري �شعادة الوزير اإىل اأن اأهمية ت�شكيل معر�ض قطر 

املهني تقوم على التقدم القت�شادي واحل�شاري الذي حترزه 

قطر، ويقول الوزير اإن املعر�ض ي�شاعد وزارته يف تعريف 

اأبناء قطر بطبيعة عملها وبالتخ�ش�شات املطلوبة ل�شغل 

الوظائف التي توفرها الوزارة.

تقدم األجيال الشابة
واعترب �شعادة الوزير اأن قطر اأحرزت حتول اجتماعيا 

واقت�شاديا متميزا ومهما اعتمادا على الروؤية والقيادة 

احلكيمة حل�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 

اأمري البالد املفدى واجلهود املثمرة حتت رعاية �شاحبة 

ال�شمو ال�شيخة موزة بنت نا�رض امل�شند. وي�شيف الوزير اإن تلك 

التحولت �شاعدت يف اإعادة بناء املجتمع القطري وتاأهيله 

يف جميع املجالت، ما اأتاح لقطر تبوء املرتبة الرابعة 

والثالثني على موؤ�رض التنمية الب�رضية دوليا.

وح�شب الوزير فاإن الدولة تويل كبري الهتمام ببناء قوة 

عاملة وطنية موؤهلة عالية اجلودة، كما جاء يف اأهداف 

وغايات ال�شيا�شة ال�شكانية التي اأقرها جمل�ض الوزراء يف 

اأكتوبر 2009. 

وياأتي ذلك �شمن املحور املعني بالتعليم والتدريب 

وتنمية املوارد الب�رضية. واأحرزت الأجيال تقدما ملحوظًا 

ولكن يجب عليهم الوعي واأخذ التدابري الالزمة لتنفيذ روؤية 

واإ�شرتاتيجية الدولة للو�شول اإىل الأهداف املرجوة.

شكر واجب
وتقدم �شعادة الوزير بجزيل ال�شكر للجهات املنظمة ملعر�ض 

قطر املهني وهم وزارة العمل وجامعة قطر و�رضكة قطر 

للبرتول وموؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع على 

جهودهم يف اإجناح املعر�ض.

واعترب اأن املعر�ض يدعم ركائز واأهداف روؤية قطر الوطنية 

2030، كونه يهتم بتعريف الأجيال القطرية بفر�ض العمل 

املتوفرة يف احلا�رض والحتياجات امل�شتقبلية حتى يت�شنى 

لهم تخطيط م�شتقبلهم بال�شكل ال�شحيح، وتوعيتهم باملوارد 

املتاحة وتذكريهم باملحافظة على العادات والتقاليد الوطنية 

على مر الزمن.

أنشطة الوزارة
يقول �شعادة الوزير اإن لوزارة القت�شاد واملالية دورين 

اأ�شا�شيني اأحدهما اقت�شادي والثاين تنموي، يتمثل يف تهيئة 

الظروف التي تعزز النمو القت�شادي واإدارة ال�شوؤون املالية 

العامة.

وتدعم الوزارة تنفيذ روؤية قطر الوطنية 2030، كونها 

تدرك اجلزء الأكرب الذي يقع على عاتقها لتحقيق هذه 

الأهداف. وتعمل الوزارة على اإعداد خطة تدريبية �شاملة 

تت�شمن دورات داخلية وخارجية وبرنامج للبعثات 

الدرا�شية والتي �شيعتمد لها موازنة خا�شة ليبداأ العمل بها 

يف القريب العاجل. 

وحدثت الوزارة خططها التنفيذية وفقًا ملا ت�شمنه 

قانون اإدارة املوارد الب�رضية رقم 8 ل�شنة 2009، الذي يعنى 

بالتدريب والتطوير، حيث تقوم بتخ�شي�ض ثالث مراحل 

للموظفني امل�شتحدثني هي التوظيف والتدريب والتطوير.

دورات داخلية
يقول �شعادة يو�شف ح�شني كمال اإن الوزارة تقدم دورات 

�شمن نطاق الوزارة واملعاهد املتخ�ش�شة املعتمدة وت�شارك 

بالعديد من الندوات وور�ض العمل التدريبية الداخلية 

واخلارجية واملحا�رضات التثقيفية واللجان املتعددة 

لتوعية الكادر الوظيفي والعمل على تطويره وتاأهيله ل�شغل 

املنا�شب.

وقد زادت ن�شبة املتدربني داخليا بالوزارة للعام احلايل 

بن�شبة 71% عن عام 2009/2008، اأما بالن�شبة للدورات 

اخلارجية، فبلغت 2،5% لعام 2009/2008 و2% للعام 

احلايل.

دعوة إلى مراعاة االستدامة
يقول �شعادة الوزير : »�شهدت الدولة تو�شعا اقت�شاديا كبريا 

كان له ال�شاأن باإحراز التو�شع العاملي على ال�شعيد العلمي 

والثقايف فتنوعت خمرجات التعليم لتواكب متطلبات العمل 

احلالية. ومت ان�شاء جامعات عاملية مرموقة ذات جودة 

عالية وافتتاح برامج حديثة كالهند�شة وال�شيدلة وال�شئون 

الدولية بجامعة قطر«. 

وي�شيف قائال اإن القت�شاد القطري متني ويف منو كبري 

مت�شارع كغريه من دول اخلليج، لكن التحدي يكمن يف 

مواجهة التحديات اخلارجية التي �شتواجهه. فيجب الأخذ 

بالعتبار هذه القيود املالية وو�شع الربامج التنفيذية 

لحتواء متويل الربامج �شمن حقيبة املوارد املالية 

املتي�رضة. وعلى اجليل ال�شاعد تر�شيد الإنفاق وعدم و�شع 

اأعباء مالية على الدولة فوق نظاق املوارد املتاحة متا�شيا 

مع متطلبات ال�شتدامة املالية والقت�شادية.

ثقافة التأهيل المهني
ي�شيف �شعادة الوزير اأن ثقاقة التاأهيل املهني هي ثقافة 

الأجداد ويجب احلافظ عليها وحمايتها من الندثار، ويجب 

حتفيز ال�شباب ذوي القدرات وتاأهيلهم يف هذه املجالت 

وو�شع الربامج التدريبية والتثقيفية التي توؤكد اأهمية العمل 

املهني ودوره يف بناء املجتمعات احلديثة كما ورد يف 

غايات واأهداف ال�شيا�شة ال�شكانية. 

دعوة للحفاظ على 
ثقافة التأهيل المهني

سعادة السيد يوسف حسين كمال سعادة عبد اهلل بن حمد العطية

يف حوار متميز مع جملة »كاريري«، يتحدث �شعادة 
عبد اهلل بن حمد العطية، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

وزير الطاقة وال�شناعة، عن روؤية قطر الوطنية لتطوير 

�شبابها الذين تعدهم البالد را�ض مالها احلقيقي، 

ويعطي و�شاياه لأبنائه الطالب واخلريجني اجلدد.

يقول العطية اإن روؤية قطر الوطنية، التي اعتمدها 

ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، 

اأمري البالد املفدى، ترتكز على اأربع ركائز اأولها 

التنمية الب�رضية بهدف تطوير وتنمية �شكان قطر، كي 

يتمكنوا من بناء جمتمع مزدهر، ذلك لأن تنمية املوارد 

الطبيعية يف البالد تتطلب تنمية مواردها الب�رضية من 

اأجل حتقيق تنمية �شاملة يف البالد اأ�شا�شها الإن�شان 

القطري.

»اإن روؤية معر�ض قطر املهني تتوافق مع الروؤية 

الوطنية لدولة قطر 2030، برتكيزها على ال�شتثمار 

يف املوارد الب�رضية باعتبارها اأحد الركائز الأ�شا�شية 

التي ترتكز عليها اخلطة الوطنية 2030«.

ولتحقيق هذه الروؤية، مت و�شع اخلطط والربامج 

التي تهدف يف جمملها اإىل ا�شتقطاب العنا�رض القطرية 

املتميزة، وتدريبها وتطويرها مبا يوؤهلها ل�شغل 

الوظائف املختلفة واملنا�شب الهامة يف قطاع الطاقة 

وال�شناعة باعتباره الرافد الأ�شا�شي لالقت�شاد 

القطري.

اإن �شيا�شة التقطري يف قطاع الطاقة وال�شناعة هي 

نتاج اإطالق اخلطة الإ�شرتاتيجية ال�شاملة للتقطري يف 

منت�شف عام 2000 والتي �شاركت فيها 18 �رضكة يف 

حينه، ويبلغ العدد الإجمايل لهذه ال�رضكات 38 �رضكة 

حاليا. وتلزم اخلطة اخلم�شية امل�شتمرة ال�رضكات 

جميعها بالعمل على ا�شتقطاب العنا�رض القطرية 

لتدريبها مبا يوؤهلها للعمل بكفاءة يف قطاع الطاقة 

وال�شناعة.

مفهوم حديث
يقول العطية اإن اإقامة املعار�ض املهنية يهدف اإىل 

عر�ض الفر�ض املختلفة للتوظيف والتدريب والتطوير 

اأمام اأرباب العمل لاللتقاء باخلريجني والتحدث اإليهم 

وتعريفهم بخطط واحتياجات املوارد الب�رضية وذلك 

حتت �شقف واحد. 

ويوؤيد العطية ا�شتمرارية مثل هذه املعار�ض التي 

تلعب دورا هاما يف تقدمي امل�شورة والإر�شاد الوظيفي 

للطالب حول جمالت العمل الأكرث مالءمة ملوؤهالتهم 

وقدراتهم وتزويد اخلريجني باملعلومات التف�شيلية 

ال�رضورية لرفع كفاءاتهم من خالل الندوات وور�ض 

العمل.

توصيات للخريجين
ويرى العطية اأن ارتفاع م�شتوى التعليم يف قطر يف 

ال�شنوات الأخرية اأ�شبح عامال حا�شما يف حتقيق روؤية 

قطر الوطنية.

»ح�شب روؤيتي ومتابعتي لل�شنوات ال�شابقة، األحظ 

حت�شنا يف نوعية خمرجات التعليم كما وكيفا. وكذلك 

نرى اأن هناك تزايدا م�شتمرا يف الطلب على ا�شتيعاب 

اخلريجني وخلق فر�ض عمل جديدة اأهمها العتماد على 

الربامج والأنظمة املتقدمة لتطوير مهارات اخلريجني«.

ويوصي العطية قراء مجلة »كاريير« وشباب 
قطر بشكل عام بما يلي:

•���امل�شاركة يف خمتلف الأن�شطة التطوعية 
والجتماعية

•��ال�شتفادة من برامج التدريب ال�شيفي وم�شاريع  
التخرج املتاحة يف جمالت الطاقة وال�شناعة

•��الرتكيز على عمل الدرا�شات والبحوث
اآخر امل�شتجدات والتطورات  •��احلر�ض على متابعة 

العلمية يف جمال التقنيات احلديثة ونظم املعلومات

أنشطة الوزارة
ل�شنوات عدة، قام قطاع الطاقة وال�شناعة باإتاحة 

الفر�شة اأمام ال�شباب للم�شاركة يف برامج التدريب 

ال�شيفي ويف الزيارات امليدانية اإىل مواقع العمل 

املختلفة وم�شاركة ال�رضكات يف اليوم املفتوح يف هذه 

املدار�ض واجلامعات ودعم الأن�شطة الطالبية املختلفة.

يرعى قطاع الطاقة وال�شناعة الطلبة القطريني 

حديثي التخرج من الثانوية العامة باإحلاقهم بربامج 

التدريب املتاحة حمليا اأو بعثات درا�شية جامعية 

اأكادميية من الداخل واخلارج. ويبلغ عدد اإجمايل الطلبة 

امل�شتفيدين من هذه الربامج اأكرث من األفني متدرب.

تغير بنية التعليم
ويقول العطية اإن »ال�شنوات الأخرية �شهدت تغريات 

كبرية يف البنية التحتية ملنظومة التعليم يف قطر. وذلك 

باإن�شاء املجل�ض الأعلى للتعليم لتطوير نظام التعليم يف 

مراحله املختلفة وكذلك يف اإن�شاء العديد من املوؤ�ش�شات 

العلمية حتت مظلة موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 

املجتمع. وكذلك ت�شهد جامعة قطر خطة تطوير �شاملة يف 

خمتلف براجمها ملواكبة النه�شة القت�شادية يف البالد، 

وكذلك كلية �شمال الأطلنطي«.

»لقد دخل قطاع الطاقة وال�شناعة يف حتالفات 

اإ�شرتاتيجية مع كافة املوؤ�ش�شات التعليمية والأجهزة 

احلكومية املعنية بال�شاأن التعليمي من اأجل امل�شاهمة يف 

تنفيذ �شيا�شة التقطري التي انتهجها القطاع«.

وقد �شاهم التعاون والتن�شيق مع هذه اجلهات 

واملوؤ�ش�شات يف حتقيق تفهم اأف�شل ملتطلبات كل طرف، 

حيث مت و�شع املقررات والربامج التعليمية التي تلبي 

احتياجات قطاع الطاقة وال�شناعة. اإننا نرى اأن هذا 

الأمر يف غاية الأهمية لأن التقطري يف الأ�شا�ض يعتمد 

على خمرجات التعليم.

ويردف العطية بقوله: »اإن ا�شتمرار التوا�شل والتن�شيق 

بني ممثلي قطاع الطاقة وال�شناعة ونظرائهم يف 

املوؤ�ش�شات التعليمية واإملامهم بالتخ�ش�شات املطلوبة 

وما يطراأ عليها من تغريات وتعديالت ي�شمن ا�شتمرار 

مواكبة خمرجات التعليم لتلبية احتياجات �شوق العمل، 

ونعتقد اأن هذه اجلهود ت�شهم يف �شد مثل هذه الفجوة 

بواقعية وب�شكل بناء«.

منصة انطالق التقطير
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حاضنة الطموحات المهنية
التقت مجلة »كاريير« السيد راشد النعيمي- نائب رئيس مؤسسة قطر للشؤون اإلدارية - الذي 

أدلى بآرائه حول أهمية معرض قطر المهني والدور الذي تلعبه مثل هذه المعارض في تحسين 
المستقبل المهني للنشء في قطر وفي دول العالم، وفيما يلي نص المقابلة.

 Career( »س :  يعترب مفهوم »املعر�ض املهني
Fairs( حديثًا ن�سبيًا يف اأنحاء املنطقة، فكيف ترى 

اأهمية انطالق املعر�ض املهني يف قطر؟ وملاذا اخرتمت 

التع�ون واالرتب�ط بـ«معر�ض قطر املهني« ك�أحد 

املنظمني لهذا املعر�ض؟

ج: اإن اأهمية املعر�ض تاأتي توافقًا مع م�شاعي دولة قطر 
نحو الهتمام بالتنمية الب�رضية باعتبارها الركيزة 

الأ�شا�شية لنمِوّ وتطور الأمم واملجتمعات، والدليل على 

ذلك التقّدم املذهل وال�رضيع لعدد من الدول الكربى التي 

ل متلك موارد طبيعية اأو ثرواٍت قومية، بل تعتمد على 

ثروتها الوحيدة وهي الرثوة الب�رضية. 

ويف املقابل، هناك دوٌل اأخرى تزخر مبوارد ب�رضية 

هائلة ولكنها مل تفلح يف تطوير هذه الرثوة اإىل مورٍد 

 يتنا�شب مع حجم الكثافة ال�شكانية يف 
ّ
اقت�شادٍيّ اأو علمٍي

هذه الدول. 

ومن هنا انطلقت روؤية �شاحب ال�شمو اأمري البالد 

املفدى ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين حفظه اهلل، نحو 

�رضورة تنمية املوارد الب�رضية.

وحتقيقًا لتلك الروؤية انبثقت فكرة اإطالق معر�ض قطر 

املهني ليحمل ُروؤًى ور�شائَل واأهداف ت�شبو مبجموعها 

نحو حتقيق التنمية الب�رضية من خالل ما يقدمه املعر�ض 

من فر�ض تعليم وتوظيف وتدريب وتطوير.

  

س: م� ه� الدور والروؤية التي ترغب م�ؤ�س�سة قطر  
ب�لرتويج له� خالل جمري�ت معر�ض قطر املهني؟

ج: تهدف موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع 

من خالل رعايتها ملعر�ض قطر املهني اإىل اإعداد ال�شباب 

، كما تت�شمن  ات عامٍل دائم التغرُيّ القطري ملواجهة حتدَيّ

اأهدافها الرتقاء بدولة قطر كي تت�شدر مركزاً رياديًا يف 

جمال التعليم الإبداعي والبحث العلمي. 

»اإن فر�ض التعليم والتدريب والتطوير التي يقدمها 

اأكرث من 100 عار�ض يف معر�ض قطر املهني ت�شاهم يف 

تطوير اإمكانيات ال�شباب القطري وم�شاعدتهم يف تطوير 

مهاراتهم ال�شخ�شية واملهنية«. 

»اإن ثقافة الإر�شاد املهني هي ثقافة جديدة على 

ل لنا حتديًا كبرياً ملا �شوف  جمتمعنا القطري، وهذا ي�شِكّ

ي�شهم يف حتقيق وتنمية الكوادر الب�رضية ال�شابة من 

اأبنائنا وبناتنا، فاملعر�ض هو بداية حقيقية لتلك الثقافة 

التي يجب اأن نعززها بقوة بكافة ال�شبل والو�شائل«.

سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري

وزير الثقافة: 
“ننصح أبناءنا باالهتمام 

بالتعليم وتراكم الخبرات”

يف لقاء مع وزير الثقافة القطري �شعادة حمد بن عبد 
العزيز الكواري، يلقي �شعادته ال�شوء على الكثري من 

اإ�شهامات الوزارة يف تعزيز فر�ض التاأهيل املهني لأبناء 

قطر.

يقول �شعادة الوزير اإن وزارته ا�شتجابت لقرار جمل�ض 

الوزراء ب�رضورة اإ�شغال الوظائف املكتبية من قبل 

القطريني وعدم تعيني غري القطريني اإل يف وظائف 

تخ�ش�شية.

ويوؤكد �شعادته اأن الوزارة تقوم بتاأهيل املوظفني 

اجلدد يف دورات خا�شة بالتعاون مع معهد التنمية 

الإدارية، ومت تقطري 22 وظيفة يف العام املا�شي وتعيني 

12 قطريا فيما يجري حاليا تعيني �شتة مواطنني اآخرين.

»من املعلوم اأن تنمية املجتمعات حتتاج اإىل اأيد 

عاملة فنية ومهنية متثل عماد الت�شغيل القت�شادي. على 

هذا الأ�شا�ض، يتطلب �شوق العمل يف قطر موظفني مدربني 

مبا ي�شتجيب ملتطلبات التنمية ال�شاملة وخطة قطر 

الوطنية.

ويقول الوزير اإن املعار�ض املهنية متثل حتفيزا مهما 

يف هذا الجتاه على جميع امل�شتويات مبا يف ذلك قطاع 

الثقافة. 

»لعل من اأوىل وظائف الربامج الثقافية هي تنمية 

الوعي العام والرتقاء بالذوق الثقايف واحل�ض اجلمايل 

وبالتايل تطوير الذات، واإننا يف الوزارة نعمل �شمن 

توجهات الدولة بقيادة ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى، وويل عهده الأمني، 

يف اأن الإن�شان هو ال�شتثمار الأكرب الذي نعمل على 

تنميته وفقا ملعايري متقدمة«.

ويردف الكواري قائال اإن التنمية ال�شاملة التي اأفرزتها 

النه�شة احلديثة يف قطر يف العقد الأخري- اأبرزت احلاجة 

اإىل طاقة عمل كبرية جدا، وعلى م�شتوى عام من الكفاءة 

واخلربة، الأمر الذي ا�شتدعى اإعادة النظر يف التعليم 

وموؤ�ش�شاته ومناهجه«.

و�شهدت دولة قطر تطورات تعليمية كبرية تتمثل يف 

اإقامة موؤ�ش�شة قطر التي ا�شتقطبت جامعات عريقة 

متثل خال�شة تطور التعليم يف العامل، 

وجامعات اأخرى خارج املوؤ�ش�شة، ف�شال 

عن الإ�شالح الكبري الذي حدث يف 

جامعة قطر يف ال�شنوات الأخرية. 

يقول �شعادة الوزير: »ما كان 

لهذه التطورات التعليمية اأن حتدث 

لول النمو القت�شادي الذي �شهدته 

البالد من خالل ال�شتثمار يف 

جمال الطاقة، ولأن الثقافة تتداخل 

مع جميع جمالت احلياة والعمل، 

فاإن اأي تطور يحدث يف اأي جمال 

ينعك�ض مبا�رضة على الثقافة«.

ويرى �شعادة الوزير اأن الجيال 

ال�شابة يف قطر اليوم يتوفر لها فر�ض 

كبرية مل يحظ بها اأي جيل �شبق، بف�شل 

ما توليه الدولة من اهتمام لهم ودعم 

للتعليم وتاأهيل ال�شباب لي�شبحوا طاقة 

عمل نوعية يف قيادة وت�شغيل موؤ�ش�شات 

بالدهم.

ويوؤكد الكواري على التطور احلا�شل 

بقوله: »نحن يف الوقت احلا�رض نقابل 

الكثري من الطاقات القطرية التي نت�رضف 

بها، ويف هذا ال�شدد فاإنني اأدعو �شبابنا 

اإىل �رضورة الهتمام بالتعليم وتراكم 

اخلربات وحتمل امل�شوؤولية وامل�شاهمة 

اجلادة يف بناء بلدهم«.

راشد النعيميسعادة حمد بن عبد العزيز الكواري

»نحن في الوقت الحاضر نقابل الكثير من الطاقات القطرية 
التي نتشرف بها، وفي هذا الصدد فإنني أدعو شبابنا إلى 

ضرورة االهتمام بالتعليم وتراكم الخبرات وتحمل 
المسؤولية والمساهمة الجادة في بناء بلدهم«.
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سعادة الشيخ فيصل آل ثاني

دعوة
لتجسير الفجوة

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة شركات الفيصل القابضة – يستعرض أهم القضايا التي تشغله عند 

الرغبة بتوظيف كوادر جديدة لشركته وكيفية تلبية هذه المتطلبات

بصفته رجل اأعمال رائد وع�شو فعال يف رابطة رجال الأعمال القطريني يتمتع 
ال�شيخ في�شل مبعرفة معمقة حول م�شكلة توظيف وت�رضيح الكوادر يف القطاع اخلا�ض 

بدولة قطر. ويرى اأن من بني اأهم امل�شاكل عدم الربط بني املناهج التعليمية وعامل 

التجارة. 

واأردف قائال: “اإن �شوق العمل م�شبعة بالعاملني غري املدربني الذين يجدون �شعوبة 

يف و�شع الأمور النظرية التي تعلموها يف املوؤ�ش�شات التعليمية مو�شع التطبيق العملي. 

وهذا بدوره يدل على اأن عملية التعلم واملنهجية املتبعة يف الوقت الراهن ل تتطــابق مع 

احتياجات �شوق العمل، لذا فهي حتتاج اإىل حتديث”.

واأكد اأنه عندما تواجه هوؤلء العاملني مهمة ل ي�شتطيعون القيام بها اأو ل يفهمونها 

فاإنهم ي�شعرون بعدم الر�شا م�شيفًا: “من �شاأن ال�شدمة الناجتة عن الختالف بني 

التعليم النظري واملمار�شة العملية، ف�شاًل عن عدم معرفة اأنظمة و�شيا�شات املوؤ�ش�شات 

التي يعملون فيها، اأن ي�شعر ال�شباب الذين يدخلون ال�شوق للمرة الأوىل بالرتباك 

والت�شوي�ض”.

وا�شتطرد قائال: “هذا ما يجعلهم يف بع�ض احلالت يخالفون اللوائح وال�شيا�شات. 

بالإ�شافة اإىل ذلك فاإنهم غري مدركني لر�شالة املوؤ�ش�شة وروؤيتها. وت�شكل �شعوبة 

احل�شول على املعلومات التي ت�شاعد املوظفني على اأداء واجباتهم م�شكلة اأخرى تواجه 

املوظفني املعينني حديثًا يف بع�ض املوؤ�ش�شات، خا�شة بالن�شبة للموظفني الذين 

يفتقرون اإىل مهارات الت�شال والتوثيق”.

وبناًء على ال�شنوات التي ق�شاها يف من�شب قيادي ومن خالل كونه ع�شواً بارزاً يف 

رابطة رجال الأعمال القطريني اقرتح ال�شيخ في�شل حلوًل خمتلفة لهذه امل�شاألة، منها: 

و�شع درا�شة �شاملة عن احتياجات �شوق العمل وا�شتخدام نتائج الدرا�شة لو�شع خطة 

لتحفيز ال�شباب على الدرا�شة والعمل يف املجالت املطلوبة.

 ومن الأفكار الأخرى املثرية لالهتمام التي اقرتحها تطوير اأ�شا�ض علمي للتاأثري على 

اجتاهات الطالب يف مراحلهم التعليمية املبكرة جلعلهم يختارون يف امل�شتقبل ما يلبي 

حاجة �شوق العمل، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل حتول النظم التعليمية حتوًل كبرياً، لكن 

و�شع هذا القرتاح مو�شع التنفيذ �شوف ي�شتغرق بع�ض الوقت.

واأ�شاف قائال: »يوجد حل عملي اآخر هو و�شع خطة للتدريب العملي بالتعاون مع 

القطاع اخلا�ض واملوؤ�ش�شات احلكومية ملواكبة متطلبات تعليم اجلامعة والتعليم 

الثانوي”.

ولو�شع كل ذلك مو�شع التنفيذ هناك حاجة اإىل “تطوير وتنفيذ خطة خالقة لتدريب 

واإعداد جيل ثان من املوظفني لتويل منا�شب قيادية يف املوؤ�ش�شة”.

غري اأن التغيري الأكرث اإحلاحًا الذي يتوجب و�شعه مو�شع التنفيذ هو تطوير املناهج 

مبا يتما�شى مع ال�رضكات التي تقوم بالتوظيف لتو�شيع نطاق اجلهات الت�شغيلية كذلك”.

يقع عبء تعزيز مواهب املوظفني على عاتق رب العمل. وبهذا ال�شدد يقول ال�شيخ 

في�شل: “اإن من اأهم العوامل التي ت�شمن ولء املوظفني وحما�شهم هي اأن جنعلهم 

ي�شعرون باأهمية م�شاهمتهم يف املوؤ�ش�شة التي يعملون بها واأن ي�شعروا باأنهم ينتمون 

اإليها. ومن �شاأن توفري التطوير املهني للموظفني وا�شتثمار الأموال يف التنمية الب�رضية 

كركيزة اأ�شا�شية لأية موؤ�ش�شة اأن يدعم مثل هذا ال�شعور”.

 “اإ�شافة اإىل ذلك فاإن اهتمام ال�رضكة بتطوير املوظفني والتدريب داخل املوؤ�ش�شة 

وخارجها، وتوفري احلوافز واملكافاآت الدورية، مثل �شهادات التقدير واجلوائز الدورية، 

يجعل املوظفني ي�شعرون بوجود اهتمام وا�شح من جانب اإدارة املوؤ�ش�شة لتطويرها، 

الأمر الذي يجعلهم ي�شعرون بالولء والإخال�ض لها، كما اأنه �رضوري لحتفاظ املوؤ�ش�شة 

بكبار املوظفني الذين يعرفون ر�شالتها واأهدافها حق املعرفة”.

سعادة الشيخ فيصل آل ثاني

تستطيع الدول النامية التي تستثمر 
في تطوير التعليم والرعاية الصحية 

وتدريب الشباب المتراوحة 
أعمارهم بين 12 و24 سنة أن تحقق 
زيادة في النمو االقتصادي وتقليص 

الفقر بصورة كبيرة وفقا لتقرير 
صادر عن البنك الدولي لعام 2008. 

وتُعد البطالة وعدم التمكن من 
النفاذ إلى سوق العمل شاغل 

الشباب األول. ففي الدول التي ال 
تتمتع أسواق العمل فيها بالمرونة 

)مثل فرنسا وإيطاليا( يواجه الشباب 
المستقبل بقلق أكثر مما يشعر به 
الشباب في الدول التي تتمتع أسواق 

العمل فيها بمرونة أكبر )مثل 
الواليات المتحدة األمريكية والدول 

االسكندينافية (والتي يشعر بها 
الشباب بتفاؤل أكثر.

»تفتقر الدول العربية التي تنتشر 
فيها طبقة متوسطي الدخل إلى 
الفرص. وتتصف هذه الطبقة من 
السكان بأنها طبقة متعلمة إلى 

حد بعيد )باستثناء اليمن(. وتزداد 
حدة البطالة خالل الركود 

االقتصادي«.
هذه هي المخاوف التي أعرب 
عنها الدكتور باوان باتيل، كبير 

االقتصاديين في البنك الدولي. لذا 
ومن أجل الوصول إلى لب هذه 

المسألة أجريت عدة أبحاث وتم 
تحليل آراء نخبة من متخذي القرار 

والرؤساء التنفيذيين للشركات 
فُوجد عدم تطابق وهو ما يصفه 

االقتصاديون بـ »فشل السوق«.
وعن ذلك تحدث الدكتور باتيل 

قائال: »لقد خلصنا من خالل األبحاث 
إلى استنتاج مفاده أن المتعلمين ال 

يتمتعون بالتدريب الكافي للحصول 
على الوظائف حيث أعرب الرؤساء 

التنفيذيون عن حاجتهم إلنفاق 
المزيد من األموال على الشباب 

الذين يفتقرون إلى المهارات 
المتعلقة بالسوق والتفكير النقدي 

وإعادة تدريبهم«.
ويقول سعادة الشيخ فيصل بن 

قاسم آل ثاني - رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 

لمجموعة شركات الفيصل 
القابضة-: »يكمن الحل لمشكلة 

عدم التطابق هذا في االرتقاء 
بالمعارف داخل المنطقة وجعل 

عدم التطابق محور اهتمام واضعي 
السياسات لتصحيح المسار عن 

طريق التطبيق الصحيح للمعرفة«.

برنامج الشيخ فيصل ذو الثمان نقاط 
لتدريب الموظف بشكل أفضل

التركيز على الخبرة ١ 
العملية باعتبارها 

جزءًا ال يتجزأ من المناهج 
الدراسية وليست مجرد 

متطلبات للتخرج 
والحصول على شهادة 

جامعية.

توفير فرص تدريب ٢ 
للموظفين 

المعينين حديثًا لدعم 
العمل التعاوني في 

المؤسسة.

اعتبار التطوير ٣ 
المهني حقا مكتسبًا 

للموظفين من خالل 
وضع خطة للتطوير 

المهني وتخصيص 
األموال الالزمة 

لتنفيذها.

تعريف الموظف ٤ 
المعين حديثًا على 
بقية الموظفين لخلق 

األلفة بينهم، والتركيز 
على تطوير عالقات جيدة 

بين الموظفين لجعل 
بيئة العمل أكثر متعة 

وجذابة وغير منّفرة.

االجتماع مع ٥ 
الموظفين المعينين 

الجدد لتعريفهم على 
أنظمة الشركة، 

وسياساتها، ورسالتها، 
ورؤيتها.

إعداد كتيب )دليل ٦ 
الموظف( يوضح 

حقوق الموظفين 

وواجباتهم وتوزيعه على 
الموظفين الجدد.

تعريف الموظفين ٧ 
بتوصيف مهامهم 
كي يكونوا على علم تام 

بالمهام والواجبات 
الموكلة إليهم.

تزويد جميع ٨ 
الموظفين بإمكانية 

الوصول إلى المعلومات 
التي تمكنهم من أداء 

واجباتهم.

االتصال باألجيال



نعمل سويًا.. 
كــي نـنـجــح مـعــًا! 

املجال�ض ال�شت�شارية مبناق�شة جميع الربامج 

املقرتحة حديثا واأية تغيريات مقرتحة للربامج 

القائمة مناق�شة م�شتفي�شة قبل اإر�شالها اإىل اإدارة 

اجلامعة للت�شديق عليها”.

وعلى �شعيد اآخر، ُطلب من جميع املبادرات يف 

جامعة قطر اعتماد برامج للتدريب العملي كلما كان 

ذلك ممكنا حيث حتدث عن ذلك فقال: “لدى العديد 

من الكليات يف جامعة قطر بالفعل برامج تدريبية 

تعترب جزءا اإلزاميا من مناهجها الدرا�شية. وناأمل اأن 

ت�شاهم م�شاركة طالبنا القدامى يف مثل هذه الربامج 

التدريبية العملية يف تعريفهم بتفا�شيل 

و�شيناريوهات العمل املختلفة املتعلقة 

بتخ�ش�شاتهم. ويبدو يل اأننا يف جامعة قطر 

ن�شتخدم تدابري معقولة جل�رض هذه الفجوة بني 

موؤهالت اخلريجني وتوقعات �شوق الوظائف. لكن 

مازال ينبغي على اأرباب العمل هنا يف قطر وبقية 

دول العامل اأن يتوقعوا اأن اخلريجني اجلدد �شوف 

يحتاجون للح�شول على تدريب اأويل عندما يبداأون 

بالتعرف على وظائفهم اجلديدة وامل�شوؤوليات 

املرتبطة بهذه الوظائف”.

تتمثل التحديات بالن�شبة لأي موظف جديد متخرج 

يف وقت قريب يف فهم امل�شوؤوليات وقراءة التوقعات 

يقول الدكتور الأن�شاري: “عادة ما يتطلب الأمر 

توفري تدريب جيد للخريجني اجلدد واإ�رضاف مبا�رض 

عليهم كي يتمكنوا من التعرف على وظائفهم 

اجلديدة وامل�شوؤوليات املرتبطة بهذه الوظائف 

فيحققوا بذلك توقعات رب العمل”. 

ومل�شاعدة املوظف يف حتقيق ذلك ينبغي على رب 

العمل اأن ي�شاعد املوظف على الن�شجام مع هذه البيئة 

اأمر ل بد منه  م�شيفا “لي�ض هناك خيار لأنه 

بالن�شبة جلميع اأرباب العمل. فالأرباب العمل بيئات 

عمل خمتلفة، ور�شالت وروؤى خمتلفة، وتوقعات 

خمتلفة. لذا لي�ض من املعقول اأن نتوقع اأن تخرج 

اجلامعات خريجني منا�شبني جلميع اأرباب العمل 

من اأول يوم يتم تعيينهم فيه. فما نعمل عليه هو 

اإعداد اخلريجني املوؤهلني امل�شلحني باملعارف 

واملهارات والقابلني للتدريب، ودور اأرباب العمل هو 

تدريبهم والإ�رضاف عليها لتلبية احتياجاتهم”. 

غالبًا ما حتتاج اجلامعات لتحقيق توازن بني 
اإعداد خريجني يتمتعون باملعرفة واملهارات 

الالزمة لتدريبهم على جمموعة متنوعة من 

الوظائف من جهة، واإعداد اخلريجني امللمني 

ب�شيناريوهات العمل يف مهنة معينة من ناحية 

اأخرى.

ويوؤكد الدكتور الأن�شاري اأن هذه امل�شاألة بالذات 

كانت يف �شلب املناق�شات التي اأجريت يف جامعة 

قطر خالل مرحلة الإ�شالح حيث مت اعتبار 

الت�شالت العامل الرئي�شي الذي من �شاأنه اأن ي�شاعد 

كاًل من الطالب واملوظفني يف حتديد احللول.

واأ�شاف: “لقد ات�شح لنا منذ البداية اأنه اإذا اأردنا 

تلبية احتياجات �شوق العمل فاإننا بحاجة اإىل 

احلفاظ على ات�شالت وثيقة مع ال�شناعة واإىل 

اإ�رضاك ال�شناعة يف عملية اتخاذ القرار عندما يتعلق 

الأمر برباجمنا الأكادميية واأية تغيريات ميكن اأن 

نحدثها يف هذه الربامج مع الأخذ بعني العتبار 

تلبية احتياجاتها”.

وقد قامت جامعة قطر اأي�شا بخطوات لت�شجيع 

هذه امل�شاركة ف�ُشكلت جلنة ا�شت�شارية ي�شارك فيها 

ممثلون عن القطاع ال�شناعي.

واأردف الدكتور الأن�شاري قائال: »كان املطلوب 

من جميع براجمنا ت�شكيل جمل�ض ا�شت�شاري ي�شم 

ال�شخ�شيات البارزة يف هذه ال�شناعة. ومن �شاأن 

ذلك ت�شهيل عملية التوا�شل. وقد قامت هذه 

يتحدث الدكتور عمر األنصاري، 
نائب رئيس الجامعة لشئون 
الطالب في جامعة قطر، إلى 

مجلة »كاريير« حول التحديات 
التي تواجه الجامعة في التعامل 

مع مسألة إيجاد المناهج التي 
من شأنها تخريج طالب ذوي 
معرفة تؤهلهم للدخول إلى 
سوق العمل بخطوات واثقة.

خالد عبد اهلل السليطين الدكتور عمر األنصاري

س : م� ه� الدور والروؤية التي ترغب م�ؤ�س�سة قطر 
يف النه��ض به� من خالل رع�ية معر�ض قطر املهني؟

 ج : حتر�ض املوؤ�ش�شة على حتويل قطر اإىل دولٍة منتجٍة 

للمعرفة باختيار بع�ض الأفكار املبتكرة اجلديدة ونقلها 

اإىل مرحلة الت�شويق بغية حتقيق هدف تنويع القت�شاد. 

ومن اأجل ذلك ُتنظم املوؤ�ش�شة بع�ض املحا�رضات وتعقد 

الربامج املتنوعة �شمن �شل�شلة من الربامج الرامية اإىل 

التنمية البشرية أوالً

حتقيق التطوير الذاتي. ومن بني الربامج والأن�شطة التي 

اأطلقتها املوؤ�ش�شة يف هذا املجال: مناظرات الدوحة، 

ومناظرات قطر، ولكم القرار، وقناة اجلزيرة لالأطفال. كما 

يقدم مركز التطوير الثقايف دوراً فعاًل من خالل التوعية 

باملوروث الرتاثي والثقايف لدولة قطر.

س : يتفق اخلرباء على وج�د فج�ة بني م�ست�ى 
خريجي اجل�مع�ت واملع�هد املتخ�س�سة وبني 

متطلب�ت �س�ق العمل وال�سن�عة ب�سكل ع�م، كيف 

ت�سهم م�ؤ�س�سة قطر يف �سِدّ هذه الفج�ة؟

ج : تعتمد موؤ�ش�شة قطر على اإ�شرتاتيجيات وبرامج مبتكرة 
ترّكز بالدرجة الأوىل على بناء القدرات، وتنمية 

ال�شخ�شية الفردية يف املدينة التعليمية. ويعتمد هذا 

النهج الفريد من التعليم على انتقاء جمموعٍة خمتارة من 

 براجمها ال�شاملة ملراحل عدة 
ّ
املوؤ�ش�شات املعروفة برقِي

ترتاوح بني �شنوات الطفولة املبكرة، والربامج اجلامعية، 

 الإبداع، وتعزيز 
ّ

والدرا�شات العليا. ويرعى هذا النهج ح�َض

حب الطالع العلمي، ونقل املعلومات، واكت�شاب 

املهارات احلياتية بحيث يوا�شل اأع�شاء املجتمع �شعيهم 

للتعُلّم با�شتمرار.

س : من وجهة نظركم، كيف انعك�ض التطُ�ّر يف 
القط�ع التعليمي - ومنه� افتت�ح عدد من اجل�مع�ت 

واملع�هد املتخ�س�سة االأجنبية يف قطر - على 

م�ست�ى تطُ�ّر الك�ادر الب�رشية يف البالد ب�سكل ع�م؟

ج : اإن النه�شة التعليمية التي تبنتها �شاحبة ال�شمو 
ال�شيخة/ موزة بنت نا�رض امل�شند، رئي�ض جمل�ض اإدارة 

موؤ�ش�شة قطر، هي نقلة وثورة يف قطاع التعليم وخا�شة 

بعد افتتاح اأفرع العديد من اجلامعات التي �شاهمت يف 

اإثراء �شوق العمل مبجموعة متنوعة من اخلريجني 

املتخ�ش�شني يف جمالت وميادين خمتلفة. وتعترب هذه 

الثورة تطوراً اإ�شرتاتيجيًا كبرياً. 

للمعلومات، تف�شلوا بزيارة جناح موؤ�ش�شة قطر يف 

معر�ض قطر املهني 2011 وتف�شلوا بزيارة

www.qf.org.qa 

السيد خالد عبد اهلل السليطين، المدير التنفيذي 
للعمليات بمؤسسة قطر، يتحدث عن دور مؤسسة 
قطر في منح الشباب القطري الفرصة لبدء حياتهم 

بخطوات صحيحة.

Xإن النهضة التعليمية  
Xالتي تبنتها صاحبة  
Xالسمو الشيخة/ موزة بنت  
Xناصر المسند، رئيس  
Xمجلس إدارة مؤسسة قطر  
Xهي نقلة وثورة في  
Xقطاع التعليم وخاصة  
Xبعد افتتاح أفرع العديد  
Xمن الجامعات التي  
Xساهمت في إثراء سوق  
Xالعمل بمجموعة متنوعةمن  
Xالخريجين المتخصصين في  
X.مجاالت وميادين مختلفة  
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إنري ريكترالدكتور إبراهيم اإلبراهيم

س: مل� ك�ن مفه�م ›املع�ر�ض املهنية‹ حديث� ن�سبيً� على 
املنطقة العربية ع�مة ومنطقة اخلليج خ��سة، كيف ترى اأن 

اإك�س�ن م�بيل ق�درة على االإ�سه�م الف�عل يف تعزيز هذا املفه�م، 

ومل�ذا اخت�رت ال�رشكة التع�ون مع معر�ض قطر املهني؟

 )EMQI( ج:  يوفر معر�ض قطر املهني ل�رضكة اإك�شون موبيل قطر
فر�شة التقاء العديد من الباحثني عن وظائف يف املجتمع. 

فاملعر�ض اإ�شافة اإىل كونه م�شدراً متميزاً للتطوير املهني 

وللتوظيف، يوفر امل�شاحة لإك�شون موبيل للعمل على تثقيف 

اجلمهور وتوعيته باأهمية قطاع الطاقة يف دولة قطر وعن 

الفر�ض املهنية الوا�شعة املتاحة يف هذا القطاع. 

وتعمل اإك�شون موبيل على تعزيز القيمة التي يقدمها معر�ض 

قطر املهني من خالل ا�شتعدادها للم�شاركة مبواد تعليمية مميزة، 

وتوفري ممثلني لها من ذوي اخلربات الطويلة يف املعر�ض 

للتحدث مع اجلمهور. كما ت�شاعد اإك�شون موبيل اأي�شا على حتقيق 

القيمة ملعر�ض قطر املهني من خالل املتابعة مع الباحثني عن 

عمل حيث نرى مهاراتهم متوافقة مع فر�ض العمل املتاحة لدينا. 

س: كيف يت�سح دور وروؤية اإك�س�ن م�بيل من امل�س�ركة يف 
معر�ض قطر املهني؟

ج: توؤمن اإك�شون موبيل باأن التعليم والتدريب وتطوير املواطن 
القطري هي من اأولويات ال�رضكة، ومعر�ض قطر املهني ي�شمح 

لل�رضكة باللتقاء بالطالب واخلريجني الذين �شيخرج من بينهم 

الكوادر الب�رضية امل�شتقبلية لل�رضكة، الأمر الذي ي�شمح لنا 

بامل�شاركة يف رفع م�شتوى وعي هوؤلء الزوار بالفر�ض املهنية 

املتاحة يف قطاع النفط والغاز الذي نعرفه جيداً.

فقد تطّور معر�ض قطر املهني ب�شكل كبري خالل ال�شنوات 

املا�شية، وازداد عدد امل�شاركني فيه، ما يدل على زيادة م�شتوى 

الوعي باأهميته ودوره، فاأ�شبحنا نلم�ض منواً غري م�شبوق يف 

معدلت م�شاركة الطالب واأولياء الأمور، وهي جل �شعادة اإك�شون 

موبيل اأن ت�شارك يف مثل هذا احلدث الناجح الذي يتم تنظيمه 

واإدارته على م�شتوى رفيع.

س: م� االأن�سطة التي تقّدمه� اإك�س�ن م�بيل اإىل ال�سب�ب القطري 
يف اإط�ر م�س�همته� يف زي�دة م�ست�ى ال�عي بينهم ب�أهمية 

واأ�س�ليب تنمية الذات وتعزيز القدرات املهنية لديهم؟

ج:  تن�شط اإك�شون موبيل ن�شاطًا ملحوظًا على م�شتوى املجتمع 
القطري ككل وعلى م�شتوى احلرم اجلامعي اأي�شًا من خالل عدة 

برامج متخ�ش�شة. نذكر منها على �شبيل املثال، جهود جلنة 

اإك�شون موبيل للتن�شيق اجلامعي الرامية اإىل اإقامة عالقات وثيقة 

مع اجلامعات الرئي�شية يف الدوحة، فمن خالل هذه العالقات 

التي اأ�شبحت تربط ال�رضكة بهيئات التدري�ض والطالب، اأ�شبحت 

ال�رضكة متار�ض دوراً اأكرب يف رفع وعي ال�شباب بالفر�ض املهنية 

املتاحة لهم والتي �شوف توفرها اجتاهات وديناميات �شوق 

الطاقة يف الأعوام املقبلة.

كما نقوم بتوفري املنح الدرا�شية واجلوائز وتقدمي امل�شورة 

والتحكيم يف م�شابقات البحوث الفنية. 

كما تقوم ال�رضكة بعدة اأن�شطة توظيفية داخل احلرم اجلامعي 

وتقدمي العرو�ض للعديد من الطالب.

 )GASNA( وتفخر اإك�شون موبيل برعاية م�شابقة غازنا

التابعة جلامعة قطر، والتي تهدف اإىل تثقيف الطالب من جميع 

الأعمار ب�شناعة الطاقة.

س: م�ذا عن املنح الدرا�سية وفر�ض الت�أهيل املهني والت�ظيف 
التي ت�فره� ال�رشكة لل�سب�ب القطريني ح�ليً�؟

ج: كجزء من التزام ال�رضكة بامل�شوؤولية الجتماعية ودعمها 
املتوا�شل لروؤية قطر الوطنية 2030، توّفر اإك�شون موبيل فر�شًا 

متميزة للتدريب الداخلي والرعاية لطالب اجلامعة. 

فنحن نقدم املنح الدرا�شية التي ت�شاعد الطالب على دفع 

نفقات الدرا�شة، عالوة على تقدمي منحة مالية لنفقاتهم 

ال�شخ�شية ال�شهرية، كما مننح الطالب فر�شة التدرب والعمل يف 

مكاتب اإك�شون موبيل خالل ف�شل ال�شيف للح�شول على خربة 

قّيمة عن �شناعة الطاقة وجمالتها.

وي�شتمر التدريب الداخلي عادة ملدة �شهر واحد مع اإمكانية 

التمديد، ويف بع�ض احلالت ميتد التدريب ال�شيفي لي�شمل منحة 

درا�شية. 

ويعد التدريب الداخلي منفعة متبادلة بني �رضكتنا والطالب، 

فال�رضكة ت�شتفيد من العقول املبتكرة للمتدربني ومتنح الواعدين 

منهم فر�شة للعمل يف امل�شتقبل، اأما الطالب فيح�شلون على 

خربة مبا�رضة يف مواقع العمل داخل بيئة مهنية عالية الحرتاف. 

وعالوة على ذلك، يح�رض الطالب حلقات درا�شية تعليمية، 

كان اآخرها ور�شة عمل حول التطوير املهني نظمتها ال�رضكة، 

وهي عبارة عن ور�شة تهدف اإىل توعية الطالب بالتخطيط 

املهني وتزويدهم باملهارات التي يحتاجونها للم�شي قدمًا يف 

حياتهم املهنية. 

وي�شتطيع الطالب من خالل مثل هذه الور�ض والفعاليات 

املتخ�ش�شة اأن يجربوا عن كثب مدى توافق قطاع الطاقة مع 

طموحاتهم، فقد مت تنظيم زيارات لطالب ور�شة التخطيط املهني 

اإىل مدينة راأ�ض لفان ال�شناعية.

كما اأن هذه التدريبات الداخلية ت�شاعد الطالب يف امل�شاركة 

مب�شاريع جمدية ومعرفة املزيد عن قطاع الطاقة- ذلك القطاع 

الذي ميثل قيمة اإ�شرتاتيجية كبرية لدولة قطر.

اأود اأي�شا اأن اأ�شيف اأنه يف الآونة الأخرية، اأن�شاأت اإك�شون 

موبيل برنامج علماء ال�رضق الأو�شط و�شمال اأفريقيا للم�شاعدة 

على تطوير اجليل القادم من القادة العلميني يف املنطقة.

ويتيح هذا الربنامج خلريجي اجلامعات فر�شة ا�شتثنائية 

للح�شول على درجة املاج�شتري يف علوم الأر�ض اأو الهند�شة يف 

اإحدى اجلامعات الأمريكية، ف�شاًل عن فر�شة للتدرب مع �رضكة 

اإك�شون موبيل. 

ويعترب برنامج املنح الدرا�شية يف ال�رضق الأو�شط فر�شة 

ا�شتثنائية للطالب املوهوبني لتعزيز قدراتهم وامل�شاهمة يف 

بناء امل�شتقبل عرب جعلهم جزءاً من اجليل املقبل من القادة 

العلمية.

وميكن معرفة املزيد عن هذه املنحة من موقعنا على 

www.iie.org/exxonmobilscholars  الإنرتنت

س: اأين ترى الفر�ض التي تنتظر ال�سب�ب القطري يف قط�ع 
الط�قة ب�سكل ع�م، ويف خمتلف املج�الت التي تن�سط فيه� 

�رشكتم ب�سكل خ��ض؟

ج:  جتمع �رضكة اإك�شون موبيل يف اأن�شطتها اليومية بني القوى 
العاملة متنوعة املجالت والكفاءات واخلربات وبني املوهبة، ما 

ي�شاعدها يف الت�شدي لأ�شعب حتديات الطاقة يف العامل. 

واجلميع يعلم اأن تزايد الطلب على الطاقة ق�شية عاملية- 

فذلك يوؤثر على اجلميع يف كل مكان على هذا الكوكب، لذلك فاإن 

اإك�شون موبيل توفر جلميع موظفيها املوارد والفر�ض التي 

يحتاجونها لإحداث تاأثري يف عامل الطاقة.

 وحاليًا يقوم فريق من املهند�شني والعلماء ورجال الأعمال 

بابتكار تقنيات جديدة من �شاأنها ك�شف اأ�رضار نظم الطاقة يف 

امل�شتقبل. معًا، نحن نعرث على الإجابات التي �شوف حتّول اأحالم 

اأجيال امل�شتقبل اإىل حقيقة.

اإن �رضكة اإك�شون موبيل مكان ديناميكي ورائع للعمل حيث 

نقوم با�شتقطاب الأ�شخا�ض ال�شتثنائيني، ونعمل على ت�شجيعهم 

على التفكري ب�شكل م�شتقل واملبادرة والبتكار. ويف اأي مكان 

نعمل فيه نقوم بجذب وتطوير والحتفاظ بالأ�شخا�ض على 

اأف�شل وجه ممكن والأخ�ض يف دولة قطًر. �شت�شتمر �رضاكات 

اإك�شون موبيل املتعددة مع قطر للبرتول يف لعب دور رئي�شي يف 

حتويل قطر اإىل اأكرب مورد موثوق للغاز الطبيعي امل�شال يف 

العامل. اإن اأكرب التحديات جتذب الأف�شل، اإذا كنتم على ا�شتعداد 

لتلبية النداء، اأدعوكم لتقدمي طلباتكم اإىل اإك�شون موبيل!

س: براأيك، كيف ن�ستطيع الت�افق بني م� تقدمه امل�ؤ�س�س�ت 
االأك�دميية للطالب وبني م� يتطلبه القط�ع ال�سن�عي؟

ج:  التعليم والتدريب هما املفتاح لبناء م�شتقبل مزدهر، فتطوير 
التعليم هو واحد من اأف�شل ال�شتثمارات يف العامل، اأعِط النا�ض 

احلّق يف التعليم، وبالتايل ل تعمل على تطوير الأفراد فح�شب، بل 

ت�شاهم يف بناء جمتمعات اأكرث ازدهاراً وتعّزز القدرات الفكرية 

الالزمة ملواجهة التحديات التي قد تواجه املجتمع يف امل�شتقبل.

التعليم ل ينتهي يف الف�شل الدرا�شي، فهو ي�شمل تبادل 

املعارف واملمار�شات واملهارات مع العّمال املحليني وال�رضكات 

مبا يتيح التح�شن والنجاح اأي�شًا. تقوم اإك�شون موبيل بذلك كجزء 

من اإ�شرتاتيجية متعمدة لدعم التقدم القت�شادي امل�شتدام يف 

البلدان التي نعي�ض ونعمل فيها. هذا اجلهد، املعروف با�شم 

»املحتوى الوطني«، يت�شمن اأي�شًا التعامل مع املوردين 

املحليني، وال�شتثمارات املجتمعية الأخرى.

نحن يف اإك�شون موبيل نوؤمن باأن تعزيز موارد الطاقة تعني 

اأكرث بكثري من جمّرد اإنتاج الطاقة، فهي اأي�شًا تعني تطوير 

القدرات الب�رضية وتوفري منافع م�شتدامة وطويلة الأمد 

للمجتمعات املحلية. ل منفعة تدوم اأكرث من التعليم الذي ي�شّكل 

نقطة عبور للنا�ض يف اأنحاء العامل.

بناء القيمة المهنية لشباب قطر
في هذا العدد، يتحدث إرني ريكتر، المدير اإلقليمي للموارد البشرية 

بشركة إكسون موبيل، إلى مجلة »كاريير« عن جهود الشركة في مجاالت 
تعزيز القوى العاملة الوطنية وتطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص 

التأهيل المهني المتميزة.
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ما تحتاجه الدولة من المواطن ..
رؤية قطر الوطنية والمستقبل   

»مهما كان القطاع أو المهنة التي يعمل بها اإلنسان، فإن تأديته لعمله 
بفاعلية وعلى نحو منتج، سيكون له أثر إيجابي على نفسه«. 

ومن دواعي قلقنا ال�شديد اأن ن�شبة القطريني يف القوى 

العاملة يف انخفا�ض م�شتمر غري اأنه من الأخبار امل�شجعة 

اأن م�شاركة املراأة اآخذة يف الرتفاع، وناأمل اأن ن�شتفيد 

من ذلك حيث �شنعمل على تهيئة بيئة متما�شكة ومتكاملة 

تاأخذ بعني العتبار حقوقهن، وتعالج التحديات العائلية 

واملجتمعية التي يواجهنها، وتعمل على ت�شجيعهن على 

امل�شاركة. ول ريب اأن هذا البلد ي�شري يف منحى اقت�شادي 

ل يحتاج اإىل عمالة كثرية. لذا فاإننا �شوف نهتم بامل�شار 

التقني الذي يرتكز على املهارات ويحتاج اإىل ا�شتثمار 

مكثف لراأ�ض املال.

تحديات أمام معرض قطر المهني
لقد �رضعت قطر بالفعل يف حت�شني نظام التعليم لكننا 

مازلنا نحتاج اإىل القيام باملزيد من اخلطوات. فالتدريب 

عامل مهم ولكن م�شوؤوليته يجب اأن تكون م�شرتكة بني 

املوؤ�ش�شات التعليمية ووزارة العمل مع مدخالت من جميع 

القطاعات. فاإن مل نقم بذلك ب�شكل �شحيح فاإن ذلك �شوف 

يعيق عملية التنمية برمتها.

ويحتاج معر�ض قطر املهني لتوفري الحتياجات على 

خمتلف امل�شتويات، اإذ يجب اأول اأن يكون تعليميا نبنّي 

فيه ما هي فر�ض العمل املتاحة، وما امل�شارات الوظيفية 

التي ميكن الختيار من بينها، وما املزايا التي ميكن 

احل�شول عليها.

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن اأرباب العمل املحتملني اأي�شا هم 

يف حاجة لال�شتفادة من هذا املنتدى لطرح احتياجاتهم 

وتوقعاتهم، الأمر الذي �شوف ي�شاعد كال من املوؤ�ش�شات 

التعليمية واملر�شحني القطريني.

توقعات المستقبل؟ 
يوجد يف الوقت احلا�رض لدى النا�ض ت�شور خاطئ عن 

التقطري. فالتقطري لي�ض ا�شتبدال املقيمني بالقطريني لأن 

هذا لي�ض ممكنا كما اأنه ل ميكن اأن يحدث على املدى 

الطويل.

فما نحن بحاجة للو�شول اإليه هو جذور امل�شكلة وهي: 

ملاذا ل يتم توظيف القطريني يف جمالت معينة. فعلى 

�شبيل املثال من الأرخ�ض للقطاع اخلا�ض اأن يقوم 

با�شترياد اليد العاملة لأن التكلفة الرئي�شية لتوظيف اليد 

العاملة الأجنبية تقع على كاهل احلكومة، وهذا ما يجعل 

توزيع الكلفة بني القطاعني العام واخلا�ض غري متوازن.

واإذا ما جعلنا رب العمل يتحمل تاأمينا اإلزاميا، 

وفر�شنا احلد الأدنى لأجور العمال، ووفرنا للقطريني 

اأف�شل تدريب ممكن، فاإن عملية التقطري �شت�شبح عملية 

طبيعية ولي�شت اإلزامية اأو مرتبطة بتحقيق اأرقام معينة.

لدى روؤية قطر الوطنية ت�شور م�رضق للم�شتقبل 

الجتماعي والقت�شادي والبيئي. وهذا امل�شتقبل ل ميكن 

اأن يبنيه اإل القطريون اأنف�شهم. لذا نحن بحاجة اإىل 

روؤيتهم وهم يعملون كمحامني ورجال اأعمال وم�شوقني... 

وي�شاركون يف جميع املهن.

لنتذكر اأنه ل ميكن قيا�ض القيمة احلقيقية لالإن�شان 

باملال واإمنا هي تقا�ض مبا يخلفه وراءه.

خص الدكتور اإبراهيم الإبراهيم، الأمني العام 
لالأمانة العامة للتخطيط التنموي، جملة »كاريري« بهذا 

احلديث املتميز عن التحديات التي تواجه قطر واأبناءها 

يف ظل �شعي البالد اإىل التحول اإىل جمتمع املعرفة 

وتعزيز مهارات اأبناء الوطن ل�شد فجوة العمالة يف البالد.

يتمثل التحدي القت�شادي والب�رضي الأكرب اأمام دولة 

قطر ومواطنيها يف اأن ي�شبح املواطن اأكرث ن�شاطا يف 

�شوق العمل. فالآباء بحاجة اإىل غر�ض قيمة »العمل« يف 

اأطفالهم، واملوظفون بحاجة اإىل اأن يفهموا اأن هناك قيمة 

لإنتاجيتهم ل ميكن قيا�شها باملال، واأن خلدمة املجتمع 

والأ�رضة والدولة قيمة عظيمة ل تقدر بثمن. وعلينا اأن 

نتذكر اأن عددا من كبار العباقرة واملبدعني من فنانني 

وخمرتعني كانوا يعملون مقابل القليل من املال ويف 

بع�ض الأحيان كانوا يوؤدون اأعمالهم دون مقابل، لكن  

اإ�شهامهم للب�رضية ل يقدر بثمن.

فمهما كان القطاع اأو املهنة التي يعمل بها الإن�شان، 

فاإن تاأديته لعمله بفاعلية وعلى نحو منتج، �شيكون له 

اأثر اإيجابي على نف�شه. وتعد التنمية الب�رضية اإحدى ركائز 

روؤية قطر الوطنية 2030، وت�شمل امل�شاركة يف �شوق 

العمل. والروؤية الوطنية ترى احلاجة اإىل �شمان تعليم 

جيد ي�شاعد النا�ض يف تنمية مهاراتهم، وغر�ض القدرة 

على التفكري النقدي والتحليلي يف نفو�شهم، وت�شجيع روح 

الإبداع والبتكار لديهم. و�شوف ي�شمن وجود هذه 

ال�شمات لدى القطريني زيادة امل�شاركة القطرية يف القوى 

العاملة.

جذب واستبقاء المواطنين 
هناك حتد يف الوقت احلا�رض يواجه البلد األ وهو اأن 

املوظفني عندما يبلغون من العمر 40-50 عاما، وهي 

الفرتة الأكرث اإنتاجية من حياتهم، يرتكون العمل، مما 

ي�شبب خ�شارة للكوادر املوؤهلة واملدربة على اأعلى 

م�شتوى.  بالن�شبة ملو�شوع البطالة فاإنه يجدر الإ�شارة 

اإىل اأنه ل توجد لدينا بطالة و اإمنا توجد لدينا م�شكلة 

الرغبة يف العمل . اأما بالن�شبة لل�شباب، فاإن التحدي 

يكمن يف اغتنام الفر�ض احلالية. واأما التقطري فاإنه لي�ض 

م�شاألة عدد و اإمنا م�شاألة امل�شاركة الفعالة ولذلك يجب 

توفري التعليم والتدريب املنا�شبني واحلوافز حتى يتمكن 

ال�شباب القطري من حتقيق امل�شاركة الفعالة. لذا فاإن 

الأمانة العامة للتخطيط التنموي تدر�ض كل هذه العوامل 

بعمق كبري وبطريقة علمية كي تقرتح ال�شيا�شات املالئمة 

ملعاجلة امل�شكالت القائمة.
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المنظمون
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تـطـويــر 
مفهوم التعليم

مؤسسة قطر أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية؛ فهي في ذاتها 
فرصة للتنمية البشرية.

تأسست موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 
املجتمع عام 1995 كموؤ�ش�شة خا�شة غري ربحية 

مببادرة كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 

خليفة اآل ثاين - اأمري دولة قطر - وتتوىل �شاحبة 

ال�شمو ال�شيخة موزة بنت نا�رض امل�شند رئا�شة جمل�ض 

اإدارتها وت�شطلع بدور مميز يف توفري فر�ض العمل 

والتعليم لل�شباب القطري. 

تقّدم املوؤ�ش�شة اأ�شكاًل متنوعة وهائلة من فر�ض 

التعليم الإ�شافية التي توّفرها �شبع من اأرقى اجلامعات، 

وعرب العديد من �رضكاء التعليم املتواجدين باملدينة 

التعليمية داخل املوؤ�ش�شة. كما تقدم املوؤ�ش�شة عدًدا 

�شة للراغبني يف 
ّ

هائاًل من الربامج التدريبية املتخ�ش

العثور على وظيفة، �شواء كانت هذه الوظيفة اأكادميية 

اأو يف املجال العلمي اأو البحثي اأو الإداري اأو يف جمال 

العمل الجتماعي؛ على �شبيل املثال ل احل�رض.

ما هي مميزات العمل في 
مؤسسة قطر؟

n توّفر اأ�ش�ض منظمة للتنمية الب�رضية.

ع �شخم يف امل�شارات الوظيفية التي يعّد الكثري 
ّ
n  تنو

منها م�شتجدا على دولة قطر.

n  بيئة عمل متطورة ومناخ عمل مفعم بالن�شاط واالبتكار.

n حتديات وفر�ض جديدة كل يوم.

n  خطط للتطوير والتنمية الب�رضية واإدارة الأداء وبرامج 

التنمية الإدارية الرئي�شية وبرامج التنمية الرائدة.

ما هي فرص العمل المتاحة في 
مؤسسة قطر؟ 

برنامج التنمية الوطنية 
تقدم موؤ�ش�شة قطر فر�ض تدريب خلريجي املدار�ض 

الثانوية واجلامعات من اأجل م�شاعدتهم يف احل�شول 

على وظائف دائمة باملوؤ�ش�شة. وت�شع املوؤ�ش�شة خططًا 

خا�شة للتنمية الب�رضية لتنا�شب كل متقدم جتد فيه 

مهارات وطاقات واعدة.

المنح الدراسية
ا درا�شية للموظفني القطريني 

ً
تقدم موؤ�ش�شة قطر منح

�ٍض ما 
ّ

الراغبني يف موا�شلة درا�شاتهم العليا يف تخ�ش

- �شواء يف دولة قطر اأو خارجها - بهدف تنمية 

املهارات التي حتتاجها املوؤ�ش�شة على املدى البعيد. 

ا درا�شية 
ً
وقد قدمت موؤ�ش�شة قطر بالفعل منح

ملتدربني يدر�شون يف دولة قطر ويف اململكة املتحدة 

والوليات املتحدة.

التدريب قصير األمد
ي�شتهدف هذا الربنامج الطالب يف مرحلة ما قبل 

ج، حيث مينحهم فر�شة لفهم طبيعة املهن التي 
ّ
التخر

يرغبون يف العمل بها م�شتقباًل، وا�شتك�شاف جمالت 

ا. ي�شتطيع اأي طالٍب العمل بنظام  عمل جديدة اأي�شً

ن�شف دوام يف اإطار م�شاعدة موظفي موؤ�ش�شة قطر يف 

القيام مبهامهم.

كيف يمكنني االلتحاق بهذه 
البرامج؟ 

لطلب اللتحاق بهذه الربامج، يرجى الت�شجيل عرب عرب 

املوقع الإلكرتوين اخلا�ض بنا: www.qf.org.qa كما 

ميكنك الت�شال بفريق برنامج التنمية الوطنية على 

.national@qf.org.qa :الربيد الإلكرتوين



تشجيع الطالب على 
اكتساب الخبرات 

وتحسين مهاراتهم

برنامج توظيف الطلبة 
بلغ عدد امل�شتفيدين من برنامج توظيف الطالب التابع 
ملوؤ�ش�شة قطر حتى الآن 160 من طالب املدينة التعليمية 

الذين �شاركوا ب�شاعات عمل ت�شل اإىل 6.916 �شاعة دعًما 

لالأق�شام الأكادميية والإدارية املختلفة يف املوؤ�ش�شة.

وتزامن ذلك مع احلاجة امللحة يف �شوق العمل 

املحلية لعمالة وطنية ماهرة. ويف حني كان معظم 

ج يف املا�شي يفتقرون اإىل اخلربة 
ّ
حديثي التخر

ال�رضورية التي متكنهم من اللتحاق ب�شوق العمل 

املحلية دون احل�شول على مزيد من التدريبات املهمة، 

جاء هذا الربنامج بهدف ت�شجيع الطالب يف مرحلة 

مبكرة على اكت�شاب القدرات واملهارات التي تتطلبها 

موؤ�ش�شة قطر، وكذلك اأ�شحاب ال�رضكات يف القطاعات 

القت�شادية الأخرى. 

ُيتاح هذا الربنامج اأمام اأِيّ من الدار�شني يف اجلامعات 

داخل احلرم اجلامعي للمدينة التعليمية مبوؤ�ش�شة قطر، 

حيث يوفر لهم فرتات ت�شل اإىل 20 �شاعة اأ�شبوعًيا للعمل 

كم�شاعدين يف املعامل، اأو م�شاعدين اإداريني. كما ي�شتفيد 

الطلبة املتفوقون بح�شولهم على فر�شة للعمل 

كم�شاعدين لأ�شاتذة اجلامعة.

ما فائدة هذا البرنامج بالنسبة لي؟
اإن الن�شمام لهذا الربنامج له فائدتان: الأوىل، اأنه 

يجعلك على دراية بكيفية التقدم لأي وظيفة. فبالدخول 

يف حلقة اختيار اأحد الوظائف التي تن�شدها، وملء 

ا�شتمارات التقدم، ثم خو�ض املقابلة ال�شخ�شية لهذه 

الوظيفة، �شتح�شل على فكرة وافية عن املهارات التي 

تفتقر اإليها ويتعني عليك اكت�شابها.

اأما الفائدة الثانية فهي الوظيفة يف حِدّ ذاتها، ففي 

حالة قبولك �شوف تكت�شب خربة مبا�رضة يف �شوق العمل 

فيما يتعلق بتعاملك مع جميع اأفراد فريق العمل، ومع 

املوظفني الأكرث خربة، واأي�شًا فيما يتعلق بدقة املواعيد 

الالزمة للعمل.

مؤسسة قطرمؤسسة قطر
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واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر

عقلية االبتكار واإلبداع..
طريقك إلى المستقبل

دعم رجال األعمال والمبدعين الشباب

واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر

تخطو قطر خطوات حثيثة نحو حتقيق حلمها باأن 
ت�شبح واحدة من الدول الرائدة يف ت�شجيع امل�رضوعات 

الإبداعية القائمة على الإبداع التكنولوجي واملعريف. 

وقد اأ�شبحت واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر 

واحدة من املوؤ�ش�شات احلا�شنة لهذا احللم الكبري بعدة 

جهود اأطلقتها موؤخرا منها برنامج »البتكار املوؤ�ش�شي 

وبناء امل�شاريع الإبداعية«.

فاإن كنت من اأ�شحاب العقليات الرائدة يف جمال 

اإقامة امل�شاريع وت�شتطيع بناء القيمة ملجتمعك يف قطر، 

الآن هو الوقت الأمثل كي تبداأ يف تنفيذ اأفكارك 

وابتكاراتك يف بلدك قطر، التي تويل اهتماما كبريا لبناء 

اقت�شاد املعرفة الذي ي�شكن الإبداع يف القلب منه.

تنظم واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر بالتعاون 

مع جامعة كارنيجي ميلون يف قطر برناجما عامليا 

حتت عنوان »برنامج �شهادة الإدارة التنفيذية 

 Corporate Innovation and( »للم�شاريع

Entrepreneurship Programme( بهدف تاأهيل 
اجليل القادم  من املبدعني واأ�شحاب امل�شاريع القادرين 

على النتقال باحللم القطري اإىل اآفاق غري م�شبوقة.

ويعترب برنامج »برنامج �شهادة الإدارة التنفيذية 

للم�شاريع« الذي يتم تدري�شه لل�شباب املبدع يف قطر على 

مدار ت�شعة اأ�شهر يف واحة العلوم وكلية كارنيجي ميلون، 

هو اأحد برامج التطوير التفاعلية الهادفة اإىل حتقيق هدف 

قطر يف و�شع حجر الأ�شا�ض لتنمية ب�رضية واقت�شادية 

واجتماعية م�شتدامة. كما ياأتي الربنامج يف �شميم جهود 

واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر التي تعد احلا�شنة 

الأكرث متيزا لروؤية قطر الوطنية 2030.

وتوفر واحة العلوم منحا درا�شية جمانية لدرا�شة 

الربنامج لل�شباب القطري الذي يتقدم باأفكار اإبداعية 

تخدم روؤية البالد.

أهمية اإلبداع
تلعب روح املبادرة واإقامة امل�شاريع دورا حيويا يف 

تنمية جميع بلدان العامل، حيث اإن رفاه البلدان اأ�شبح 

مرهونا باإبداع اأبنائها وقدرتهم على ا�شتيعاب املتغريات 

وترجمة اأحالمهم اإىل جناحات. والإبداع يف �شياغة 
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احتضان اإلبداع 
والرؤية الوطنية

"برنامج شهادة اإلدارة التنفيذية للمشاريع" التابع لواحة 
العلوم والتكنولوجيا في قطر التابع لواحة قطر للعلوم 

ليس مجرد برنامج تعليمي. إنما يعد أحد منصات التطوير 
التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية واالقتصادية 

واالجتماعية في قطر والمنطقة، كونه يأتي في سياق 
جهود واحة العلوم لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا اإلطار، يساهم البرنامج في التعجيل بتنفيذ 
مهمة بناء مجتمع المعرفة المستدام. وقد حددت رؤية 

قطر الوطنية أن اإلبداع وإنشاء المشاريع واالبتكار ونمو 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قضايا تمثل حجر 

زاوية في طموحاتها التنموية على المستويين البشري 
واالقتصادي. 

وتهدف واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر من خالل 
»برنامج شهادة اإلدارة التنفيذية للمشاريع« وغيره من 

الجهود اإلستراتيجية إلى سد الفجوة بين البحث 
والتطبيق من أجل تفعيل حركة البحث والتطوير..

كوادر طموحة
تم تصميم برنامج »برنامج شهادة اإلدارة التنفيذية 

للمشاريع« لدمج الكوادر المهنية الطموحة والذكية مع 
نتائج أبحاث الجامعات الرائدة في قطر وخارجها، وتحويل 
األفكار الخالقة إلى مشاريع قابلة لالستمرار في األسواق. 

ومن خالل اختيار النتائج البحثية التي تركز على 
مواجهة التحديات اإلستراتيجية لدولة قطر )كالطاقة 

والبيئة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت(، يكفل البرنامج تحقيق التنمية االجتماعية 
في قطر والتنويع االقتصادي وبناء طاقات بشرية أكثر 

قدرة على االبتكار واإلبداع.
وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج االبتكار ال يقتصر على 

تعليم أسس إنشاء المشروعات التكنولوجية، لكنه 
يعمل على إشراك الدارسين في تجارب حقيقية تسهم 

في صقل مهاراتهم العملية في مجال التنمية واالبتكار.

حاضنة للتكنولوجيا
يضم برنامج االبتكار في صميمه دور حاضنات األعمال 

التكنولوجية التي تديرها واحة العلوم حيث تتعاون 
الكوادر المختلفة من طلبة البرنامج والمهنيين 

والخبراء العلميين داخل الواحة وأساتذة إدارة األعمال 
من أجل تحديد اإلمكانيات التقنية والتجارية لمقترحات 

التقنيات المختارة.
ويمزج برنامج االبتكار بين عناصر التعليم والدعم 

المهني المرتبطة بتقييم التكنولوجيا وتقييم السوق 
والملكية الفكرية وتطوير المشاريع ونماذج األعمال 

التجارية إلى جانب التمويل وذلك من أجل اإلسراع بآلية 
خلق المهارات واألدوات المشاريعية ذات المستوى 

العالمي كما يستهدف البرنامج إلى جانب بناء 
االبتكارات والمشاريع التكنولوجية إتاحة الفرصة 
للشركات القائمة حاليا إلرسال المشاركين في 

البرنامج للعمل بالمشاريع االبتكارية الداخلية الخاصة 
بهم تحت إشراف وتوجيه الخبراء مع التركيز على 

تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.

Xولما كانت منطقة الشرق األوسط  
Xمسرحا لعدد كبير من اإلنجازات العلمية 
Xالتي خرجت على العالم فغيرت وجه 
X.التاريخ على مدار قرون مضت 

واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر   واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر

الأفكار وبناء املوؤ�ش�شات الإبداعية عليها ل يتقيد بحجم 

الفكرة. بنجالدي�ض مثال ا�شتفادت من اآلية القرو�ض 

متناهية ال�شغر يف حت�شني الأو�شاع القت�شادية 

ل�رضيحة كبرية من �شكانها، ووادي ال�شليكون قام على 

التكنولوجيا الفائقة وامل�شاريع القائمة على روؤو�ض 

الأموال ال�شخمة، واقت�شاد البالد الغنية بالطاقة مثل 

قطر ي�شتطيع اأن ينه�ض على تنويع اأ�شا�شه معرفة 

املواطنني باأحدث التقنيات وقدرتهم على حتويل الأفكار 

اإىل اإبداعات فاعلة اقت�شاديا. 

ويف العقود الأخرية اأتاحت املعلومات وتكنولوجيا 

الت�شالت الفر�شة اأمام ال�رضكات ال�شناعية التقليدية 

لت�شبح اأكرث اإنتاجية من خالل تعيني عدد اأقل من 

املوظفني، ما اأدى اإىل حتقيق معدلت كفاءة اإنتاجية 

اأعلى وعلى اجلانب الآخر ت�رضيحات جماعية للعاملني.

لكن هذه التكنولوجيات امل�شتجدة والقوى العاملية 

اجلديدة فتحت املجال وا�شعا اأمام الأعمال التجارية، 

فاأ�شبحت ال�رضكات الأ�شغر حجما قادرة على الرتقاء 

مب�شتواها املعريف من خالل اللتزام بروح املبادرة 

والإبداع، واأ�شبح بالتايل حتقيق الرثوة ممكنا من خالل 

ت�شخري املعرفة والفنون والقيم والهوية الوطنية بدل من 

ا�شتخدام العمل البدين ال�شاق كما كانت احلال يف 

املا�شي. 

خذ على ذلك مثال �رضكة »�شكايب« العمالقة. بداأت 

بعدد حمدود جدا من املوظفني يف ا�شتونيا، وا�شتطاعت 

حتقيق اأرباحا جتاوزت 2.5 مليار دولر يف ب�شع �شنوات 

ومع هذه الأرباح تاأثري عاملي كبري!

البناء على هذا املوروث والإ�شافة له.

هل أنت مدير؟ أم صاحب مشروع رائد!
قبل �شبيعينيات القرن املا�شي، كانت كليات اإدارة 

الأعمال يف العامل تركز يف براجمها التعليمية على 

تخريج دفعات من مديري ال�رضكات واملتخ�ش�شني يف 

�شناعة اخلدمات املالية- لكن هذا املنهج اأ�شبح جزءا 

من املا�شي الآن.

اليوم جند اأن معظم اجلامعات الكربى يف اأنحاء العامل 

تركز يف دوراتها التعليمية على الإبداع واإقامة امل�شاريع. 

وبالتايل اأ�شبحت مناهج الكليات تركز على �شقل 

مهارات الطالب يف اإدارة امل�شاريع والو�شول اإىل الأفكار 

الواعدة وبناء القيمة ملجتمعه. 

وقد كانت كارنيجي ميلون واحدة من املوؤ�ش�شات 

التعليمية الرائدة يف الوليات املتحدة، التي قدمت 

الربامج املتخ�ش�شة يف جمال الإبداع واإقامة امل�شاريع 

منذ عام 1972، ولدى اجلامعة اليوم جمموعة �شخمة 

من املوؤلفات ودرا�شات احلالة التي تتناول كافة جوانب 

الإبداع وبناء امل�شاريع الإبداعية. ولذلك نن�شح اأبناء قطر 

بال�شتفادة من هذه الرثوة الرائدة يف هذا املجال الذي 

حتتاجه البالد اأميا احتياج يف م�شوارها لتنويع القت�شاد 

القائم على النفط والغاز اإىل اقت�شاد معريف رقمي. 

وبذلك فاإن برنامج »برنامج �شهادة الإدارة التنفيذية 

للم�شاريع« يركز على تدري�ض اأوجه ال�شبه والختالف بني 

التنمية ال�شناعية التقليدية وبني تطوير امل�شاريع 

املعرفية خا�شة تلك التي تخدم الروؤية القطرية وتفي 

الفرصة المهنية
كيف كانت حياتنا قبل اخرتاع الهواتف املحمولة؟ 

والكامريات الرقمية والتجارة الإلكرتونية والربيد 

الإلكرتوين والألياف الب�رضية وهرمون النمو الب�رضي؟ 

واأجهزة اآي بود؟ والأن�شولني منخف�ض التكلفة؟ والت�شوير 

بالرنني املغناطي�شي والكمبيوتر ال�شخ�شي؟ وحمركات 

البحث؟ وبرامج معاجلة الن�شو�ض مثل مايكرو�شوفت 

ورد؟

قائمة البتكارات ل تنح�رض وكلها مل تكن موجودة 

قبل خم�شني عاما من اليوم، لكن ما يجمع بينها جميعا 

هو اأنها اأفكار ب�شيطة ملبدعني و�رضكات رائدة ا�شتطاعت 

اأن ت�شوغ الفكرة والفر�شة اإىل ميزة لالإن�شانية وتبني 

عليها اأرباحا طائلة.

وملا كانت منطقة ال�رضق الأو�شط م�رضحا لعدد كبري 

من الإجنازات العلمية التي خرجت على العامل فغريت 

وجه التاريخ على مدار قرون م�شت، كان هدف واحة 

العلوم والتكنولوجيا يف قطر وجامعة كارنيجي ميلون 

مبتطلبات ال�رضق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

اإلبداع.. مهارة تصقلها التجربة
تنه�ض القدرة على بناء امل�شاريع الإبداعية على جمموعة 

من املهارات التي ميكن اكت�شابها وتطويرها و�شقلها 

ب�شورة متوا�شلة. 

ول �شك اأن حتقيق روؤية قطر الوطنية يتطلب من 

املواطنني بذل اجلهد الواجب كي ي�شبحوا اأكرث دراية 

مبفردات ومتطلبات اإن�شاء امل�شاريع الإبداعية.

وهنا تربز اأهمية العمل اجلماعي الذي يعد اإحدى 

الركائز الرئي�شية الداعمة لروح الإبداع وبناء امل�شاريع، 

لأن بلوغ النجاح يتطلب تداخل املهارات والأدوار املهنية 

املختلفة. 

ول �شك اأن الإملام باملعارف التقنية الأ�شا�شية والقدرة 

على بناء ال�رضاكات مع الأفراد واملوؤ�ش�شات املنا�شبة هو 

اأحد ال�شمات املميزة لأ�شحاب امل�شاريع.

فقد ا�شتطاع معظم اأ�شحاب امل�شاريع املعرفية الرائدة 

بناء اأفكارهم على دورات تدريبية ق�شرية ح�شلوا عليها 

عند احلاجة، ذلك ف�شال عن التمتع مبهارات التوا�شل 

الأ�شا�شية و�شبكات الت�شالت والعالقات الوا�شعة. 

ويتميز اأ�شحاب امل�شاريع باأنهم واقعيون يقبلون 

املخاطرة من منطلق التزامهم بالأفكار املعرفية القادرة 

على تغيري الواقع اإىل عامل اأف�شل. كما اأن �شاحب 

امل�رضوع الإبداعي الناجح ل يهتم بجمع املال يف املقام 

الأول واإمنا اإحداث تاأثري ايجابي على الإن�شانية والعامل 

من حوله. 

يف هذا الإطار، يعمل اأ�شحاب امل�شاريع على جلب كل 

جديد من تقنيات وتكنولوجيات اإىل بالدهم واأوطانهم. 

هذه املمار�شة تت�شبب يف كثري من الأحيان يف تعطل 

بع�ض ال�رضكات القائمة داخل القت�شاد الوطني، لكن هذا 

التعطل يكون موؤقتا. 

وي�شف اخلبري القت�شادي جوزيف �شومبيرت هذه 

العملية مب�شطلحه ال�شهري: »التدمري اخلالق«

)creative destruction( حيث يلعب اأ�شحاب امل�شاريع 

املبدعون دورا حا�شما يف زيادة الرثوة وحتقيق الرفاهية 

يف جمتمعاتهم من خالل ا�شتبدال امل�رضوعات 

والتكنولوجيات القائمة باأخرى اإبداعية جديدة. لذلك جند 

اأن كافة التكنولوجيات »التدمريية« التي ت�شل اإىل 

الأ�شواق هي من ابتكارات اأفراد و�رضكات تعي جيدا 

اأ�شا�ض بناء امل�شاريع الإبداعية..

قطر والمنافسة العالمية
ت�شهد قطر حالة من التطور املت�شارع يف جمال تنمية 

وحتديث البنية التحتية، ما يوؤهلها للمناف�شة على 

امل�شتوى العاملي يف جمال اإقامة امل�شاريع القائمة على 

التكنولوجيا. 

وتعترب املدينة التعليمية يف قطر حار�شا اأمينا لهذا 

احللم، فمن خالل كلية طب )وايل كورنيل( وكلية الهند�شة 

)تك�شا�ض اإي اأند اأم( وجامعة الت�شميم )فريجينيا 

كومنولث( والكوكبة املتميزة من كليات اإدارة الأعمال 

وتكنولوجيا املعلومات وعلوم احلا�شب ي�شبح م�شتقبل 

قطر يف تخريج املبدعني اأقرب اإىل الواقع.

كما ت�شاهم واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر بلعب 

دور احلا�شنات البارزة التي توفر خرية املتخ�ش�شني 

املوهوبني من داخل قطر وخارجها للتعامل مع 

التحديات الرئي�شية اخلا�شة بهذه املرحلة. وت�شعى الواحة 

ل�شمان تالقي اأ�شحاب امل�شاريع الن�شطني واملوهوبني 

من ال�شباب القطري مع راأ�ض املال الالزم لتمويل 

م�رضوعاتهم.

لذلك فمع توافر هذه املن�شات العلمية والإبداعية 

واحلا�شنات الالزمة، يبقى على اأ�شحاب الأفكار الرائدة 

من اأبناء قطر اأن يتحلوا بالرغبة يف مواجهة املخاطر 

وحتمل م�شوؤولية بناء م�شاريع تكنولوجية قادرة على 

املناف�شة اإقليميا وعامليا انطالقا من بلدهم. وهو جوهر 

ر�شالة برنامج »برنامج �شهادة الإدارة التنفيذية 

للم�شاريع«.

شارك في إعداد هذا المقال:
بومان هايدن، الرئيس التنفيذي لبرنامج شهادة اإلدارة التنفيذية 

للمشاريع«، وتوماس إيمرسون، أستاذ المشاريع اإلبداعية 

بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجورج وايت، األستاذ المساعد 

بجامعة كارنيجي ميلون في قطر.
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التزاٌم بالتفوق
تطبق قطر للبترول سياسات رائدة من أجل تطوير الموارد البشرية، كما 

دخلت في شراكة طويلة مع معرض قطر المهني.

قطر للبترول

Xتسعى قطر للبترول إلى استقطابX
 Xالكوادر القطرية وتوفير فرصX

X.العمل لهمX

قطر للبرتول هي موؤ�ش�شة مملوكة للدولة، اأن�شئت مبر�شوم اأمريي  رقم 10 ل�شنة 
1974، وهي م�شوؤولية عن جميع مراحل �شناعة النفط والغاز يف قطر.

يراأ�ض جمل�ض اإدارة ال�رضكة نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير الطاقة وال�شناعة 

�شعادة ال�شيد عبد اهلل بن حمد العطية. وت�شتمل الأن�شطة الرئي�شية لقطر للبرتول 

وال�رضكات التابعة لها على عمليات ال�شتك�شاف واحلفر وعمليات الإنتاج والنقل 

والتخزين والت�شويق وبيع النفط اخلام والغاز الطبيعي امل�شال، واملنتجات املكررة 

والبرت وكيماويات والأ�شمدة، وتقدمي خدمات طائرات الهيلوكبرت.

اإن اإ�شرتاتيجية قطر للبرتول لإجراء ا�شتك�شاف املواد الهيدروكربونية والدخول 

يف م�شاريع جديدة تنفذ من خالل اتفاقيات ال�شتك�شاف والتطوير وتقا�شيم الإنتاج 

مع كربى �رضكات النفط والغاز وتتم ن�شاطات وعمليات قطر للبرتول يف مناطق 

خمتلفة من الدولة كالدوحة وم�شيعيد ودخان وراأ�ض لفان واملناطق البحرية التي 

ت�شمل جزيرة حالول وحمطات الإنتاج ومن�شات احلفر القائمة يف مواقع عمليات 

قطر للبرتول �شمن احلقول البحرية وحقل غاز ال�شمال.

التقطير:
تعد قطر للبرتول �رضيكًا رائداً يف قطاع الطاقة وال�شناعة للخطة الإ�شرتاتيجية 

اخلم�شية لتقطري الوظائف التي بداأ العمل بها يف يونيو 2000 وت�شعى قطر للبرتول 

من خالل توفري املوارد الب�رضية لتحقيق التقدم، والت�شال والتن�شيق بني قطاع 

الطاقة وال�شناعة، وغريها من املوؤ�ش�شات التعليمية ل�شمان تلبية متطلبات قطر 

للبرتول لقطاع النفط والغاز املتنامي، ويعد التقطري يف قطر للبرتول واحداً من 

اأهداف املوؤ�ش�شة التي تلتزم بهذه ال�شيا�شة وت�شهى ل�شتقطاب اأكرب عدد من القطريني 

من اأ�شحاب الكفاءات عرب توليد فر�ض عمل وتدريب وتطوير كما تقوم بتوفري 

وظائف مهنية تتنا�شب مع اإمكانياتهم.وتراجع اإدارات قطر للبرتول خطط التقطري 

اخلا�شة بها، املعتمدة على الأ�ش�ض املو�شوعة من قبلها، وت�شعى لرتجمة هذه اخلطط 

من خالل عدد من الربامج والأن�شطة والهدف من ذلك هو تاأهيل القطريني ل�شغل 

وظائف متنوعة يف قطر للبرتول مع الرتكيز على موظفيها القطريني احلاليني الذين 

ي�شغلون وظائف فيها، وكذلك الذين مازالوا يف مرحلة التدريب والتطوير من اجل 

اإعدادهم اإعدادا جيداً يوؤهلهم لواجباتهم امل�شتقبلية يف العمل، وتعمل الإدارات 

جاهدة لتحقيق اأهداف �شيا�شة التقطري من خالل متابعة وتنفيذ توجيهات جلنة 

التقطري يف قطر للبرتول.

تقطير الوظائف مع االلتزام بالجودة
ت�شعى قطر للبرتول ل�شتقطاب الكوادر القطرية وذلك من خالل توظيفهم وتدريبهم 

وتطويرهم مبا ميكنهم لال�شطالع باأعباء وم�شوؤوليات الوظائف التي ت�شند اإليهم، و 

وروعي يف هذه اخلطة توفر عن�رض املرونة والدينامكية حتى تكون قادرة على 

مواكبة التغيريات املتالحقة يف ع�رض التكنولوجيا املتقدمة، ولرتجمة ال�شيا�شات 

وبلوغ الأهداف املر�شومة لهذه اخلطة فقد كانت اإحدى اجنازات عام 2008 توظيف 

)771( خريج وخريجة من طلبة الثانوية العامة، وكذلك اأكرث من )75( خريج 

وخريجة من اجلامعات يف �شتى التخ�ش�شات.

تعمل الإدارات جاهدة لتحقيق اأهداف �شيا�شة التقطري من خالل خمتلف الأن�شطة 

والربامج وي�شمل ذلك حمالت ال�شتقطاب والدورات التدريبية والتخطيط املهني 

وبرامج التطوير ذات الوترية ال�رضيعة والفعالة.

المنح الدراسية والبعثات
ترعى قطر للبرتول اأعدادا من الطلبة اجلامعيني يف كل �شنة للدرا�شة يف خمتلف 

التخ�ش�شات يف اجلامعات املحلية واخلارجية.

برامج التدريب المهنية
تقوم اإدارات التدريب املركزي يف قطر للبرتول بدور هام يف توظيف مئات  الطالب 

القطريني كل عام من خالل تقدمي برامج تدريبية عالية اجلودة لتلبية احتياجات 

التقطري.

وقد مت و�شع خطط ملراكز التدريب متطورة وجديدة يف دخان وم�شيعيد وراأ�ض 

لفان والدوحة، وتدعم اإدارة التدريب املركزي برامج التدريب ال�شيفي لطلبة املرحلة 

الثانوية وطلبة اجلامعات، وتعزز هذه الربامج فهم بيئة العمل، وت�شاعدهم يف 

احل�شول على املهارات املطلوبة، وتعترب هذه اخلربة �رضورية حيث اإنها ت�شهم يف 

حت�شني عملية النتقال من املرحلة الدرا�شية اإىل جو العمل. كما واعتمدت اإدارة 

التدريب املركزي نظام التعليم عن بعد، واإتاحة لأكرب عدد من املوظفني لتح�شني 

مهاراتهم من خالل التدريب با�شتخدام هذه الو�شيلة املرنة.

قطر للبترول



ملا كانت جامعة قطر ت�شعى دائما اإىل تطوير املخرجات التعليمية واملهارات 
املهنية ملن�شوبيها، فقد عملت اجلامعة العريقة، التي تعد اأحد منظمي معر�ض قطر 

املهني، على اإيجاد العديد من املراكز اخلدمية التي ت�شاهم ب�شكل فعال يف رفع 

امل�شتوى املهني لطالبها خالل الدرا�شة وبعد التخرج. 

وتهدف اجلامعة من وراء ذلك اإىل تي�شري مهمة احل�شول على الفر�ض املهنية 

املتميزة، ولي�ض اأدل على ذلك من التطور الوا�شح وامللمو�ض خلريجي اجلامعة، ما 

دفع العديد من املوؤ�ش�شات للت�شابق على توفري فر�ض التوظيف والرعاية الأكادميية 

لطالبها.

يف هذا النطاق نذكر العديد من تلك املراكز ومنها، م�شادر املعلوماتية املتطورة 

كاملكتبة وقاعات النرتنت وغريها.

وترى جامعة قطر اأنه رغم كون مفهوم »املعار�ض املهنية« حديثا ن�شبيا على قطر 

واملنطقة، فاإن مثل هذه املعار�ض ت�شهم ب�شكل كبري يف رفع م�شتوى الوعي املهني 

لدى جمهور الزوار عامة والفئة الباحثة عن فر�ض توظيف وتطوير وتدريب خا�شة.

وتعترب جامعة قطر اأن معر�ض قطر املهني هو اأحد املوؤ�رضات الهامة لحتياجات 

�شوق العمل ب�شفة عامة والتطورات احلا�شلة فيه، لذلك فاإن ارتباط اجلامعة 

باملعر�ض ي�شتدعي مراجعة الربامج املطروحة والتخ�ش�شات املختلفة واخلطط 

الأكادميية من فرتة لأخرى، مبا يتواءم مع احتياجات �شوق العمل خا�شة اأن جامعة 

قطر هي اجلامعة الوطنية الوحيدة يف البالد.

تاأ�ش�شت جامعة قطر �شنة 1977 فكانت اأبرز موؤ�ش�شات التعليم العايل يف البالد، 

ق يف التعليم 
ّ
و�شعت اإىل ت�شجيع اإقامة جمتمع قائم على الفكر واملعرفة ومتمّيز بالتفو

والتبادل احلر واملحرتم لالأفكار والآراء. 

وتوؤمن اجلامعة ب�رضورة تلبية احتياجات طالبها ومتطلبات املجتمع و�شوق 

العمل القطري، من خالل توفري  ما يربو على �شتني برناجمًا اأكادمييًا يف �شت كليات 

هي كلية الرتبية والآداب والعلوم، وكلية ال�رضيعة والدرا�شات الإ�شالمية، والهند�شة، 

بناء مجتمعٍ
قائم على 

المعرفة
مساعدة الشباب على تحقيق اإلبداع في مجال عملهم.

تؤمن الجامعة بضرورة تلبية احتياجات طالبها 
ومتطلبات المجتمع وسوق العمل القطري، من خالل 

توفير  ما يربو على ستين برنامجًا أكاديميًا في ست 
كليات هي كلية التربية واآلداب والعلوم، وكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية، والهندسة، وكلية 

اإلدارة واالقتصاد والقانون. 

جامعة  قطر جامعة قطر

وكلية الإدارة والقت�شاد والقانون. 

وتهدف جامعة قطر، من خالل تقدمي هذه الكوكبة الوا�شعة واملتنوعة من الربامج 

�شات البينّية التي تنتهجها اجلامعة من خالل 
ّ

الأكادميية اإىل تعزيز فل�شفة التخ�ش

الت�شديد على ال�شتق�شاء اجلماعي وحث اأفراد املجتمع اجلامعي على التعّلم وتطوير 

املهارات التي يحتاجها الطالب لتحقيق النجاح يف �شوق العمل املتزايدة تعقيداته. 

رة ورا�شخة تت�شمن عدداً كبرياً من 
ّ
تت�شم جامعة قطر ببنية حتتية بحثية متطو

املختربات املجّهزة باأحدث الأجهزة، ومبكتبة زاخرة بالكتب املختلفة منها خمطوطات 

وم�شادر نادرة. وقد باتت قدرات وطاقات جامعة قطر على تلبية الحتياجات البحثّية 

لل�شناعات املحلية م�شدر قوة لها ولل�شناعة القطرية، كما اأنها توفر لطالبها البيئة 

الأمثل للح�شول على خربة عملية مرتبطة بخ�شائ�ض ال�شوق املحلية.

وتقبل جامعة قطر - التي تقبل يف عداد طالبها 70 % من خريجي املدار�ض الثانوية 

يف قطر - اخليار الأول للطالب الراغبني مبتابعة درا�شاتهم العليا، و�رضيكًا اأ�شا�شيًا يف 

عملية التقطري املطبقة يف ال�رضكات واملوؤ�ش�شات املحلية.

للمزيد من املعلومات، تف�شلوا بزيارتنا يف معر�ض فطر املهني 2011 اأو زورونا 

www.qu.edu.qa على املوقع الإلكرتوين
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وزارة العمل وزارة العمل

تسريع عملية التقطير
ترى وزارة العمل، وهي اأحد منظمي معر�ض قطر املهني، اأن 
هذا املعر�ض املتميز ميثل حلقة الو�شل بني الأجهزة احلكومية 

و�رضكات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض كجهات الت�شغيل من 

ناحية واملواطن الباحث عن عمل اأو تدريب اأو تاأهيل مهني من 

جهة اأخرى، وذلك لإتاحة الفر�شة له للتعرف املبا�رض وال�رضيع 

على فر�ض العمل املتاحة يف هذه ال�رضكات وحتديد مدى 

التوافق بني تخ�ش�شه وخرباته وتطلعاته والوظائف املتاحة.

وترى الوزارة اأن على املعر�ض املهني اأن يوفر �شكال جديدا 

من اأ�شكال التوافق بني الطلب على القوى العاملة من خالل 

حتديد الوظائف والأعمال املطلوبة فعال وحتديد حمتوياتها 

وامتيازاتها وتاأمني الو�شائل املنا�شبة لختيار املواطنني 

املنا�شبني لها والراغبني فعال باإ�شغالها مبا يوؤمن لهم فر�شا 

حقيقية للتعيني.

وتتوىل وزارة العمل اإدارة �شوق العمل القطري من خالل 

اإدارة عمليات ال�شتقدام وال�شتخدام والت�شغيل للمواطنني 

القطريني وللوافدين من خمتلف اجلن�شيات.

وتعمل الوزارة على توفري احتياجات قطاعات الدولة 

املختلفة من العمالة الوطنية والوافدة، وتخت�ض بالأعمال 

الآتية:

n  توطني الوظائف وتوفري فر�ض العمل للمواطنني يف قطاعات 

الدولة املختلفة احلكومي وامل�شرتك واخلا�ض.

n  ت�شجيل املواطنني الباحثني عن عمل والبحث عن وظائف 

للم�شجلني مبا يتنا�شب وموؤهالتهم.

n  توفري فر�ض التدريب والتطوير والتاأهيل والبتعاث 

للمواطنني لرفع كفاءة اأدائهم ودعم دخولهم �شوق العمل يف 

خمتلف الوظائف والأعمال التخ�ش�شية والإدارية والفنية 

والتقنية.

n  درا�شة وحتديد متطلبات �شوق العمل من العمالة الوافدة وفقًا 

لال�شرتاطات املحددة يف قانون العمل ومبا يلبي احتياجات 

قطاعات الدولة املختلفة.

n  تنظيم �شوق العمل ومراقبة تنفيذ قواعد قانون العمل 

واملتطلبات املتعلقة بال�شحة وال�شالمة املهنية ورعاية 

العاملني يف القطاع اخلا�ض.

n  تنفيذ التفاقيات الدولية امل�شادق عليها من قبل الدولة 

ب�شاأن العمالة وت�شغيلها وا�شتخدامها ورعايتها.

وت�شعى الوزارة �شمن كل ذلك اإىل توفري خدمات �رضيعة 

ودقيقة للمواطنني والوافدين واجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات 

وال�رضكات يف القطاع اخلا�ض مبا يوؤمن اإجناز معامالتهم 

بدون تاأخري.

اإن وزارة العمل ومب�شاركتها يف املعر�ض املهني ت�شعى 

و�شمن اخت�شا�شاتها وم�شوؤولياتها اإىل ا�شتخدام جميع 

الو�شائل املتاحة يف �شبيل توفري فر�ض العمل للمواطنني، 

وميثل املعر�ض اإحدى هذه الو�شائل التي ميكن من خاللها 

حتديد الوظائف املعرو�شة من قبل خمتلف اجلهات، وميكن 

للوزارة تر�شيح املنا�شبني لها من امل�شجلني الباحثني عن عمل 

اأو من رواد املعر�ض لغر�ض تو�شيع قاعدة الت�شغيل والإ�شغال 

الوظيفي للمواطنني.

وتعتمد الوزارة يف اأعمالها على تنفيذ قوانني الدولة ب�شاأن 

الت�شغيل و�شمان الت�شغيل الكامل للمواطنني يف الوظائف 

املتاحة، واإذا مل يتوفر املواطن املنا�شب يتم ال�شتعانة 

بالعمالة اخلارجية. وتعمل الوزارة جاهدة من خالل عمليات 

التدريب والتاأهيل مبختلف جمالته وخا�شة التدريب الإداري 

والتاأهيل املهني والفني والتقني اإىل توفري عمالة وطنية ل�شغل 

اأكرب عدد ممكن من الوظائف والأعمال يف الدولة.

وتهتم وزارة العمل اأميا اهتمام بعمليات تو�شيع اإطار 

ت�شغيل الن�شاء وتوفري فر�ض العمل للمراأة ويف خمتلف 

املجالت وذلك من خالل فتح جمالت العمل املختلفة اأمامها.

للمزيد من املعلومات، تف�شلوا بزيارتنا يف معر�ض 

فطر املهني 2011 اأو زورونا على املوقع الإلكرتوين 

portal.www.gov.qa

~ توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين
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إكسون موبيل

يوفر معر�ض قطر املهني فر�شة كبرية ل�رضكة اإك�شون 
موبيل لتثقيف اجلمهور القطري وتوعيته حول اأهمية 

قطاع الطاقة للبالد والفر�ض املهنية الوا�شعة املتاحة يف 

هذا القطاع.

وقد عملت جلنة اإك�شون موبيل للتن�شيق اجلامعي على 

تاأ�شي�ض عالقات وطيدة مع اأهم اجلامعات يف الدوحة مما 

يتيح لها اإقامة عالقات قوية مع هيئات التدري�ض 

والطالب ورفع م�شتوى وعي ال�شباب حول الفر�ض املهنية 

املتاحة.

 وتقدم املنح الدرا�شية مل�شاعدة الطالب على دفع 

نفقات الدرا�شة، وتغطية نفقاتهم ال�شهرية.

كما يتمكن الطالب من التدريب والعمل مبكاتب اإك�شون 

موبيل خالل ف�شل ال�شيف للح�شول على اخلربة. 

وكجزء من التزام ال�رضكة بامل�شوؤولية الإجتماعية 

ودعمها املتوا�شل لروؤية قطر الوطنية 2030، توفر 

ال�رضكة فر�شًا تدريبية لطالب اجلامعة تاأتي يف اإطار 

املنفعة املتبادلة بني ال�رضكة والطالب.

فال�رضكة ت�شتفيد من الإبتكارات والعقول ال�شابة 

لهوؤلء الطالب املتدربني لديها، يف حني يح�شل الطالب 

الواعدين على فر�شة احل�شول على وظيفة �شمن ال�شواغر 

امل�شتقبلية.

شريكك اإلستراتيجي في قطر
تعترب اإك�شون موبيل اأكرب �رضكة متكاملة للبرتول والغاز 

الطبيعي مدرجة بالبور�شة يف العامل حيث تعمل على 

ت�شغيل مرافق النفط والغاز الطبيعي وت�شويق منتجاته 

والتنقيب عنه يف القارات ال�شت. تتطلب تلبية 

خلق القيمة
المهنية لشباب قطر

تتبنى إكسون موبيل األساسات األربعة لرؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة 
بالتنمية البشرية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية.

الحتياجات املتنامية للطاقة يف العامل جمموعة 

متكاملة من احللول، وتلتزم اإك�شون موبيل يف عملياتها 

بتعزيز كفاءة الطاقة، وتو�شيع جميع م�شادرها 

املتجددة، وتطوير التكنولوجيا للم�شاعدة يف تخفيف منو 

النبعاثات املرتبطة با�شتخدامها. 

تفخر املوؤ�ش�شة بال�رضاكة مع دولة قطر والتي يعود 

تاريخها اإىل �شنة 1935. اإن �رضكة اإك�شون موبيل قطر 

هي �رضكة تابعة ملوؤ�ش�شة اإك�شون موبيل كما اأنها  اجلهة 

الر�شمية جلميع اأن�شطة اإك�شون موبيل داخل قطر.

ت�شارك ال�رضكات التابعة ملوؤ�ش�شة اإك�شون موبيل يف 

العديد من امل�شاريع املتعلقة بالغاز يف قطر مبا فيها 

�رضكة را�ض لفان للغاز الطبيعي امل�شال و�رضكة قطر للغاز 

امل�شال املحدودة )قطرغاز 1 وقطرغاز 2(.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شارك ال�رضكات التابعة ملوؤ�ش�شة 

اإك�شون موبيل يف م�رضوع غاز اخلليج الذي يقوم بالإنتاج 

حاليًا وم�رضوع برزان قيد التطوير. وترتاوح م�شاركة 

ال�رضكات التابعة ملوؤ�ش�شة اإك�شون موبيل يف م�شاريع قطر 

للغاز الطبيعي امل�شال بني 10 و 30 باملئة وهي 

امل�شاهم الأجنبي الوحيد يف AKG وبرزان.  وت�شارك 

اإك�شون موبيل يف م�شفاة را�ض لفان وذلك عن طريق 

�رضكتها التابعة “اإك�شون موبيل قطر للم�شايف 

املحدودة”. 

قامت قطر للبرتول واإك�شون موبيل للبرتوكيماويات 

املحدودة بتوقيع اإتفاقية للم�شي قدمًا يف درا�شة لعمل 

جممع للبرتوكيماويات مبقايي�ض عاملية يف مدينة را�ض 

لفان ال�شناعية. كما يعمل معهد اإك�شون موبيل لالأبحاث 

– قطر )املوجود يف واحة العلوم والتكنولوجيا يف 

املدينة التعليمية( على اإجراء العديد من الأبحاث ذات 

الإهتمام امل�شرتك لدولة قطر واإك�شون موبيل.

تتبنى اإك�شون موبيل الركائز الأربعة التي ت�ّشكل روؤية 

قطر الوطنية لعام 2030 للتنمية الب�رضية والإجتماعية 

والإقت�شادية والبيئية. وت�شعى جاهدة لدعم هذه الركائز 

من خالل �رضاكاتها داخل دولة قطر. و�شعيٍا منها لتحقيق 

هذه الأهداف، تقدم اإك�شون موبيل العديد من املوارد 

املالية والب�رضية والتكنولوجية عالوة على تقدمي اأف�شل 

املمار�شات الت�شغيلية للم�شاريع، كما تعمل ال�رضكة وفقًا 

لأعلى معايري ال�شالمة وال�شحة والبيئة بالإ�شافة اإىل 

اأعلى املعايري الأخالقية. وتدعم العمليات التابعة 

لإك�شون موبيل املجتمع  املحلي حيث ت�شارك يف عدد 

كبري من الأن�شطة التعليمية والجتماعية والثقافية 

والريا�شية والقت�شادية.

توظف اإك�شون موبيل اخلريجني من جامعة قطر 

وغريها من اجلامعات والكليات املحلية. ويف ذات الوقت، 

يقوم فريق من اإك�شون موبيل بتعيني موظفني قطريني 

من جامعات حول العامل. ويتم توفري التدريب للموظفني 

اإما من خالل مهام الوظيفة اأو من خالل التدريب يف 

فروع ال�رضكة حول العامل.

وتوا�شل �رضاكة اإك�شون موبيل مع قطر للبرتول اأداء 

دور رئي�شي يف جعل قطر اأكرب مورد موثوق للغاز 

الطبيعي امل�شال يف العامل.

للمزيد من املعلومات تف�شلوا بزيارتنا يف معر�ض 

قطر املهني 2011 وتف�شلوا بزيارة

www.qu.edu.qa 
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مؤسسة قطر كيف... تستفيد من زيارة معرض قطر المهني 2011؟

سيرتك الذاتية: جواز سفرك نحو 
“القبول” أو “الرفض”.

ال�شرية الذاتية اجليدة ل تعني مطلًقا �رضد اإجنازاتك 

تك يف عملية 
ّ
ا مدى جدي وموؤهالتك، ولكن تعني اأي�شً

التوظيف. ولذلك نن�شحك ببذل مزيد من الوقت 

واجلهد لتقدمي �شرية ذاتية مميزة.

ال�شرية الذاتية اأو بياناتك ال�شخ�شية هي نوع من 

الرتويج عن الذات. ولذلك؛ حتدث فيها عن نف�شك 

واجذب انتباه الآخرين. اإذا كنت حديث التخرج، 

اطلب امل�شورة من اأحد زمالئك يف حالة عدم التاأكد 

من كيفية البدء بكتابة ال�شرية الذاتية. 

تذكر اأّن ال�رضكات التي تقّدم الوظائف لديها 

مئات من ال�شري الذاتية التي �شتختار من بينها، لذا 

زة. اكتب املعلومات 
ّ
فلتكن �شريتك الذاتية ممي

والبيانات الأكرث اأهمية يف بداية ال�شفحة على 

اليمني. كما يجب اأن تكون بلغة وا�شحة.

كيف... تستفيد 
من زيارة معرض 

قطر المهني 2011؟
يعد معرض قطر المهني مكانًا 

مثاليًا لإللتقاء بالشركات الراغبة 
بالتوظيف، هذه هي البداية فقط. 

مظهرك يعبر
           عن شخصيتك

n  إذا كنت ترتدي الزي الوطني فاحرص على أن 
يكون نظيفًا ومكويًا ويستحسن أن يكون 

ذا أكمام وأزرار رسمية.
n  إذا كنِت ترتدين عباءة، احرصي على أن 

تكون رسمية مختلفة عن عباءات 
الحفالت أو اإلحتفاالت الشخصية.

n  في حال اختيارك ارتداء الزي الغربي، فيجب 
أن يكون زيًا رسميًا وأنيقًا.

n  ارتداء »الجينز« والـ »تي شيرت«، غير 
مناسب لمثل هذه المعارض!

تعترب زيارة معر�ض قطر املهني فر�شة متميزة 
للتعرف على اأ�شحاب العمل وعلى اأف�شل الفر�ض 

املتاحة لك يف امل�شتقبل القريب. فاملعر�ض هو 

النافذة الأو�شع لك على عامل الطموح والتطور 

ال�شخ�شي واملهني. 

ل تقل اإن الوقت مل يحن بعد اأو اأنك يف ف�شحة من 

الزمن، ابداأ بزيارة معر�ض قطر املهني يف اأقرب 

وقت ممكن، وحل�شن احلظ اأن قطر هي واحدة من 

الدول التي فطنت مبكراً اإىل اأهمية تنظيم املعار�ض 

املهنية.

اإن زيارتك ملعر�ض قطر املهني هي اخلطوة 

الأوىل يف عملية بناء �شبكة ات�شالتك املهنية، 

وبالتايل ت�شتطيع من خالل ذلك بناء قاعدة 

معلومات متميزة عن خمتلف ال�شناعات وال�رضكات 

واخليارات املهنية املتاحة لك يف قطر.

اكتشف اهتماماتك ومؤهالتك
يجب اأن تكون قادراً على التعبري عن نف�شك وعن 

موؤهالتك املهنية باأف�شل �شورة ممكنة، لأن ذلك هو 

الطريق الوحيد للو�شول اإىل اأ�شحاب الأعمال، فال بد اأن 

تكون على وعي بنقاط القوة لديك وم�شتوى ا�شتعدادك 

الأكادميي وخرباتك ذات ال�شلة باجلهة التي تود التعاون 

معها، ومهاراتك الفنية والقيادية ومهارات التوا�شل 

املختلفة لديك.

ماذا تفعل؟ 
•��ا�شتعر�ض قائمة اجلهات امل�شاركة من خالل زيارتك 
للموقع اللكرتوين ملعر�ض قطر املهني وحدد اجلهات 

التي حتوز على اهتمامك.

•��كن منظمًا واأح�رض معك ن�شخًا كافية من �شريتك 
الذاتية.

•��شّوق نف�شك، وكن على ا�شتعداد لتقدمي نف�شك ب�شورة 
موجزة ل�شحاب العمل.

اأ�شحاب العمل احل�شول على بطاقات  •��اطلب من 
الأعمال )الكروت ال�شخ�شية( اخلا�شة بهم للتوا�شل 

معهم.

اكتب سيرتك الذاتية باحترافية 
)راجع المقالة التالية(

قم بزيارة املواقع الإلكرتونية للجهات التي ترغب يف 

زيارة جناحها يف معر�ض قطر املهني.

كّون قاعدة معلوماتية عن الجهة التي ترغب 
باالستفادة منها

خ�ش�ض وقتًا كافيًا للتعرف على هذه ال�رضكات 

والتخطيط لال�شتفادة من الفر�ض املتاحة فيها

تذكر: يجب اأن تظهر عليك ثقتك بنف�شك- ل تنظر بعيداً 

عن ال�شخ�ض الذي تتحدث اإليه.. �شافحه بيد ثابتة.. 

وابت�شم وحتدث بثقة.

بداية صحيحة
اذكر اأهدافك بو�شوح  واأبرز اأف�شل نقاط قوة لديك، 

وكذلك اأف�شل اإجنازاتك.

كن مباشرا
قة. فاللغة 

ّ
ل ت�شتخدم لغة غري مبا�رضة اأو منم

ا على اإي�شال 
ً
املوجزة املبا�رضة ت�شاعد دوم

ر�شالتك.

حّضر خطاب داعم للسيرة الذاتية
ا للوظيفة 

ً
هة خ�شي�ش

ّ
د من اأن �شريتك الذاتية موج تاأَكّ

املطلوبة اأو لل�رضكة املعنية. ويتعني عليك التعرف 

على حاجات ال�رضكة املحددة. واعر�ض مهاراتك 

وخرباتك وفًقا لتلك احلاجات. 

كن واضحا 
يلزم اإ�شفاء الو�شوح ودقة البيانات يف �شريتك 

الذاتية.

كن أميًنا
قد يكون كالمنا بديهيا ولكننا نن�شحك بالقت�شار 

على ذكر احلقائق فقط يف �شريتك الذاتية. وعلى الرغم 

من اأن عر�ض الإجنازات مطلوب؛ اإل اأنه يتعني عليك 

تقدمي ما يثبت ذلك.

تجنب األخطاء اإلمالئية
الأخطاء الإمالئية والنحوية �شُتعطي انطباًعا اأولًيا 

�شيًئا عن �شخ�شيتك وعن افتقارك ملهارات اللغة.

السيرة الذاتية بلغتين
يف�شل اإعداد �شرية ذاتية باللغة الإجنليزية، واأخرى 

بالعربية، حتى يت�شّنى لك خماطبة �رضكات خمتلفة. 

حجم الخط والتنسيق
ا�شتخدم منوذجا جاهزا لل�شرية الذاتية. ويف حالة عدم 

ا�شتخدام هذه النماذج نن�شحك باتباع منط اخلط 

وحجمه ب�شكل وا�شح..

كيف... تحّقق أقصى استفادة من سيرتك الذاتية

كيف... تحّقق أقصى 
استفادة من سيرتك الذاتية

كيف... تحّقق أقصى 
استفادة من سيرتك الذاتية
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ابدأ مبكرا.. تصل مبكرا!مؤسسة قطر

إن كنت طالبا باملرحلة الثانوية وجتد نف�شك جمتهدا ابدأ مبكرا.. تصل مبكرا!ابدأ مبكرا.. تصل مبكرا!
يف درا�شتك وطموحا يف التفكري يف م�شتقبلك، فلماذا ل 

تبداأ يف و�شع خطة العمر من الآن؟

نعم ت�شتطيع اأن ت�شع خطة الآن تعي�ض معك طويال 

وت�شمن لك م�شتقبال متميزا بني عائلتك واأ�شدقائك 

ويف وطنك الغايل قطر.

ملاذا ل تبداأ جديا يف التفكري يف بناء »م�شار 

مهني« لك ت�شتطيع من خالله اأن تتعرف على ال�شورة 

التي �شيبدو عليها م�شتقبلك. ماذا تريد اأن ت�شبح بعد 

اأربعة اأعوام اأو خم�شة اأو اأكرث: طبيبا؟ مهند�شا؟ 

حماميا؟ رجل اأعمال؟ حرفيا؟ ل يهم، املهم هو 

الطموح والتخطيط وح�شن الإعداد وحتني الفر�ض 

وال�شتفادة منها...

وحل�شن احلظ فاإن دولة قطر توفر لأبنائها باقات 

متنوعة من الفر�ض واحلوافز واملميزات التي 

ي�شتطيعون من خاللها حت�شني م�شتوياتهم املعرفية 

والعلمية واملهنية اأي�شا.

اإذا اأنت بحاجة اإىل تخطيط مهني ولو مبدئي وب�شيط 

ملعرفة املجال الذي حتب درا�شته واحرتافه يف 

امل�شتقبل. 

والتخطيط املهني يقوم على جمموعة من الأ�ش�ض 

الهامة منها ال�شعي اإىل تطوير الذات واإعمال الفكر 

والقدرة على ا�شت�رضاف امل�شتقبل وبالتايل �شناعته. 

وكما يقول املثل ال�شائع: ي�شتطيع الإن�شان اأن يتنباأ 

مب�شتقبله من خالل �شناعته بيديه.

ول جتعل مهنتك التي �شتعمل بها يف امل�شتقبل 

تكون نتاجا لفكرة عابرة اأو ن�شيحة متعجلة من اأحد 

اأ�شدقائك اأو اأفراد اأ�رضتك، وبالتايل تعي�ض مدى احلياة 

داخل عامل مهني قد ل جتد نف�شك فيه!

فيما يلي جمموعة من الن�شائح حول كيفية اختيار 

امل�شار املهني اخلا�ض بك وتعزيز مهاراتك ومعارفك 

وقدراتك، حتى ت�شبح اأحد املميزين املعروفني يف 

امل�شتقبل القريب، وتذكر اأن اأف�شل طريقة للتنبوؤ 

مب�شتقبلك هو اأن ت�شنعه بنف�شك! 

حدد اأهدافك ال�سخ�سية واملهنية ول� مبدئي�

حتديد اأهدافك املهنية على املدى القريب والبعيد 

ي�شاعدك على التخطيط مل�شتقبلك بدءا مبرحلة الثانوية 

وانتهاء باخلطوة الأوىل لك يف املوؤ�ش�شة املهنية التي 

�شتعمل بها وتبداأ م�شوارك املهني فيها.

تذكر دائما اأنك اإن اأردت التميز يف حياتك العملية، 

عليك متابعة فر�ض التعليم والتدريب دائما حتى ت�شل 

اإىل اأ�شلوب احلياة الذي تريده لنف�شك واأ�رضتك.

 ن�ق�ض اأهدافك املهنية مع اأهل اخلربة واملعلمني 

واأفراد اأ�رشتك

اطلب م�شورتهم واآرائهم حتى تتمكن من تقييم 

مقرتحاتهم واأفكارهم وقارنها باأفكارك ول تعترب ذلك 

انتقا�شا من �شاأنك، لكن اعلم دائما اأنك تختار 

م�شتقبلك اليوم!

ابحث عن الفر�سة اأينم� ُوجدت واطلب العلم »ول� 

يف ال�سني«

خ�ش�ض ملفا حتتفظ فيه بجميع املطبوعات واملقالت 

والن�رضات التي تخ�ض املجال الذي تختاره لنف�شك 

)الطب، الهند�شة، املحا�شبة، القانون...( وحاول التعرف 

على الربامج التعليمية والدورات التدريبية املتوفرة يف 

هذا املجال يف بلدك قطر وخارج قطر، ول ت�شتبعد اأن 

ت�شبح يوما قادرا على ال�شفر اإىل اأي بلد يف العامل 

حل�شور هذه الدورات.. عليك فقط ح�شن التخطيط 

والتفكري، والبقية �شتاأتي تباعا.

احر�ض على لق�ء املخت�سني

حتدث مع الأ�شخا�ض الذين ي�شغلون منا�شب ومراكز 

وظيفية ومهنية ذات �شلة بطموحك. مثال اإن كنت حتب 

املحا�شبة وعلمت اأن هناك موؤمترا يف التحليل املايل اأو 

اإم�شاك الدفاتر �شوف ُيعقد يف اإحدى فنادق الدوحة، ملاذا 

ل تطلب من والديك اأو اأحد املعلمني باملدر�شة م�شاعدتك 

يف ح�شور مثل هذا املوؤمتر؟

ت�شتطيع اأي�شا اأن تطلب من املعلم املخت�ض يف 

مدر�شتك تنظيم زيارات ميدانية لك للتعرف على 

ال�رضكات املختلفة التي تقع يف دائرة اهتماماتك.

ا�سنع �سريتك الذاتية االآن.. وال تن�ض اأهم اأن�سطتك 

واإجن�زاتك و�سه�دات التقدير التي ح�سلت عليه�..

ت�شتطيع كتابة �شرية ذاتية خمت�رضة لك ت�شمل ال�شف 

الدرا�شي الذي تدر�ض به والإجنازات الدرا�شية التي 

حققتها و�شهادات التقدير التي ح�شلت عليها. فاإن مل 

يكن لديك �شهادات تقدير اأو اإجنازات ت�شتطيع كتابتها يف 

ال�شرية الذاتية، ل تقلق لأنك اأحد الطالب املجتهدين 

الذين بداأوا التخطيط حلياتهم مبكرا و�شوف ي�شبح لديك 

ما حتب اإن �شلكت امل�شار ال�شحيح وتعلمت من نف�شك 

ومن الآخرين.

بناء �شريتك الذاتية �شوف يفتح لك الباب اأمام خمتلف 

الفر�ض للم�شاركة يف الوظائف ذات الدوام اجلزئي 

والتطوع يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات..

اأعد ق�ئمة ب�رشوط االلتح�ق ب�لفر�ض التي ت�د 

اال�ستف�دة منه�

قم باإعداد قائمة باملوا�شفات الواجب توافرها يف 

املتقدم لدورة تدريبية ما اأو لوظيفة اأو للتطوع يف اإحدى 

الفعاليات، وقارن قدراتك بهذه القائمة حتى تعلم 

الجتاه الذي يجب اأن تطور نف�شك فيه.

بع�ض اجلامعات والكليات يف الدوحة تقدم دورات 

تدريبية ق�شرية وطويلة، حاول اأن تعرف �رشوط القبول 

فيها من خالل جتميع الكتيبات والإ�شدارات التي 

تن�رضها هذه املوؤ�ش�شات، وا�شتعلم عن الأن�شطة املفتوحة 

لأفراد املجتمع، وكن اأول امل�شتفيدين منها!

قم بزي�رة الكلي�ت واجل�مع�ت ومراكز التدريب

حتدث مع الأ�شاتذة واملدراء والطالب و�شارك يف الف�شول 

الدرا�شية وقم بجولة داخل املوؤ�ش�شة التعليمية. اقراأ 

اللوحات الإعالنية واح�شل على ن�شخ من ال�شحف 

ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة التعليمية. قم باإعداد قائمة 

بالأ�شئلة التي تخطر ببالك، وعناوين واأرقام هواتف 

ال�شخ�شيات الهامة الذين ميكنك الت�شال بهم. 

تاأكد من اأن املوؤ�ش�شات التي تقوم بزيارتها توفر 

التعليم والتدريب الذي حتتاجه لتحقيق طموحك املهني 

وا�شتف�رض عن الأماكن التي التحق بها خريجو تلك 

املوؤ�ش�شات.

ركز على نق�ط الق�ة لديك واهتم�م�تك

بدل من البدء يف عملية البحث عن الوظائف وحتديد اأيها 

ينا�شب موؤهالتك وقدراتك فكر اأول فيما جتيده وتتقنه 

وما حتب القيام به. رمبا تكون بارعا يف الريا�شيات 

وحتب بناء الأ�شياء يف اأوقات فراغك، اأو رمبا جتد املتعة 

يف م�شاعدة زمالئك يف �شياغة كتاباتهم باللغة 

الإجنليزية، لذلك عليك التفكري فيما تف�شل القيام به 

وحتديد بيئات العمل التي تود العمل بها، ثم ابداأ بعد ذلك 

يف البحث عن الوظائف التي تدعم نقاط القوة هذه. 

وتاأكد من اأن الرتكيز على ما حتب القيام به وعلى ما 

اأنت بارع يف القيام به �شيعزز من فر�شتك يف العثور 

على الوظيفة التي ت�شتمتع واأنت توؤديها.

ابحث عن فر�ض التط�ير والت�ظيف املحتملة

ل تنتظر �شنة التخرج لتحديد ما اإذا كنت حتب اللتحاق 

بالوظائف التي بدت جذابة لك خالل املرحلة الثانوية، 

بل بادر بالبحث عن الفر�ض كي تتعرف على الوظائف 

واملهن املحتملة والأ�شخا�ض الذين ي�شعون لاللتحاق 

بتلك الوظائف وميكن ال�شتعانة باملبادرات التعليمية 

وخربات املتطوعني. 

لو عرفت اأن هناك اأ�شخا�شا يعملون يف وظائف تبدو 

�شيقة ومثرية لهتمامك فبادر باحلديث معهم عن تلك 

الوظائف اإن اأمكن وتابعهم خالل العمل اأو رمبا ميكنك 

م�شاعدتهم بعد انتهاء فرتات الدرا�شة. داوم على قراءة 

الكتب التي تتناول الوظائف التي تثري اهتمامك لكن يف 

الوقت نف�شه عليك املوازنة بني الكتابات الروائية 

املبالغ فيها وبني التجارب الواقعية كي ل ت�شاب 

بخيبة الأمل.

يجب األ تتوقف عملية البحث عن الوظائف خالل 

املرحلة الثانوية ويف الوقت نف�شه ل يتحتم عليك 

اللتحاق بالكلية ويف يدك خطة وظيفية معدة م�شبقا 

كما ل يجب األ تنتظر حتى يقوم الق�شم الذي تنتمي اإليه 

اأو اأحد امل�شت�شارين باإعدادك للح�شول على وظيفة اأو 

اإبراز اخليارات املتاحة. ل ترتدد يف اختيار الف�شول 

التي تثري اهتمامك وحاول تخ�شي�ض فرتة من وقتك 

تق�شيها خارج املدر�شة للتعرف على ما ميكن اأن يقوم 

به الأ�شخا�ض من حملة املوؤهالت وال�شهادات العلمية 

وال�شتفادة من الفر�ض التي تزيد من الحتكاك امليداين 

يف املجالت التي ت�شتهويك.

ال ت�ست�سلم للفكرة االأوىل

من املهم جدا يف النهاية األ ت�شعر بالقلق اإذا مل يتبادر 

اإىل ذهنك فكرة حمددة على الفور اأو اإذا مل ت�شمع من 

اأبويك اأو اأ�شاتذتك اإل جملة واحدة وهي »اأنت بارع يف 

الريا�شيات! عليك اأن تكون حما�شبا! من الطبيعي جدا 

اأن تبقى فرتة من الوقت غري قادر على الو�شول اإىل 

قرار نهائي اأو اأن تغري راأيك لحقا اأو رمبا لديك من 

املهارات والهتمامات ما يفوق مرحلة الثانوية التي 

لزلت بها.

واعلم اأن طلبة الكليات يبدلون جمالت اخت�شا�شهم 

كما يبدل البالغون وظائفهم وكالهما ناجح يف ذلك، 

وعليه ل ت�شعر اأنك ملتزم التزاما اأبديا حيال الفكرة 

الأوىل التي ا�شتهوتك اأو ا�شتهوت من حولك لأنك لو اأبقيت 

عقلك متفتحا وحددت بع�ض الإ�شرتاتيجيات ف�شت�شل يف 

النهاية اإىل فكرة لها مقومات البقاء وال�شتمرارية.

قد يكون المعرض المهني بالنسبة لطالب المدارس الثانوية مهمة شاقة. 
ولكن بمساعدة اآلباء والمدرسين يمكن أن يكون حدثًا مشوقًا ومفيدًا.
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كيف تحدد مسارك المهني

المسار المهني: هـل هــو 

مجــرد وظيفة؟
سيساهم اختيارك لما تقوم بعمله في تحقيق اإلستفادة 

لك وللمجتمع ككل.

ملا كان امل�شار املهني )Career( الذي �شتختاره 
�شوف يكون له تاأثري على م�شتقبلك و�شوف يلعب دوراً 

يف تنمية املجتمع القطري ودولة قطر ككل، فاإن 

تطورك املهني �شوف يكون عاماًل حا�شمًا يف جميع 

اإجنازات البالد على امل�شتويات الجتماعية 

والقت�شادية.

وفيما يلي جمموعة من الأ�شئلة ال�شائعة التي 

�شتمنحك نظرة �شاملة على العامل املهني وتوجهات 

التطوير املهني ودور معر�ض قطر املهني يف دولة 

قطر.

س : م� الفرق بني ال�ظيفة واملهنة، وهل اأحدهم� 
جزء من االآخر؟

ج: املهنة )امل�شار املهني( هي عمل الإن�شان وم�شاعيه 
طوال حياته لتحقيق جميع طموحاته وفقًا لقدراته 

ومهاراته.

لذلك فاإن ممار�شة اأية مهنة يحتاج اإىل م�شتوى 

خا�ض من التدريب والإعداد والتاأهيل، ولكي يكون 

لديك م�شار مهني ناجح  لبد اأن تكون لك روؤية وفكر 

وقدرة على التخطيط امل�شتقبلي.

اأما الوظيفة، فهي جمرد ن�شاط يح�شل الفرد من 

خالله على مقابل مادي، لذلك فاإن الوظيفة يف بع�ض 

الأحوال ل تتطلب نوعًا خا�شًا من التدريب، ولذلك فاإن 

الوظيفة هي اأحد الأهداف ق�شرية الأجل.

س : ما هو معر�ض قطر املهني؟ 
ج: تاأ�ش�ض معر�ض قطر املهني لي�شبح منرباً مثاليًا 

لأ�شحاب العمل لاللتقاء باخلريجني والتحدث اإليهم، 

وتعريفهم بفر�ض العمل املتوفرة اأمام اجليل القادم 

من املوظفني، وذلك حتت �شقف واحد. 

والهدف من املعر�ض هو فتح املجال اأمام الطالب 

لالطالع ب�شكل اأو�شع على اأنواع الوظائف املختلفة، 

وخطط املوارد الب�رضية يف ما يخ�ض التعليم 

والتوظيف والتدريب والتطوير يف خمتلف املوؤ�ش�شات، 

وتقدمي الإر�شاد والتوجيه الوظيفي وامل�شورة للطالب 

حول جمالت العمل الأكرث مالءمة ملوؤهالتهم 

وقدراتهم.

ذلك ف�شاًل عن خلق جو من الوعي املهني بني 

الطالب و تطوير مهاراتهم مل�شاعدتهم على التخطيط 

الأمثل مل�شتقبلهم الوظيفي، وتزويد اخلريجني 

باملعلومات التف�شيلية ال�رضورية لرفع كفاءاتهم من 

خالل اإقامة الندوات وور�ض العمل.

 

س : م� اأهمية التط�ير املهني؟ 
ج: ل �شك اأن مفهوم امل�شار املهني )Career( قد 

تو�شع ب�شورة متزايدة لي�شمل اأكرث من جمرد الوظيفة، 

فاأ�شبح ي�شمل عدة جوانب واأدوار يف حياتنا جميعًا، 

ما جعل من التطوير املهني عملية متوا�شلة ت�شتمر 

مدى احلياة، وتبداأ قبل مرحلة اجلامعة.

س : فيم� يخ�ض التط�ير املهني، هل هن�ك حل واحد 
ين��سب اجلميع؟ 

ج: عملية التطوير املهني تختلف من �شخ�ض لآخر 
ومن تخ�ش�ض لآخر، لأنها تخ�شع ملجموعة من 

العوامل اأبرزها الدور الهام الذي يجب اأن يقوم به 

الفرد يف تطوير ذاته وحياته املهنية.

فقد اأ�شبحت املهنة الآن مبثابة »اإعادة بناء« للذات 

من اإك�شابها العديد من اخلربات والدرو�ض احلياتية 

واملهنية. 

فت اللجنة الوطنية الكندية املعنية مبعايري 
ّ
وقد عر

التطوير املهني، املهنة باأنها: »واحدة من مفاهيم 

اأ�شلوب احلياة، لأنها ت�شمل العمل والتعلم والأن�شطة 

الرتفيهية التي ميار�شها الإن�شان يف حياته. واملهنة 

هي مفهوم دينامي يختلف باختالف الفرد، وتت�شمن 

موازنة الإن�شان بني عمله مدفوع الأجر واأي عمل يقوم 

به دون اأجر، وخمتلف الأدوار التي يقوم بها الإن�شان 

يف حياته ال�شخ�شية«.

س : كيف ميكن ملعر�ض قطر املهني اأن يقدم يل 
الع�ن؟ 

ج: معر�ض قطر املهني يوفر منرباً للتفاعل بني 
اأ�شحاب العمل والطالب املهتمني للتفاعل وتبادل 

املعلومات والتوقعات املهنية والوظيفية.

ويوفر املعر�ض لل�رضكات فر�شة ت�شليط ال�شوء على 

اآفاق التطوير املهني داخل موؤ�ش�شاتها ف�شاًل عن كونه 

يتيح للطالب التعبري عن اهتماماتهم ورغباتهم 

وطموحاتهم.

س : كيف اخت�ر امل�س�ر املهني املن��سب يل؟ 
ج: معر�ض قطر املهني �شوف يقوم بدور هام يف 

عملية اختيارك ال�شليم والتخطيط مل�شتقبلك من خالل 

مهاراتك وقدراتك و�شوف يتوىل املعر�ض توفري 

امل�شورة والإر�شاد املهني لك لأننا نعترب ذلك جزءاً ل 

يتجزاأ من عملية تنمية وتطوير الكوادر الب�رضية 

القطرية من ال�شباب.

بذلك يكون معر�ض قطر املهني يلعب دور الو�شيط 

واخلبري يف هذا اجلانب.

س : هل اأخت�ر امل�س�ر املهني اخل��ض بي على اأ�س��ض 
جمم�ع الدرج�ت يف امتح�ن القب�ل فقط؟ 

ج: ل �شك اأن هذه درجاتك يف امتحان القبول بالكلية 
اأو اجلامعة هي موؤ�رض ميكن العتداد به، لكنها لي�شت 

العامل احلا�شم الوحيد. فلكي تتخذ قرارك ب�شاأن اختيار 

امل�شار املهني الذي تود بناءه لنف�شك، يجب اأن تاأخذ 

عدة جوانب يف احل�شبان. ذلك لأن اختيار امل�شار 

الوظيفي لي�ض جمرد عملية تخطيط مو�شوعية اأو 

عقالنية فقط، واإمنا تنطوي على جوانب ذاتية اأي�شًا.

تذّكر اأن جناحك يف اأي مهنة يرتبط مبجموعة من 

املهارات واملعارف غري املهنية اأي�شًا.

س :  م� الذي ميز معر�ض قطر املهني2010؟
ج: نظم معر�ض قطر املهني 2010 العديد من الندوات 

والور�ض التوعوية قبل بدء فعاليات املعر�ض، وذلك 

بهدف رفع م�شتوى الوعي لدى الطالب واخلريجني 

واأولياء الأمور، ومت اإلقاء ال�شوء على مفاهيم امل�شارات 

املهنية، اإ�شافة اإىل العديد من الفعاليات والأن�شطة 

اجلديدة التي �شاحبت املعر�ض، واملحا�رضات التي 

�شارك بها كوكبة متميزة من اخلرباء يف جمال 

التوجيه املهني.



رخاء قطر وأفكارك .. وجهان لعملة واحدة!

إذا وجدت نف�شك حمبًا للمخاطرة والبحث عن الفر�ض 
لتحويلها اإىل اأفكار جديدة وابتكارات ميكن اأن تغرّي 

جمرى العامل يف يوم من الأيام، فاأنت »�شاحب م�رضوع« 

)Entrepreneur( بامتياز!
اإن اأكرب ما مييز اأ�شحاب امل�شاريع عن غريهم من 

املتخ�ش�شني هي جراأتهم وقدرتهم على طرح حقائق 

جديدة وتوفري اإمكانيات مل يكن العامل يعرفها من قبل 

من خالل الإ�رضار على الهدف وال�شجاعة يف موا�شلة 

الطموح والقدرة على القيادة والولع بالفر�ض ال�شانحة 

والقدرة على حتويل اأن�شاف الفر�ض اإىل فر�ض كاملة، 

وحب املخاطرة واإتقان الإبداع. 

رخاء قطر: مسؤوليتك!
قطر مثلها مثل اأي بلد طموح اآخر حتتاج اإىل جهودك، 

التي قد ت�شبح حجر الزاوية يف بناء احللم الوطني 

املتمثل يف اقت�شاد املعرفة.

تقول الفيل�شوف الأمريكية اأين راند: »رخاء اأمريكا 

ورفاهيتها مل تتحقق ب�شبب ت�شحيات اأبنائها خلدمة 

ال�شالح العام، واإمنا بف�شل ت�شحيات رجال ون�شاء 

عباقرة حترروا من القيود يف �شبيل حتقيق م�شاحلهم 

ال�شخ�شية وبناء ثرواتهم اخلا�شة«.

الآن ماذا عن رخاء قطر؟ هل يتحقق بنف�ض الطريقة اأم 

بطريقة اأخرى؟ وما هو التعريف املبا�رض لروح الريادة 

وبناء امل�شاريع الرائدة؟

�شاحب امل�رضوع: هو �شخ�ض مبدع ا�شتطاع اأن ي�شوغ 

اأفكاراً جديدة واأن ُينتج منها �شوقا جديدة اأو موؤ�ش�شة 

اأعمال مل تكن موجودة من قبل. وبذلك ي�شيف �شاحب 

امل�رضوع قيمة ملجتمعه بالأ�شا�ض يجمع ثروة لنف�شه 

و�رضكائه يف العمل.

ويتمتع اأ�شحاب امل�شاريع مبجموعة من املواقف 

وال�شلوكيات متيزهم عن غريهم، منها اللتزام والت�شميم 

وال�شجاعة والقيادة والولع بالفر�ض وحب املخاطرة، 

والعتماد على الذات، والقدرة على التكيف، والدافع 

للتفوق.

االلتزام والتصميم
�شفتا »اللتزام والت�شميم« هما اأكرث اأهمية من بقية 

املميزات التي تتوفر لدى �شاحب امل�رضوع، فمن خاللهما 

يجد املبدع طريقه للتغلب على اأكرب العقبات التي تواجه 

طموحه والتعامل مع نقاط ال�شعف املختلفة.

فاأ�شحاب امل�شاريع الذين جنحوا يف بناء �رضكات 

جديدة ي�شعون لتجاوز العقبات وحل امل�شكالت 

واإجناز املهام بالطريقة املثلى، لأنهم من�شبطون 

ومثابرون، وقادرون على التم�شك باللتزام ول 

يخ�شون �شعوبة الظروف، لأنهم يعتربون اأن 

امل�شتحيل هو مهمة ممكن حتقيقها لكنها ت�شتغرق 

وقتا اأطول قليال من غريها.

الشجاعة
اأ�شحاب امل�شاريع الذين يطمحون اإىل تغيري وجه العامل 

لي�شوا اأ�شخا�شا عاديني، اإمنا يتميزون بدرجة مرتفعة من 

ال�شجاعة ت�شاعدهم على تطوير اأفكارهم والرتقاء بها.

فاملبتكر ال�شاب ينبغي اأن يتمتع بقوة معنوية، ول يخ�شى 

التجريب ول يخاف الف�شل، ويتميز بال�شجاعة يف مواجهة 

املخاطر. 

روح القيادة 
يتمتع �شاحب امل�رضوع الناجح باخلربة واملعرفة 

العميقة بالتكنولوجيا وبال�شوق الذي يتناف�ض فيه، ف�شال 

عن مهارات الإدارة العامة ال�شليمة وال�شجل احلافل 

بالإجنازات.

و�شاحب امل�رضوع قادر على مبا�رضة عمله بنف�شه لأنه 

يتميز مبعايري الكفاءة العالية.

ومن املهارات التي يتميز بها �شاحب امل�رضوع هو 

قدرته على بناء فرق العمل و »�شناعة الأبطال« واإلهام 

الآخرين. لأن �شاحب امل�رضوع يعامل الآخرين كما 

يريدهم اأن يعاملوه، ويتقا�شم الربح وامليزات مع كل 

الذين �شاهموا يف حتقيقها، ويتمتع بالنزاهة والثقة 

والعدل، لأنه طالب متميز ومعلم جدير بالثقة.

انتهاز الفرص
ي�شرتك جميع اأ�شحاب امل�شاريع الناجحة يف العامل يف 

عن�رض واحد هو »الولع بالفر�ض«، ولي�ض حب املال اأو 

املوارد اأو املظاهر ال�شخ�شية.

ورغم اأنه ل مانع من حب املال اأو املوارد، فاإنه ل 

يجب اأن يكون الدافع الأ�شا�شي لإقامة امل�شاريع.

فما مييز رجل الأعمال الناجح عن اأي رجل اآخر هو 

مهارات القيادة وحر�شه على ال�شتفادة من الفر�ض 

ال�شانحة و�شياغة اأن�شاف الفر�ض، ف�شال عن املعرفة 

الوثيقة باحتياجات جمتمعه وبالده.

النجاح في المغامرة
ملا كان التغيري واملخاطر والغمو�ض وعدم اليقني هي 

اأحد مفردات عملية �شياغة الأفكار وبناء امل�شاريع، فاإن 

اأ�شحاب امل�شاريع الناجحة قادرون على حتمل املخاطر 

وغمو�ض الأو�شاع وعدم اليقني ب�شاأن النجاح لأنهم 

ي�شتطيعون حل املفارقات والتناق�شات.

واأ�شحاب امل�شاريع على ولع دائم ببناء القيمة 

لبالدهم وجمتمعاتهم، لأنهم ي�شاركون بولع يف 

املخاطرة املح�شوبة، وميار�شون اأعمالهم ب�شورة منظمة، 

وهم قادرون على حتمل الإجهاد وحل امل�شكالت 

والتو�شل اإىل احللول ال�شعبة.

اإلبداع والقدرة على التكيف 
تتطلب امل�شتويات العالية من عدم اليقني و�رضعة التغري 

التي تت�شم بها امل�شاريع اجلديدة م�شاحة وا�شعة من 

املرونة و�رضعة التكيف.

واأ�شحاب امل�شاريع الناجحة يثقون باأنف�شهم 

ويعرفون اأن جناحاتهم واإجنازاتهم )وف�شلهم اأي�شا( هي 

دائما حتت �شيطرتهم الذاتية، وبذلك ي�شتطيعون الو�شول 

اإىل اأف�شل النتائج. كما اأنهم يتميزون بالقدرة على روؤية 

التفا�شيل ول ي�شعون بالر�شا عن الو�شع القائم لأنهم 

يحبون املبادرات والتجديد.

الدافع نحو التميز
يت�شم اأ�شحاب امل�شاريع باحلافز على التميز والرغبة 

القوية يف التفوق على املعايري العادية وحتقيق الأهداف 

ال�شعبة.

كما يتمتعون بالدافع للإجناز والنمو، ويدركون نقاط 

قوتهم ومواطن �شعفهم، ويتمتعون بروح املرح والدعابة.

Xيثق أصحاب األعمال الناجحون بأنفسهم ويعرفونX
Xأن نجاحاتهم وإنجازاتهم )وفشلهم أيضًا( تخضعX

Xدائما لسيطرتهم الذاتية، وبذلك يستطيعونX
Xالوصول إلى أفضل النتائج. كما أنهم يتميزونX

 Xبالقدرة على رؤية التفاصيل وال يشعرون بالرضا عنX
X.الوضع القائم ألنهم يحبون المبادرات والتجديدX

رخاء قطر وأفكارك .. وجهان لعملة واحدة!

إذا شعرت بأنك لم تحصل على وظيفة براتب 
قدره أبويك مسبقًا، ال تقلق، فأنت مؤهل 

لشيء آخر.

رخاء قطر وأفكارك..
وجهان لعملة واحدة!

رخاء قطر وأفكارك..
وجهان لعملة واحدة!
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كيف تحصل على صفقة ناجحة؟

اعرف جمهورك
ال فائدة من عرض خططك على مستثمر لم يستثمر قبال في القطاع أو 

المنطقة الذي تتحدث عنها. ففي قطر التي يتميز اقتصادها بهيمنة 
الشركات العائلية تحتاج إلى تحديد المستثمرين الذين تناسب أفضليات 

االستثمار لديهم احتياجاتك.

منتج أم خدمة؟
اشرح منتجك أو الخدمة التي تقدمها بلغة بسيطة مع التأكيد على 

قدرته التنافسية.
على سبيل المثال، إن كنت تقوم بإنتاج أو إخراج فيلم وثائقي لصالح 

إحدى الشركات الوطنية في قطر، قم بشرح األسلوب الذي تنوي العمل 
من خالله عن طريق تخطيط

فريق العمل 
قد تكون لديك فكرة تجارية رائعة لكنك إن كنت ستعمل وحيدا فإنك 
قد ال تتمكن من تحقيق هدفك. لذا فإن وجود فريق لتأسيس الشركة 

سوف يساعد في نهاية المطاف على تحويل األفكار إلى منتج أو خدمة 
مربحة.

ويمكن أن يكون فريقك زميل دراسة، أو زميل في مؤسسة قطر أو 
جامعة قطر، أو جار، أو صديق، أو قريب. لكن ينبغي أن تتذكر أن 

المستثمرين يفضلون أن يضم فريق العمل أعضاء بخبرة خبرة مهنية 
وتقنية كبيرة وسجل حافل في مجال العمل المطلوب.

عمالؤك
ال يوجد أي شي يثبت مزاعمك المتعلقة بتسويق المنتج أو الخدمة أفضل 

من العمالء.لذا قدم شرحا حول عمالئك القطريين والدوليين الحاليين 

كيف أضع خطة ألعمالي؟
إذا كان لديك م�رضوع تريد توجيهه اإىل خدمة 
جمتمعك يف قطر اأو خارج قطر، اأنت حتتاج اإىل 

و�شع خطة جيدة لأعمالك واأن ت�شري وفق خطوات 

حم�شوبة لإدراك النجاح. لكن ما هي خطة الأعمال 

وكيف تر�شم خطواتك نحو النجاح؟ هذه الأ�شئلة 

وغريها جتيب عليها ال�شطور التالية.

خطة الأعمال )Business Plan( هي العمود 

الفقري لأي م�رضوع وهي بب�شاطة عبارة عن عدد 

من ال�شطور تلخ�ض نواياك واأهدافك وتطلعاتك 

وتوقعاتك من اأي م�رضوع تنوي القيام به. 

فاإذا كنت تريد بدء �رضكة ل�شتقدام العمالة 

الأجنبية اإىل قطر اأو �رضكة لت�شنيع م�شتح�رض طبي 

لعالج مر�ض ما، يجب اأن تو�شح ذلك يف اخلطة، 

وتلقي ال�شوء على ما مييزك عن غريك، وما مينح 

منتجك امليزة التناف�شية يف ال�شوق التي تنوي العمل 

فيها، وتوقعاتك ب�شاأن الإقبال على منتجك، وب�شاأن 

�شعره وجودته وجدواه القت�شادية.

وفيما يلي بع�ض الن�شائح لكتابة خطة الأعمال.

استخدم وجهة نظر اآلخرين
بغ�ض النظر عما اإذا كان م�رضوعك �شيطرح منتجا 

هند�شيا جديدا اأو يوفر خدمة �شحية اأو مالية اأو 

اجتماعية غري م�شبوقة يف قطر، يجب اأن تكون نقطة 

انطالقك يف خطة العمل هي وجهة نظر ال�شوق 

واجلمهور الذي ت�شتهدفه باخلطة وامل�رضوع.

ابداأ اخلطة بطرح م�شكلة توؤرق الفئة امل�شتهدفة 

بامل�رضوع اأو بفر�شة جديدة اأو فر�شة موجودة وغري 

م�شتغلة ميكن اأن تفيد البلد ككل اأو �رضيحة معينة 

من املواطنني اأو املقيمني. ثم األق ال�شوء على 

احللول التي ت�شتطيع اأن تقدمها اأنت لهذه امل�شكلة اأو 

تلك الفر�شة ومدى قدرتك على حتويل الفر�شة اإىل 

واقع اأو حل امل�شكلة بطريقة مل ي�شبقك اإليها اأحد.

فاإذا كنت ت�شتهدف ما �شتقدمه من منتج اأو خدمة 

ي�شتهدف الأفراد اأو ال�رضكات القطرية، فاأنت حمظوظ 

متاما، لأنك قادر على فهم احتياجات جمتمعك 

وبالتايل التوا�شل معهم واإقناعهم بقدرتك على 

حتقيق الختالف فيما تقوم به. 

واإذا ما كنت تتعامل مع جمتمع املقيمني اأو مع 

اأحد قطاعات ال�شوق يف بلد خارج قطر، فاأنت حتتاج 

قبل بدء العمل اإىل درا�شة هذا املجتمع )ما ي�شمى 

»درا�شة ال�شوق« وهي حتليل حلجم وكم وكيف 

امل�شكلة التي �شيعاجلها منتجك، ودرا�شة املناف�شني 

لك يف ال�شوق، والطالع على التجارب ال�شابقة التي 

حاولت خو�ض نف�ض الطريق(. 

بعد ذلك، اطرح الأ�شئلة التالية: ما الهدف من 

خطة اأعمايل؟ هل اأريد اأن اأح�شل على متويل من 

خاللها اأم جمرد التوا�شل مع اجلمهور؟ 

ادرس السوق— دراسة دقيقة! 
معرفة ال�شوق تاأتي دوما يف املقام الأول لكل 

�شاحب م�رضوع اأو فكرة. لذلك يجب درا�شة ال�شوق 

ب�شكل دقيق ل�شمان التعرف على احلجم احلقيقي 

لل�شوق وم�شار النمو املتوقع، واأف�شل طريقة 

للو�شول اإىل ال�شوق.

اإن اأردت بدء م�رضوعك يف قطر مثال، يجب اأن 

تدر�ض احتمالت النجاح يف �شوء حجم القت�شاد 

وطبيعة احتياجات النا�ض. فاإن كانت لديك فكرة 

جديدة يف جمال الت�شالت مثال، يجب اأن تتعرف 

جيدا على م�شغلي الت�شالت يف البالد )كيوتل 

وفودافون(، وطبيعة العرو�ض واخلدمات التي 

تقدمها كل �رضكة، وطبيعة احتياجات املجتمع 

وم�شتوى معي�شة النا�ض ون�شبة الدخل املمكن اإنفاقه 

على اخلدمة اأو املنتج الذي تقدمه، اإىل غري ذلك.

اعرف طبيعة المنافسة 
من العنا�رض الأ�شا�شية لفهم اأي بيئة اأعمال فهم 

املناف�شة. هل �شيقوم م�رضوعك يف بيئة تناف�شية اأم 

يف بيئة تفتقر اإىل املناف�شة؟ 

ويجب اأن تفهم ب�شورة �شاملة قواعد املناف�شة يف 

بالدك، واأن تعرف ميزتك التي �شتمنحك امليزة عن 

الآخرين. 

اهتم بالتفاصيل 
اجعل خطتك موجزة ول تن�ض اأن ت�شع فيها من 

التفا�شيل ما يكفي حتى يح�شل امل�شتثمر 

امل�شتهدف على معلومات كافية لتخاذ قرار.

و�شوف يكون للخطة دور كبري يف ت�شيري اأعمال 

�رضكتك امل�شتقبلية، لذلك يجب اأن تعك�ض ح�شك 

املهني املتميز ويجب اأن تتجنب اأية اأخطاء اإمالئية، 

واأن تت�شمن توقعات ميكن تطبيقها وبيانات ذات 

م�شداقية، وم�شمونا دقيقا.

كيف أحصل على 
التمويل؟

رغم جو الحذر المالي واإلنفاق الذي يتبعه المستثمرون في قطر 
وجميع أنحاء العالم، فإن ما يميز قطر أنها ال تعاني من شح 

األموال، ومستثمروها جاهزون لتمويل المشاريع التي تخطف 
إعجابهم وتثبت فعاليتها المالية. فيما يلي بعض النصائح التي 

ستساعدك في الحصول على تمويل لمشروعك!
وعمالئك المحتملين أوضح من خالله عدد عمالئك الحاليين، وإجمالي 

إيراداتك، والعائد لكل مستهلك، والتكلفة لكل عميل، الخ.

اإليرادات المثالية
إلظهار أنه لديك إستراتيجية مدروسة دراسة صحيحة بخصوص اآلثار 

المالية المترتبة على خطط نمو الشركة قّدم شرحا وافيا عن التوقعات 
المالية. وقم بتقييم واقعي للمبيعات، وتكاليف )الثابتة والمتغيرة(، 

والتدفق النقدي، ورأس المال العامل، إلخ وادعم ذلك من خالل الرسوم 
والمخططات البيانية. وأخيرا حلل هوامشك الحالية والمستقبلية 
بالتفصيل واضعا بعين االعتبار اآلثار المحتملة للمنافسة. وينبغي 

لتوقعاتك المالية أيضا أن تشمل أسعار البيع أو رسوم شحن منتجك أو 
الخدمة التي تقدمها. 

خطة التسويق 
إن الهدف األساسي من خطة التسويق هو إقناع المستثمرين بأنه يمكن 

تطوير السوق لهذا المنتج أو الخدمة واختراق هذه السوق. لذا ينبغي أن 
تتضمن خطة التسويق إستراتيجيتك في تسعير وتوزيع وترويج المنتج 

أو الخدمة. ويجب أن تكون جميع الجوانب المشمولة في الخطة 
مدعومة من خالل بيانات دقيقة يمكن التحقق منها قدر اإلمكان.

 التمويل المطلوب  
بعد أن قمَت بحساب إيراداتك ونفقاتك الحالية والمتوقعة قّدم شرحا 

عن تمويلك السابق، واستثمارك الخاص، واستثمارات أفراد العائلة 
واألقارب واألصدقاء إلخ. وإذا كنت قد استثمرت مدخراتك الخاصة فإن 

ذلك سوف يظهر اهتمامك الحقيقي بالمشروع واحتياجاتك األخرى 
للتمويل من أجل بدء تنفيذ مشروعك.

وأخيرا ُتعتبر القروض طريقة أخرى لتمويل خططك. وبما أن قطر 
تتمتع بنظام مصرفي وتمويلي دينامي وحيوي فإنه يمكنك زيارة البنوك 

الوطنية ودور التمويل والسؤال عن أسعارها وتسهيالتها.

رّكز على الفرصة
اإذا كنت ت�شعى للعمل يف جمال ال�شتثمار وامتالك 

امل�شاريع ال�شخ�شية، يجب اأن تتعرف بو�شوح على 

الفر�ض ال�شتثمارية املتاحة لك. فما الذي �شيجعل 

امل�شتثمر )�شواء كان قطريا اأم اأجنبيا( ي�شع اأمواله 

يف م�رضوعك اأو فكرتك، بدل من اإيداعها يف ح�شابه 

اخلا�ض يف بنك قطر الوطني، اأو ا�شتثمارها يف �شوق 

قطر لالأوراق املالية اأو يف اأي ا�شتثمار اآخر؟ وماذا 

مييز ال�شتثمار يف فكرتك عن غريه؟ 

موجز خطة العمل
ميكن القول اإن اأهم عنا�رض خطة العمل هو »املوجز 

التنفيذي« )Executive Summary( لأنه يلخ�ض 

اخلطة باأكملها وياأتي عادة يف بدايتها.

ويتمتع املوجز باأهمية خا�شة لدى امل�شتثمر 

الراغب يف تنفيذ فكرتك، لكن تذكر اأن امل�شتثمر 

ورجل الأعمال هو رجل م�شغول دائما، ويعاين من 

�شيق الوقت، فاإذا اأعجبه املوجز �شيوا�شل القراءة 

واإل �شين�شحب. لذلك يجب اأن يكون املوجز �شامال 

جلميع مراحل خطة تنفيذ م�رضوعك اأو فكرتك، واأن 

غري مبتابعة القراءة.
ُ
يكون م�شوقا ي

اهتم باللغة 
ا�شتخدام اللغة التي يحرتمها جمهورك! فاإذا كنت 

تعتزم توجيه اأعمالك اإىل دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي، ا�شتخدم لهجة جادة من العربية 

الف�شحى وباعد نف�شك عن اللغة العامية اأو 

اللهجات املحلية، اأما اإذا كنت متوجها اإىل جمهور 

ناطق بالإجنليزية، فعليك النتباه للفوارق 

الثقافية الدقيقة!

راجع عملك
عندما تنتهي من و�شع اخلطة، اأطلب من �شخ�ض 

اآخر اأن يراجعها، واخرت �شخ�شا ل �شلة له 

بامل�رضوع حتى يكون قادرا على تقدمي النقد البّناء 

جلميع اأجزاء اخلطة، واجعله يعد قائمة مبجموعة 

من الأ�شئلة يف م�شودة، وقم بدرا�شتها جميعا بكل 

عناية واهتمام. 

ابدأ في تنفيذ الخطة 
اأخريا اعترب خطة الأعمال مبثابة وثيقة حية 

تت�شمن تفا�شيل اأعمالك. اإذ يجب اأن ت�شمل تواريخ 

البدء والتنفيذ والتطوير، وم�شوؤوليات حمددة 

ودقيقة. ويجب اأن يتم مراجعتها وحتديثها 

با�شتمرار واأن يتم ا�شتخدامها يف املناق�شات التي 

تبحث مدى مطابقة اخلطة لطريقة تنفيذها الفعلي.

كيفية وضع خطة األعمال

كيف أضع خطة ألعمالي؟



طريق النجاح المهني..
تحقيــق الـتميــز الـذاتــي!

يوضح بليز جيم�ض، خبري الإ�شرتاتيجيات مبوؤ�ش�شة جالوب العاملية لالأبحاث واملدير ال�شابق 
للتخطيط الإ�شرتاتيجي يف �رضكة اأوجيلفي اأند ماذر وورلدوايد، نظريته يف حتقيق التميز الذاتي قائال: 

اإعداد  اأهداف لنف�شه ولي�ض جمرد  اأن ير�شم الإن�شان عدة  “اإن هذا النوع من التميز الذاتي لي�ض جمرد 
�شرية ذاتية جذابة. فتحقيق التميز الذاتي ينبغي اأن يو�شح مواهبه ونقاط قوته، وهي جزء ال يتجزاأ من 

حياته املهنية، وتوؤثر يف اإ�شرتاتيجية حياته املهنية وتطورها على املدى الطويل”.

وبح�شب جيم�ض فاإن حتقيق التميز الذاتي ي�شاعد الإن�شان على ر�شم اأف�شل ما يف �شخ�شيته وتطبيقه 

على ال�رضكة التي يعمل بها. 

ويو�شي جيم�ض باأن يدّون الإن�شان تفا�شيل وجهات نظره ومبادئه لأن ذلك ل يكون و�شيلة لتوجيه 

اإ�شرتاتيجياته فح�شب واإمنا يجعل من ال�شعب تقليد اأي �شخ�ض اآخر لهذه املحددات. 

فتحقيق التميز الذاتي ي�شاعد الإن�شان اأن ي�شبح ذا اأهمية كبرية ل�رضكته اأو ملدير املوارد الب�رضية يف 

ال�رضكة التي يعمل بها.

ويتحدث جيم�ض عن كيفية حتقيق التميز الذاتي، ويو�شح الفرق بني التكتيكات والإ�شرتاتيجيات يف 

جمال بناء التميز الذاتي. ويف النهاية يبني ال�شبب الذي يجعل الأ�شخا�ض ذوي التميز الذاتي مهمني 

ل�رضكاتهم.

طريق النجاح المهني.. تحقيق التميز الذاتي!طريق النجاح المهني.. تحقيق التميز الذاتي!
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طريق النجاح المهني.. تحقيق التميز الذاتي!

س: اخلط�ة االأوىل يف عملية حتقيق التميز الذاتي 
هي اأن يعترب االإن�س�ن نف�سه جزءا ال يتجزاأ من ال�رشكة. 

واخلط�ة الث�نية هي التعرف على م�اهبه وم�اهب 

مديره، لكن م� هي اخلط�ة الث�لثة؟ 

ج: اخلطوة الثالثة هي البحث عن اجلوانب الإيجابية 
للبيئة التي يتقا�شمها ال�شخ�ض الذي يقوم ببناء متيزه 

الذاتي مع امل�شتهلك، بحيث ميكن جعل عالمته الذاتية 

جذابة لهذا امل�شتهلك. وهذه هي الطريقة التي متكنت 

من خاللها بع�ض اأقوى العالمات التجارية من حتقيق 

النجاح الذي حققته اليوم.

فقد اأدركت �رضكة دوف مثال اأن م�شتهلكيها يعي�شون 

يف عامل يتم فيه تقدير اجلمال الفردي ولي�ض اجلمال 

ال�شطناعي غري الواقعي الذي تروج له �شناعة 

التجميل. لذلك قامت ال�رضكة بحملة “اجلمال احلقيقي” 

لتحويل هذا التحدي اإىل نقطة اإيجابية لل�رضكة. 

و�شعرْت جامعة كابالن، وهي من العالمات التجارية 

الكبرية يف التعليم الإلكرتوين، اأن حوايل  76 مليون 

مواطن اأمريكي �شوف يتقاعدون خالل العقدين 

القادمني واأنه ل يوجد من يحل حملهم �شوى 46 

مليون عامل اأمريكي. ووجدت اجلامعة يف ذلك فر�شة 

اإيجابية لأعمالها من خالل تدريب الطالب الأمريكيني 

ل�شغل الـ 30 مليون وظيفة ال�شاغرة. لذا قادت حملة 

“وقف هدر املواهب”، ما جعلها تربط بني جاذبية 
عالمتها التجارية ور�شالتها اجلديدة يف عامل 

امل�شتهلك. ويف احلالتني فاإن العامل البيئي املتمثل 

بطريقة تعريف امل�شتهلكني باجلمال اأو حتديد الجتاه 

الدميوغرايف ال�شائد- �شاهم يف اإ�شفاء قيمة ملعامالت 

هاتني العالمتني التجاريتني.

وهكذا فاإن بناء عالمتك الذاتية بحاجة اإىل اأن تفعل 

ال�شيء نف�شه. فاإذا كان م�شتهلكك هو رئي�شك فاإنه ميكن 

لبيئتك اأن ت�شكل جانبا اإيجابيا ل�رضكتك. فعلى �شبيل 

املثال يكون روح قبول التحدي اأو ال�شعي احلثيث 

لالإبداع �شيئا فريدا يف جمال عملك.

فاإذا كنت تتمتع مبوهبة املقدرة التحليلية فاإن اأحد 

العوامل الرئي�شية يف بيئتك هو �شعي ال�رضكات لتح�شني 

اإنتاجيتها مع توفري املال. لذا فاإن مواهبك التحليلية 

�شت�شكل بالتاأكيد عامال من عوامل دفعك لالأمام 

وينبغي اأن تكون هذه املواهب جزءا وا�شحا من متيزك 

الذاتي. فالهدف من هذه اخلطوة هو التفكري يف �شبل 

التقاطع بني مواهبك والبيئة التي تت�شاطرها مع 

م�شتهلكك.

س: اإذاً يعترب الهدف جزءا مم� تقدمه عالمتك الذاتية؟ 
ج: عندما اأ�شع اإ�شرتاتيجيات العالمات التجارية 

فاإنني اأجتاوز الهدف لأنني بحاجة اإىل جعل النا�ض 

يفهمون كيفية القيام بهذا الغر�ض. لذا ينبغي عليك 

اأول اأن جتد نقطة التقاطع بينك وبني م�شتهلكك والبيئة 

التي ي�شاطرك اإياها. واأنا اأدعو هذه نقطة »اأنت وهم 

ونحن«. وبعد ذلك ينبغي ال�شتفادة من هذه املعلومات 

يف اإيجاد الغر�ض ووجهات النظر واملبادئ.

وتفيدنا وجهة النظر يف معرفة »ال�شبب«، والهدف 

يف معرفة »املاهية«، واملبادئ يف معرفة »الكيفية«.

وياأتي الهدف اأول حيث يوجهك للطريقة التي يجب 

اأن تت�رضف وتتخذ قراراتك وفقها لتو�شيل عالمتك 

الذاتية. فعلى �شبيل املثال ميكن ملدير املوارد الب�رضية 

 عن هدفه بال�شكل التايل: “اإن عملي هو تزويد 
ّ

اأن يعرب

كبار املديرين براأ�ض املال الب�رضي الذي يحتاجون 

اإليه لي�شعروا بالثقة اأثناء قيادتهم لل�رضكة باجتاه 

النمو”. واأما الهدف بالن�شبة للرئي�ض التنفيذي فقد 

يكون: “اإنني اأعمل يف جمال توفري القيادة والإدارة 

والروؤية امل�شتقبلية للموؤ�ش�شات العاملية والتي حتتاج 

اإليها خللق القيمة للم�شاهمني يف جميع اأنحاء العامل”. 

واأما الهدف ملدير الت�شويق يف م�شت�شفى غري ربحية 

والذي �شن�شميه جون فقد تكون: “اأنا اأعمل يف جمال 

تزويد املديرين التنفيذيني الذين يتمتعون بالروؤية 

الثاقبة باخلربات التي يحتاجونها جلذب العمالء اجلدد 

ب�شورة اإ�شرتاتيجية لتقدمي الرعاية ال�شحية”.

اإن الهدف هو �شيء مفيد لكن من املمكن لأي 

�شخ�ض ن�شخه وتقليده. لذا على الرغم من اأن الهدف 

مهم اإل اأنه جمرد خطوة اأوىل نحو حتقيق التمايز. واأما 

اخلطوة الثانية فهي حتديد وجهة النظر اأو املعتقدات 

والآراء الفريدة بخ�شو�ض العامل. وميكن لالإن�شان اأن 

يقوم بذلك عن طريق اإكمال اجلملة: “اأعتقد اأن العامل 

�شيكون مكانا اأف�شل اإذا... “.

وتفيد هذه العملية يف حتديد قيمة عالمتك الذاتية 

لأنه من ال�شعب ن�شخ وتقليد املعتقدات، كما اأنها 

تعطيك الدافع احلقيقي للقيام مبا تفعله.

س: م� الذي ينبغي اأن تت�سمنه معتقدات االإن�س�ن؟ 
ج: ينبغي اأن تو�شح املعتقدات الأ�شياء الإيجابية التي 

�شيقوم الإن�شان بها يف العامل.

دعنا نعود اإىل مثال جون كي ندر�ض وجهة نظره. 

اإن مدير الت�شويق يف امل�شت�شفى غري الربحية هذا يعترب 

اأنه حتى اأف�شل الأفكار حتتاج اإىل عبقرية يف التنفيذ 

واملتابعة ليتمكن من اإحداث فرق يف العامل. ولنتذكر 

هدفه الذي كان: “اأنا اأعمل يف جمال تزويد املديرين 

التنفيذيني الذين يتمتعون بالروؤية الثاقبة باخلربات 

التي يحتاجونها جلذب العمالء اجلدد ب�شورة 

اإ�شرتاتيجية لتقدمي الرعاية ال�شحية”. لذا فاإن وجهة 

نظره تعطي ال�شبب الذي يجعله يحاول حتقيق هذا 

الغر�ض.

اإن اجلواب على �شوؤال “ملاذا” ي�شاعدنا على متييز 

اأنف�شنا. وبالن�شبة لل�رضكات ميكن لهذا اجلواب اأن يحفز 

املوظفني على اإي�شال العالمة لذاتية. 

س: م�ذا اأي�س� ميكن اأن ي�س�عد االإن�س�ن على متييز 
نف�سه عند حتديد الهدف اخل��ض به؟

ج: هذا �شبب اآخر يجعل معرفة الإن�شان ملواهبه اأمرا 
مهما جدا. لنعد اإىل مثال مدير الت�شويق يف امل�شت�شفى 

غري الربحية جون ولنفرت�ض اأنه قد قام باختبار 

جالوب امل�شمى “اختبار كليفتون لإيجاد مواطن 

القوة” StrengthsFinder كي يتمكن من حتديد 

مواهبه. ولنفر�ض اأن من مواهب جون اإمكانياته 

التحليلية وقدرته على التاأثري على الآخرين، وهو 

يعرف نوع املدراء التنفيذيني الذين يريد جذبهم وهم 

الأ�شخا�ض الذين ينظرون با�شتمرار نحو امل�شتقبل وهو 

يدرك اأن العاملني يف املنظمات غري الهادفة للربح 

يتمتعون مبوهبة التكيف والقدرة على اإجناز مهامهم 

مبيزانيات حمدودة.

وبذلك يكون جون قد و�شل اإىل نقطة تقاطع عالمته 

الذاتية التي يجتمع فيها التحليل والتاأثري على 

الآخرين مع التفكري امل�شتقبلي والقدرة على التكيف. 

لذا فاإن التمييز الذاتي جلون يرتكز يف اأنه قادر على 

حتقيق الروؤى. فهو ي�شتطيع اأن ي�شاعد املديرين 

التنفيذيني يف تن�شيط اأفكارهم، وهذا اأمر من ال�شعب 

على اأي �شخ�ض اآخر اأن يحاول تقليده.

وهكذا فاإن وجهة النظر تتعلق بال�شبب، والهدف 

باملاهية، واملبادئ بالكيفية. 

س: ا�رشح لن� املب�دئ. هل تعني بذلك القيم اأو 
االأخالق؟ 

ج: التعبري عن املبادئ يت�شمن كلمات من قبيل 
»دائما«، و »فقط«، و»لن« وهي توفر الهيكل لختبار 

العالمة ال�شخ�شية.

لن�شتخدم مثال جون مرة اأخرى. ل ريب اأن مبادئه 

التي ت�شاعده على حتقيق هدفه هي من قبيل: »لن 

اأعمل اإل لدى املدراء التنفيذيني الذين يتمتعون بروؤية 

حقيقية«، اأو »لن اأر�شل �شريتي الذاتية اإل اإىل موؤ�ش�شات 

غري ربحية ذات ر�شالة اأراها دائمة وذات اأهمية 

كبرية«، اأو»�شوف اأتاأكد دائما من اأنه توجد لدي 

اإ�شرتاتيجية �شنوية لتوجيه مبادراتي الت�شويقية«. لذا 

فاإن هذه املبادئ �شوف تفيده بتوجيه قراراته �شاأنها 

يف ذلك �شاأن اأي اإ�شرتاتيجية جيدة لعالمة جتارية.

لكن ل ميكن لالإن�شان اأن يدعم جميع الق�شايا يف 

اآن، لذا لبد من الرتكيز على ق�شية معينة.

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأنه غالبا ما ي�شاب املدراء 

التنفيذيون بال�شدمة عندما نخربهم اأنه ل ميكن 

للعالمة التجارية ل�رضكتهم اأن متثل كل �شيء للجميع.

س: م� اأهمية م�اقع ال�سبك�ت االجتم�عية يف حتقيق 
التمييز الذاتي؟ 

ج: ينبغي األ نخلط بني الإ�شرتاتيجية والتكتيك. 
فالكثري من مدربي التمييز الذاتي يقولون: »قم ببناء 

عالمتك الذاتية على موقع في�شبوك« اأو »قم بتكوين 

عالمتك الذاتية على موقع تويرت«، لكنهم يخلطون 

بذلك بني الإ�شرتاتيجية والتكتيك. ف�شريتك الذاتية، 

واملقابالت التي جتريها، و�شفحاتك يف مواقع 

ال�شبكات الإجتماعية مثل في�شبوك وتويرت، وات�شالتك 

على موقع LinkedIn، هذه الأ�شياء كلها هي تكتيكات 

لأنها الطرق التي ميكنك من خاللها اأن تك�شف عن 

عالمتك الذاتية. لكن ينبغي اأن تاأتي قبل ذلك وجهة 

نظرك واملبادئ التي توجهك.

اإذاً كيف ميكن ا�شتخدام هذه املواقع على نحو يت�شق 

مع اإ�شرتاتيجية الإن�شان وعالمته الذاتية؟ 

عندما تكون لديك اإ�شرتاتيجية �شلبة لعالمتك 

ال�شخ�شية فاإن اأ�شدقاءك على موقع توتري ي�شبحون 

ذوي اأهمية بالن�شبة اإليك لأن لديهم اإح�شا�ض بالهدف 

اخلا�ض بك ووجهة نظرك ومبادئك.

لذا فاإن مبادئك قد جتعلك ل تر�شل �شريتك الذاتية 

اإىل موقع monster.com، اأو جتعلك ترف�ض اأن تخ�شع 

نف�شك لعملية الختيار التي يقوم بها موقع

TheLadders.com. وبدل من ذلك قد تف�شل اأن تر�شل 
ر�شالة بريدية لنائب مدير املوارد الب�رضية، اأو اأن تن�شم 

اإىل جلنة الفنون التي يراأ�شها الرئي�ض التنفيذي 

وزوجته. هذه كلها تكتيكات لإر�شال ر�شائل بخ�شو�ض 

عالمتك الذاتية.

ولكن هل هذه هي التكتيكات املنا�شبة؟ لن تعرف 

ذلك اإل بعد اأن ت�شع اإ�شرتاتيجيتك اخلا�شة بك. ومبجرد 

النتهاء من ذلك فاإن �شريتك الذاتية �شتتميز عن غريها 

ب�شبب �شدة تركيزك على ما تريد وطريقة حتدثك عن 

ذلك والتي �شتجعل مدراء التوظيف ي�شعرون مبا مييزك 

عن غريك و�شيدركون جليا ملاذا تريد العمل يف 

�رضكتهم.

هناك الكثري من الن�شائح ب�شاأن احل�شول على 

فر�ض العمل يف هذه الأيام. واأخذ هذه الن�شائح بعني 

العتبار مع وجود ما مييزك عن غريك �شيعطيك فر�شة 

اأكرب.

س: لكن هذا ه� ال�اقع ب�لن�سبة لكثري من الن��ض..
ج: بالتاأكيد وهذا �شيئ لل�رضكات، وهو بال�شبط ما 

يواجهه مدراء التوظيف. فهم ل يريدون اأن ينفقوا 

الأموال جللب العاملني الذين يبحثون عن اأية وظيفة 

إذا كنت تحشو سيرتك الذاتية 
بالكلمات الرنانة التي تظهر أنك 

الشخص المناسب للوظيفة لكن 
ليس لها عالقة بشخصيتك أو ال 

تعّبر عما قمت به فكيف ستميز 
نفسك عن غيرك ممن يتقدمون 

للحصول على هذا المنصب؟ 

واإمنا يحاولون يف تقديري اأن يجدوا طريقة للك�شف 

عن الأ�شخا�ض الذين ي�شعون احل�شول على وظيفة من 

اأجل العمل فقط ل�شتبعادهم من لئحة اختيارهم.

س: م� الذي يفعله الن��ض عندم� يق�م�ن بذلك؟
ج: هناك العديد من ال�شري الذاتية غري الإ�شرتاتيجية. 

فاإذا كنت حت�شو �شريتك الذاتية بالكلمات الرنانة التي 

تظهر اأنك ال�شخ�ض املنا�شب للوظيفة لكن لي�ض لها 

 عما قمت به فكيف �شتميز 
ّ

عالقة ب�شخ�شيتك اأو ل تعرب

نف�شك عن غريك ممن يتقدمون للح�شول على هذا 

املن�شب؟ 

اإن ما يهم م�شوؤويل املوارد الب�رضية هو احلقائق 

املتعلقة بك املوجودة يف �شريتك الذاتية والتي تثبت 

لهم اأنك قادر على ال�شطالع باأعباء الوظيفة املطلوبة 

وحتقيق اأهداف ال�رضكة. وهذه احلقائق هي ما يجعلهم 

يت�شلون بك لإجراء املقابلة لأنك قد جعلتهم ي�شعرون 

بقيمتك الفريدة.

اإن املوظفني ذوي العالمات ال�شخ�شية هم اأ�شخا�ض 

اأكرث ابتكارا ويتميزون بالقدرة على حل امل�شاكل 

وتوجيه اأنف�شهم باأنف�شهم كما اأنهم اأكرث انخراطا 

بالعمل. وهذا هو املفتاح: ل ت�رضع بالتكتيكات ما مل 

توؤ�ش�ض لنف�شك اإ�شرتاتيجية عالمتك الذاتية. وبعد ذلك 

عندما تبداأ بالقيام بالتكتيكات ل تبحث عن كل ما هو 

مثري واإمنا ركز على اإظهار �شخ�شيتك وكيفية عر�ض 

مهاراتك وخرباتك. فّكر يف كيفية متييز نف�شك 

وعالمتك الذاتية عن غريك على املدى الطويل.

اإن الأ�شواق مليئة بالباحثني عن العمل، واملناف�شة 

حادة جدا. ومبقدور ال�رضكات اأن تقلد اأي منتج اأو 

خدمة ما بني ع�شية و�شحاها. لذا فاإن العالمة 

التجارية لل�رضكة هي اأمر حا�شم لتمييز هذه ال�رضكة 

ومنتجاتها وخدماتها عن غريها. وينطبق ال�شيء نف�شه 

على الأ�شخا�ض الباحثني عن العمل.

س: اإن اعترب االإن�س�ن نف�سه �س�حب م�رشوع، كيف 
يغرّي ذلك نهج عمله؟

ج: ميكن لوجود التميز الذاتي اأن ي�شاعد الإن�شان على 
اإدراك اأن حتقيق اأهدافه هو اأمر باأهمية حتقيق اأهداف 

ال�رضكة. فعندما ت�شعى لتحقيق اأهدافك التي تتما�شى 

مع اأهداف ال�رضكة ف�شوف ت�شبح اأكرث انخراطا مع 

ال�رضكة والعميل يف اآن واحد، كما اأن ذلك يعطي 

العاملني �شعورا بال�شيطرة. 

فمنذ بداية الركود يف دي�شمرب 2007 ازداد عدد 

العاطلني عن العمل مبقدار 7.2 مليون يف الوليات 

املتحدة، وهو عدد هائل. و�شحيح اأنه ما زال العديد 

من العاملني يعملون بوظائفهم، لكن الكثري منهم 

ي�شعرون باخلوف وعدم اليقني.

س: م� مدى اأهمية امل�ظف الذي يعترب نف�سه من 
اأ�سح�ب امل�س�ريع ب�لن�سبة لل�رشك�ت؟ 

ج: ي�شتطيع هوؤلء املوظفون توجيه عالماتهم الذاتية 
حلل م�شاكل الأعمال. فاإذا كنت ل تعرف ما هي 

مواهبك ول تعرف ما هي عالمتك الذاتية فاإنك �شوف 

ت�شتغرق وقتا اأطول بكثري لزيادة �رضعة اإجنازك 

ملهامك كما اأنك �شوف تكون اأقل اإنتاجية. وكل ما من 

�شاأنه اأن ي�شاعد املوظفني على التعبري عن مواهبهم 

ويزيد من انخراطهم �شوف يعود بالنفع على ال�رضكة. 

ففي نهاية املطاف ي�شعر املوظفون اأنهم اأكرث انخراطا 

بوظائفهم عندما يطرحون اأفكارهم، ويفكرون بطريقة 

خالقة، ويتقيدون بجدول اأعمال ليكونوا فاعلني ل 

متفاعلني.

وجالوب تدرك اأن املوظفني الذين يعملون بوحي 

من مواهبهم هم موظفون اأكرث انخراطا. واملوظفون 

املنخرطون �شيزيدون من انخراط العملء. والعملء 

املنخرطون �شيكونون اأكرث ربحية بالن�شبة لل�رضكة. لذا 

فاإذا كنت رئي�شا تنفيذيا فاإنك بحاجة اإىل جعل 

موظفيك يعرفون مواهبهم وي�شتخدمونها لبناء 

�شخ�شياتهم يف ال�رضكة. و�شحيح اأن ذلك �شيحتاج اإىل 

بذل جهود كبرية والتفكري ب�شكل عميق، لكن الأمر 

ي�شتحق ذلك لأن املوظفني ذوي العالمات الذاتية هم 

اأكرث ابتكارا كما اأنهم اأكرث انخراطا ويتمتعون بالقدرة 

على حل امل�شاكل.

س: م� الذي ميكن اأن يق�م به املدراء مل�س�عدة 
امل�ظفني يف حتقيق متيزهم الذاتي؟ 

ج: يف نهاية املطاف يتعني على املوظفني اأن يقوموا 
بذلك بنف�شهم. فال�شخ�شية هي ما يوؤثر على حياة 

الإن�شان بكاملها، وعملية بنائها ل جترى من الأعلى 

اإىل اأ�شفل واإمنا من الأ�شفل اإىل الأعلى. لكن ميكن 

للمدراء اأن ي�شجعوا املوظفني على تطوير عالماتهم 

الذاتية والرتكيز على عالماتهم اخلا�شة بهم ور�شم 

طريقهم يف ال�رضكة. فالتميز الذاتي هو اأكرث من جمرد 

كلمات واإمنا هو اأفعال. التزم مببادئك واجعل مدراءك 

قدوة لك.

- مت ن�رش هذا املق�ل بت�رشيح خ��ض من م�ؤ�س�سة 

ج�ل�ب الع�ملية لالأبح�ث.

طريق النجاح المهني.. تحقيق التميز الذاتي!



كاريير 60

مؤسسة قطر

www.qatarcareerfair.com.qa

كيف... تتكّيف مع التغيير

كيف ... تتكّيف
مع التغيير

من المهم في الوقت الحالي الذي تتسم فيه األسواق بالتقلب والمنافسة 
الشديدة أن تتصف المؤسسات بالمرونة الكافية مع التغيير لكي تحقق 

الربح واإلنتاجية العالية. 

لطاملا اأثارت اإدارة عملية التغيري جدًل بني 
الدار�شني: كيف ميكن لأ�شحاب الأعمال تهيئة الظروف 

املالئمة لتحقيق عملية تغيري ناجحة؟ وما الذي ميكن 

للموظفني القيام به يف هذا ال�شاأن؟

تتغري احلياة بتقدم العمر، وكذلك الوظائف واملهن 

 
ّ
واملوؤ�ش�شات، بيد اأن الطبائع الب�رضية جبلت على حب

اجلمود ومقاومة التغيري بقوة. ميكن اأن ي�شعر املوظفون 

ب�شيق �شديد وم�شاعر )وردود فعل( �شلبية جتاه العمل 

 Bayt.com ب�شبب اجلمود. وهذا ما دعا فريق اخلرباء يف

)بيت دوت كوم، اأكرب موقع اإلكرتوين للتوظيف يف ال�رضق 

الأو�شط( اإىل التو�شية ب�شدة بتبني ا�شرتاتيجية واحدة 

تراعي مراحل التغيري املختلفة، وتتوقع تاأثري التغيري 

لكي تتخذ التدابري الوقائية الالزمة. 

ما هي المراحل المختلفة من 
التغيير؟ 

الرف�ض: بعد الإعالن عن التغيري عار�ض املوظفون 

التغيري وجاهدوا ليظلوا على و�شعهم احلايل. 

الغ�سب: يدرك املوظفون عدم قدرتهم على تفادي 

التغيري املوؤ�ش�شي اجلاري حالًيا. وتكون ال�شمات 

الرئي�شية يف هذه املرحلة هي ال�شعور بعدم ال�شتقرار 

والفتقار اإىل تقدير الذات والفو�شى. 

االكتئ�ب: يدرك املوظفون - يف هذه املرحلة - عدم 

اإمكانية العودة اإىل النمط القدمي، وعدم وجود خيار بديل 

غري القبول بالتغيري. يف هذه املرحلة يرتجم الغ�شب اإىل 

حالة من االإحباط وال�شعور بالندم. 

القب�ل: يحدث هذا عندما ي�شت�شلم املوظفون يف نهاية 

املطاف حلتمية التغيري. يبداأ املوظفون يف درا�شة الطرق 

اجلديدة واإزالة احلواجز من طريقهم. 

التعلم والتط�ير: يبداأ هذا عندما يدرك املوظفون يف 

ن من و�شعهم م�شتقباًل، 
ّ
النهاية اأن التغيري ميكن اأن يح�ش

ومن ثم يقررون تركيز جهودهم على ا�شتيعاب التغيري 

وم�شايرته.

نصائح حول طريقة التعامل مع 
التغيير في مكان العمل 

يتعني اإدراك حتمية حدوث التغيري: يحدث التغيري على 

جميع م�شتويات احلياة ال�شخ�شية واملهنية. ل ميكنك اأن 

تقبع يف املا�شي، ومن ثم فاإن عدم العرتاف بالتغيري 

ميكن اأن يوؤدي اإىل مزيد من التعقيد. 

كن على حذر داخل العمل: كن على دراية مبا يدور 

حولك. اإذا �شعرت باإرها�شات التغيري فال تعار�شه. 

وتوّقع عملية التغيري من خالل اإدراك مراحله املختلفة، 

وتذّكر اأنه كلما قبلت التغيري ب�رضعة كلما زادت فر�ض 

ال�شتفادة منه. 

اجعل قن�ات االت�س�ل مفت�حة: واإذا عار�شت التغيري 

فتوقع مواجهة م�شكالت. تعرف على عمليات التغيري 

احلالية. اطلب تفا�شيل من الإدارة والزمالء لت�شتوعب 

الأمر بدقة. كن وا�شًحا واأميًنا جتاه املخاوف، فغالًبا ما 

يعار�ض الإن�شان املجهول، وقد ي�شيبه نوع من 

ن �شورة وا�شحة قدر االإمكان. 
ّ
االحباط. كِو

قِيّم نف�سك: يحدث التغيري عندما تتزعزع ثقة الإن�شان 

ف على نقاط القوة لديك، 
َّ
يف مهاراته وقدراته. تعر

وكيف ميكن حتقيق ال�شتفادة منها. يف نف�ض الوقت، 

رها واعمل على 
ّ
ف على اجلوانب التي ميكن اأن تطو

ّ
تعر

تعزيزها. 

ال تَتّ�سم ب�جلم�د: �شوف ي�شعب عليك قبول التغيري اإذا 

كنت جامًدا. كن مرًنا بدرجة ت�شمح لك بدرا�شة اجلوانب 

ف على املجالت التي ميكنك 
ّ
املختلفة للتغيري، وتعر

ا�شتخدام مهاراتك ومعرفتك »احلالية« فيها، وما هي 

املهارات اجلديدة التي يتعني عليك اكت�شابها. 

كن متف�ئاًل: تبَنّى موقًفا اإيجابًيا، ول تدع ال�شك ي�شيطر 

ا 
ً
عليك. �شارك يف عملية التغيري، وار�شم لنف�شك دور

جديًدا. تكّيف مع الواقع. 

ذكر روبن �س�رم�، وه� ذائع ال�سيت ك�أحد اأكرث خرباء 

الع�مل يف جم�ل حتقيق النج�ح ال�سخ�سي والقي�دة: 

»لن ميكنك الو�شول اإىل اأعلى جبل اإفر�شت بالقفز اإىل 

قمته.. ميكنك ال�شعود اإىل القمة من خالل التدرج يف 

اخلطوات: خطوة بخطوة، لت�شل اإىل هدفك«.



قالوا عن المعرض قالوا عن المعرض

يوم عظيم تشهده دولة قطر الفتية على 
دروب المسيرة الرائدة في ظل القيادة 
الحكيمة لحضرة صاحب السمو األمير 

المفدى وولي عهده األمين وحكومتهم 
الرشيدة، أن نرى قيام هذا المعرض الذي 

يجسد االهتمام البالغ باإلنسان القطري 
والذي يعتبر الثروة األساسية لهذا البلد 

المعطاء من لدن القيادة العليا- بحيث 
يجمع المؤسسات الحكومية وشبه 

الحكومية والشركات العاملة في البالد 
تحت سقف واحد لتسهيل االتصال بين 

طالب العمل والمؤسسات وبين طالب 
وطالبات المدارس على الوقوف لحاجة 
العمل، وفرصة للمؤسسات التعليمية 

لرسم سياسة التعليم نحو مواكبة 
التطوير واحتياجات البالد من األيدي 

العاملة المدربة.

عبدالرحمن بن سعد الدرهم

يسرني أن أشيد بالجهود 
المخلصة التي بذلت في اإلعداد  
لهذا المعرض الهام الذي يتيح 

لشبابنا وشاباتنا التعرف على 
فرص العمل وتحقيق طموحاتهم

سمو الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني

أتقدم بجزيل 
الشكر على الجهود 

المبذولة إلنجاح 
المعرض وللقائمين 

على المعرض وافر 
التقدير، لكم  خالص 

التحية.

سعد بن جاسم الخليفي

لقد ملك إعجابي هذا 
الترتيب واإلقبال الذي 
لم يعرف له مثيل وإذ 
دل ذلك فأنه يدل على 
تفاني السواعد القطرية 
للعمل المتواصل 
إلنجاح هذا الجهد.
واهلل يبارك في هذه 
الجهود لرفعة
هذا البلد.

أحمد المزروعي

بكل الحب مبروك لكم من 
منظمين ومن قائمين على هذا 
العمل الكبير الذي سيؤسس 
جيل جديد يكون على عاتقه بناء 
هذا الوطن ويتحمل المسئولية 
الكبيرة لكي يتقدم ويواصل 
السير في ظل سياسة وتوجيهات 
سيدي حضرة صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني،  
وولي عهده األمين الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، فهنيئًا لهذا 
الشعب بحكمة قيادتنا في فتح 
هذا الباب لكل قطري.شكرُا 
شكرًا لكم أيها القائمين على 
معرض قطر المهني ، واتمنى 
لكم كل التوفيق والسداد.

حمود سعد العنزي

بهذه الطريقة 
نبني المستقبل 
المهني الناجح 
ألبنائنا الطالب 

وخاصة الخريجين 
من المرحلة 

الثانوية، بارك اهلل 
في جهودكم 

الخيرة.

غلوم عبداهلل

إلى كل من ساهم 
في إخراج هذا العمل 

العظيم بهذه 
الصورة الرائعة أقول 

فرحت لكم، 
وبكم، ومعكم 

ومن أجلكم.

د. موزة المالكي
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معرض قطر المهني 
ساعدني كثيرًا في إعادة 
اكتشاف مواهب 
ومهارات جديدة في 
نفسي وفي طريقة أدائي 
لمهام العمل. فالطريقة 
المبتكرة التي كنا ننظم 
أنفسنا بها كمتطوعين 
بالمعرض وروح الفريق 
والوصول إلى القرار 
المناسب في أسرع وقت 
كانت مهارات متميزة 
تعلمتها ووجدتها في 
نفسي أيضا.

محمد شاهين
موظف بوزارة التربية والتعليم
وخريج علوم الحاسب بجامعة قطر

دوري كرئيس للجنة 
األنشطة الخاصة 
بالمتطوعين في 

معرض قطر المهني 
كان فرصة متميزة لي 

للحصول على 
المعارف والعالقات 

الصحيحة التي 
ستساعدني في 

مستقبلي المهني وفي 
بناء قاعدة معرفية 

مهنية.

مريم الفضالة
طالبة بكلية الهندسة – 

جامعة قطر

معرض قطر 
المهني أعطاني 

الثقة بالنفس في 
التعامل مع 

اآلخرين خاصة في 
بيئة متعددة 

اللغات والثقافات، 
وكنت أحصل من 

خالله على اإلرشاد 
والتوجه الصحيح 

فيما يخص 
مستقبلي المهني.

أمينة صالح سليم
كلية اآلداب والعلوم – جامعة قطر

معرض قطر المهني 
كان فرصة عظيمة 

بالنسبة لي للتواصل 
مع عدد كبير جدا من 

الشخصيات الهامة 
والكفاءات الوطنية 
واألجنبية المتميزة. 

فقد أثبت المعرض أنه 
منصة متميزة تأخذ 

بمبادئ تكافؤ الفرص 
والتركيز على أهدافه. 

أنا شخصيا استفدت 
الكثير من ورش 

العمل المتخصصة 
التي أعدها المعرض 

وأتطلع إلى التطوع 
لدى المعرض في 

السنوات القادمة.

عائشة أحمد اإلسحاق
موظفة في مركز قطر للمال

معرض قطر المهني هو 
حدث جديد وهام في بلدنا 
قطر، ألنه يوفر مستوى 
متميز جدا من التجربة 
المهنية العملية لنا. وما 
يميز المعرض أيضا أنه 
يفتح أبوابه للشباب 
القطري الستكشاف 
الحياة العملية ويتيح لهم 
فرصة اختيار التخصصات 
التي يحبون دراستها 
استنادا إلى وعي مسبق 
بمتطلبات سوق العمل.

روضة العلي
كلية الهندسة – جامعة قطر

أثناء فترة تطوعي لدى 
معرض قطر المهني 
اكتسبت الكثير من 

الخبرات المتنوعة 
والعميقة أيضًا. كنت 
رئيسا للجنة اإلعالم 

الخاصة بالمتطوعين، 
واآلن عندما أتواصل 

مع الشركات في قطر 
لطلب وظيفة أو فرصة 

تأهيل مهني، أول ما 
يسألوني عنه هو دوري 

في معرض قطر 
المهني والخبرات التي 

اكتسبتها منه.

محمود السعدي
طالب بكلية الهندسة – جامعة قطر
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