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1 كاريير

تصدير

اأع�ام، قامت ثالث م�ؤ�س�سات رئي�سية منذ ستة 

يف جمال التعليم وال�سناعة، وهي 

م�ؤ�س�سة قطر و�سركة قطر للبرتول 

وجامعة قطر، باإن�ساء معر�ض قطر املهني الأول مل�ساعدة ال�سباب 

الذين يدر�س�ن كيفية بدء حياتهم العملية يف ا�ستعرا�ض اخليارات 

املهنية املتزايدة التي حتيط بهم. ومنذ ذلك احلني، �سهد معر�ض 

قطر املهني من�ًا كبريًا لي�سبح اإحدى الفعاليات ال�سن�ية املهمة 

التي جتتذب ع�سرات الآلف من الزائرين كل عام. ويتيح املعر�ض 

فر�سة متميزة لاللتقاء بال�سركات وامل�ؤ�س�سات التي ل ت�فر لل�سباب 

وظائف حالية فح�سب، بل متنحهم القدرة على اإطالق العنان 

لقدراتهم الب�سرية يف الأع�ام القادمة.

ومن اجلدير بالذكر اأن فكرة الإجنازات امل�ستمرة هذه هي التي 

ت�سنع امل�سار املهني، اإذ اأن اتخاذ القرارات ال�سحيحة الي�م يق�د 

اإىل اإمكانات جديدة يف امل�ستقبل، ول �سك اأن هذه القرارات جتلب 

معها اإح�سا�سًا عميقًا بالر�سا ال�سخ�سي  الذي يجعل اأيام العمل 

متميزة وممتعة. وهذا ه� الفارق الأ�سا�سي بني ر�سم »امل�سار 

املهني« وجمرد احل�س�ل على »وظيفة«.

وعالوة على ذلك، تلعب اختياراتنا املهنية دورًا بالغ الأهمية يف 

م�ستقبل دولة قطر، فاإذا كان قطاع النفط والغاز قد جعل دولتنا 

من اأكرث دول العامل ثراء من حيث ح�سة الفرد يف اإجمايل الناجت 

املحلي، ورغم اأنه لدينا من الأ�سباب ال�جيهة ما يدع�نا لالعتقاد 

باأن هذه امل�ارد الطبيعية �ستق�د م�سرية النم� التي ت�سهدها دولتنا 

لأع�ام عديدة قادمة، اإل اأن م�ارد النفط والغاز لن تدوم اإىل 

الأبد، والعامل مليء باأمثلة ملجتمعات منحتها ثرواتها الطبيعية 

حلظات ذهبية من الرخاء، ثم تال تلك اللحظات تراجع اقت�سادي 

عند تناق�ض هذه امل�ارد الطبيعية اأو فقدها لقيمتها يف الأ�س�اق 

املتغرية. ويف واقع الأمر �سهدنا هذه التجربة باأنف�سنا يف دولة قطر 

مع انهيار �سناعة الل�ؤل�ؤ.

ومع هذا فاإن العن�سر الذي مل يفقد قيمته ه� ق�ة العمل املتعلمة 

ذات املهارات واخلربات والطم�حات املتميزة، ول �سك اأن اأي 

جمتمع يق�م على هذا امل�رد الب�سري �سرعان ما يجد فر�سًا 

جديدة عقب انق�ساء الفر�ض القدمية، اإذ يعمل هذا املجتمع على 

اإن�ساء م�سروعات جديدة والنخراط يف التجارة وبناء ال�سناعات 

والبتكار والنم�. ولهذا ال�سبب، ينبغي اأن تعلم�ا اأن طم�حاتكم هي 

امل�رد الذي يبني م�ستقبل دولة قطر، ل م�ستقبلكم وم�ستقبل اجليل 

القادم فح�سب، بل م�ستقبل العديد من الأجيال القادمة. 

ويف هذا ال�سياق، ن�د اأن ن�ؤكد اأن معر�ض قطر املهني على اأمت 

ال�ستعداد مل�ساعدتك يف حتديد طم�حاتك وحت�يلها اإىل واقع 

ملم��ض. وحتى يت�سنى لنا ذلك، فاإننا ب�سدد النتقال حاليًا اإىل 

مرحلة ما بعد فعاليات املعر�ض املهني ال�سن�ية، لنقدم جمم�عة 

من الأن�سطة الأخرى التي ت�سمل ور�ض العمل واملحا�سرات 

واخلربات التط�عية والتدريب املهني للم�ست�سارين املهنيني. ومتثل 

هذه املجلة، عالوة على »دليل الباحثني عن ال�ظائف« املرفق بها، 

جانبًا من هذا الدعم، اإذ ميكنك معنا العث�ر على ن�سائح واأفكار 

ت�ساعدك يف بدء م�سارك املهني. وهذه ال�سفحات لن تخربك مبا 

ينبغي لك القيام به يف حياتك، لكنها ت�ساعدك يف التفكري يف 

خياراتك ومتنحك ا�ست�سارات عملية ب�ساأن كيفية اختيار امل�سار 

املهني املنا�سب وال�سعي لتحقيقه.

وختامًا ينبغي اأن تعلم اأن الأهداف التي حتددها وامل�سار الذي 

مت�سي فيه لن يحدد م�ستقبلك فح�سب، بل م�ستقبل بلدك اأي�سًا.

المدير التنفيذي
معرض قطر المهني

عبداهلل اأحمد املن�س�ري
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3 كاريير

أريد أن أصبح ...
 يا ترى، ما الذي ينبغي أن يجول بخاطرك عند اختيار مسارك المهني؟

فيما يلي باقة من األفكار المستقاة من مجموعة من الطالب القطريين، بيد أن 
الدور المنوط بك هو تقرير مستقبلك بنفسك، فليس غيرك من يقوم بذلك. 

انتقل معنا عبر الصفحة التالية لنستهل رحلتنا معًا.

عمر

يريد �أن ي�ضبح �ضحفياً ريا�ضياً

ينبغي اأن تفكر فيما تريد القيام به 

يف امل�ستقبل، واأن تفكر يف درا�ستك، 

وحتدد اجل�انب التي تتميز فيها 

وتلك التي ت�ستمتع بها.

بثينة

تدر�س �لإعالم

يتملكني �سغف الت�س�ير الف�ت�جرايف 

و�سناعة الأفالم، اإل اأنني ل زلت غري 

متاأكدة من اخليارات املتاحة، لكنني 

اأمتنى من كل قلبي اأداء عمل مبتكر يف 

ال�ظيفة التي �ساأ�سغلها. 

د�نا

تدر�س �لهند�ضة

اأرى اأن دولتنا بحاجة اإىل قطاع 

الهند�سة يف ظل وج�د �سناعات 

النفط والغاز.

حممد

يدر�س �إد�رة �لأعمال

بالن�سبة يل، كان العامل الأ�سا�سي 

ه� اختيار اأكرث عمل اأود القيام به 

ط�ال حياتي، فال اأريد اأن اأجد نف�سي 

يف م�سار مهني رتيب وممل فال اأحرز 

تقدمًا فيه.

فاطمة

تدر�س �لهند�ضة

اأحببت الريا�سيات والفيزياء اأثناء 

درا�ستي باملدر�سة، واأعتقد اأن هذا ه� 

ال�سبب الرئي�سي الذي دعاين لختيار 

هذا امل�سار املهني.

�ضهام

تدر�س �لطب

كان حلم طف�لتي اأن اأ�سبح طبيبة، 

ول �سك اأن الطب جمال مهم 

مل�ستقبلنا، ونحن ل نزال ن�سعى يف 

دولة قطر لرفع م�ست�ى الرعاية 

ال�سحية التي نقدمها.

نور�

تدر�س �لت�ضميم �جلر�فيكي

من املهم حلياتك اأن تركز على 

املجال الذي تربع فيه وت�ستمتع به، ل 

على املجالت التي در�ستها ومل تنجح 

فيها اأو التي جتدها مملة. 

عبد �هلل

يخطط لدر��ضة �ل�ضحافة

اإن ال�ستمتاع ال�سخ�سي ه� اأهم 

الع�امل التي جتب مراعاتها عند 

اختيار م�سار مهني.

منرية

تدر�س �لإعالم

اأود اأن اأك�ن �س�تًا يحث النا�ض على 

الت�ا�سل مع الآخرين وحتقيق �سيء 

اإيجابي يف حياتهم، حتى ميكنهم 

النتباه اإىل هذه الق�سايا. وهناك 

م�ؤ�س�سات و�سركات جديدة تتمتع 

بقدر كبري من الإبداع وميثل العمل 

معها متعة كبرية.

خولة

تدر�س �لهند�ضة

حتظى الهند�سة مب�ستقبل اأف�سل 

من العديد من املجالت الأخرى 

املتاحة.

ح�ضن

يدر�س �إد�رة �لأعمال

متثل بيئة العمل جانبًا مهمًا 

بالن�سبة يل، فاأنا اأريد العمل يف مكان 

يجعلني اأ�سعر بالراحة.

موز�

تدر�س �لطب

اأود م�ساعدة النا�ض واملجتمع، 

ونحن بحاجة اإىل اأطباء قطريني هنا 

يف الدوحة. خيارات يتقاسمها الشباب
لم يرغب معظم القطريين في العمل 

في القطاع الحكومي؟
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نجاحك في مسيرتك المهنية يعتمد على التخطيط 
والفرصة، لكن إن أحسنت التخطيط فالفرص آتية ال محالة.

وظيفتك وم�سارك املهني ال تمثل 

ال�سيء ذاته، رغم اأنهما 

بالطبع مرتبطان ارتباطًا 

وثيقًا، ذلك اأن وظيفتك هي ما تق�م به حاليًا، 

اأما م�سارك املهني فه� الدرب الذي ت�سلكه ط�ال 

حياتك العملية. ويتاألف امل�سار املهني من �سل�سلة 

من ال�ظائف والإجنازات التي حتققها يف كل 

وظيفة، لت�سغل م�سرية حياتك بدءًا من وقت 

تخرجك يف اجلامعة وحتى وقت تقاعدك. اإنها 

رحلة، �ساأنها يف ذلك �ساأن اأي رحلة، تقت�سي 

منك ا�ستهاللها بخريطة حمددة املعامل قبل 

ال�سروع فيها، وهذا ل ينايف اإمكانية ا�ستك�ساف 

 طرق جديدة و�سيقة لت�سلكها

اأثناء رحلتك.

معظم َمن يقراأون هذه املجلة هم يف بداية 

1
مواطن القوة 

والضعف
قم باإعد�د قائمة بجميع �لأ�ضياء �لتي تعتقد 

�أنك بارع فيها، و�كتبها ب�ضرعة قدر �مل�ضتطاع، 

ثم كرر هذ� �لتدريب بالن�ضبة لأي �ضيء تعتقد 

�أنك غري بارع فيه.

ويجب اأن ت�سمل القائمة التي ُتعدها امل�اد 

الدرا�سية، كالريا�سيات اأو اأي جمال حمدد من 

جمالت العل�م، التي متثل اأ�سا�سًا ق�يًا مل�سريتك 

املهنية كالعمل يف جمال الهند�سة مثاًل، يف حني 

قد ي�سري ح�س�لك على درجات جيدة يف جمال 

مثل الأحياء اإىل اأن امل�سرية املهنية يف املهن 

ال�سحية قد تك�ن منا�سبة لك. اأما براعتك يف 

مادة الريا�سيات وحدها دون العل�م فقد ت�ؤدي 

اإىل م�سرية مهنية ناجحة يف املجالت املالية. 

وعلى النقي�ض، اإذا مل تكن ق�يًا يف م�اد 

الريا�سيات والعل�م بقدر ق�تك يف امل�اد 

الإن�سانية، فقد ترغب يف الت�جه نح� م�سار 

مهني ت�سمل �سماته الأ�سا�سية القدرة على 

التفكري يف امل�سكالت، والتفاعل مع املعل�مات 

وتف�سري النقاط املهمة. وهذا ه� ال��سع يف 

العديد من املهن التي متهد لك الطريق اإىل 

م�ست�يات الإدارة العليا، �س�اء يف القطاع العام 

اأو اخلا�ض.

كذلك ينبغي لك اأن تفكر يف م�اطن ق�تك 

خارج قاعة الدرا�سة. فعلى �سبيل املثال، اإذا 

كنت متميزًا يف التعامل مع الأطفال، ف�سيك�ن 

التدري�ض اأحد اخليارات املتاحة اأمامك، اأما اإذا 

كنت اجتماعيًا وحتب التحدث اإىل النا�ض، 

ف�ستك�ن اأي وظيفة حتت�ي على م�ست�ى مرتفع 

من التفاعل ال�سخ�سي ُمر�سية لك. وعلى 

النقي�ض، اإذا كنت خج�ًل، فقد تربع يف وظيفة 

ميكنك خاللها الرتكيز على عملك دون ق�ساء 

وقت ط�يل يف التحدث اإىل الآخرين.

2
 األشياء التي

تستمتع بها
ُيعد هذ� �لتدريب مماثاًل لتدريب مو�طن 

�لقوة و�ل�ضعف، غري �أن �لتدريب ي�ضمل هذه 

�ملرة قائمة بالأ�ضياء �لتي حتب �لقيام بها.

ينبغي اأن تراعي امل�اد الدرا�سية يف القائمة 

التي ُتعدها ب�سكل جزئي، فقد تك�ن ماهرًا يف 

الريا�سيات، لكنك ل ت�ستمتع بها. ويف هذه 

احلالة، فاإن اأي وظيفة ت�ستمل على م�هبتك 

رحلتهم، يحاول�ن اختيار مق�سد ين�سدونه، 

وتقرير اأي طريق ينبغي لهم اأن ي�سلك�ها لل��س�ل 

اإىل هذا املق�سد. وما مل تكن من هذه القلة 

املحظ�ظة التي متتلك ال�سغف مبهنة معينة 

والقدرة على ال�سعي لتحقيق هذا احللم، فقد 

ي�سعب عليك فك طال�سم اخليارات املتاحة، 

غري اأنه من ح�سن الطالع اأن هناك خط�ات 

حمددة ميكن اأن ت�ساعدك يف اتخاذ اأف�سل قرار 

ممكن.

ل �سك اأن مفتاح التخطيط مل�سريتك املهنية 

ه� اأن تفهم نف�سك وت�ست�عب اخليارات املتاحة 

اأمامك، ثم تعمل على الت�فيق بني الأمرين 

لرت�سم معامل الطريق التي ت�د امل�سي فيها. اإن 

هدفك الأ�سمى لي�ض ال�ظيفة التالية التي تتقدم 

لاللتحاق بها، بل ال�ظائف التي تليها م�ستقباًل. 

الأكادميية قد تك�ن منا�سبة، لكن هذا لن يك�ن 

�سحيحًا اإذا كان العمل معتمدًا اعتمادًا ق�يًا على 

الريا�سيات. ومن ثم، اإذا ركزت جهدك يف 

م�سرية مهنية ل ت�سمل الأ�سياء التي تربع فيها 

فح�سب، بل ت�سمل اأي�سًا الأ�سياء التي ت�ستمتع 

بها، فغالبًا ما �ستجد م�سرية مهنية ت�ستمتع بها 

وت�سعر باحلما�ض حيالها، ول �سك اأن احلما�ض 

عامل مهم يف النجاح املهني.

ومتثل الأ�سياء التي نق�م بها خارج نطاق 

املدر�سة جانبًا مهمًا من هذا التدريب، ففي حني 

ل ي�ستطيع معظم النا�ض حت�يل ه�اياتهم اإىل 

م�سرية مهنية، فاإن من املجدي دومًا البحث عن 

خيارات نرى فيها ن�عًا من التقاطع بني اله�ايات 

وامل�سرية املهنية. وعلى �سبيل املثال، اإذا كنت 

ت�ستمتع بالريا�سات البحرية، ميكنك التفكري يف 

الن�سمام اإىل الق�ات البحرية اأو ال�سرطة 

البحرية.

3
المهن المحتملة

قم باإعد�د قائمة بكل �لوظائف و�مل�ضار�ت 

�ملهنية و�ملهن و�ل�ضركات �لتي ميكنك �لتفكري 

فيها وتعتقد �أنك �ضت�ضتمتع بالعمل فيها.

وي�سمل اجلزء الأول من تدريب الع�سف 

الذهني هذا، اأن ُتعد قائمة بكل اخليارات التي 

قد تك�ن م�ج�دة بالفعل يف ذهنك. اأما اجلزء 

الثاين فه� اأن تبحث ب�سكل ن�سط عن اأفكار 

جديدة، بالبحث يف �سبكة الإنرتنت. اأعد النظر 

يف قائمة الأ�سياء التي تربع فيها والتي ت�ستمتع 

بها، واكتب هذه الأ�سياء  مع كلمات »وظيفة« 

و»م�سار مهني« يف اأحد حمركات البحث عرب 

الإنرتنت. وعند تاأمل نتائج البحث، �ستجد م�اقع 

ت�ظيف من كل اأنحاء العامل تعر�ض اإعالنات عن 

ويعتمد حتقيق طم�حك بعيد املدى على التعليم 

ر يف امل�ستقبل  واخلربة التي حتظى بها، لذا فكِّ

وتخيل املق�سد الذي ترن� اإليه، وخطط لكيفية 

ال��س�ل اإليه من م�قعك احلايل.

وتتمثل اخلط�ة الأوىل يف اأن تتعرف على 

نف�سك: م�اطن ق�تك وقيمك واهتماماتك 

وطم�حاتك، ثم يلي ذلك اإجراء بع�ض الأبحاث 

عن ال�ظيفة التي اخرتتها. احر�ض على معرفة 

اأكرب قدر ممكن عن الطابع الفعلي وال�سمات 

احلقيقة لهذه ال�ظيفة، وحدد ما اإذا كانت بالفعل 

ال�ظيفة املنا�سبة لك. وختامًا، اطلب الن�سح من 

املتخ�س�سني، وميكن ملعر�ض قطر املهني اأن 

ي�ساعدك يف ذلك. وقد تك�ن هناك خيارات اأو 

اأنظمة تدريب اأخرى متاحة ل تعلم عنها �سيئًا، اأو 

مل تدر�سها. ومن املفيد كذلك اأن يك�ن لديك 

�سخ�ض حمايد ميثل �س�ت العقل، حتى تتحقق 

مما اإذا كنت على �س�اب فيما تق�م به. 

و�سعيًا اإىل م�ساعدتك يف بدء م�سريتك، قمنا 

باإعداد �سل�سلة من نقاط الت�جيه التي تهدف 

مل�ساعدتك يف تقييم ذاتك و�س�ق العمل. واإذا 

اتبعت هذه النقاط �سيك�ن مبقدورك م�ساعفة 

فر�سك يف ال��س�ل اإىل ما تريد.

وظائف ذات �سلة باملعايري التي اأدرجتها يف 

قائمتك. ابحث يف هذه امل�اقع لتحديد وظائف 

تعتقد اأنك �ست�ستمتع بها وجتدها ُمر�سية لك، 

واحفظ النتائج على حا�س�بك حتى يت�سنى لك 

الرج�ع اإليها م�ستقباًل.

وبالإ�سافة اإىل قائمتك اخلا�سة، ميكن 

ا�ست�سارة م�ست�ساري الت�جيه املهني ب�ساأن 

اخليارات املتاحة، و�سي�ساعدك معر�ض قطر 

املهني يف هذا الأمر.

4
 هل هذه الوظيفة

في دولة قطر؟
قم باإعد�د قائمة تت�ضمن جميع جهات �لعمل 

�لتي ميكنك �لعثور عليها يف �ل�ضوق �ملحلية 

ممن هم بحاجة �إىل �ملهن �لتي حددتها.

وبافرتا�ض اأنك ترغب يف تاأ�سي�ض م�سارك 

املهني يف دولة قطر، فمن الأهمية مبكان اأن 

تتاأكد اأن خياراتك لهذا امل�سار واقعية وتتنا�سب 

مع ال�س�ق املحلية. وحتى يت�سنى لك ذلك، ينبغي 

اأن جُتري بحثك اخلا�ض عن امل�ؤ�س�سات، يف 

احلك�مة اأو القطاع اخلا�ض، التي ت�فر امل�سارات 

املهنية التي حددتها. ورغم ما ت�سهده دولة قطر 

من تط�ر �سريع، اإل اأن هناك بع�ض املجالت 

كالنفط والغاز التي متثل كربى جهات العمل يف 

البالد. فاإذا كنت مهتمًا بالهند�سة، فاإن 

التخ�س�ض يف اأحد املجالت املرتبطة بهذه 

ال�سناعات �سي�فر لك اإمكانات عظيمة 

وم�سارات حمددة لدخ�ل هذه املجالت. واإذا 

كنت م�اطنًا قطريًا، فهناك جمالت حمددة، 

وبخا�سة يف القطاع احلك�مي وامل�ؤ�س�سات الكربى 

العاملة يف القطاعات الأ�سا�سية، من �ساأنها اأن 

ت�فر لك فر�سًا ومزايا ل ت�ستطيع معظم 

ال�سركات العاملة يف القطاع اخلا�ض تقدميها. 

اأما بالن�سبة للم�اطنني الأجانب املقيمني يف دولة 

قطر، فهناك فر�ض عديدة يتيحها ذلك النم� 

الذي ت�سهده البالد، وهي ت�فر لك املهارات 

واخلربات التي ت�ساعدك يف بدء م�سريتك املهنية 

يف دولة قطر، اأو نقل خرباتك اإىل دول اأخرى اإذا 

رغبت يف ذلك م�ستقباًل. 

ولعلك تعرف �سلفًا بع�ض اأ�سماء جهات العمل 

املحتملة، لذا قم بت�سجيلها، واأ�سف اإليها اأ�سماء 

ال�سركات الأخرى التي تراها مذك�رة على 

الالفتات اأو يف الإعالنات اأو يف و�سائل الإعالم، 

وبادر ب�س�ؤال اأ�سدقائك ومعارفك عنها. 

وجمددًا، متثل الإنرتنت اأداة بالغة الأهمية يف 

هذا الأمر. قم بدمج املهن اأو القطاعات التي 

حتظى باهتمامك مع كلمة »قطر« يف اأحد 

التخطيط للمسار المهني

الـعملـية
التخطيط لرحلتك

مفتاح التخطيط 
 لمسيرتك المهنية

هو أن تفهم نفسك 
وتستوعب الخيارات 
المتاحة أمامك، ثم 

تعمل على التوفيق بين 
األمرين لترسم معالم 

الطريق التي تود 
المضي فيها.
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حمركات البحث عرب الإنرتنت، و�ستح�سل 

حينئٍذ على جمم�عة من النتائج التي ت�سمل 

امل�اقع الإلكرتونية للت�ظيف ومقالت من و�سائل 

الإعالم، بالإ�سافة اإىل امل�اقع الإلكرتونية 

لل�سركات ذاتها. احر�ض على حفظ اأي نتائج 

ذات �سلة قد ي�سفر عنها بحثك، ثم اأتبع ذلك 

بالبحث عن اأ�سماء اأي �سركات اأو م�ؤ�س�سات 

معينة حددتها. اقراأ اأي معل�مات جتدها، و�سجل 

بيانات الت�سال.

وختامًا ميكنك الت�سال بامل�ؤ�س�سات ذات 

ال�سلة ملناق�سة الفر�ض ال�ظيفية التي تقدمها. 

ول �سك اأن معظم اإدارات امل�ارد الب�سرية متتلك 

معرفة جيدة باحتياجاتها احلالية وامل�ستقبلية، 

و�ستقدم لك ن�سائح مفيدة اإذا طلبتها. كما اأن 

مبقدور هذه الإدارات اإخبارك باأي متطلبات 

حمددة لاللتحاق بهذه ال�سركات، مثل اأقل 

م�ست�ى تعليمي مطل�ب، وينبغي لك اأن ت�ساأل عن 

هذا الأمر وتدونه. 

5
قائمتك الموجزة

قم بتقلي�س �لقائمة �لأولية �لتي تو�ضلت �إليها 

�إىل قائمة �أكرث �نتقائية للم�ضار�ت �ملهنية �لتي 

تلبي كل �ملعايري �لتي و�ضعتها لنف�ضك.

وللقيام بذلك، ينبغي اأن ُتلقي نظرة على نتائج 

كل التدريبات ال�سابقة. ومع مراعاة كل املعل�مات 

التي جمعتها، مبا يف ذلك امل�اد التي ح�سلت على 

درجات جيدة فيها اأثناء درا�ستك املدر�سية، 

والأ�سياء التي ت�ستمتع بها، واحلاجة اإىل مهن اأو 

قطاعات بعينها يف دولة قطر، اخرت تلك ال�ظائف 

التي غالبًا ما �ستمنحك الر�سا عن عملك، وت�فر 

لك فر�سًا للح�س�ل على م�سرية مهنية ناجحة. 

قم باإعداد قائمة بهذه ال�ظائف.

اإن مدى ط�ل قائمتك حتديدًا اأمٌر يرجع اإليك. 

غري اأنه اإذا كانت هذه العملية قد قدمت لك فكرة 

وا�سحة عن طم�حاتك، فقد يك�ن بني يديك الآن 

قائمة ت�سم مهنتني اأو ثالث مهن فقط. بل رمبا 

يظهر لك م�سار مهني واحد ب��سفه امل�سار املثايل.

غري اأنه اإذا كانت هذه املهنة طم�حة ب�سفة 

خا�سة، فمن احلكمة اأن تظل منفتحًا على باقي 

اخليارات، اإذ رمبا ل حت�سل على الدرجات 

املطل�بة لهذه املهنة. وكذلك قد تك�ن ل تزال غري 

متيقن من اأهدافك، وحتتاج اإىل الإبقاء على عدد 

اأكرب من اخليارات الفعالة. ومع هذا فاإن هذه 

العملية �ست�فر لك فهمًا اأو�سح لالجتاه الذي 

ينبغي لك اأن ت�سلكه، حتى اإن مل يكن لك هدف 

حمدد بعد.

6
تلبية المتطلبات

حدد متطلبات �للتحاق باملهن �لتي �أدرجتها يف 

قائمتك، وحدد ما ينبغي لك �لقيام به لتلبية 

هذه �ملتطلبات.

ويجب اأن تعلم اأن كل امل�سارات املهنية وكل 

ال�ظائف التي �سيتك�ن منها م�سارك املهني لها 

متطلبات التحاق حمددة. ورمبا تتمثل هذه 

املتطلبات اأحيانًا يف اأقل عدد من �سن�ات 

اخلربة، ويف هذه احلالة ينبغي اأن حتدد وظائف 

ذات م�ست�ى اأقل ت�فر لك م�سارًا يق�دك اإىل 

هدفك النهائي. غري اأنه يف معظم احلالت، 

�ستك�ن هناك متطلبات تعليمية وتدريبية، ومن 

ثم يجب اأن ت�سبح هذه املتطلبات هدفك القريب 

بعد اإنهاء درا�ستك. وهناك العديد من اخليارات 

يف هذا ال�سدد، من بينها �سهادات التعليم الفني 

والتكميلي وغريها من اأن�اع التدريب املهني، اإل 

اأن اأكرثها قيمة ه� احل�س�ل على م�ؤهل جامعي. 

عد اإىل اإعالنات ال�ظائف التي قمت بحفظها 

من بحثك ال�سابق، وادر�ض تلك الإعالنات التي 

تنا�سب املهن ال�اردة يف قائمتك امل�جزة. وغالبًا 

ما �ستجد هذه الإعالنات تذكر امل�ؤهالت 

واخلربات املطل�بة لهذه ال�ظيفة، مبا يف ذلك 

املعايري بالغة الأهمية وتلك امل�ستحبة. انتبه 

ب�سكل خا�ض اإىل املتطلبات التعليمية ومتطلبات 

ال�ظائف الأ�سا�سية، اإذ اإن هذه املتطلبات �ستمثل 

العنا�سر التي حتتاج اإىل اإدراجها يف �سريتك 

الذاتية للح�س�ل على ال�ظيفة التي متنيتها يف 

البداية. ويف بع�ض الإعالنات، قد ُيذكر م�ؤهل 

جامعي بعينه كاأحد املتطلبات، وه� ما �سي�جهك 

نح� دورات حمددة ينبغي اأن تلتحق بها. وقد 

تكتفي بع�ض الإعالنات الأخرى بطلب اأي م�ؤهل 

جامعي، ويف هذه احلالة ت�ستخدم جهة العمل 

الدرجة العلمية كمعيار عام للذكاء والقدرة، بدًل 

من املهارات املهنية املحددة التي يقدمها هذا 

امل�ؤهل. ول �سك اأن هذا �سيمنحك مزيدًا من 

املرونة يف اختيار امل�ؤهل، غري اأن الأمر ي�ستحق 

دومًا اأن ت�سع اإمكانية الت�ظيف يف اعتبارك، اإىل 

جانب كيفية ال�ستمتاع بدرا�ستك اجلامعية. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جهات العمل تبحث دومًا 

عن �سمات معينة، كالقدرة على حتليل املعل�مات 

والتعبري عن الأفكار، لذا ينبغي اأن تراعي ذلك 

عند اختيار التخ�س�ض الدرا�سي.

7
 تقديم طلبات

االلتحاق بالوظائف 
مبجرد �أن حتدد م�ضارك �ملختار وت�ضمن تلبية 

متطلبات �للتحاق بالوظيفة، يحني وقت �لتقدم 

لاللتحاق بالوظيفة.

وينبغي اأن تعلم اأن طلبات اللتحاق بال�ظائف 

تاأخذ منك وقتًا وتفكريًا، اإذ ينبغي اأن تكتب �سرية 

ذاتية ملفتة وخطابًا افتتاحيًا، واأن حتدد ال�ظائف 

ال�ساغرة واأن تتقدم اإليها، واأن تتقن فن اإجراء 

املقابالت ال�سخ�سية، وتتعلم كيف تظل حا�سرًا يف 

ذهن َمن اأجروا املقابلة ال�سخ�سية عند اتخاذهم 

قرار الت�ظيف. وختامًا، ن�د اأن ن�ؤكد اأن هذه عملية 

مهمة اأوردناها كدليل م�ستقل للباحثني عن 

وظائف، نقدم من خالله ن�سائح تف�سيلية عن 

كيفية ح�س�لك على ال�ظيفة التالية، وقيامك 

n .باخلط�ة التالية على درب م�سريتك املهنية

الصناعات الرئيسية

التفكير بالمفاضلة بين القطاعات
توفر بعض القطاعات عددًا كبيرًا من الوظائف ذات اآلفاق المهنية الجيدة في عدد كبير من المهن، 

وإليك بعض هذه القطاعات للتفكير فيها.

القطاع الحكومي
ُتعد الهيئات احلك�مية اأكرب جهة ت�ظيف للم�اطنني 

القطريني. ورغم اأن انتقال م�اطني دولة قطر اإىل قطاعات 

القت�ساد الأخرى ميثل اأول�ية وطنية، اإل اأن القطاع 

احلك�مي �سيظل دومًا بحاجة اإىل عدد كبري من امل�ظفني. 

قطاع الطاقة
ُتعد �سناعات النفط والغاز وال�سناعات ذات ال�سلة 

مبثابة عمالقة القت�ساد القطري، ولذا ت�فر فر�سًا مهنية 

عمالقة اأي�سًا. وبالإ�سافة اإىل امل�سارات املهنية املرتبطة 

بهذه ال�سناعات ارتباطًا مبا�سرًا، هناك ال�ظائف 

الإدارية والت�سغيلية ال�سائعة يف اأي �سركة كربى.

قطاع األعمال
ميثل ت�ظيف عدد اأكرب من م�اطني دولة قطر يف 

القطاع اخلا�ض اأول�ية وطنية، ومن ثّم فاإن اخليار 

ال�ا�سح ه� ال�سعي للح�س�ل على وظيفة يف �سركة 

كربى بدًل من الت�ظف يف جهة حك�مية، ف�ساًل عن 

اإمكانية اإن�ساء �سركتك اخلا�سة.

قطاع الصحة
 تعد وظائف القطاع ال�سحي مثالية مَلن

 يحب�ن م�ساعدة الآخرين، ول تقت�سر

املنا�سب املتاحة يف هذا القطاع على الأطباء 

واملمر�سني فح�سب. 

قطاع التعليم
 ميكنك امل�ساعدة يف �سياغة م�ستقبل الأمة

يف جمال التعليم، من خالل نقل معل�ماتك 

وخرباتك للجيل القادم. وثمة حاجة اإىل 

متخ�س�سني يف عدد من املجالت، لت�يل وظائف 

يف جمال التدريب. 

قطاع الرياضة
ميثل هذا املجال اأول�ية وطنية اأخرى، اإذ يخلق ن�عًا 

من الطلب على ال�ظائف املرتبطة بالتدريب والعل�م 

ال�سحية والتنظيم واإدارة الفعاليات، ورمبا اأمكنك 

الف�ز مبيدالية ذهبية ل�طنك.

7 كاريير

التخطيط للمسار المهني
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القطاع الحكومي

ت
 خـيـارا

ب
شبا

مها ال
س

يتقا
لَم ُتعد الوظائف 
الحكومية االختيار 

األول لمعظم 
الشباب القطري؟

ما الذي توصل إليه بحثك بشأن ما 
يبحث عنه المواطنون الشباب عند 

اختيار مسار مهني؟ 
حظي ال�سباب بقدر كبري من الت�سجيع والدعم 

لرفع م�ست�اهم التعليمي، وهم يف جمملهم 

حري�س�ن على اإحراز تقدم مهني متميز 

�سمن الإطار العام لقت�ساد بالدهم. ويت�سم 

ال�سباب القطري، كما هي حال معظم ال�سباب 

املتعلم، بالطم�ح وامتالك احلافز والتطلع اإىل 

احل�س�ل على اأجر جيد ومن�سب قيادي. 

وال�سباب على دراية باأن القطاع العام يف دولة 

قطر ي�فر لهم حاليًا منا�سب م�ستقرة واآمنة 

وذات رواتب جيدة، واأن الت�ظف يف القطاع 

العام مينح مكانة مرم�قة، وهذه هي اجل�انب 

التي يعلمها ال�سباب واآباوؤهم عن الختيارات 

املهنية املتاحة. ويعمل نح� 90 يف املائة من 

ق�ة العمل القطرية يف القطاعني العام 

واملختلط، ون�سبة كبرية من هذا العدد تعمل 

يف قطاع الطاقة، وه� قطاع مزدهر يقدم 

العديد من ال�ظائف املتميزة، وبالتايل، فَمن 

الذي قد ل يرغب يف العمل به؟

هناك مسارات مهنية مرموقة في 
القطاع الخاص أيضًا، فما سر هذا 

الميل الجارف للعمل الحكومي؟ 
تتاأثر الختيارات اإىل حد كبري مبا يراه النا�ض 

يف الإعالنات، وباملعل�مات املت�فرة لديهم من 

قبل. وال�سباب يعلم�ن بالفعل الكثري عن 

القطاع العام، وه� ما يرجع من ناحية اإىل اأن 

اآباء الكثريين منهم قد عمل�ا به، ومن ناحية 

اأخرى اإىل حمالت الت�ظيف الق�ية التي تق�م 

بها م�ؤ�س�سات القطاع العام. اأما يف القطاع 

اخلا�ض، فلي�ست هناك معل�مات كافية ي�سهل 

ال��س�ل اإليها يف النطاق العام عن اأن�اع 

ال�ظائف املتاحة. ومن ناحية اأخرى، حتظى 

ت�قعات الرواتب باأهمية كبرية يف هذا املجال، 

حيث يقدم القطاع العام رواتب تزيد بن�سب 

ترتاوح من 120 اإىل 400 يف املائة عن القطاع 

اخلا�ض. ورغم اأن بع�ض وظائف القطاع 

اخلا�ض قد تقدم رواتب اأولية مغرية وم�سارات 

تط�ر م�ستمر، اإل اأن هناك قناعات ق�ية باأن 

ال�سركات اخلا�سة تقدم رواتب اأقل بكثري 

وتتطلب �ساعات عمل اأط�ل. ول �سك اأن 

تعريف ال�سباب مبجم�عة الفر�ض التي 

يقدمها القطاع اخلا�ض والرواتب واملكافاآت 

املتاحة به اأمٌر بالغ الأهمية يف اإحداث التن�ع.

هل يرجع نقص المعلومات إلى أن 
الشباب الباحثين عن الوظائف ال 

يسألون عن البدائل أم أن المعلومات 
غير متوفرة أصاًل؟

لقد قمنا اأثناء اإعداد التقرير ب�س�ؤال ال�سباب 

القطريني عن املكان والكيفية التي يبحث�ن بها 

عن ال�ظائف، فذكر الكثريون منهم اأنهم 

ي�ساأل�ن الأ�سرة والأ�سدقاء اإذ اأنهم ُيقّدرون 

اآراء عائالتهم ويدرك�ن اأهمية الروابط 

الأ�سرية. كما اأفاد العديد منهم باأنه قام 

بالبحث عن ال�ظائف ال�ساغرة عرب الإنرتنت 

وح�سر معر�ض قطر املهني. ومع هذا، ذكر 

كثريون اأنهم قد ات�سل�ا بالفعل بال�سركات، 

ونادرًا ما كان�ا يتلق�ن ردًا، حتى يف احلالت 

التي كانت تبحث فيها ال�سركات عن خريجني 

جدد. كما ذكر نذر ي�سري من ال�سباب اأنهم 

ت�ا�سل�ا مع جهات ت�ظيف اأو حتدث�ا اإىل 

م�ست�سار مهني. ومن ثم ميكن الق�ل اإن 

الأماكن التي ح�سل�ا منها على املعل�مات 

والردود التي تلق�ها كانت حمدودة اإىل حٍد ما.

هل هناك مشكالت محددة تواجه 
الشابات عند االختيار بين القطاعين 

العام والخاص؟
ُتقدر ال�سابات ال�ستقرار وال��سع املرم�ق 

والأمان، وهن على دراية باأن ن�سبة كبرية من 

ال�سباب القطري تعمل يف القطاع العام. ولي�ض 

هناك عزوف يف ال�قت احلايل عن العمل 

جنبًا اإىل جنب مع ال�افدين. وقد ذكرت 

فتيات كثريات اأنهن يبحثن عن اأماكن عمل 

اأكرث حتديًا ميكنهن فيها تعلم مهارات جديدة 

س

س

س

س

جــ

جــ

جــ

تعمل ز�ميال بانغالو�ل باحثة يف جمال ال�سيا�سات وم�ست�سارة يف العديد من 

املجالت التي ت�سمل الت�ظيف والإدماج الجتماعي ومكافحة الفقر والنزاعات 

املدنية، وقد �ساعدت اأعمالها يف ت�فري قدر كبري من الت�جيه للحك�مات 

والهيئات الدولية. ويف عام 2011، اأجرت ال�سيدة زاميال اأبحاثًا ل�سالح مركز 

بروكنجز الدوحة ب�ساأن تن�يع ال�ظائف امل�جهة للم�اطنني ال�سباب يف دولة قطر 

والإمارات العربية املتحدة، وركز تقريرها الذي يحمل عن�ان »�سباب متعلم 

معتمد على القطاع العام« ب�سكل خا�ض على تف�سيل امل�اطنني ال�سباب للعمل يف 

وظائف حك�مية على العمل يف قطاع خا�ض.

جــ

 األمان الوظيفي
أم التحديات الوظيفة؟
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واحل�س�ل على مزيد من اخلربة. ومع هذا 

ترغب الكثريات منهن يف مكان عمل تعلمن 

عنه احرتامه للثقافة واأ�ساليب العمل 

القطرية، وهن يدركن اأن هذا ه� ال��سع 

بالفعل يف القطاع العام، يف حني ُيعد القطاع 

اخلا�ض جمه�ًل بالن�سبة لهن، ومن ثم قد 

يك�ن من الع�سري عليهن وعلى اأُ�سرهن ت�قع 

ظروف بيئة العمل.

في العديد من الدول ُيعد النجاح 
في مجال األعمال طموحًا شائعًا، 
فهل هناك اهتمام بريادة األعمال؟

هناك اهتمام ودافع ق�ي يف جمال ريادة 

الأعمال، بل ويف واقع الأمر هناك ن�ساط فعلي 

ناجح للعديد من ال�سباب وال�سابات يف هذا 

املجال. وقد اكت�سفنا من خالل املقابالت 

ال�سخ�سية التي اأجريناها اأن كثريًا من 

ال�سباب القطري يعمل يف وظيفة بدوام كامل 

يف القطاع العام، لكنه يدير �سركته اخلا�سة 

على هام�ض هذه ال�ظيفة، اإذ اأن الت�ظيف يف 

القطاع العام يعني عادة العمل لفرتة ترتاوح 

من �سبع اإىل ثماين �ساعات ي�ميًا، وه� ما 

يتيح لكثري من ال�سباب فر�سة النجاح يف 

اإدارة اأعمالهم اخلا�سة خارج م�اعيد العمل. 

هل ترين أن ريادة األعمال قد تصبح 
الخيار األول في تحديد المسار 
المهني للعديد من القطريين؟

ُيعد اإن�ساء م�سروع خا�ض اأمرًا مكلفًا للغاية، 

ويقت�سي كذلك اإجراءات روتينية معقدة يف 

دولة قطر، وه� ما ميثل عائقًا كبريًا اأمام من 

ينق�سهم التم�يل اأو الدعم. وعالوة على 

ذلك، هناك م�سكلة ثقافية كبرية يف فهم 

وقب�ل طبيعة املخاطرة املرتبطة بريادة 

الأعمال، واأن ال�سباب قد ُي�سطر اإىل النتظار 

لفرتة ط�يلة قبل حتقيق اأرباح. ويف الثقافة 

القطرية، غالبًا ما يقرتن عدم حتقيق الأرباح 

بال�سع�ر بالإخفاق والف�سل، ومن ثّم فرغم اأن 

ال�سباب قد يرغب�ن يف اأن ي�سبح�ا رواد 

اأعمال، بل اإن الكثري منهم قد يد�سن �سركة 

بالفعل وي�ستثمر فيها قدرًا معق�ًل من ال�قت 

واملال، اإل اأنهم لي�س�ا على دراية تامة 

باملخاطر وال�قت الالزم ل�ستعادة 

امل�سروفات، ثم النتقال لحقًا اإىل حتقيق 

الأرباح. ومن ثم قد ي�ست�سلم الكثريون 

ب�سرعة اأو ل يق�م�ن بالأمر من البداية، 

خ�سية اأن ينعك�ض عليهم الإح�سا�ض بالف�سل 

ب�س�رة �سيئة.

هل ترين أي دالئل على تغير 
طموحات المواطنين الشباب؟

يحظى ال�سباب القطري بقدر اأكرب من 

التعليم مقارنة بالأجيال ال�سابقة، وغالبًا ما 

تنبع الطم�حات من زيادة م�ست�ى التعليم. 

وعندما متر الدولة بحالة ازدهار، يك�ن من 

ال�سائع جدًا اأن ترى ال�سباب يحقق�ن 

اإجنازات اأكرث من اأي وقت م�سى، وه� ما 

يرجع جزئيًا اإىل عامل الثقة »الباعث على 

الر�سا عن النف�ض«، اإل اأن ذلك يزيد من 

الطم�ح وامتالك الدافع لتحقيق اأهداف 

مت�الية وال�سعي خللق مزيد من الفر�ض، واأنا 

على يقني اأننا �سن�سهد ذلك الأمر يف دولة 

قطر، فال�سباب هنا يريدون حتقيق 

اإجنازات، وهم يرون اأن دولتهم حتظى بنف�ذ 

اقت�سادي و�سيا�سي اأكرب من ذي قبل، �س�اًء 

على امل�ست�ى ال�طني اأو الدويل، ومن ثم 

يريدون اأن ي�سارك�ا يف هذا النم� والتقدم. 

ول �سك اأن الطم�ح يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

 بالنم� والثقة والفتخار، وه� ما ت�سهده دولة

n .قطر حاليًا

اإن العتماد على القطاع احلك�مي يف 

ت�فري ال�ظائف للم�اطنني له اآثار 

بعيدة املدى. ففي ال�قت احلايل، 

يعني ارتفاع م�ست�يات الت�ظيف 

احلك�مي بني م�اطني دولة قطر 

اأنهم ي�ستهلك�ن الرثوات الناجتة عن 

امل�ارد الطبيعية، بدًل من خلق 

ثروات جديدة من خالل البتكار. ول 

�سك اأنه يف حال تراجع اإيرادات 

النفط والغاز، �ست�سبح م�ا�سلة 

العتماد على القطاع العام ب��سفه 

جهة العمل املختارة اأمرًا �سعب 

املنال. وحتى يت�سنى لدولة قطر 

�سمان ازدهارها يف امل�ستقبل، يجب 

اأن تق�م بتن�يع القت�ساد ودعم رواد 

الأعمال وزيادة عدد امل�ظفني يف 

القطاع اخلا�ض.

وُيعد هذا جانبًا مهمًا من تقرير 

ال�سيدة زاميال املقدم اإىل مركز 

بروكنجز الدوحة،  وت�سمل الت��سيات 

الأ�سا�سية للتقرير: 

•  خف�ض حجم القطاع العام وتهيئة 

املناخ املنا�سب للتقريب بني 

الرواتب واملزايا الأخرى يف 

القطاعني العام واخلا�ض، وتي�سري 

 ال�فاء باملهارات التي يحتاج

اإليها القت�ساد 

•  ت�سجيع ودعم ريادة الأعمال

•  حتفيز اخلريجات على النخراط 

يف جمال العمل ودعم م�ساركتهن

•  التعاون مع اجلامعات وامل�ست�سارين 

 املهنيني لت��سيع اآفاق الت�ظيف

اأمام الطالب

•   تنظيم حمالت الت�عية لتح�سني 

ا�ستيعاب الفر�ض املهنية املتاحة يف 

القطاع اخلا�ض.

س

س

س

جــ

جــ

جــ

الصورة 
الشاملة

الإحلاح والن�سباط الزمني 

ملبادرات التن�يع القت�سادي هما اأهم 

العنا�سر يف ال�قت الراهن نظرًا ملا 

ت�سهده دولة قطر من وترية من� 

... غري اأنه  مت�سارعة حاليًا وم�ستقباًلً

غالبًا ما ُتبذل اجله�د ال�ساعية اإىل 

التعامل مع ارتفاع معدلت الت�ظيف يف 

القطاع العام مبعزل عن الطم�حات 

واملي�ل املهنية لل�سباب اأنف�سهم.

اإذا مت جتاهل التنمية 

لفرتة اأط�ل مما ينبغي، ومل 

يتم تن�يع القت�ساد، فاإن 

اأوجه اختالل الت�ازن 

الهيكلي الناجتة عن الزيادة 

املفرطة غري املتنا�سبة التي 

ت�سهدها ق�ة عمل القطاع 

العام قد ل تظهر اإل مع 

انخفا�ض عائدات النفط.

بعد الطاقة 

واخلدمات 

احلك�مية، ت�سمل 

جمالت الت�ظيف 

الرئي�سة املتنامية 

اخلدمات املالية 

والعقارات 

والأعمال 

وال�سياحة.

كانت الأ�سباب الأكرث �سي�عًا التي 

برر بها الطالب اختيارهم ل�ظائف 

يف القطاع العام... على الرتتيب 

هي: الأجر/الراتب، الأمان 

ال�ظيفي، املكانة املرم�قة، 

وال�ستقاللية. اأما الأ�سباب الداعية 

للعمل يف القطاع اخلا�ض فكانت 

ا�ستكمال امل�سرية املهنية 

وال�ستقاللية والتحدي والراتب.

تقرير مركز بروكنجز الدوحة

 نسب المواطنين
في قوة العمل

٪63 
ذكور

٪37 
إناث
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يغلب على اعتقاد شباب دولة قطر أن الوظيفة الحكومية 
أكثر مالءمة لهم من سواها، على الرغم من وجود شركات 
في القطاع الخاص توفر األمان والمزايا وتنطوي على كثير 

من التحديات التي تتسم بها المشروعات الخاصة.

اأف�سل الفر�ض املتاحة مل�اطني من بين 

دولة قطر تلك التي ت�فرها 

ال�سركات ال�طنية الكربى 

العاملة يف قطاعات مثل البرتول واخلدمات 

امل�سرفية. وت�فر هذه ال�سركات التدريب والدعم 

وامل�سار ال�ظيفي ال�ا�سح، وقد ت�ستمل على مزايا 

ويف ظل ت�فر هذا القدر من امل�سارات املهنية، 

ميكن الق�ل باإن �سركة قطر للبرتول قادرة على 

اجتذاب اخلريجني من كل اخللفيات الأكادميية. 

يعلق اجلمال قائال: »اإذا راأيت �سجل درجات اأحد 

الطالب، وكانت درجاته مرتفعة يف العل�م 

والريا�سيات واللغة الإجنليزية، فيمكننا ت�جيهه 

لدرا�سة الهند�سة اأو العل�م، يف حني اأن املتميزين 

يف الآداب اأو الدرا�سات اللغ�ية اأو الدرا�سات 

 الإ�سالمية لديهم فر�سة يف اجلانب الإداري

من الأعمال«. 

 

ادعم دراساتك
ل ت�ّفر �سركة قطر للبرتول الفر�ض خلريجي 

اجلامعة فقط، بل تعمل على حتديد الإمكانات 

�سبيهة بتلك التي ت�فرها ال�ظائف احلك�مية اإىل 

جانب التحديات التي يت�سم بها القطاع اخلا�ض. كما 

ت�فر اأي�سًا م�سارات وظيفية يف كل اأق�سام العمليات 

بها، ل يف ن�ساطها الأ�سا�سي فح�سب.

التحق حممد اجلمال ب�سركة قطر للبرتول 

كخريج جديد منذ ع�سرة اأع�ام. وقد منحته 

بني َمن ترك�ا التعليم يف املرحلة الثان�ية. فاإذا 

كان الطالب قد تخرج�ا يف مدر�سة ثان�ية 

مبت��سط درجات 80 يف املائة اأو اأكرث، ومت قب�لهم 

يف اجلامعة، فاإن ال�سركة تاأخذهم مبا�سرة من 

املدر�سة وتر�سلهم اإىل اجلامعة. وقد يك�ن ذلك 

يف دولة قطر، يف جامعة قطر اأو اإحدى جامعات 

م�ؤ�س�سة قطر، وقد يك�ن يف اخلارج. 

وي�ؤكد اجلمال قائاًل: »نحن ن�ؤمن اأن املزايا 

التي نقدمها فريدة بالن�سبة لدولة قطر، ولن 

جتدها يف قطاعات اأخرى«. 

وعند تخرجك يف اجلامعة، �سيك�ن مبقدورك 

الن�سمام اإىل برنامج تط�ير �سركة قطر للبرتول 

طبقًا خلطة مهنية �سخ�سية. وت�ستغرق هذه 

اخلطة ما يرتاوح من ثالث اإىل خم�ض �سن�ات، 

وهي م�جهة نح� وظيفة حمددة. كما ي�ستفيد 

الطالب الذين تدعمهم �سركة قطر للبرتول من 

برامج خربات العمل، وه� ما و�سحه اجلمال 

بق�له: »يح�سر كل الطالب الذين ترعاهم 

�سركتنا، �س�اء ممن يدر�س�ن يف دولة قطر اأو يف 

اخلارج، دورة تدريب داخلي اإلزامية خالل فرتة 

ال�سيف ط�ال �سن�ات درا�ستهم اجلامعية، للتع�د 

على الإدارات التي �سيعمل�ن بها م�ستقباًل. كما 

اأن لدينا خطة لكل م�ظف قطري هنا يف �سركة 

قطر للبرتول، تدعم تط�ره املهني على مدار 10 

�سن�ات على الأقل. اأما بالن�سبة للم�ظفني الذين 

يلتحق�ن ب�سركة قطر للبرتول يف م�ست�يات 

وظيفية مت��سطة، والذين يخدم�ن ال�سركة عددًا 

من ال�سن�ات ويرى مديرهم اأن لديهم قدرات 

ت�ؤهلهم للتط�ر، فنق�م باإر�سالهم ل�ستكمال 

درا�ستهم يف اخلارج. وعند ع�دتهم يتقلدون 

منا�سب اأعلى. واإذا عدت من درا�ستك حا�ساًل 

على درجة البكال�ري��ض بدرجات مرتفعة، وكانت 

لديك اإمكانات ت�ؤهلك مل�ا�سلة الدرا�سات العليا 

اأو احل�س�ل على درجة املاج�ستري، فاإن ال�سركة 

تدعمك لالنتقال اإىل هذا امل�ست�ى املتقدم«. 

ليس »ألصحاب اإلنجازات 
المتميزة« فحسب

اإىل جانب ت�فري اأماكن للخريجني، ت�فر �سركة 

قطر للبرتول برامج تدريب فنية يف اأربعة 

تخ�س�سات ت�سمل: الهند�سة امليكانيكية 

والكيميائية والكهربائية واأجهزة القيا�ض، تتم 

بالتعاون مع كلية �سمال الأطلنطي يف قطر، وهي 

متاحة للفتيان الذين مل يحقق�ا درجات مرتفعة 

يف املدر�سة. وي�ستمر هذا الربنامج لعامني، 

بالإ�سافة اإىل تدريب عملي ملدة �ستة اأ�سهر، وه� 

ما ي�ؤدي للح�س�ل على �سهادة تفيد باأنك م�ؤهل 

من الناحية الفنية والأكادميية للعمل يف اأحد 

م�سانع �سركة قطر للبرتول. كما ت�فر ال�سركة 

برامج اإعداد مهني للم�ظفني العاملني يف 

ال�سركة خطة م�سار مهني اأعدت له خ�سي�سًا 

لتنا�سب م�اهبه وطم�حاته ال�سخ�سية، وتتيح له 

تقدمًا وظيفيًا على مدار اأع�ام عديدة مع زيادة 

خربته يف العمل. ويف ظل عمله باإدارة التدريب 

امل�ؤ�س�سي بال�سركة، تقلد الي�م من�سب رئي�ض 

برنامج ال�سركة الأكادميي يف اخلارج. وه� اأحد 

الأمثلةالتي تربهن على قدر الفر�ض التي ميكن 

اأن ت�فرها �سركته ل�سباب دولة قطر.

وي��سح اجلمال قائاًل: »اإننا نق�م يف الأ�سا�ض 

باأعمال هند�سية، غري اأن لدينا اإدارة اأعمال و�س�ؤون 

مالية واقت�ساد وم�ارد ب�سرية وعل�م حا�سب 

وهند�سة. ويف جمال العل�م، هناك طلب كبري على 

املتخ�س�سني يف جمال اجلي�ل�جيا، اإىل جانب 

العل�م البيئية وال�سالمة والدرا�سات البحرية«.

جمالت مكافحة احلريق وال�سالمة والأمن. اأما 

بالن�سبة للفتيات، فت�فر ال�سركة دورة تدريبية ملدة 

عام واحد يف درا�سات الإدارة املكتبية، تتناول 

جمالت مثل الكتابة والطباعة ومهارات احلا�سب.

وهذه الربامج التي ل ت�ستلزم احل�س�ل على 

درجة علمية ل ت�ؤهل اإىل وظائف »ل تتيح الرتقي 

 ال�ظيفي«، بل ت�فر اإمكانات حقيقية للرتقي

يف ال�سركة. 

وي�سيف اجلمال قائاًل: »بالن�سبة للفنيني 

الذين ُيظهرون اإمكانات وقدرات وكفاءة يف 

عملهم ويح�سل�ن على تقييمات �سن�ية ممتازة، 

فيمكن للمديرين تر�سيحهم ملزيد من الدرا�سات 

يف جمالت تخ�س�سهم. فعلى �سبيل املثال، قد 

يتم اإر�سال اأي فني ماهر لدرا�سة الهند�سة 

امليكانيكية، على اأن تتم ترقيته ف�ر ح�س�له على 

درجة البكال�ري��ض اإىل درجة مهند�ض اأول. اأما 

بالن�سبة للفتيات الل�اتي يح�سلن على درجات 

مرتفعة يف دورة الإدارة املكتبية، فاإنهن ي�سبحن 

م�ؤهالت للح�س�ل على مزيد من الدرا�سة 

للح�س�ل على درجة البكال�ري��ض يف اإدارة 

الأعمال يف بريطانيا. وحتى م�س�ؤويل مكافحة 

احلريق ميكنهم الدرا�سة للح�س�ل على دبل�م 

ودرجة البكال�ري��ض يف هند�سة مكافحة 

احلريق. فال�سركة حري�سة على فتح اآفاق 

n .»الطم�ح اأمام اجلميع  شركـات رائدة
وفرص مميـزة

كـ
ـبر

ى

يف�ضر حممد �جلمال كيف متنح �ضركة قطر 

للبرتول طالب �ملد�ر�س خربة يف بيئة �لعمل 

�لفعلية بقوله:

»ن�فر فر�ض تدريب داخلي خالل ال�سيف 

لطالب ال�سف�ف 10 - 12، حيث نقدم لهم 

خربات يف خمتلف اإدارات وم�اقع ال�سركة. 

ويتم ت�جيه الفتيان عادة اإىل امل�اقع 

ال�سناعية مثل م�سيعيد اأو راأ�ض لّفان اأو 

دخان، حيث يكت�سب�ن فهمًا اأوليًا لأن�سطة 

ال�سركة، يف حني ُت�جه الفتيات اإىل اإدارات 

ال�سركة يف الدوحة، مثل اإدارة امل�ارد الب�سرية 

اأو امل�اد اأو العق�د اأو العالقات العامة. وميكن 

للطالب تكرار التدريب كل عام من اأع�ام 

املدر�سة الثان�ية. ول �سك اأن اخلربات التي 

يح�سل�ن عليها ُتعد قيمة حتى اإذا قرروا يف 

النهاية عدم الن�سمام لل�سركة.«

 الوصول
إلى طالب 

المدارس

مسارات مهنية مؤسسية
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التدرب استعدادًا للمستقبل
بدءًا من مرحلة إتمام التعليم الثانوي وحتى مستوى البحث 

العلمي المتقدم أو اإلدارة العليا، توفر مؤسسة قطر برامج 
تدريب مهيكلة لكل المستويات.

المتدربون
الذين ا�ستكمل�ا درا�ستهم الثان�ية اأو ح�سل�ا على 

دبل�م ملدة عامني، حيث يتم تط�ير مهاراتهم 

للح�س�ل على وظيفة مبدئية حمددة م�سح�بة 

بخطة تط�ير امل�سار املهني.

 المتدربون الحاصلون
على الرعاية

خريج� املدار�ض الثان�ية الذين تتم رعايتهم 

ل�ستكمال درا�ستهم يف اإحدى اجلامعات املعتمدة، 

�س�اًء يف دولة قطر اأو يف اخلارج.

منحة العمل الداخلي
متثل هذه املنحة وظيفة م�ؤقتة، ت�ستمر ملدة 

�سهرين غالبًا، ملنح طالب اجلامعة جتربة عملية 

يف بيئة مهنية.

الخريجون المتدربون
الذين ح�سل�ا على درجة جامعية اأو دبل�م ملدة 3 

اأع�ام، حيث يتم تط�ير مهاراتهم للح�س�ل على 

وظيفة مبدئية حمددة م�سح�بة بخطة تط�ير 

امل�سار املهني.

 الخريجون المتدربون
الحاصلون على الرعاية

خريج� اجلامعات الذين تتم رعايتهم ل�ستكمال 

درا�ستهم العليا يف اإحدى اجلامعات املعتمدة، �س�اًء 

يف دولة قطر اأو يف اخلارج.

مسار علماء البحوث في برنامج 
قطر للريادة في العلوم

خريج� التخ�س�سات العلمية الذين يح�سل�ن على 

رعاية ل�ستكمال درا�ستهم العليا يف اإحدى اجلامعات 

الأجنبية، عن طريق برنامج قطر للريادة يف العل�م.

مسار إدارة البحوث في برنامج 
قطر للريادة في العلوم

خريج� التخ�س�سات العلمية الذين ي�ستكمل�ن 

برناجمًا ملدة عامني ملنحهم اخلربة العملية يف اإدارة 

البح�ث، عن طريق برنامج قطر للريادة يف العل�م.

برنامج هاي فالير للقيادة
يعمل على تط�ير قدرات املتدربني من اخلريجني 

لين�سم�ا اإىل م�ساف القادة، حتى حتظى دولة قطر 

مب�ستقبل مفعم بالبتكار والإجنازات.

مؤسسة قطر

 تـحقيـق
الــــــــرؤيـــة 

فرص وظيفية فريدة من مؤسسة قطر الـوطنية
للشباب الطامحين إلى المشاركة الفاعلة 

في بناء مستقبل دولة قطر. 

نزر ي�سري من امل�ؤ�س�سات يق�م هناك 

بدور ي�سارع ذلك الذي 

ت�سطلع به م�ؤ�س�سة قطر يف 

حت�يل روؤية قطر ال�طنية 2030 اإىل واقع 

ملم��ض، اإذ ميثل التعليم والعل�م وتنمية املجتمع 

الركائز الأ�سا�سية الثالث التي ت�ستند اإليها 

عملية اإن�ساء جمتمع املعرفة. وي�ؤكد ح�سن 

احلمادي - املدير التنفيذي لإدارة امل�ارد 

الب�سرية مب�ؤ�س�سة قطر - اأن العث�ر على الأفراد 

املنا�سبني ه� مفتاح حتقيق هذه الأهداف.

وي�ستطرد احلمادي قائاًل: »عقدنا العزم على 

بناء ق�ة عمل م�ؤهلة من خالل ت�ظيف امل�اهب 

اجلديدة، ونحن ن�سجع اخلريجني اجلدد 

والباحثني عن ال�ظائف من اأ�سحاب املهارات 

على درا�سة الفر�ض املهنية العديدة التي نقدمها 

يف م�ؤ�س�سة قطر«.

ورغم اأن الكثري من هذه الفر�ض يرتبط ارتباطًا 

مبا�سرًا بالركائز الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة ويركز على 

رعاية وتنمية ُمعلمي وعلماء الغد، اإل اأن امل�ؤ�س�سة 

تقدم العديد من امل�سارات الأخرى. ففي ظل 

م�ساعيها الرامية اإىل �سمان جناحها، تعتمد 

م�ؤ�س�سة قطر على ق�ة عمل كبرية ومتنامية، ت�سم 

جمم�عة وا�سعة النطاق من التخ�س�سات املهنية. 

واأما من حيث بناء القدرات، فال تلتزم امل�ؤ�س�سة 

فقط بالعث�ر على امل�ظفني املنا�سبني، بل تقدم 

لهم ما يحتاج�ن اإليه من تدريب ودعم.

وي�سيف احلمادي: »اإننا ن�ستثمر ا�ستثمارًا 

�سخمًا يف راأ�ض مالنا الب�سري، من خالل تزويد 

املرافق وال�س�ؤون القان�نية واإدارة الأعمال 

وتكن�ل�جيا املعل�مات، ب��سفها اأمثلة للمهن 

العديدة التي تدعم ر�سالة م�ؤ�س�سة قطر. 

وت�سيف اأنه متى دعت احلاجة اإىل هذه 

ال�ظائف، فاإن م�ؤ�س�سة قطر ل تت�انى عن ت�فري 

م�سارات مهنية مهيكلة بدقة.

تق�ل الكبي�سي: »ن�ستقبل املتدربني ونزودهم 

بخطة تط�ير مهني ت�ستمر لفرتة ترتاوح بني 6 

اأ�سهر وعامني، كما ُنخ�س�ض مدربًا ومديرًا لكل 

متدرب، حيث يتمثل دور املدرب يف تعليم 

املتدربني وتزويدهم بالت�جيه الالزم، ف�ساًل عن 

مراقبة تقدمهم واأدائهم اأثناء برنامج التدريب«. 

وي�ساعد هذا امل�ست�ى املتقدم من الت�جيه 

ال�سخ�سي كافة امل�ظفني اجلدد يف حتقيق 

اأهدافهم وا�ستغالل قدراتهم وحتديد املجالت 

التي قد يحتاج�ن فيها اإىل مزيد من التعليم اأو 

الدعم. وي�سمل ذلك الدعم التدريب املتخ�س�ض 

م�اطني دولة قطر بربامج التدريب املهني الالزمة 

مل�ساعدتهم يف اإحراز تقدم يف املجالت التي 

يختارونها، وامل�ساهمة ب�سكل كبري يف اقت�ساد 

املعرفة املتنامي يف دولتهم«.

المساهمة
ُتعد القدرة على »امل�ساهمة« يف النجاح �سمة 

فريدة متيز العمل يف م�ؤ�س�سة قطر، وقد تعني 

هذه امل�ساهمة اإجراء اأبحاث علمية مهمة، لكنها 

قد ت�سمل اأي�سًا العديد من ال�ظائف الالزمة 

لعمليات الت�سغيل الي�مية لأي م�ؤ�س�سة كربى. 

وت�سري ال�سيدة ح�سة الكبي�سي - رئي�ض ق�سم 

تنمية الك�ادر ال�طنية يف م�ؤ�س�سة قطر - اإىل 

جمالت مثل امل�سروعات الراأ�سمالية واإدارة 

يف وظائفهم، وتط�ير املهارات العامة لبيئة 

العمل، كالقدرات اللغ�ية على �سبيل املثال.

وت�ؤكد الكبي�سي قائلة: »يعتمد ذلك على نقاط 

ال�سعف لدى املتدربني، فقد ي��سي بع�ض 

املدربني بتزويد املتدربني بدورات يف اللغة 

الإجنليزية، بعد التاأكد من اأن لديهم قدرات 

ومهارات متميزة با�ستثناء اجلانب اللغ�ي.

كما نقدم للمتدربني يف بع�ض الإدارات برامج 

التدوير املهني، تتيح لهم العمل يف خمتلف 

اأق�سام الإدارة، وه� ما ي�ساعد املدرب على 

حتديد اإمكاناتهم عند تكليفهم بالعمل �سمن 

فرق عمل حمددة«.

مسارات وظيفية لكافة 
المستويات

يف حني ين�سم بع�ض املتدربني اإىل م�ؤ�س�سة قطر عقب 

التخرج يف اجلامعة، يتم ت�ظيف العديد من 

الأ�سخا�ض الآخرين ب�سكل مبا�سر عقب اإنهاء 

درا�ستهم الثان�ية، وتتم رعايتهم ل�ستكمال درا�ستهم 

يف دولة قطر اأو يف اخلارج، وه� ما اأو�سحته الكبي�سي 

بق�لها: »نتلقى طلبات التقدم ونحدد مدى ا�ستيفائها 

ملعايري م�ؤ�س�سة قطر، وهي معايري متقدمة للغاية 

مقارنة بباقي امل�ؤ�س�سات، ثم ندر�ض احتياجات 

الإدارات املختلفة. فاإذا كانت الإدارات بحاجة اإىل 

مزيد من امل�ظفني واإىل م�ؤهالت معينة، نر�سل 

امل�ظفني اإىل اجلامعات املحلية اأو الأجنبية. واأثناء 

درا�ستهم، نتابع التقدم الأكادميي الذي يحرزونه 

ونقدم ج�ائز اأكادميية ملن يحقق�ن درجة مرتفعة يف 

»مت��سط الدرجات«، ثم يع�دون عقب تخرجهم اإىل 

اإداراتهم. وحتى اأثناء درا�ستهم، تت�ىل اإدارات 

م�ؤ�س�سة قطر رعايتهم ح�سب تخ�س�ساتهم«.

ومن بني مزايا العمل يف م�ؤ�س�سة قطر القدرة على 

روؤية املن�سب ال�ظيفي امل�ستهدف، والراتب التناف�سي 

مبا يف ذلك املخ�س�ض للطالب احلا�سلني على 

الرعاية، عالوة على فر�ض التدريب والتعليم. واإن 

اأكرث ال�ظائف التي ي�سعى ال�سباب لاللتحاق بها هي 

تلك التي تطلب اخلريجني اأو احلا�سلني على درجات 

اأكادميية عليا، غري اأن هناك اأماكن مل�اطني دولة 

قطر الراغبني يف متابعة درا�ساتهم اجلامعية. وحتى 

يف هذه ال�ظائف، يتمكن امل�ظف�ن الذين ُيظهرون 

طم�حًا واإمكانات متميزة خالل م�سارهم املهني من 

النتقال اإىل م�ست�ى تعليمي اأعلى.

وتختتم الكبي�سي قائلة: »اإنها حقًا فر�سة 

عظيمة، وهذا ه� ال�سبب يف تناف�ض العديد من 

ال�سباب للف�ز بها، غري اأننا يف النهاية نختار 

الأ�سخا�ض امل�ؤهلني اأكرث من غريهم. وعندما 

اأقارن نف�سي به�ؤلء املتدربني، ميكن الق�ل اإننا 

مل نحظ بالفر�ض التي ت�فرها منح العمل اأو 

التدريب الداخلي، ولهذا اأ�سعر اأن ما نقدمه 

n .»الي�م اأمٌر رائع
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يف �لوقت �لر�هن، غالباً ما ُت�ضتخدم 

�لأن�ضجة و�لأع�ضاء �لتي مت �لتربع 

بها كبديل لالأن�ضجة و�لأع�ضاء �ملري�ضة �أو 

�لتالفة. ومتثل �خلاليا �جلذعية م�ضدر�ً 

حيوياً للخاليا �لبديلة �مل�ضتخدمة يف عالج 

�لأمر��س، وقد تقلل من حالت �ملر�س 

و�لوفاة بني من ينتظرون عمليات زرع 

�لأع�ضاء من مر�ضى د�ء باركن�ضون و�إ�ضابات 

�حلبل �ل�ضوكي و�حلروق �خلطرة ومر�س 

�ل�ضكري و�لتهاب �ملفا�ضل. ويف دولة قطر 

لدينا �لعديد من حالت �لإ�ضابة مبر�س 

�ل�ضرطان و�ل�ضكري و�أمر��س �لقلب و�لتهاب 

�ملفا�ضل، لذ� فاإن �خلاليا �جلذعية ُتعيد 

�لأمل يف عالج �لأمر��س عالجاً فعاًل
 

�أو حتى �لق�ضاء عليها نهائياً

يكت�ضب هذ� �ملجال 

�لبحثي �أهمية 

كبرية، وخا�ضٍة بالن�ضبة 

لدولة قطر، �إذ �أن هناك 

�نت�ضار كبري لالأمر��س 

�خلثارية �لتي توؤثر على 

مر�ضى �ل�ضرطان يف دولة 

قطر، ومن ثّم ي�ضهم 

م�ضروعي يف �كت�ضاف �أد�ة 

قوية لتقييم عو�مل 

خماطر �لأمر��س �خلثارية 

يف مر�ضى �ل�ضرطان ويف 

�لأ�ضحاء، وهو ما ينبغي �أن 

ي�ضاعد يف تطوير تد�بري 

وقائية

مؤسسة قطر

مـستـقبل
كل طم�حات م�ؤ�س�سة من بين الـعـلــوم

قطر، ُيعد الهدف الرامي 

اإىل حت�يل دولة قطر اإىل 

مركز للبحث العلمي والتط�ير اأكرث م�ساريع 

التنمية الجتماعية والقت�سادية طم�حًا يف 

دولتنا خالل هذه احلقبة من تاريخها. ورغم اأن 

ال�ستثمار يف البنية التحتية واملرافق ميثل جزءًا 

من املعادلة كما هي احلال يف اأي �سناعة، اإل اأن 

البحث العلمي يتطلب اأي�سًا ا�ستثمارًا كثيفًا يف 

راأ�ض املال الب�سري يتجاوز بكثري ذلك املطل�ب 

لأي م�سروع جتاري.

و�سعيًا اإىل حتقيق هذا الطم�ح، اأعدت 

م�ؤ�س�سة قطر برنامج منح تدريبية فريدة، ه� 

برنامج قطر للريادة يف العل�م، امل�جه لأ�سحاب 

الإجنازات الأكادميية الفائقة. ويقدم هذا 

الربنامج خربة فعلية يف م�سروعات البحث 

العلمي بالغة التط�ر، ومن ثم يعمل على اإعداد 

�سباب العلماء من م�اطني دولة قطر للعمل يف 

جمال البحث والتط�ير يف معاهد م�ؤ�س�سة قطر 

واجلامعات املحلية، ويف النهاية يف جمال 

الأبحاث بالقطاع اخلا�ض.

وي�ؤكد الدكت�ر اأمين با�سيل - رئي�ض ق�سم التدريب 

والتط�ير بقطاع البح�ث يف م�ؤ�س�سة قطر - قائاًل: 

»نقدم من خالل هذا الربنامج نطاقًا وا�سعًا وطيفًا 

متكاماًل من الفر�ض التدريبية يف جمالت 

البح�ث للطالب اجلامعيني واخلريجني، 

ودرا�سات مابعد الدكت�راه، واإدارة البح�ث. ول 

�سك اأن برنامج قطر للريادة يف العل�م 

�سيمنحهم الأ�سا�ض الق�ي الذي يحتاج�نه 

للنجاح يف وظائفهم امل�ستقبلية يف دولة قطر«. 

وينق�سم الربنامج اإىلاأربعة م�سارات: م�سار 

البح�ث للطالب اجلامعيني، وم�سار اإدارة 

البح�ث، وم�سار علماء البح�ث، وم�سار البح�ث 

للحا�سلني على الدكت�راه.

م�سار اإدارة البح�ث، وه� برنامج ملدة عامني يقدم 

خربة عملية يف جمال الإدارة البحثية، حيث يق�سي 

املتدرب�ن فرتة ت�سل اإىل 6 اأ�سهر يف �سل�سلة من 

ال�ظائف املتعاقبة املرتبطة مب�سروعات البح�ث 

والتط�ير يف م�ؤ�س�سة قطر اأو امل�ؤ�س�سات ال�سريكة. 

ويح�سل املتدرب�ن خالل هذه الفرتة على خربات مثل 

تقييم املقرتحات البحثية، واملراقبة واإعداد التقارير، 

ف�ساًل عن التم�يل والدعم العلمي.

�لدكتورة حمدة �لذو�دي، متدربة يف برنامج قطر 

للريادة يف �لعلوم، ُتري �أبحاثاً حول �ضرطان 

�ملبي�س:

�لدكتورة حليمة �لفار�ضي، متدربة يف برنامج قطر 

للريادة يف �لعلوم، تري �أبحاثاً حول ��ضتخد�م 

�خلاليا �جلذعية يف �لعالجات �لطبية: 

اأما م�سار علماء البح�ث وم�سار البح�ث 

للحا�سلني على الدكت�راه في�ستهدفان الراغبني 

يف �سل�ك م�سار مهني يف جمال البحث التقني 

وتطبيقاته، ويت�سمن ذلك اإجراء درا�سات 

جامعية يف املجالت البحثية، واحل�س�ل على 

درجة املاج�ستري اأو الدكت�راه اأو درجة بحثية 

معادلة، وكذلك اإجراء بح�ث مابعد الدكت�راه 

ذات الطبيعة التقنية العالية. ويعمل املتدرب�ن يف 

هذين امل�سارين يف اأرقى اجلامعات الدولية، مع 

الرتكيز على املجالت املناظرة لالحتياجات 

ال�طنية لدولة قطر وخطط م�ؤ�س�سة قطر 

البحثية امل�ستقبلية. وت�سمل املجالت ذات 

الأول�ية الطب احلي�ي، وجمال الطاقة والبيئة 

واحل��سبة والأبحاث متعددة التخ�س�سات.

وي�سيف الدكت�ر با�سيل، قائاًل: »يح�سل 

املتدرب�ن من خالل العمل جنبًا اإىل جنب اأثناء 

الربنامج مع العلماء والباحثني املهرة ذوي 

 امل�ست�ى العاملي، على التدريب الالزم

لكي ي�سبح�ا قادة الأمة امل�ستقبليني يف 

جمالتهم املختارة«.

مؤسسة قطر تدعم المسارات 
 المهنية التي تمثل باكورة

البحث العلمي للقطريين ذوي 
اإلنجازات الفائقة.
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دعم رّواد األعمال

صالح الخليفي

ساعد النفط والغاز دولة قطر في إحراز مكانة قوية على الساحة 
االقتصادية العالمية، غير أن رواد األعمال سيحفظون لها هذه المكانة.

اأعظم اقت�سادات العامل على عاتق رواد ُتبنى 

الأعمال، تلك النخبة التي متلك طم�حًا باأن 

يك�ن لها اأعمالها اخلا�سة، ومن ثم ت�فر 

فر�ض العمل لالآخرين وت�سيف اإىل ثروات جمتمعها. 

وحتى يت�سنى لدولة قطر �سمان م�ستقبل يتجاوز �سادرات 

الغاز، ينبغي اأن تعمل على التح�ل اإىل مركز لريادة 

الأعمال والبتكار.

ومن هنا تاأ�س�ض مركز »بداية« عام 2011 على يد 

م�ؤ�س�سة �سلتك وبنك قطر للتنمية، وه� ي�فر دعمًا 

للم�سرية املهنية ولرواد الأعمال يف دولة قطر. وال�سيد 

�سالح اخلليفي - مدير املركز  - �سغ�ف بعمله، وي�ؤمن باأن 

امل�ساريع ال�سغرية هي مفتاح البتكار والتقنية اجلديدة، 

وهي ال�سبيل اإىل اإيجاد حل�ل جديدة للم�سكالت التي 

ي�اجهها املجتمع، اأيًا كان حجم هذه امل�سكالت.

وي�ؤكد �سالح قائاًل: »اإن هذا الأمر حقيقة واقعة يف اأي 

مكان يف العامل. واإذا نظرنا اإىل الدوحة حتديدًا، �سنجد 

 إرساء ثقافة
ريادة األعمال

اأنف�سنا اأمام دولة يرتكز 80 يف املائة من 

اإجمايل الناجت املحلي بها على 

الهيدروكرب�نات، اإل اأن رواد الأعمال قادرون 

على تن�يع اقت�ساد دولة قطر ودفعه نح� 

التح�ل اإىل اقت�ساد املعرفة الذي نتمناه«. 

على خطى األجداد
من الأم�ر التي حتث خطى جه�د جهة مثل 

مركز »بداية« ه� الإدراك باأن هذا الأمر ل 

ميثل جزءًا من الثقافة القطرية. وقطعًا ت�ؤكد 

بع�ض الأبحاث اأن الثقافات العربية تبدو اأقل 

مياًل لتحمل املخاطر مقارنة بنظريتها الغربية، 

ول �سك اأن بدء اأعمال جتارية ميثل خماطرة، 

غري اأن �سالح ي�ؤكد وج�د قدر من املبالغة يف 

هذه املخاوف. وه� ي�ؤكد اأن روح الريادة كانت 

ول تزال جزءًا من املجتمع املحلي.

ي�سري �سالح قائاًل: »اإذا نظرنا اإىل دولة 

قطر من زاوية اخلط الزمني، فدع�نا نبداأ 

باأجدادنا القدامى. لقد بداأ الأجداد اأعمالهم 

بالغ��ض بحثًا عن الل�ؤل�ؤ، الذي كان ميثل 

�سناعتنا الرئي�سة يف املا�سي. ثم �سرع�ا يف 

ال�ستثمار يف الأ�س�ل والق�ارب، وفجاأة 

اندثرت هذه ال�سناعة. ومن ثم فاإن روح 

الريادة لديهم مل تدفعهم اإىل الق�ل باأنهم 

�سيذهب�ن للح�س�ل على عمل لدى �سخ�ض 

اآخر، بل اأخذوا ينظرون اإىل الأ�س�ل التي بني 

اأيديهم وراأوا اأن هناك طلبًا كبريًا على م�اد 

البناء مثاًل. ومن ثم اأحدث�ا هذه النقلة يف 

اأ�سل�ب تفكريهم، وهذه هي روح الريادة. ثم 

اأعقب ذلك ظه�ر النفط والغاز، فقال�ا 

لأنف�سهم »هلمَّ نح�سل على اأنابيب لنبيع هذا 

النفط والغاز«. ومن ثم ميكن الق�ل اأن روح 

الريادة م�ج�دة منذ بداية دولة قطر«.

ومع هذا ي�ؤكد اخلليفي اأن هذه الروح قد 

تراجعت بدرجة كبرية نتيجة الرثوة املفاجئة 

التي نتجت عن قطاع الهيدروكرب�نات.

»وخالل ال�سن�ات الع�سر املا�سية فقط، 

التي �سهدت تنمية اقت�سادية �سخمة، بدا اأن 

هناك مياًل اأكرب لالكتفاء باحل�س�ل على 

وظيفة حك�مية. ويرجع ذلك اإىل معدل 

الطلب الكبري على امل�اهب القطرية يف 

 القطاع احلك�مي الذي يقدم ح�افز

مالية جيدة«.

ول �سك اأن هذا الأمر ميثل م�سكلة على 

 املدى البعيد، ومن ثم ظهر مركز بداية

يف ال�س�رة.

 

منهج جديد
يذكر اخلليفي اأن الدافعني الأ�سا�سيني لريادة 

الأعمال يف اأي اقت�ساد هما احلاجة و»النظام 

البيئي«، ذلك باأن روح الريادة التي حظي بها 

اأجدادنا كانت حتدوها احلاجة، لكنها مل تعد 

ق�سية ملحة الآن، ومن ثم ميثل مركز بداية 

جزءًا من اجله�د الرامية لإن�ساء »نظام 

بيئي«- اأي بيئة داعمة ت�سجع الأ�سخا�ض ذوي 

الطم�ح ال�ساعني اإىل اإن�ساء �سيء خا�ض بهم. 

وي�سبه اخلليفي مركز بداية مبتجر بيع 

بالتجزئة، حيث ميكنك التحدث اإىل �سخ�ض 

ما ي�ست�عب ما تريد حتقيقه، ثم ي�ساعد يف 

تزويدك بالأدوات التي حتتاجها للقيام بذلك. 

»نحن ن�فر ور�ض عمل وجل�سات تعريف 

وم�ؤمترات وت�جيهات وا�ست�سارات فردية، 

وهذه هي اأن�سطتنا الرئي�سة. لقد األقينا 

حما�سرات يف امل�ؤمترات وحر�سنا على 

 ا�ستغالل الفعاليات املحلية والدولية،

وعقدنا اأكرث من 50 ور�سة عمل ب�ساأن ريادة 

الأعمال. كما اأننا نعترب من رواد الأعمال، لذا 

نحر�ض دومًا على تعديل عرو�سنا. اإننا 

ن�ا�سل النتقال والتمركز واإعادة تركيز 

ا�سرتاتيجيتنا«. 

ويعلن ا�سم امل�ؤ�س�سة بيانًا وا�سحًا 

لر�سالتها، فهي بداية الطريق نح� الريادة.

»اإننا منثل من�سة انطالق، اإذ نقدم 

الت�جيهات لرواد الأعمال ال�سباب، ونقدم 

لهم خارطة طريق لبدء اأعمالهم التجارية 

هنا يف الدوحة. وي�سمل ذلك عددًا من 

الق�سايا املرتبطة بتط�ير الأفكار التجارية، 

مثل اأبحاث ال�س�ق وو�سع خطة اأعمال 

منا�سبة. ونحن ل من�ل امل�ساريع ال�سغرية، 

لكن بعد اأن ُينهي �ساحب امل�سروع الطامح 

الربنامج معنا، �سيك�ن لديه خطة جتارية 

ميكنه عر�سها على امل�ستثمرين املحتملني، 

علمًا باأن امل�ساركني الأوائل يف مركزنا ميرون 

بالفعل مبرحلة تاأمني التم�يل، بل اإن بع�سهم 

اأقام �سركته وبداأ ت�سغيلها«.

ول �سك اأن فائدة ذلك كله لالأمة وا�سحة 

متامًا: اإذ ل بد لدولة قطر حتى حتافظ على 

ازدهارها من قيام عدد كبري من ال�سركات 

اخلا�سة التي ميتلكها ويت�ىل اإدارتها م�اطن�ن 

قطري�ن، و�سركات امل�ستقبل الكربى ل بد اأن 

تبداأ ب�سركات �سغرية يف احلا�سر. ولكن اإذا 

كانت ال�ظيفة احلك�مية م�ستقرة وذات اأجر 

جيد، يف حني اأن تد�سني �سركة �سغرية اأمٌر 

حمف�ف باملخاطر، فما املزايا التي تع�د على 

�ساحب امل�سروع؟

يجيب �سالح قائاًل: »اأعجبني هذا ال�س�ؤال. 

اإنني اأرى حقيقًة اأن التدريب على ريادة 

الأعمال ل يقت�سر على تد�سني �سركتك 

اخلا�سة، بل ه� اأمر قد ي�ساعدك يف جمالت 

عدة. اإنه تدريب على القيادة، وتعلم كيفية 

حل امل�سكالت، وتعلم التفاعل مع العمالء 

و�س�ؤال نف�سك: ح�سنًا، ما امل�سكالت التي 

ي�اجه�نها وما مدى رغبتهم يف دفع اأم�ال 

نظري حل تلك امل�سكلة؟ هذا ه� املنهج 

 الأ�سا�سي الذي يتعلمه �ساحب امل�سروع،

كيف يبتكر حل�ًل واأ�ساليب جديدة للقيام 

بالأ�سياء على نح� خمتلف. وهذا ه� ما 

يدع�ين لالعتقاد باأن املركز مدر�سة جديدة 

n .»للقيادة

ل يبد�أ رو�د �لأعمال �أعمالهم دوماً بالتفكري 

على م�ضتوى كبري، وحتى �لأفكار �ل�ضغرية قد 

توؤدي �إىل خلق �ضيء جديد ومفيد. عبد �هلل 

�لعمادي �ضاب قطري و�ضع يده على �أحد 

�لحتياجات �ل�ضتهالكية يف �ل�ضوق �ملحلية، 

ويتوىل مركز بد�ية تعليمه كيف ميكن �أن 

يحول فكرته �إىل �ضركة مربحة.

طموح إلكتروني
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اإلنجازات

معرض قطر المهني:

تطور سنوي متواصل
2007

اأيقنت م�ؤ�س�سة قطر و�سركة قطر للبرتول 

وجامعة قطر اأن ال�سباب يعان�ن من نق�ض 

يف املعل�مات املرتبطة بخيارات امل�سارات 

املهنية، ومن ثم اأبرمت �سراكة بينها ل�سد 

هذه الثغرة، وت�لت هذه اجلهات معًا تنظيم 

معر�ض قطر املهني الأول، الذي ُعِقد يف 

مركز قطر الدويل للمعار�ض يف �سهر 

ن�فمرب، لتج�سد هذه الفعالية ق�سة جناح 

كربى، ح�سرها نح� 30.000 �سخ�ض.

2008
 عقب جناح معر�ض قطر املهني الأول،

اأ�سبح املعر�ض ع�س�ًا يف م�ؤ�س�سة قطر، 

وُعني ال�سيد عبد اهلل املن�س�ري مديرًا له 

كي يبداأ مهمته ال�ساعية اإىل اإقامة 

املعر�ض كفعالية منتظمة.

2009
اأقيم معر�ض قطر املهني يف ن�سخته 

الثانية، واأ�سهمت وزارة العمل يف تنظيم 

الفعاليات. واإىل جانب العرو�ض املقدمة 

من 150 جهة عر�ض، �سمل املعر�ض ندوات 

وور�ض عمل مرتبطة بتخطيط امل�سار 

املهني واملهارات املهنية، بالإ�سافة اإىل 

ناع القرار  اجتماعات �سمت ال�سباب و�سُ

يف القطاعات ال�سناعية والقت�سادية 

والتعليمية والجتماعية. و�سهدت 

 الفعاليات التي ُتقام يف �سهر اأبريل

زيادة يف عدد احل�س�ر لي�سل اإىل نح� 

50.000 �سخ�ض. 

2010
ا�ستطاع معر�ض قطر املهني تر�سيخ 

ح�س�ره كحدث مهم يف التق�مي ال�سن�ي، 

�س�اًء لل�سباب القطري اأو لأ�سحاب العمل. 

وجاء ان�سمام الدي�ان الأمريي اإىل قائمة 

اجلهات املنظمة ليمثل معلمًا فارقًا يف 

تاريخه، اإذ ُمنح املعر�ض دعمًا من اأعلى 

امل�ست�يات احلك�مية، كما �ساعدت زيادة 

التغطية الإعالمية على الرتويج لر�سالة 

املعر�ض ودوره يف تر�سيخ ثقافة امل�سار 

ال�ظيفي املهني يف دولة قطر. و�سهدت 

الفعاليات ح�س�ر نح� 69.000 �سخ�ض 

و130 جهة عر�ض م�ستقلة للتحدث اإىل 

الطالب والباحثني عن عمل.

كما ان�سم معر�ض قطر املهني اإىل 

اجلمعية الدولية للتعليم والت�جيه املهني، 

يف خط�ة مهمة من خط�ات عمله ال�ساعي 

اإىل حتقيق املعايري الدولية يف تخطيط 

امل�سار املهني يف دولة قطر. 

2011
تقرر اأن يك�ن معر�ض قطر املهني الرابع 

ه� املعر�ض الأخري الذي ينعقد يف مقره 

الأ�سلي، حتت �سعار: »اكتب الف�سل 

القادم من جناح قطر«. ويف ظل الدعم 

الق�ي املقدم من قطاعات الأعمال 

والتعليم واحلك�مة، اجتذب املعر�ض 

قرابة 55.000 زائر ونح� 130 جهة 

عر�ض، كما �سار املعر�ض نف�سه م�سدرًا 

مهمًا للخربة العملية بالن�سبة لل�سباب 

القطري، حيث ي�ساعد فريق عمل مك�ن 

من 370 متط�ع يف اإدارة الفعاليات.

2012
انتقل معر�ض قطر املهني اإىل مقره اجلديد 

يف مركز قطر ال�طني للم�ؤمترات الذي 

�سهد ت��سعة ملقره الأ�سلي، وح�سر املعر�ض 

اآلف الزوار ممن قبل�ا عرو�ض لل�ظائف اأو 

التعليم اأو التدريب اأو التط�ير.

ويتطلع معر�ض قطر املهني يف ال�قت 

الراهن اإىل ما وراء فعاليته ال�سن�ية 

 الناجحة، اإذ ي�سعى لتحديد اأ�ساليب

 اأخرى من �ساأنها اأن ت�سهم يف تر�سيخ

ثقافة امل�ستقبل املهني لدى �سباب دولة 

قطر، ومن ثّم وقع املعر�ض اتفاقية فريدة 

مع �سركة ك�در الأمريكية الرائدة يف جمال 

برامج التط�ير والتقييم املهني، لتقدمي 

تدريب مهني مرتبط بالثقافة املحلية 

للم�ست�سارين املهنيني. كما يد�سن معر�ض 

قطر املهني برامج جتريبية لأن�سطة 

التط�ير املهني على مدار العام، مبا يف 

ذلك ور�ض العمل واملحا�سرات التي ت�ساعد 

ال�سباب يف اكت�ساف وحتديد اخليارات 

املتاحة اأمامهم. 

2013
يف اأبريل عام 2013، يع�د معر�ض قطر 

املهني اإىل مركز قطر ال�طني للم�ؤمترات، 

ليمنح ال�سباب فر�سًا ل ُت�ساهى لكت�ساف 

خياراتهم التعليمية واملهنية. وقد حقق 

معر�ض قطر املهني هدفه املتمثل يف اإقامة 

املعر�ض كفعالية �سن�ية، ويت�قع ا�ستثمار 

معر�ض عام 2013 لإدراج جمم�عة من 

اخلدمات الإ�سافية التي متت جتربتها يف 

الأ�سهر ال�سابقة، والتي تعد العامل املحفز 

n .لإقامة م�سروعات جديدة

أدرك التربويون ورواد 
الصناعة في عام 2007 أن 
نقص المعلومات يجعل من 

الصعب على الشباب القطري 
أن يحدد المسارات المهنية 
التي تمنحه شعورًا أصياًل 

بالرضا واالطمئنان في حياته 
العملية وتسهم إسهامًا حقيقيًا 
في مستقبل الوطن، ومن ثم 
جاء إنشاء معرض قطر المهني 

لهذا الغرض، ليساعد في 
إطالق قدرات أبناء الوطن.
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نجاح المعرض المهني 

إحصاءات مهمة
منذ فعاليته األولى عام 2007، صار معرض قطر المهني مصدرًا ال غنى عنه للمعلومات 
المهنية للطالب والخريجين وحتى المحترفين أصحاب الخبرات الطويلة الراغبين في التغيير. 

وللمعرض سابقة أعمال متميزة في التوفيق بين رغبات الزائرين والفرص المتاحة.
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كم عدد �لفر�س �لتي يقدمها معر�س قطر �ملهني؟

ت��سح الإح�ساءات ال�اردة من اجلهات امل�ساركة يف املعر�ض قب�ل 9.269 

�سخ�سًا لعرو�ض ت�ظيف اأو تعليم اأو تدريب والتحاق بربامج تط�ير، اأثناء 

معر�ض قطر املهني عام 2012

جمالت �لتعليم و�ل�ضحة و�لريا�ضة

14.752 الطلبات  

3.231 املقابالت ال�سخ�سية 

3.467 القب�ل  

جمال �ل�ضناعة و�لطاقة

18.923 الطلبات  

4.127 املقابالت ال�سخ�سية 

1.549 القب�ل  

�جلهات �حلكومية

14.608 الطلبات   

5.762 املقابالت ال�سخ�سية  

3.646 القب�ل   

جمال �لأعمال و�لتمويل

الطلبات   10.754

املقابالت ال�سخ�سية  2.607

القب�ل   607

�لطلبات مقابل حالت �لقبول

تقدم اأكرث من 50.000 �سخ�ض بطلبات للح�س�ل على فر�ض للت�ظيف والتعليم 

والتدريب خالل معر�ض قطر املهني عام 2012، وقبل نح� 8.000 �سخ�ض منهم 

الأماكن التي عر�ست عليهم.

فر�ض التدريب

الطلبات             4.774

حالت القب�ل            3.325

فر�ض التعليم

الطلبات             8.829

حالت القب�ل            1.304

فر�ض الت�ظيف 

الطلبات             38.239

حالت القب�ل            3.249

25 كاريير

�لفر�س ح�ضب �لقطاعات

الطلبات 

املقب�لة

الطلبات

امل�ستلمة

الطلبات 

املقب�لة

الطلبات

امل�ستلمة

الطلبات 

املقب�لة

الطلبات

امل�ستلمة

%35

%14

التط�ير التعليم

الت�ظيفالتدريب

الت�ظيف

التعليم

التدريب

التط�ير

٪15.20

٪35.80

1.304

٪8.50

٪91.50

3.249

3.325

1.413

٪14.70

٪85.30

٪30.40

٪69.60
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التوجيه السديد

المستشارون المهنيون

قد تلجاأ اإليه طلبًا للن�سح َمن الذي  

عند حماولة اتخاذ قرار 

ب�ساأن امل�سار الذي �ست�سلكه 

يف حياتك العملية؟ الآباء اأم  الأ�سدقاء اأم  

املدر�س�ن؟ ل �سك اأن كل َمن من ح�لك يعلم�ن عنك 

بع�ض اجل�انب ل كلها، ومن ثّم ينبغي احل�س�ل على 

ت�جيه من �سخ�ض ميكنه روؤية ال�س�رة باأكملها، مبا 

يف ذلك املهارات الأكادميية وال�سخ�سية والأ�سياء 

التي حتب القيام بها وتلك التي ل متيل اإليها.  

وقد ر�سد معر�ض قطر املهني وج�د نق�ض يف 

التدريب الفعال املتفق مع املعايري الدولية امل�جه 

للمتخ�س�سني الذي يقدم�ن هذه الن�سائح يف دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي، ومن ثّم يعمل على �سد هذه 

الثغرة عن طريق تقدمي دورة امل�ست�سار املهني 

التدريبية. و�ستق�م الدورة التي يتم اإعدادها بالتعاون 

مع �سركة »ك�در«، وهي �سركة اأمريكية رائدة تقدم 

خدمات التط�ير املهني، بتدري�ض التقنيات الأ�سا�سية 

لتقدمي ال�ست�سارات احليادية ذات ال�سلة، 

املخ�س�سة ح�سب الحتياجات القت�سادية والثقافية 

اخلا�سة لدولة قطر واملنطقة.

والدورة م�جهة للم�ست�سارين املهنيني 

املتخ�س�سني وامل�ست�سارين الأكادمييني وم�ظفي 

امل�ارد الب�سرية واملدر�سني. كما ت�ساعد الدورة 

الآباء، الذين يحظ�ن غالبًا بتاأثري كبري على 

قرارات اأبنائهم.

اختبار نقاط القوة والضعف
ي�ستطيع امل�ست�سار املهني اإخ�ساعك ملجم�عة من 

اختبارات تقييم القدرات وامل�سارات املهنية، 

امل�سممة بعناية فائقة للت�فيق بني مهاراتك 

الطبيعية وم�اطن ق�تك وقدراتك وبني املتطلبات 

الأ�سا�سية مل�سارات مهنية حمددة.

المساعدة في تحديد األهداف
ميكن للم�ست�سار املهني ت�جيهك اأثناء عملية 

حتديد الأهداف يف طم�حاتك املهنية، كما 

ي�ساعدك يف حتديد اخلط�ات التي ينبغي لك 

اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف املهمة.

تحديد الخيارات المهنية 
اإذا كنت ب�سدد الختيار بني عدد من اخليارات 

املهنية، ميكن للم�ست�سار م�ساعدتك يف حتديد 

 املجال الأمثل بالن�سبة لك والرتكيز عليه، ومن

ثّم ي�ساعدك يف ال�سعي لتحقيق طم�حات واقعية 

منا�سبة لك. 

التوجيه التعليمي
 ل تبحث ال�ست�سارات املهنية اجليدة عن

العمل الأمثل بالن�سبة لك فح�سب، بل حتدد 

الحتياجات التعليمية والتدريبية املرتبطة 

مب�سارك املهني املختار.

واإىل جانب م�ساعدة الأفراد، ُيت�قع اأن يك�ن للدورة 

تاأثري على القت�ساد والتعليم من خالل خلق جيل من 

امل�ظفني والطالب الذين ميلك�ن ت�س�رًا اأو�سح 

لقدراتهم وطم�حاتهم، ويطلق�ن العنان للقدرات 

الب�سرية الكامنة يف ق�ة العمل القطرية.  

يحرص معرض قطر المهني على أن يقدم للشباب استشارات ذات مستوى 
عالمي حول مستقبلهم المهني من خالل دور المستشار المهني التدريبية.

٪61٪39

٪70٪30

2012

2011

نجاح المعرض المهني 

ما طبيعة زو�ر معر�س قطر �ملهني لعام 2012؟

ح�ضب �لعمر

اأكدت عمليات امل�سح اأن 52 يف املائة من الزائرين تراوحت اأعمارهم من 16 اإىل 

25 عامًا، يف حني كان 65 يف املائة من الزائرين من م�اطني دولة قطر ينتم�ن 

اإىل هذه الفئة العمرية. اأما بالن�سبة للزائرين العرب ب�سفة عامة، كان 65 يف 

املائة منهم يف �سن 26 اأو اأكرث.

ح�ضب �مل�ضتوى �لتعليمي

 ذكر 70 يف املائة من الزائرين اأنهم حا�سل�ن على �سهادة اإمتام التعليم

الثان�ي اأو درجة البكال�ري��ض، مع زيادة اأعداد الزائرين اجلامعيني مقارنة 

بعام 2011. 

ح�ضب �لنوع

كان معظم زائري معر�ض قطر املهني عام 2012 من الذك�ر، مع زيادة يف ن�سبة 

الذك�ر اإىل الإناث مقارنة مبعر�ض عام 2011.

ح�ضب �جلن�ضية

كان معظم زائري معر�ض قطر املهني عام 2012 من امل�اطنني القطريني، 

رغم زيادة ن�سبة ح�س�ر غري م�اطني دولة قطر مقارنة مبعر�ض عام 2011.

٪61٪39

٪51٪49

2012

2011

 غري القطريني امل�اطن�ن القطري�ن اإناث ذك�ر
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�لأ�ضباب �لد�عية �إىل زيارة معر�س 

قطر �ملهني

كانت فر�ض الت�ظيف هي ال�سبب الأكرث �سي�عًا 

حل�س�ر معر�ض قطر املهني. واأو�سحت نتائج عام 

2012 زيادة يف اأهمية اخلدمات الأخرى، 

كال�ست�سارات والت�جيه املهني والفر�ض التعليمية، 

مقارنة بعام 2011.

18

53

68

46

26

41

25

37

22

36
فر�ض منح 

التدريب الداخلي

فر�ض التط�ير

الفر�ض التعليمية

ال�ست�سارات 

والت�جيه املهني

فر�ض الت�ظيف

2011 2012 

٪28

٪13

٪11
٪3

٪11

٪30

٪4

25 - 20 
35 - 26 

19 - 18 
17 - 16 

 اأقل من 16
 46 فما ف�ق

45 - 36 

٪13
٪16

٪38

٪46

٪10
٪8

٪32

٪27

٪6
٪4

20122011

 اأقل من م�ست�ى التعليم الثان�ي
 التعليم الثان�ي

 الدبل�م
 البكال�ري��ض

 املاج�ستري فاأكرث
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البرامج

 معرض قطر المهني:

عطاء متواصل
المضي قدمًا 

لألمام

 إطالق العنان
لطاقاتك الكامنة

 يواصل معرض قطر المهني المضي قدمًا بخطوات سريعة لزيادة مجال الدعم
 الذي يقدمه للتنمية المهنية في دولة قطر. وهناك العديد من البرامج التي تهدف

 إلى إحداث نقلة في الثقافة المهنية في الدولة، ومن ثم مساعدة الجيل الجديد في
تحقيق النجاح المهني.

يقدم معرض قطر المهني 
 نطاقًا متناميًا من األنشطة

التي تشمل:

نادي قطر المهني
يهدف النادي املهني اإىل اإن�ساء �سبكة من 

الأفراد املهتمني، وبخا�سة ال�سباب، 

للم�ساهمة يف الأن�سطة املرتبطة بامل�سارات 

املهنية، وخلق ن�ع من ال�عي وتقدمي الت�جيه 

يف هذا ال�سدد.

التطوع
يدعم معر�ض قطر املهني الأن�سطة التط�عية 

ك��سيلة للح�س�ل على خربات مفيدة، 

وت�سمل تلك الأن�سطة ت�فري فر�ض لنح� 350 

�سابًا قطريًا ي�ساعدون يف تنظيم معر�ض 

قطر املهني ذاته. 

دورة المستشار المهني التدريبية
تزود الدورة الأ�سخا�ض ذوي التاأثري على 

ال�سباب، كاملدر�سني واملتخ�س�سني يف جمال 

امل�ارد الب�سرية والآباء، باملهارات الالزمة 

لت�جيه ال�سباب اإىل اخليارات املهنية 

املُر�سية التي ترتبط بتعليمهم ومهاراتهم. 

محاضرات النادي المهني على 
هامش معرض قطر المهني

ت�سم هذه املحا�سرات نخبة من اخلرباء 

املختارين ملناق�سة الق�سايا املرتبطة 

بالفر�ض والت�جهات املهنية يف دولة قطر، 

وهي م�جهة ب�سفة اأ�سا�سية لأع�ساء النادي، 

لكنها متاحة كذلك لكل الأفراد املهتمني. 

فعالية اليوم المفتوح على 
هامش معرض قطر المهني

يهدف الي�م املفت�ح اإىل رفع م�ست�ى ال�عي 

املهني بني �سباب دولة قطر الذين ترتاوح 

اأعمارهم من 16 اإىل 26 عامًا، والذين ميثل�ن 

جمه�ر معر�ض قطر املهني، بالإ�سافة اإىل 

الآباء واملتخ�س�سني املهنيني والعاملني يف 

الكليات وغريها من امل�ؤ�س�سات.

مسابقة التصوير المهني
متثل فر�سة للم�س�رين اله�اة لإظهار 

قدراتهم وتعزيز ثقافة امل�سار املهني، بالتقاط 

�س�ر لأ�سخا�ض اأثناء تاأديتهم لأعمالهم. 

مسابقة القصص المهنية
مينح هذا امل�سروع الُكّتاب املبدعني من 

ال�سباب فر�سة التعبري عن اآرائهم لدعم 

الطم�ح، من خالل كتابة ق�س�ض ق�سرية 

تربز مفه�م التخطيط للم�سارات املهنية 

امل�ستقبلية.

 ورش عمل زوار معرض
قطر المهني

ت�ساعد ور�ض العمل التي ُتعقد قبل املعر�ض 

ويف اأثنائه امل�ساركني على ال�ستعداد 

للمعر�ض واحل�س�ل على اأق�سى ا�ستفادة 

ممكنة منه، بالإ�سافة اإىل تعريفهم بكيفية 

اإعداد ال�سري الذاتية واجتياز املقابالت 

ال�سخ�سية لل�ظائف. 

ورش عمل للمتطوعين
ت�سمل ور�ض العمل امل�جهة للمتط�عني يف معر�ض 

قطر املهني جمالت مثل العالقات العامة 

وخدمة العمالء واإدارة امل�سروعات وت�سكيل فرق 

العمل. ول ي�ساهم امل�سارك�ن يف تنظيم املعر�ض 

والفعاليات ذات ال�سلة فح�سب، بل يكت�سب�ن 

اأي�سًا مهارات مهمة ميكنهم ا�ستخدامها عند 

التقدم للح�س�ل على ال�ظائف.

استثمر
هي مبادرة متميزة من مبادرات معر�ض قطر 

املهني، وتتاألف من ور�ض عمل تهدف اإىل م�ساركة 

مهارات ريادة الأعمال مع ال�سباب امل�ساركني بها، 

وت�سجعهم على �سياغة م�ستقبلهم اخلا�ض 

بتح�يل اأفكار م�سروعاتهم اإىل �سركات نا�سئة.

تساعد ورش عمل »استثمر« لريادة األعمال شباب دولة قطر 
على إعادة صياغة أفكارهم بشأن مفهوم »الوظيفة«.

جل�سات عطلة نهاية الأ�سب�ع التي في 

متت خالل عام 2012، ا�ستفادت 

جمم�عة من ال�سباب الطم�ح من 

اأحد امل�سروعات الأولية يف قائمة الأن�سطة 

امل��سعة ملعر�ض قطر املهني، التي �سملت ور�ض 

العمل واملحا�سرات وغريها من خدمات الدعم 

املهني. وي�ستمل برنامج »ا�ستثمر«، الذي ُيدار 

بالتعاون مع مركز بداية لريادة الأعمال 

والت�جيه املهني، على �سل�سلة من ور�ض العمل 

عن ريادة الأعمال، اأو مبعنى اأب�سط بدء وت�سغيل 

�سركتك اخلا�سة.

ويق�ل املدرب حممد ت�فيق عبد احلليم: »ن�د 

اأن ن��سح لل�سباب وال�سابات اأن ال�ظيفة بدوام 

كامل لي�ست امل�ستقبل ال�حيد، بل اإن مبقدورهم 

اأن ي�سبح�ا رجال اأو �سيدات اأعمال يف ي�م من 

الأيام. ومن ثم فالعمل كم�ظف يف �سركة قد 

يك�ن القرار ال�سائب يف الأع�ام القليلة الأوىل 

من م�سريتك املهنية، لكن ميكنك بعد ذلك اأن 

ت�سبح �ساحب �سركة«.

وت�ستمر ور�ض العمل ملدة 4 اأيام مق�سمة على 

نهايتّي اأ�سب�عني، وت�سمل امل��س�عات التي 

تتناولها ور�ض العمل التخطيط ال�سرتاتيجي 

لل�سركات، مبا يف ذلك احلد من خماطر 

الإخفاق، وكيفية اإعداد درا�سة جدوى لأي فكرة 

جتارية، وكيفية اإن�ساء �سركة واإدارة �س�ؤونها 

املالية، وكيفية تقييم الأعمال وتط�يرها. كما 

ت�فر ور�ض العمل للم�ساركني املعل�مات التي 

يحتاج�نها للتاأكد من جدوى فكرتهم التجارية، 

وحت�يلها اإىل واقع عملي اإن كانت جمدية.

وي�ستطرد حممد قائاًل: »نعّلم ال�سباب كيف 

يفكرون باأ�سل�ب مبتكر، وكيف ي�ستفيدون من 

حماولت وق�س�ض جناح اأ�سحاب امل�سروعات 

هنا يف منطقة ال�سرق الأو�سط، ثم ن�سرع بعد 

ذلك يف ت�سجيع املتدربني على حت�يل امل�سروع 

اإىل ال�سكل الر�سمي، والبحث عن التم�يل 

والعث�ر على م�ست�سارين لإعداد درا�سة جدوى 

 كاملة، وهذه هي اخلط�ة التالية بعد انتهاء

ور�سة العمل«.
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 خدمات دعم
المسار المهني

معر�س قطر �ملهني

يقدم امل�قع الإلكرتوين ملعر�ض قطر املهني معل�مات 

عن فعالية معر�ض قطر املهني ال�سن�ية، بالإ�سافة اإىل 

اأخبار ومقالت ومعل�مات عن الأن�سطة الأخرى، حتى 

تظل على اطالع دائم على امل�سروعات اجلديدة التي 

يتم تد�سينها. كما ميكنك ال�سرتاك يف ن�سرة اأخبار 

معر�ض قطر املهني عرب الربيد الإلكرتوين.

 qatarcareerfair.com.qa 

مركز بد�ية

يقدم مركز بداية لريادة الأعمال والت�جيه املهني 

جمم�عة من اخلدمات التي ميكن ال��س�ل اإىل العديد 

منها عرب امل�قع الإلكرتوين. وت�سمل هذه اخلدمات 

ور�ض العمل والت�جيه املهني واختبار متهيد للقدرات 

املهنية وال�ست�سارات ذات ال�سلة باإن�ساء �سركتك 

اخلا�سة.

bedaya.qa 

جهات تقديم الخدمات التعليمية

جامعة حمد بن خليفة

تعتمد جامعة حمد بن خليفة، ع�س� يف م�ؤ�س�سة 

قطر، على تعاون متميز مع ال�سركاء الدوليني، 

ومن ثّم تقدم درجات علمية من جامعة فرجينيا 

ك�من�لث، وكلية طب وايل ك�رنيل، وجامعة 

تك�سا�ض اإي اأند اأم، وجامعة كارنيجي ميل�ن، 

وجامعة ج�رجتاون، وجامعة ن�رث��سرتن، 

وجامعة اأت�ض اإي �سي – باري�ض وكلية لندن 

اجلامعية، اإ�سافة اإىل كلية الدرا�سات الإ�سالمية 

يف قطر، ومعهد درا�سات الرتجمة. وت�سمل 

الدورات املخ�س�سة للطالب الت�سميم والطب 

والهند�سة واإدارة الأعمال وعل�م احلا�س�ب 

وال�س�ؤون الدولية، كما ت�فر بع�ض الربامج حاليًا 

درا�سات عليا يف املجال.

qf.org.qa/education 

جامعة قطر

تقدم جامعة قطر، ب��سفها اأعرق اجلامعات يف 

دولة قطر، جمم�عة كبرية من الدرجات العلمية 

يف جمالت ذات اأهمية وطنية، كالفن�ن والعل�م 

والأعمال والقت�ساد والتعليم والهند�سة والقان�ن 

وال�سيدلة وال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية.

qu.edu.qa 

كلية �ضمال �لأطلنطي يف قطر

تقدم كلية �سمال الأطلنطي يف قطر دورات دبل�م 

ما بعد الدرا�سة الثان�ية يف العل�م ال�سحية 

وتقنية املعل�مات والتقنية الهند�سية ودرا�سات 

الأعمال، بالإ�سافة اإىل اأكادميية الأمن ومركز 

الدرا�سات امل�سرفية واملالية. وت�سل الدورات 

اإىل دبل�م 3 �سن�ات، ميهد للح�س�ل على دورات 

متنح درجة جامعية كاملة يف اجلامعات الكندية.

cna-qatar.com 

جامعة كاجلاري يف قطر

تتخ�س�ض جامعة كاجلاري يف مهن التمري�ض، 

وترتاوح الدورات التي تقدمها من برنامج 

الأ�سا�سيات خلريجي املدار�ض الثان�ية، و�س�ًل 

اإىل درجات البكال�ري��ض واملاج�ستري.

qatar.ucalgary.ca 

جامعة �ضتندن يف قطر

ي�فر هذا الفرع برامج بكال�ري��ض ملدة 4 اأع�ام 

يف جمال اإدارة الأعمال، مع التخ�س�ض يف اإدارة 

ال�سياحة الدولية واإدارة ال�سيافة الدولية.

stenden.com 

 التـوجيـه
والتعليم العالي

امتالك المؤهالت المناسبة هو نقطة البداية الصحيحة في 
العديد من المسارات المهنية المتميزة. وإليك بعض الروابط 
لجهات تقديم خدمات التوجيه والتعليم الجامعي التي تسهم 

في وضعك على الطريق الصحيح.

روابط مفيدة



 �كثر من ثالثين عاما، ساهمت
 قابكو إلى حد كبير في نمو دولة قطر

 الصناعي وتطوير صناعة
 البتروكيماويات تحديداً. وتعد واحدة

 من الشركات الصناعية الوطنية
 الرائدة التي تملك استراتيجية

 طموحة تقوم على االستخدام
 ا�مثل الحتياطيات  النفط والغاز في

.البالد وتنويع مصادر الدخل

 ان ارث قابكو يمتد عبر تاريخ قطر.
 في عام ١٩٧٤ أنشأت شركة قابكو

 كشركة متعددة الجنسيات، واليوم
 اسم شركة  قابكو مرادف ل»نجازات
 البارزة التي تتضمن مجاالت السالمة

 والبيئة وكفاءة االنتاج ما جعلها
 إحدى رواد صناعة  البتروكيماويات

 في المنطقة. ا¶ن قابكو تخدم أكثر
 من ٤,٥٠٠ عميل صناعي في أكثر من

.١٤٥ دولة حول العالم

 ويستمر االرث؛ ٢٠١٢ كانت سنة
 استثنائية لقابكو، حيث أنجزنا بنجاح

 العديد من ا¿نجازات. بعد ثالث
 سنوات من وضع سمو الشيخ تميم

 بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد
 دولة قطر لحجر ا�ساس، تم إطالق

 أحد أهم منشآتنا الحديثة، وهو
 مصنع البولي إثيلين منخفض

 الكثافة الثالث. كما تم ايضًا التوقيع
 على اتفاقية مشروع مشترك مع
 شركة قطر للبترول لبناء مجمع

 ضخم  للبتروكيماويات على نطاق
 عالمي بقيمة ٥٫٥ مليار دوالر في

 راس لفان ليبدأ إنتاجه التجاري بحلول
 عام ٢٠١٨. في السنة ذاتها بلغت

 نسب ا¿نتاج والمبيعات اعلى
 مستوياتها، كما تلتزم قابكو

 باالمتثال للمعايير والنظم المحلية
 والعالمية بالسالمة والبيئة، قابكو

 كعالمة التجارية تلقى االعجاب
 والتقدير اكثر من أي وقت مضى،

 خصوصًا في مجاالت التعليم
.وا�عمال التجارية المحلية

 إن أسرة قابكو هي القلب النابض لكل هذه ا¿نجازات
 هي، وهم موظفينا من الجنسين  الذين يعملون في

 مصنع البتروكيماويات لدينا في مسيعيد وفي
 مكاتبنا الحديثة في الدوحة، فبدون دعمهم
 المستمر والتفاني في عملهم لما كان من

.الممكن تحقيق هذه ا�هداف

 كموظف في واحدة من أكبر شركات
 البتروكيماويات في العالم، سوف تتلقى مكافآت
 مادية منافسة وأفضل تدريب من شأنه أن يطور

 مهاراتك على مستوى المعايير الدولية - سوف
 تصبح خبيرا في مجال عملك، وسنطور لديك الخبرة

.الحقيقية

"موظفونا هم أعظم ثروة لدينا"

 في عام ٢٠١٢، تقديرا للدعم والتشجيع الذي
 تقدمه قابكو لموظفيها القطريين حصلت
 قابكو على اثنين من الجوائز المرموقة على

 المستوى الوطني وا¿قليمي. وبفخر تلقت
 الشركة جائزة التميز في مجال التقطير من

 سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير
 الطاقة والصناعة، عن تميزها في  "دعم التقطير"

 في قطاع الطاقة والصناعة في قطر، و جائزة
 "أفضل مبادرة للتوطين" في توزيع جوائز الحفل

 السنوي الرابع في تميز الموارد البشرية لدول
.مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٢ في دبي

أحمد: "أنا متحمس حقا بشأن مستقبلي هنا وأنا اتلقى 
التدريب على أفضل وجه ممكن من الخبراء في 

الموضوعات المتخصصة – وانشاÙ آمل بان أعمل مع 
قابكو لسنوات عديدة ".

محمد: "أشعر كانني عضو في عائلة واحدة كبيرة 
سعيدة - داخل أو خارج قابكو - وإنني أتطلع إلى إكمال 

دراستي للعودة إلى العمل مرة أخرى مع فريقي. حتى 
نائب الرئيس والرئيس التنفيذي وفريقه ا¿داري هو جزء 

من الفريق وجزء من هذه العائلة. أعتقد أنني لن اجد 
شركة أخرى مثل قابكو ".

عبد ا�: "مجتمع متعدد الثقافات حيث يتم تبادل 
الخبرات والمسؤوليات لتحقيق النتائج. كما أن لدينا 

حياة اجتماعية جيدة جدا داخل قابكو. نقوم 
باجتماعات منتظمة مع زمالئي خارج العمل. كما أن 

لدينا العديد من ا�نشطة مثل يوم التقطير، واليوم 
السنوي ، ونحتفل باليوم الرياضي للدولة، با¿ضافة إلى 
أن الشركة قد طورت  نادي قابكو الرائع في مسيعيد 

الذي يتضمن مراكز اللياقة البدنية، وحمامات سباحة، 
وساحة البولينغ، مالعب كرة القدم على مستويات 

عالمية ومطعم لجميع عاملي قابكو وأسرهم".

عبد الرحمن: " يسعدني أننا نساهم جميعا 
في رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠، وليس فقط 

الموظفين القطريين ولكن كل أسرة قابكو 
فخورون لدعم هذه الرؤية".

محمد: " عندما أستيقظ كل صباح، أشعر 
بدافع وسعادة لبدء يوم عمل جديد في 

الشركة التي وددت ان أعمل بها ".

عبد ا�: "أعجبت بكيفية المقابلة وطبيعة المهندس الذي قابلني ، بقوله لي كل 
شيء عن العمل، والشركة، والفرص المتعددة لتطوير والتشجيع داخل قابكو – 

عندها قررت فورا أن قابكو كانت الشركة المناسبة لي".

أحمد: "السبب الذي دفعني باالنضمام بقابكو هو ان خالل فترة التدريب تلقتيت 
الدعم الكامل و التشجيع من جميع زمالئي في ا¿دارة المالية. كما تم الشرح 

بشكل واضح لكل ما عندي من ا�هداف والمهام المناسبة لي".

عبد الرحمن: "انضممت لقابكو �نني 
أعتقد أنه سوف يكون لي مستقبل رائع 

هنا. والشركة لديها مستقبل مشرق 
وسوف تصبح عمالقة بين شركات 

البتروكيماويات العالمية قريبا - أريد أن 
أكون جزءا من هذا المستقبل، لنفسي 

وعائلتي وبالطبع لدولة قطر".

االنطباع ا�ول

لماذا قابكو؟  إرثـــنـــا

مستقبلك
مع قابكو 

هل تعلم ان منتجات
 قابكو تستخدم في
 جميع أنحاء العالم؟

هل تعلم أن بعض العناصر 
التي تستخدم كل يوم تأتي 

من منتجات قابكو؟
هذه هي مساهمة قابكو 

للعالم - وهذا هو ...

ثم سألنا المجموعة ما يعجبهم بالعمل
في قابكو؟ 

المفضالت 

روال: "كنت سعيدة للغاية حيث أعطيت 
لي الفرصة لزيارة قابكو قبل تعييني  

لزيارة مكان العمل والتعرف على بيئة 
العمل الحقيقية. وهذا أمرهام للغاية 

بالنسبة لي حيث مع زمالئي 
المستقبليين قبل تسلم وظيفتي. 

كما أنني أحببت الجو العائلي في قابكو – 
شعرت نفسي في بيتي على الفور".

المجموعة:
 عبد ا� أحمد ناجي
 محمد البوعينين
 روال عبدا� كافود
 أحمد البوحدود
 وعبد الرحمن الرميحي
 حسن محمود موسى
 مجلي الكواري
 حسن المحمدي
 ومحمد المري

ان قابكو تعدك بإلتزامها لك 
وانك سوف تصبح جزءا من 

عائلتنا وسوف تتلقى كل الدعم 
والتشجيع التي تحتاجها للنجاح.

لمواصلة االرث، نحن دائما نتطلع 
الستقطاب الموهوبين من 

الجنسين إلى أسرة قابكو 
ليصبحوا محترفي المستقبل، 

فهل أنت جاهز لصناعة 
المستقبل؟ 

عبد الرحمن: "نحن نركز على المساعدة في 
تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ لدولة قطر  

وقابكو تدفعنا إلى ا�مام على خطى هذه الرؤية 
- أشعر بالفخر بأن اكون جزءا من قابكو - 

وفخور بأن اكون جزءا من مستقبل قطر".

روال:  "أنا واثقة أنه مع دعم قابكو سوف نصبح 
جميعا قادة  - فال حدود للطوح في قابكو، إذا 

كنت تعمل بجد وكنت إضافة قيمة للشركة 
فسيتم مكافأتك وتعزيز مركزك".

حسن :  "المستقبل واضح، إذ اعمل 
بجد وادرس بجد، وأشعر أنه 
بإمكاني تحقيق أي شيء أريد 

تحقيقه  مع قابكو، فال شيء 
يمنعني. هناك فرصة جيدة 

للحصول على مركز أعلى في 
المستقبل  وانا أعلم بأن قابكو 

ستدعمني

محمد : "قابكو هو مستقبلي".

حسن موسى:  "أنا أتوقع مستقبًال 
جيداً للغاية بالنسبة لي في قابكو، 

انني ا¶ن على ثقة في قدراتي في أن 
اساهم في هذه الشركة عن طريق 
الوفاء بالمسؤوليات المنوطة بي".

محمد البوعينين : "تنمية المهارات 
الشخصية مهمة جداً بالنسبة لي. أنا 
محظوظ جدا للعمل في شركة تضع 

دائما تطويري كأولوية. حدد متخصص 
في قسم التدريب الداخلي التابع للشركة 

الثغرات في مهاراتي وأعد  لي خطة  
تطويرية  متخصصة لملء هذه الثغرات.  

قابكو تؤمن في التعليم المستمر 
لجميع موظفيها القطريين".

عبد ا�: " أكثر ما أحب في تطوري 
داخل الشركة هو أن كل ا�بواب 

مفتوحة وتتلقى كل الدعم 
والتشجيع المطلوب لتحقيق 

أهدافك. وكان ا¿طار الزمني واضح 
وفيه تحدي أشعرني بالمسؤولية 
وزاد من قدراتي. هناك أيضا الكثير 
من الثقة التي أبداها نائب الرئيس 

والرئيس التنفيذي لدينا بقدرات 
الشباب القطري، لقد شجعوني حقا 
الختبار نفسي في هذا المجال وهذا 
سيمكنني أن أصبح رئيس لمصنع 
LDPE-3 الجديد في الوقت القريب، 

وهذا شرف كبير بالنسبة لي 
واسرتي".

استكشف مستقبلك مع قابكو

شكرا لجميع الذين شاركوا في فريق التركيز لتقديم آرائهم الواقعية حول الحياة 
في قابكو - إذا كنت ترغب في معرفة المزيد يرجى زيارة موقعنا على االنترنت أو 

جناح قابكو في معرض قطر المهني إبتداًء من ١ أبريل-في مركز قطر الوطني 
join@qapco.com.qa للمؤتمرات. اتصل بنا

استكشف مستقبلك مع قابكو

التنمية

حسن: بفضل خبرات الفريق  داخل 
المصنع وداخل إدارة التعليم والتطوير 
الذي ساعدني �نمو من متدرب شاب 

لبدء دراستي في الهندسة الكيميائية. 
ولما كان باالمكان أن اكمل برنامج 

ا¿عداد في جامعة تكساس أي أند أم - 
قطر اذا لم تكن لي أسس قوية من 

التدريب الذي أكملته مع قابكو "

روال: "لقد كان تطوري ضمن قابكو من 
الدرجة ا�ولى! لدينا برنامج التدريب الداخلي 

يسمى برنامج LEAD، والذي يقوم بتخطيط 
ومراقبة ومتابعة تطوري ويوفر منهجية 

واضحة ومحددة البنية ".

محمد: "لقد بدأت أيضا كمتدرب شاب، 
وأنا ا¶ن أدرس في جامعة نورث أمبريا  في 
المملكة المتحدة، وحققت نتائج مبهرة 

في العام الماضي. وقد تحقق ذلك من 
خالل العمل الجاد والدعم المستمر 

والتشجيع من قابكو".

لوصف أفضل حول كيف يبدو المستقبل مع قابكو، 
طلبنا من سبعة موظفين القطريين المتخصصين 

لدينا لتبادل خبراتهم وتعليقاتهم حول قابكو.

 نادي قابكو


