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المهني.. أطلق العنان لقدراتك ولّب احتياجات دولة قطر.
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االفتتاحية

عبدالله أحمد المنصوري
المدير التنفيذي

معرض قطر المهني

ت�أ�ّض�ض معر�ض قطر املهني مند 7 اأعوام م�ضت، عندما 

مل يكن يخطر بب�ل الكثري اأن ينجح هذا املعر�ض 

الوليد حينه� وبراجمه امل�ض�حبة يف تغيري 

طريقة التفكري اخل��ضة ب�لتخطيط والتطوير املهني يف البالد. 

ك�ن زائرو املعر�ض يف ن�ضخته الأوىل يعلمون جيًدا مفهوم 

احلي�ة املهنية، ويدركون الدور املنوط بهم لتعزيز ا�ضتدامة �ضوق 

العمل يف البالد، ولكن ك�نت اآلية تنفيذ هذا الدور غ�ئبًة عنهم 

اإىل حد م�. ويف املق�بل، مل يكن يف جعبة ال�ضرك�ت الع�ر�ضة عند 

م�ض�ركته� يف الن�ضخة الأوىل من املعر�ض م� تقدمه لل�ضب�ب �ضوى 

فر�ض التوظيف فقط. 

اأم� الآن، فُيطلب من تلك ال�ضرك�ت اأن ت�ض�رك يف ور�ضة عمل 

حت�ضريية قبيل املعر�ض، ويتعّي عليه� اإعداد ق�ئمة ب�لفر�ض 

املت�حة لديه� �ضلًف�، ل �ضّيم� فر�ض الرع�ية والتدريب. وتكمن 

الغ�ية من تلك اخلطوة يف اإت�حة الفر�ضة اأم�م ال�ضب�ب الزائرين 

للمعر�ض لتخطيط اأوق�تهم وال�ضتعداد اجلّيد، بحيث يت�ضنى لهم 

زي�رة 4 اأو 5 �ضرك�ت يتوافق جم�ل عمله� مع طموح�تهم املهنية. 

ي�ضعى املعر�ض منذ يومه الأول لدعم التنمية الب�ضرية 

ب�عتب�ره� اإحدى الرك�ئز الرئي�ضية لروؤية قطر الوطنية 2030، بل 

اإن فكرة اإن�ض�ء هذا املعر�ض احليوّي واملتغرّي ج�ءت يف املق�م الأول 

حتقيًق� لهذا الهدف الذي ي�أتي على راأ�ض الأولوي�ت، و�ض�رك يف 

و�ضع اأول ت�ضور له كل من موؤ�ض�ضة قطر و�ضركة قطر للبرتول 

وج�معة قطر.  

واأهم من ذلك، اأطلق معر�ض قطر املهني �ضل�ضلة من الأن�ضطة 

املمتدة على مدار الع�م لدعم ال�ضب�ب الذين ترتاوح اأعم�رهم من 

16 اإىل 26 ع�ًم�، اإدراًك� منه للمرحلة العمرية احلرجة التي ميّر 

به� هوؤلء ال�ضب�ب، ففيه� يح�ضمون خي�راتهم الأك�دميية 

وي�ضتعدون لدخول �ضوق العمل. ومن تلك الأن�ضطة على �ضبيل 

املث�ل خميمن� الأول الذي اأقمن�ه يف �ضيف ع�م 2013، حيث 

�ض�رك خالله ال�ضب�ب يف ور�ض عمل مكّثفة ل�ضقل مه�راتهم 

اخل��ضة ب�لتخطيط املهني، وح�ضروا �ضل�ضلة من املح��ضرات التي 

تن�ولت مو�ضوع�ت حمّددة متعلقة ببيئة العمل.

واإىل ج�نب دعمن� لإطالق قدرات ال�ضب�ب، ل نن�ضى يف الوقت 

نف�ضه الهتم�م ب�لأطراف التي توؤدي دوًرا ب�رًزا هي الأخرى يف 

حت�ضي م�ضتوى ال�ضب�ب خالل تلك املرحلة، ك�أولي�ء الأمور واملدار�ض 

وامل�ضت�ض�رين واأ�ضح�ب العمل وال�ضرك�ت وو�ض�ئل الإعالم، اإذ نقّدم 

لهم اأرقى اأنواع التوجيه املهني املت�ح، نبتغي من وراء ذلك ت�أهيل 

نخبة من م�ضت�ض�ري التوجيه املهني يف البالد، وهو م� يف�ّضر تع�ونن� 

احل�يل مع اإحدى �ضرك�ت التخطيط املهني الرائدة ع�ملًي� لت�ضميم 

برن�مج تدريبي حتت ا�ضم »اإعداد امل�ضت�ض�ر املهني«، من املقرر اأن 

يكون الربن�مج الأول من نوعه الذي ُيقّدم ب�للغة العربية 

والإجنليزية.

اأم� اأحدث اأن�ضطتن� الرئي�ضية لع�م 2014، فتمّثلت يف تد�ضي 

منوذج القرية املهنية، وهي عب�رة عن مك�ن تلتقى فيه� اجله�ت 

ال�ضن�عية الرائدة ملنحك، اأنت زائر املعر�ض الكرمي، ملحة ع�مة 

عن طبيعة عمله�، من اأجل م�ض�عدتك يف ح�ضم قراراتك اخل��ضة 

مب�ضتقبلك املهني.

واإىل ج�نب زي�رتك ملعر�ض قطر املهني، �ضتجد على 

�ضفح�ت هذه املجلة امل�ثلة بي يديك معلوم�ت ثرية �ضتهدي 

خط�ك وُتلهمك يف م�ضريتك املهنية. واعلم اأنك لن ت�ضتطيع اأن 

حتّلق ب�آم�لك وطموح�تك وحدك مبعزل عن الآخرين، ولذا 

ن�ضجعك على اأن تبذل ق�ض�رى جهدك حتى ت�ضب اأهدافك يف 

n .ض�لح وطنك� :Organized byينظمه:

 أكتب الفصل القادم 
من نجاح قطر

Write the next chapter  
of Qatar’s success



www.qatarcareerfair.com.qa3 كاريير2

4

المحتويات
نظرة للمستقبل  3

جهود معرض قطر المهني في دعم جيل 
المستقبل.

اخـتـياراتـنـا  8
توافق مهاراتك مع متطلبات الوظيفة مفتاح 

النجاح.

التعّلم في بيئة العمل  10
 التدريب المهني يمنحك مستقبًل مشرًقا..

تعرف على األسباب.

أبرز مواهبك  16
تعرف على خطوات كتابة سيرة ذاتية ممّيزة.

االنطباع األول يدوم  18
فن كتابة خطاب المقدمة.

لديك فكرة مشروع مميزة؟  20
ريادة األعمال بوابتك لمستقبل مشرق.

فن اجتياز المقابلة الشخصية  22
دع القلق جانًبا وسّوق مهاراتك جيًدا.

استثمر في مستقبلك  26
االستمرار في التعليم يضمن لك 

االرتقاء في مهنتك.

متفرقات  28
المؤسسات المشاركة في معرض قطر المهني 

تقودك إلى حياة مهنية أفضل.

كن متمّيًزا  32
اكتشف قدرة التطوع على بناء المهارات عبر 

االستماع لتجربة نموذجين من الشباب.

 من أنت...
وماذا تريد أن تكون؟

 التعرف على نمط شخصيتك
 يساعدك في اختيار مسارك

المهني في المستقبل.

12
انطلق اآلن

 حقق طموحاتك واحصل
تم إصدار هذه المجلة بالتعاون بين معرض على وظيفة أحلمك.

قطر المهني وإدارة االتصال بمؤسسة قطر.

24
بـمـن تستعين...

خطط الرتقائك المهني 
واصنع مستقبلك بيدك.

3 كاريير

معرض قطر المهني يواصل دعمه للشباب في اختيارهم للمسارات المهنية التي تلبي 
طموحاتهم ويستطيعون من خاللها تقديم إسهامات إيجابية لمستقبل بالدهم.

2007
تنظيم الن�ضخة الأوىل من معر�ض قطر املهني، 

ب�لتع�ون مع كل من موؤ�ض�ضة قطر وقطر للبرتول 

وج�معة قطر، بهدف م�ض�عدة ال�ضب�ب يف ح�ضم 

اختي�ر م�ض�رهم املهني. 

2008
معر�ض قطر املهني ي�ضبح ع�ضًوا يف موؤ�ض�ضة قطر، 

واختي�ر عبداهلل املن�ضوري مديًرا تنفيذًي� له.

2009
تنظيم الن�ضخة الث�نية من املعر�ض، وان�ضم�م 

وزارة العمل للجه�ت املنظمة، وم�ض�ركة م� يقرب 

من 115 �ضركة ع�ر�ضة، واإق�مة عدد من الندوات 

وور�ض العمل على ه�م�ض املعر�ض حول التخطيط 

والتطوير املهني.

2010
يزداد الهتم�م مبعر�ض قطر املهني وي�ضري موعد 

انعق�ده ذا اأهمية كربى على رزن�مة ال�ضب�ب 

القطري واأ�ضح�ب العمل املحتملي. ين�ضم الديوان 

الأمريي اإىل اجله�ت املنظمة للمعر�ض. ي�ض�رك يف 

املعر�ض م� يقرب من 69 األف زائر. ين�ضم معر�ض 

� اإىل اجلمعية الدولية للتعليم  قطر املهني اأي�ضً

والتوجيه املهني من اأجل تطوير املع�يري الدولية 

للتخطيط املهني يف ظل منو دولة قطر.

2011
انعق�د الن�ضخة الرابعة من معر�ض قطر 

املهني حتت عنوان »اكتب الف�ضل الق�دم من 

جن�ح قطر«، مب�ض�ركة 55 األف زائر وقرابة 

.� 130 ع�ر�ضً

2012
يغدو مركز قطر الوطني للموؤمترات املقر 

اجلديد ل�ضت�ض�فة معر�ض قطر املهني بعد عجز 

املقر الأ�ضلي يف مركز قطر الدويل للمع�ر�ض 

عن ا�ضتيع�ب الأعداد املتزايدة. 

معر�ض قطر املهني يوؤكد التزامه بتطوير 

الثق�فة املهنية يف دولة قطر من خالل توقيع 

اتف�قية تع�ون مع �ضركة كودر املتخ�ض�ضة يف 

برامج التدريب املهني. كم� يد�ضن املعر�ض 

�ضل�ضلة من ور�ض العمل واملح��ضرات املمتدة على 

مدار الع�م بهدف م�ض�عدة ال�ضب�ب القطري يف 

حتديد طموح�تهم املهنية وا�ضتك�ض�فه�.

2013
تق�ضيم معر�ض قطر املهني يف ن�ضخته ال�ض�د�ضة 

اإىل »قرى« بن�ًء على قط�ع�ت العمل املختلفة، 

ك�لط�قة وال�ضن�عة، والت�ض�لت، وال�ضي�حة، 

والتمويل، والتعليم، والإعالم، والري��ضة، وذلك 

حتى ي�ضتفيد الزوار من زي�رتهم للمعر�ض 

ب�ضكل اأف�ضل. 

ي�ضت�ضيف معر�ض قطر املهني للمرة 

الأوىل املخيم ال�ضيفي ب�لتع�ون مع ج�معة 

حمد بن خليفة لإ�ضداء ن�ض�ئح مهنية قّيمة 

لطالب املدار�ض الث�نوية. ب�لإ�ض�فة اإىل 

تنظيم العديد من امل�ض�بق�ت التي ت�ض�عد 

الطالب يف التعرف على مفهوم معر�ض قطر 

املهني وتزيد يف الوقت نف�ضه من مه�راتهم 

� ور�ضة  الوظيفية. ي�ضت�ضيف املعر�ض اأي�ضً

عمل ال�ضراكة التعليمية الرابعة بح�ضور 

ممثلي عن املجل�ض الأعلى للتعليم، وتدور 

املن�ق�ض�ت فيه� حول املب�درات التعليمية التي 

ت�ضهم يف دعم الن�ض�ئح املهنية املقدمة 

لل�ضب�ب القطري.  

2014
معر�ض قطر املهني ي�ضتعر�ض اأحدث الفر�ض 

الوظيفية والتدريبية اأم�م ال�ضب�ب القطري من 

خالل منوذج »القرية املهنية« املبتكر. جتمع هذه 

القرية جمموعة من اأبرز ال�ضرك�ت املحلية، 

وتتيح الفر�ضة اأم�م ال�ضب�ب لكت�ض�ب خربات 

عملية من خالل تقدميه� ملح�ك�ة واقعية ملواقع 

العمل. يتحدث ال�ضب�ب اإىل جمموعة من 

املهنيي املدربي للتعرف على مدى مالءمتهم 

للعمل يف من�ضب وظيفي حمدد، بعده� ُتت�ح لهم 

الفر�ضة للمع�ي�ضة الواقعية لهذا املن�ضب من 

n .خالل من�ذج حم�ك�ة بيئة العمل

نظرة 
للمستقبل
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من 
أنت...
وماذا تريد أن تكون؟

اجتماعُي الطبع أم متحفظ؟ منطقُي التفكير 
أم إبداعّي؟ سماتك الشخصية لها دور 

مؤثر في تحديد أفضل الوظائف المهنية 
التي تناسبك. لذا، كن على دراية بنمط 

شخصيتك حتى تستطيع اتخاذ أفضل 
القرارات المتعلقة بحياتك المهنية.

اكتشف نمط شخصيتك 
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من� له �ضخ�ضيته املمّيزة، ولكن ثمة �ضم�ت م�ضرتكة بينن� كل 

جتعلن� نندرج حتت اأنواع حمددة من ال�ضخ�ضي�ت. 

واكت�ض�فك لنمط �ضخ�ضيتك هو اخلطوة الأوىل التي تبّي لك 

طبيعة تفكريك وتو�ضح لك ال�ضبب وراء احتم�لية تفوقك يف م�ض�ر 

مهني حمدد دون غريه. وتذكر دائًم� اأنه ل يوجد منط مث�يل، بل 

اأمن�ط متعددة من ال�ضخ�ضي�ت، وهو م� يف�ضر ال�ضبب وراء تع�مل 

الأفراد مع امله�م اأحي�ًن� بطرق خمتلفة.

رمب� جتد نف�ضك يوًم� ُمط�لًب� ب�إجراء اختب�ر �ضخ�ضية يف اإحدى 

مراحل املق�بالت الوظيفية. ل تقلق ب�ض�أن هذا الأمر، فهو جمرد اإ�ض�رة 

لأ�ضح�ب العمل املحتملي يتعرفون من خالله� على مدى اإمك�نية 

تكّيفك مع بيئة العمل، ل �ضّيم� اإن ك�نوا يف مرحلة بن�ء فريق عمل 

جديد. ومن اأ�ضهر اختب�رات ال�ضخ�ضية املعروفة اختب�ر )موؤ�ضر 

م�يرز- بريجز لتحديد منط ال�ضخ�ضية(، وهن�ك ب�لت�أكيد العديد من 

الختب�رات الأخرى التي حت�كيه.    

اختيار المسار المهني األمثل
لكل فرد يف ع�ئلتك م�ض�ره املهني اخل��ض به، وبقدر م� قد يكون 

� قراًرا  اتب�عك مل�ض�ر اأحدهم املهني خي�ًرا مث�لًي� لك، قد ل يكون اأي�ضً

�ض�ئًب�. لذا، عندم� تبداأ التفكري يف م�ضتقبلك املهني، ح�ول اأن تو�ّضع 

مدارك تفكريك وتنّوع اختي�راتك. واعلم اأن معظم الأ�ضخ��ض تزيد 

اإنت�جيتهم ودرجة �ضع�دتهم عندم� يتقّلدون من��ضًب� وظيفية تن��ضب 

مواهبهم الفطرية.

ومع هذا، يكمن التحدي يف مدى قدرتك على اكت�ض�فك لنق�ط 
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قوتك، واإحدى الو�ض�ئل التي متكنك من هذا الأمر 

هي حتديدك اأوًل لنمط �ضخ�ضيتك. ف�ملنطق 

الع�م يقول اإن توافق �ضخ�ضية املرء مع طبيعة 

وظيفته، يزيد �ضع�دته واإنت�جيته ويحد من ن�ضبة 

�ضغوطه يف العمل. 

تطوير المسار المهني
تذكر دائًم� اأن مت�ضكك ب�لبق�ء يف من�ضب وظيفي 

واحد ل ي�ضمن لك ب�ل�ضرورة م�ض�ًرا مهنًي� مدى 

احلي�ة. فقد تتنقل على مدار حي�تك املهنية بي 

من��ضب عدة ت�ضهم جميعه� يف ت�ضكيل م�ض�رك 

املهني. وبن�ًء على منط �ضخ�ضيتك، �ضتجد 

وظ�ئف ل تتن��ضب مع طبيعتك، وهذا ل يعني 

عجزك عن اأدائه�، بل يعني اأنه� �ضتكون لك اأكرث 

حتدًي� من غريه�، ذلك لأن اأداء الإن�ض�ن للعمل 

الذي يهواه ويتقنه جّيًدا اأحد اأ�ضرار ال�ضتمت�ع 

بحي�ة �ضعيدة.

فهم طبيعة تفكيرك
الأ�ضئلة الواردة ب�لأ�ضفل منوذج م�ض�به لالأ�ضئلة التي 

قد تواجهه� يف اختب�رات ال�ضخ�ضية. �ضتمنحك 

هذه الأ�ضئلة فكرة عن طبيعة الأمور التي يجدر 

التفكري فيه� عند اختي�رك مل�ض�رك املهني:

هل تحب التعاون مع اآلخرين 1 
عند إنجاز مهام عملك، أم 

تفضل أن تكون بمفردك؟ 
هن�ك من يزداد اإبداعهم ويح�ُضن اتخ�ذهم 

للقرارات ب�ضكل اأف�ضل عند العمل يف رح�ب غريهم 

من الأفراد، ويف املق�بل هن�ك من يف�ضلون العمل 

مبفردهم مبعزل عن الآخرين ويتقنون اأداء امله�م 

التف�ضيلية التي حتتوي على حق�ئق وتتطلب تفكرًيا 

منطقًي�. ومن ثم ي�ض�عدك هذا ال�ضوؤال يف التعّرف 

على مدى انفت�حك على الآخرين.

هل أنت شخص عملي؟2 
هن�ك بع�ض الأ�ضخ��ض يحّللون الأ�ضي�ء من 

اأجل فهم طبيعة عمله�، وي�ضتخدمون اأمثلة واقعية 

حلله�. ويف املق�بل، هن�ك من يعتمد اأكرث على 

ل اإىل اأفك�ر  غريزته، وي�ضتعي بخي�له للتو�ضّ

مبتكرة، ومي�ضي بكل ثقة يف التع�مل مع املهمة 

املوكلة اإليه، بغ�ض النظر عم� تقوله احلق�ئق الث�بتة 

عنه�. 

 

هل تشعر بالسعادة عند 3 
النقاش حول مسألة ما وطرح 

حجتك بطريقة بناءة؟
توؤثر �ضخ�ضيتك يف طبيعة قراراتك. فبع�ض الن��ض 

يلجوؤون للتفكري املنطقي لطرح نق�طهم ب�ضكل 

مو�ضوعي، بينم� هن�ك من هم اأكرث الت�ض�ًق� 

ب�لواقع ويرغبون يف حتقيق نوع من الن�ضج�م 

واتخ�ذ قرارات مبنية على القيم والأفك�ر الث�بتة. 

هل تحب الترتيب والتنظيم؟4 
ي�ضعى هذا ال�ضوؤال لكت�ض�ف كيفية تع�ملك 

مع الع�مل املحيط بك. ففي حي يوجد من ُيبدع يف 

اأداء عمله عرب اللتزام ب�خلطط والقواعد، يوجد 

يف املق�بل من تت�ضم طريقة عملهم مبزيد من 

املرونة والتحّرر.

افهم إجاباتك
ب�ضكل ع�م، �ضتجد نف�ضك جتيب �ضريًع� على هذه 

الأ�ضئلة. ولكن، اعلم اأن تلك الأ�ضئلة لي�ضت من 

النوعية التي حتتمل اإج�ب�ته� ال�ضواب واخلط�أ. 

على �ضبيل املث�ل، اإن كنت من الأ�ضخ��ض الذين 

يعتمدون على م�ض�عرهم، فهذا ل يعني عجزك عن 

ا�ضتخدام املعطي�ت املت�حة اأم�مك مبو�ضوعية 

لتخ�ذ قراراتك، بل يعني اأن عواطفك تتحكم 

بدرجة م� يف قراراتك. ومن خالل الإج�بة على هذه 

الأ�ضئلة، ي�ضتطيع العلم�ء حتديد 16 منًط� خمتلًف� 

من اأمن�ط ال�ضخ�ضية التي من �ض�أنه� امل�ض�عدة يف 

اختي�ر الوظيفة املهنية املن��ضبة.

يوجد على �ضبكة الإنرتنت العديد من الختب�رات 

املج�نية التي ميكن ال�ضتع�نة به� يف حتديد �ضم�ت 

�ضخ�ضيتك والتعّرف على طبيعة ذاتك ب�ضكل 

اأف�ضل. فعند اإدراكك للدوافع التي حتركك، 

�ضت�ضتطيع حينه� اأن تبحث عن الفر�ض املهنية التي 

تن��ضبك جّيًدا. 

من املهم اأن تتذكر اأنك �ضتحت�ج على اأية ح�ل 

لمتالك وتطوير امله�رات واملوؤهالت املن��ضبة 

للتفّوق يف وظيفتك، بغ�ض النظر عن منط 

n .ضخ�ضيتك�

• االسم: زليخا عبدالله
• العمر: 25 عاًما

•  المنصب الوظيفي الحالي: 
مهندس شبكات مبتدئ بشركة 

توتال
 •  مدة العمل في الوظيفة الحالية:

18 شهًرا

•  المهام الرئيسية: مراقبة أداء 
خوادم اإلنترنت والشبكات، 

والتأكد من تمام عملها وكفاءتها. 
وينطوي هذا الدور الوظيفي 

على مساعدة المستخدمين في 
حل المشكالت واألمور المتعلقة 

بأمن اإلنترنت وعمل نسخ 
احتياطية من البيانات وكتابة 
اإلجراءات والتوثيق الخاص 

بالتطبيقات، وعمليات اإلعداد.
•  ما العامل األساسي الذي دفعك 

للعمل في هذه الوظيفة؟
تبدأ حكايتي من أيام المدرسة، 
فقد كنت حينها مغرمًة بأجهزة 
الحاسوب وأتوق الستكشاف 

عالمها من الداخل. لذا، قررت أن 
ا في مجال  اتخذ مساًرا مهنيًّ

الهندسة، وبالفعل التحقت بقسم 
هندسة الحاسوب في جامعة قطر، 

واكتشفت أن علم الحوسبة يمكن 
وصف اتساعه مجاًزا بالمحيط.

•  ما أكثر الجوانب التي تستمتعين 
بها في عملك الحالي؟

إلى جانب حبي للتعامل مع 
المشكالت التقنية، أحب أيًضا 

تفاعلي مع األشخاص في دائرة 
عملي، فأنا أتعامل مع 

المستخدمين النهائيين للخدمة. 
•  كيف ترين تطّور مسارك المهني؟ 

وما طموحاتك على المدى الطويل؟  

أرى نفسي في المستقبل 
خبيرة هندسية في تكنولوجيا 

المعلومات، فتطوير الشبكات 
هو محل اهتمامي.

•  ما أهم النصائح التي تودين 
إسداءها لهؤالء المقبلين على 

تحديد وتطوير مساراتهم المهنية؟
ينبغي لهم اختيار مساراتهم 
المهنية وفًقا الهتماماتهم. 
وليعلموا أن الطريق أمامهم 

ليس مفروًشا بالورود، بل 
ستعترضهم تحدّيات عليهم 
التصدي لها والتغّلب عليها 

بالعمل الجاد، فبالمثابرة 
واإلصرار يتحقق المستحيل.

• االسم: فهد علي المري
• العمر: 32 عاًما

•  المنصب الوظيفي الحالي: مشغل شبكات النظام لالتصاالت الدولية بشركة »Ooredoo« وأحد 
نماذج برنامج طموحاتك

• مدة العمل في المنصب الحالي: 7 سنوات
•  المهام الرئيسية: ضمان تقديم خدمة اتصاالت عالية الجودة تتسم بالسالسة وعدم االنقطاع من 

خالل شبكات النظام الدولي، وذلك عن طريق الصيانة المستمرة لألجهزة ودوائر االتصال عبر 
الكابالت الموّصلة لدول العالم.

• ما العامل األساسي الذي دفعك للعمل في هذه الوظيفة؟
قدرتي من خالل هذا المنصب على اإللمام بآخر المستجدات في عالم التكنولوجيا، وتطوير شخصيتي، 

ومواجهة التحدّيات، واإلسهام في تطوير المجتمع، والمحافظة على البيئة. جميعها كانت عوامل 
دفعتني للعمل في وظيفتي الحالية.

وبصفتي أحد نماذج برنامج طموحاتك، أشارك في ورش عمل البرنامج التي تساعد في تعريف الجيل 
القادم من الشباب بطيف واسع من المسارات المهنية المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

• ما أكثر الجوانب التي تستمتع بها في عملك الحالي؟
أرى أن التواصل المستمر مع زمالئي في العمل ومع شركائنا التجاريين من الجوانب الممتعة 
في عملي، نظًرا لما يكفله لي من تبادل للخبرات وتعاون مستمر يسهم في بناء فريق عمل 

متماسك وفّعال.
• كيف ترى تطّور مسارك المهني؟ وما طموحاتك على المدى الطويل؟  

طموحي على المدى الطويل هو االرتقاء بأدائي المهني على نحو مستمر وبخطوات ثابتة. 
فالموظف ذو العقلية اإلبداعية ال يشبع أبًدا من معين المعرفة، فهو يتوق لها دائًما، ال سّيما إن 

كان يحيا وسط مجتمع دائم التطّور ويعيش في عصر ثورة التكنولوجيا والمعلومات.
• ما أهم النصائح التي تود أن تسديها لهؤالء المقبلين على تحديد وتطوير مساراتهم المهنية؟

عليهم أواًل أن يجتهدوا لنيل الوظيفة التي يطمحون لشغلها مستقباًل، بعدها يمكنهم وضع إطار 
زمني يتضمن أهداًفا واقعية لتحقيق هذا الطموح. وليتذكروا دائًما أن االلتزام ببعض النصائح 

البسيطة من شأنه أن يضاعف فرصة نجاحهم المهني. كما أنصحهم بالمشاركة في األعمال الخيرية 
والتسويق الجّيد لمهاراتهم بأن تتحدث إنجازاتهم عنهم، وأخيًرا عدم التوقف عن التعّلم.

من أنت...

»يجب على المرء عند التفكير 
في اختيار مساره المهني أن 

يبني قراره وفق اهتماماته 
وقدراته، والتأكد من أن 

سوق العمل سيضمن له 
بناء مسيرة مهنية في 
المجال الذي سيختاره« 

الدكتور محمد أبو العال، المدير العام 
للشركة المتكاملة للتطوير والتدريب

دراسات حالة
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تكون قد كّونت فكرة وا�ضحة ب�لفعل ربما 

عن امل�ض�ر املهني الذي ترغب يف اأن 

ت�ضلكه، ورمب� يكون التفكري يف هذه 

امل�ض�ألة مل يطراأ على ذهنك بعد. 

على اأية ح�ل، من الأف�ضل اأن يكون لديك اأوًل 

روؤية وا�ضحة حول م�ض�رك املهني، ثم ا�ضَع 

لتحقيق روؤيتك ب�لبحث عن الوظيفة التي ترغب 

فيه� وتعّرف على املوؤهالت التي حتت�جه� 

لتلبيته�، بعده� لن حتت�ج اإل التزاًم� حقيقًي� 

واجته�ًدا وعماًل دوؤوًب� لت�ضمن حتقيق غ�يتك.

واإن ك�ن ح�لك كح�ل معظم الأ�ضخ��ض ل 

ميتلكون يف غ�لب الأحي�ن روؤية وا�ضحة حي�ل 

خطواتهم امل�ضتقبلية، فال تقلق. فلي�ض الأمر 

� يف هذه  �ضيًئ� للغ�ية، فثمة ج�نب اإيج�بي اأي�ضً

احل�لة وهو تعّدد الختي�رات الوظيفية املت�حة 

اأم�مك. ويو�ضح لك ال�ضكل املق�بل بع�ض 

العوامل التي ت�ض�عدك يف اكت�ض�ف امل�ض�ر املهني 

املن��ضب لك.

رحلة البحث عن الذات
ا�ضتعن بهذا الدليل الذي ي�أخذ بيدك خطوة بخطوة 

نحو اكت�ض�ف م�ض�رك املهني الأمثل.

ا�ستثارة الأفكار

كن ممّيًزا يف تفكريك من خالل النظر اإىل 

الوظ�ئف التي تتوافق مع مواهبك وجم�لت 

الدرا�ضة التي تثري اهتم�مك، وو�ّضع نط�ق بحثك 

لي�ضمل العديد من القط�ع�ت ال�ضن�عية 

والفر�ض الوظيفية املختلفة. واعلم اأنك ل تزال 

�ض�ًب� يف مقتبل حي�ته املهنية، م� يعني اأن 

من�ضبك الوظيفي احل�يل قد يتغرّي لحًق� 

عندم� ت�ضتكمل درا�ض�تك يف غ�ضون 5 اأو 6 

�ضنوات. ومع التغرّي امل�ضتمر الذي ت�ضهده 

املج�لت والتقني�ت املختلفة، عليك اأن تت�بع 

ب��ضتمرار اآخر امل�ضتجدات املتعلقة مبج�ل 

اهتم�مك حتى تكون اأهاًل لقتن��ض اأي فر�ضة 

جديدة تلوح يف الأفق.

تعّرف على الوظائف املحتملة

اكتب يف حمرك البحث الإلكرتوين عن الوظ�ئف 

ل، فذلك من �ض�أنه  كلم�ت رئي�ضية يف جم�لك املف�ضّ

اأن ي�ض�عدك يف اكت�ض�ف الوظ�ئف املت�حة. قم 

بعده� ب�نتق�ء جمموعة الوظ�ئف التي تن��ضب 

طموح�تك الع�لية، ثم احفظ نت�ئج البحث. الآن 

اأ�ضبح لديك ق�ئمة ب�لوظ�ئف املحتملة، كل م� 

عليك يف هذه احل�لة هو تدوين ك�فة امله�رات 

واملوؤهالت التي تتطلبه� هذه الوظ�ئف، �ضتجد 

منه� م� هو »اأ�ض��ضي« ومنه� م� هو »م�ضتحب« على 

ح�ضب م� يقرر �ض�حب العمل. وتعني امله�رات 

الأ�ض��ضية اأنه� ل بد اأن تتوّفر يف �ضريتك الذاتية 

حتي يتم النظر اإليه� بعي العتب�ر من �ض�حب 

العمل. اأم� امله�رات امل�ضتحبة، فتوّفره� لي�ض 

�ضرورًي�، ولكن غ�لًب� م� يتوّفر بع�ضه� يف 

الن�جحي من املتقدمي للوظ�ئف.

تتحكم طبيعة مرحلتك يف حتديد 

كيفية امل�ضي قدًم� يف م�ضريتك 

املهنية، فمثاًل اإن كنت ل تزال يف 

املرحلة الث�نوية، ف�ضتحت�ج اأوًل 

اإىل احل�ضول على املوؤهالت 

الأك�دميية واملهنية املطلوبة لتقّلد 

هذه املن��ضب الوظيفية، اأم� اإن 

كنت يف مرحلة م�ضتعد فيه� 

للتقدم لوظيفة، فيمكنك اأن 

تعتمد على ق�ئمة الوظ�ئف التي 

جمعته� ومت�ضي يف اتب�ع 

اخلطوات الالحقة. 

التوازن بين العمل 
والحياة الخاصة

خدمة 
اآلخرين

األمن

الرواتب

 قيمك
ومحّفزاتك

انطوائي

صبور

هادئ

حذر

حاسم

 نمط
شخصيتك

اهتماماتك

رياضية 
وترفيهية

إبداعية

اجتماعية

علمية وتقنية

مهاراتك

حل المشكالت

التنظيم

خبرة بالحاسوب

القيادة

 العمل
الجماعي

التواصل

 اختيار مسار مهني –
العوامل المحِددة

مؤهالتك

معارفك

موقعك

3
قّيم مهاراتك

وّظف قدراتك وموؤهالتك وخربتك لتن��ضب 

الوظ�ئف املحتملة التي حددته�، مبعنى اأنه لو 

توّفرت فيك اإحدى �ضروط الوظيفة، فقم بكت�بة 

فقرة ب�ضيطة ت�ضرح فيه� مدى ا�ضتيف�ئك لهذا 

ال�ضرط. فهذا التمرين �ضيجدي نفًع� عند كت�بة 

�ضريتك الذاتية. اأم� ال�ضروط الوظيفية التي ل 

تتوفر فيك، ف�ضتتعرف من خالله� على 

امله�رات التي تريد اكت�ض�به� بتو�ضيع اآف�ق 

مع�رفك واإثراء خرباتك.

8
7

6

التدريبية التي تزّودك بهذه امله�رة. واإن مل يكن 

لديك خربة عمل �ض�بقة، فب�در ب�لتطوع اأو 

التدريب لكت�ض�ب امله�رات الالزمة. ويف هذه 

احل�لة، يعّد معر�ض قطر املهني خري معي لك 

يف التغّلب على هذه العقبة. فقط قم بت�ضّفح 

موقعه الإلكرتوين للتعّرف على التف��ضيل 

اخل��ضة ب�ل�ضرك�ت التي ي�ضت�ضيفه� املعر�ض، 

حيث تقدم برامج التدريب الع�م والتدريب 

الداخلي، اإىل ج�نب توفريه� لفر�ض عمل. 

� مل�ضوؤويل التوظيف واأق�ض�م املوارد  ميكن اأي�ضً

الب�ضرية يف ال�ضرك�ت التي تفكر يف التقّدم له� 

اأن يقدموا لك امل�ض�عدة بخ�ضو�ض هذا ال�ض�أن.

كن واقعًيا

اإن مل تتوّفر فيك العديد من ال�ضروط املطلوبة 

لوظيفة م�، ف�علم اأنك حتّلق بعيًدا خ�رج ال�ضرب. 

كن �ضريًح� مع نف�ضك، وعّد اإىل مواقع البحث 

الإلكرتونية وتفّقد املزيد من الإعالن�ت الوظيفية، 

ولكن هذه املرة اخرت الوظ�ئف التي تتوّفر فيك 

�ضروطه�. تذّكر هذا الكالم حتى ت�ضتطيع حتديد 

الوظ�ئف التي ُيت�ح لك فر�ضة واقعية لاللتح�ق به�. 

هذا ل يعني اأن تكون �ضريتك الوظيفية خ�لية من 

الطموح بل يجب اأن متزج بي الواقع والطموح، 

فلي�ض معنى عدم امتالك ك�فة امله�رات التي 

ت�ضرتطه� وظيفة األ تتقدم له�، كل م� يف الأمر اأنك 

يجب اأن تكون واقعًي� يف طموح�تك.

الأف�سل يف انتظارك     

ويف املق�بل، اإن توّفرت فيك ك�فة ال�ضروط 

املطلوبة يف وظيفة م�، الأ�ض��ضية وامل�ضتحبة، 

وتقّدمت لاللتح�ق به�، ف�أنت بذلك تبخ�ض 

قدراتك املهنية. عد اإىل مواقع البحث عن 

الوظ�ئف عرب الإنرتنت، وابحث هذه املرة عن 

� واأرقى من�ضًب�. وظ�ئف اأكرث حتديًّ

خطط م�ستقبلك

كل وظيفة تعد حمطة توقف تنتقل منه� 

اإىل حمطة ت�لية على طول م�ضريتك 

املهنية، لذا عليك اأن تفّكر دائًم� يف 

الدور الوظيفي الت�يل الذي تريد 

تّقلده �ضواًء ك�ن عرب ترقّيك يف 

�ضركتك احل�لية اأو من خالل العمل 

لدى �ضرك�ت اأخرى م�ضتقباًل. فبهذه 

الطريقة، ميكنك تطوير دورك 

الوظيفي احل�يل والنطالق منه 

للم�ضتوى الت�يل، مع احل�ضول على 

التدريب واكت�ض�ب اخلربة التي توؤهّلك 

n .لتويل املن�ضب الذي تريد

5

ال�ستعداد للتقدمي للوظيفة 

اإن توّفرت فيك �ضروط الوظيفة، ف�أنت يف هذه 

احل�لة من املر�ضحي املحتملي وعليك البدء يف 

التقّدم للوظيفة. اإن مل تتوّفر فيك ال�ضروط 

الأ�ض��ضية لعدة وظ�ئف خمتلفة، ف�علم اأن هن�ك 

خلاًل م�، وعليك اأن جتد طريقة حلله.

اتخذ اإجراًء

اإن كنت تفتقر اإىل مه�رة �ضرورية ت�ضرتطه� 

وظيفة م�، فب�در ب�للتح�ق ب�إحدى الدورات 

اخـتـياراتـنـا
يعّد اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلك المهني مسألة مثيرة ومقلقًة 

في الوقت نفسه، ولكن أهم ما يجب النظر إليه عند التخطيط لحياتك 
المهنية أن تتوافق طبيعة عملك مع مهاراتك.

من أنت...

9 كاريير
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لل�ضب�ب. ون�ضيحتي لكل �ض�ب اأن ينظر بعي 

العتب�ر للعمل يف القط�ع اخل��ض، فلي�ض ثمة فرق 

على �ضبيل املث�ل بي نوعية التدريب والدعم 

والفوائد وفر�ض التطوير املهني املت�حة يف �ضركة 

قطر للبرتول ونظرياته� يف القط�ع الع�م«.

يوجد لدى �ضركة قطر للبرتول ق�ضم خ��ض 

ب�لتدريب املوؤ�ض�ضي تتمثل مهمته يف حتديد 

احتي�ج�ت التوظيف امل�ضتقبلية لل�ضركة، ومن ثّم 

ي�ضّمم برامج تدريبية توؤهل امل�ض�ركي فيه� على 

تلبية هذه الحتي�ج�ت.

 � اأ�ض�ف اجلم�ل: »ُت�ضدر ال�ضركة توجيًه� خ��ضً

ب�لعم�لة يو�ضح ن�ضبة الزي�دة املتوقعة يف حجم 

العم�لة ب�ضكل �ضنوي، فك�فة من ي�ض�ركون يف 

براجمن� التدريبية يتم ت�أهيلهم لتلبية احتي�ج�ت 

اإحدى الوظ�ئف ال�ض�غرة واملحددة �ضلًف� يف �ضركة 

قطر للبرتول، ونقّدم لهم خطة وا�ضحة ب�خلطوات 

التي ينبغي لهم اتب�عه� حتى يت�ضنى لهم تلبية هذه 

الحتي�ج�ت، مع دعمن� لهم خالل هذا التدريب«.

� تدريبية لل�ضب�ب ي�ضعب  تتيح ال�ضركة فر�ضً

توفره� يف اأي مك�ن اآخر، وتعلن للمتقّدمي للتدريب 

احلد الأدنى من امله�رات الالزمة للقبول يف 

الربن�مج على �ضبيل الإر�ض�د، ولكن يجب على 

املتقدمي اأن يجتهدوا لكت�ض�ب مه�رات تتخطى 

احلد الأدنى. وُيقبل يف الربن�مج كل من يتم اختي�ره 

للمق�بلة ال�ضخ�ضية ويتمكن من اجتي�ز ك�فة 

اختب�رات القبول. 

ت�بع اجلم�ل: »نح�ول تهيئة الأجواء عند 

اإجراء املق�بالت ال�ضخ�ضية حتى ي�ضعر املتقّدم 

ب�لراحة والهدوء، اإذ ن�ضع يف العتب�ر اأن هذه 

اجلم�ل، اأحد النم�ذج الن�جحة لربن�مج التدريب املوؤ�ض�ضي الت�بع محمد 

ل�ضركة قطر للبرتول، يراأ�ض ح�لًي� ق�ضم ال�ضوؤون الأك�دميية اخل�رجية، 

وهو من�ضب ل يوجد اأف�ضل من �ض�غله ليطلعن� على خطط �ضركة قطر 

للبرتول الرامية اإىل توفري الفر�ض التدريبية اأم�م ال�ضب�ب القطري.

يقول اجلم�ل: »لدين� ب�قة من برامج التدريب املوؤ�ض�ضي التي نقدمه� لل�ضب�ب املهتمي 

�ضن�، اإىل ج�نب تلك املتعلقة ب�ضن�عة  بك�فة املج�لت البعيدة عن �ضميم تخ�ضّ

البرتوكيم�وي�ت. وُتت�ح هذه الربامج لك�فة امل�ضتوي�ت التعليمية وتوفر فر�ضة متمّيزة 

املق�بلة قد تكون هي التجربة الأوىل للعديد من 

املتقدمي. واأرجو من املتقدم اأن يذكر خالل 

املق�بلة الأ�ضب�ب التي جتعل منه مر�ضًح� مث�لًي� 

لتويل الوظيفة املت�حة، فال اأريد  اأن يقول اأحدهم 

مثاًل :»اأبي فني كهرب�ء، لذا اأريد اأن اأكون 

مثله..«. عليهم اأن يح�ضلوا على املوؤهالت 

الأك�دميية املطلوبة التي تدعم �ضريتهم الذاتية 

عند التقدمي للوظ�ئف. فنحن ن�ضّجع الطالب 

على اإع�دة تقييم خي�راتهم وتغيري م�ض�ره� اإىل 

اجت�ه خمتلف اإن لزم الأمر«.

قبل بدء التدريب الر�ضمي، ُتوّجه الدعوة 

للمتقدمي الن�جحي حل�ضور ور�ضة عمل تعريفية 

يلتقون خالله� مبدير الق�ضم، وهو م� علق عليه 

اجلم�ل بقوله: »ي�ض�عد هذا الأمر املتدرب يف 

الندم�ج الفوري مع ال�ضركة«.  

اختتم اجلم�ل: »خ�رطة الرتق�ء املهني لدين� 

وا�ضحة املع�مل، لقد التحق لدين� بع�ض ال�ضب�ب 

يف برن�مج ت�أهيل الفنيي، وح�ضلوا على رع�ية 

لنيل اإحدى الدرج�ت الأك�دميية من اأجل دعم 

م�ضريتهم املهنية داخل �ضركة قطر للبرتول. 

n .»�ف�لربن�مج يتيح فر�ضة ل مثيل له� حًق

لالطالع على املزيد من الربامج املختلفة، يرجى 

 زيارة املوقع الإلكرتوين:

 www.qatarization.com.qa

التدريب المؤسسي يثري 

 خبراتك ويدفع مسيرتك
المهينة قدًما.

تـجـربـتـي
االسم: عائشة حسن الكعبي

»أنا طالبة في السنة الثانية بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إي أند أم في 
قطر وأحظى برعاية شركة قطر للبترول. لقد تعّرفت على الفرص التدريبية التي تتيحها شركة 

قطر للبترول من خالل معرض قطر المهني، حيث اطلعت هناك على الدليل التعريفي 
الخاص ببرامج التدريب في الشركة وقدمت عبر اإلنترنت عندما قرأت عن فتح باب الترّشح في 

الجريدة بعد شهٍر أو أكثر. إنني أحب مجال الهندسة الكيميائية للغاية نظًرا الرتباطه الشديد 
بالواقع، فهو تجسيد حي للعلوم في حياتنا، لذا سأحرص على تطبيق ما أتعلمه عملًيا عند 

العمل مع شركة قطر للبترول، وسيشمل ذلك أخذ المواد الكيميائية واالستعانة بخصائصها 
الكتشاف تطبيقات جديدة، داخل المختبر أواًل، ثم تحويلها إلى منتجات تجارية. فأنا أتطلع 

لخدمة الشركة عبر إسهاماتي التي سأقدمها لها«.

»خارطة االرتقاء المهني لدينا 
واضحة المعالم، لقد التحق 

لدينا بعض الشباب في 
برنامج تأهيل الفنيين، وحصلوا 
على رعاية لنيل إحدى الدرجات 

األكاديمية من أجل دعم 
مسيرتهم المهنية داخل شركة 

قطر للبترول«

 التعّلم في
بـيـئـة الـعـمـل

من أنت...
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انطلق 
اآلن

ما أن تحسم قرارك وتختار 
مسارك المهني األمثل، 

بادر باتخاذ الخطوات 
العملية التي تحّول 

طموحك إلى حقيقة.

الخطوات 
األولى

حكمة قدمية تنطبق ب�ضكل كبري على تطوير م�ض�رك هناك 

املهني تقول: الف�ضل يف التخطيط تخطيط للف�ضل. 

�ضحيح اأنك جنحت يف اتخ�ذ القرار الأ�ضعب وهو 

حتديد م�ض�رك املهني الذي ترغب يف اأن ت�ضلكه، ولكن مهاًل، فهذا 

لي�ض كل �ضيء، بل هو بداية التحدي احلقيقي املتمّثل يف اإيج�د 

الوظيفة املن��ضبة. 

أشعل حماسك
ميتلك الن�جحون �ضفة رئي�ضية م�ضرتكة جتمع بينهم ك�فة، هي 

احلر�ض على النج�ح. فمهم� تكن �ضعوبة التحدي�ت، يواجهونه� بكل 

تركيز ويوا�ضلون امل�ضي قدًم� حتى يحققون م�آربهم.

قد تختلف خلفي�تهم الثق�فية وم�ضتوي�تهم الأك�دميية ومه�راتهم 

ال�ضخ�ضية، ولكن يجمعهم �ضيء واحد هو اقتن��ض الفر�ضة واتخ�ذ 

خطوات عملية حمددة وتنفيذ خططهم على اأر�ض الواقع. ف�حلم��ض 

�ضفة م�ضرتكة فيهم جميًع�.

www.qatarcareerfair.com.qa13 كاريير12
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نعم قد ل يكون احل�ضول على وظيفة ب�لأمر 

ال�ضهل، وقد ل ت�ض�يرك الظروف كم� تريد، ولكن 

مهم� ك�ن الأمر، ل تتخلى عن نظرتك الإيج�بية 

و�ضّوق مه�راتك ووا�ضل اجلهد والعمل. بعد اأن تتزّود 

ب�مله�رات املعرفية التي ي�ضرتطه� امل�ض�ر املهني الذي 

ترغب يف اأن ت�ضلكه، يبداأ وقت البحث عن الوظيفة 

املن��ضبة التي ت�ضعك على بداية هذا امل�ض�ر. 

متتعك مبزية املب�درة وال�ضتب�ق �ضيجعلك 

تكت�ضف العديد من الفر�ض الوظيفية املختلفة، 

فلي�ض هن�ك مك�ن واحد للبحث عن الوظ�ئف. 

ميكنك ا�ضت�ض�رة الأ�ضدق�ء والع�ئلة لتتعرف منهم 

كيف جنحوا يف احل�ضول على وظ�ئفهم، وتتبع 

املنهج نف�ضه، فتلك خطوة جّيدة. ولكن اعلم اأن هذا 

جمرد خي�ر ينبغي األ تكتفي به، بل جّرب و�ض�ئل 

متعددة، فلي�ض هن�ك طريق واحد ميكن اتب�عه. 

معرض قطر المهني
من اأف�ضل الأم�كن التي ميكنك البحث خالله� 

عن مهنة امل�ضتقبل هي معر�ض قطر املهني الذي 

يجمع طيًف� وا�ضًع� من خمتلف ال�ضرك�ت يف اأبرز 

القط�ع�ت. 

ول تكتفي ال�ضرك�ت يف املعر�ض ب�لبحث ب�ضكل 

مكثف عن مر�ضحي ل�ضد ح�ج�ته� الوظيفية، بل 

:� تقدم اأي�ضً

•  فر�ض الرتق�ء الذاتي: تقدم العديد من 
ال�ضرك�ت برامج تدريبية حيوية لبع�ض 

القط�ع�ت املتخ�ض�ضة.

•  امل�ضورة املهنية: من مل ي�ضل ل�ضن التوظيف بعد 
ميكنه احل�ضول على ن�ض�ئح وا�ضت�ض�رات مهنية 

ت�ض�عده من الآن يف اتخ�ذ قرارات مدرو�ضة 

ب�ض�أن م�ضتقبله.

� تعليمية: تتيح العديد من ال�ضرك�ت لزائري  •  فر�ضً
املعر�ض فر�ضة التعّرف على كيفية احل�ضول على 

رع�ية تعليمية لدعم درج�تهم الأك�دميية واملهنية، 

وينتهي احل�ل غ�لًب� مع احل��ضلي على الرع�ية 

ب�لعمل مع �ضرك�تهم الراعية.

•  التطوع: ت�ض�عد الأعم�ل التطوعية الب�حثي عن 
الوظ�ئف من اأ�ضح�ب اخلربات القليلة يف �ضقل 

مه�راتهم خ�رج بيئة العمل.

•  التدريب العملي: يوفّر لك التدريب العملي مع�ي�ضة 
حقيقية لبيئة العمل يف قط�ع م�، ويبزغ خالله 

جنم رّواد امل�ضتقبل. 

•  بن�ء العالق�ت: ميكن لزائري املعر�ض التقّدم 
لاللتح�ق بن�دي قطر املهني الت�بع ملعر�ض قطر 

املهني، حيث ميّثل هذا الن�دي ملتقى جلميع 

الأفراد من ذوي الهتم�م�ت املت�ض�بهة ويتيح لهم 

التوا�ضل مع بع�ضهم الآخر من اأجل تب�دل 

الن�ض�ئح فيم� بينهم.

•  ري�دة الأعم�ل: ميكن لزّوار املعر�ض التعّرف 
على ور�ض�ت عمل »ا�ضتثمر« التي ُتعقد 

ب�لتع�ون مع مركز بداية لري�دة الأعم�ل 

والتوجيه املهني، حيث ت�ض�عد هذه الور�ض 

ال�ضب�ب يف �ضقل امله�رات الالزمة لت�أ�ضي�ض 

n .م�ضروع�تهم اخل��ضة

السلوك القدرة

الموهبة

االلتزام

النجاح

الحافز

مواقع التوظيف
تعطيك هذه املواقع فكرة عن الوظ�ئف 

املت�حة ح�لًي�. وقد يكون البحث الع�م مفيًدا 

ل�ضّيم� عند مق�رنة وظ�ئف وفوائد حمددة.  

ومع ذلك، انتبه من املواقع التي تدعي 

حتديد موعد لإجراء مق�بلة �ضخ�ضية معك 

وترف�ض الإف�ض�ح عن اأي تف��ضيل حتى 

تدفع لهم مق�باًل م�دًي� معّيًن�. 

ف�ل�ضرك�ت احلقيقية تن�ضر اإعالن�ته� 

الوظيفية ب��ضتمرار على مواقع خمت�ضة 

ب�لتوظيف ب�ملج�ن حتى يتقدم له� اأكرب 

قدر ممكن من املر�ضحي، ومن ثّم تنتقي 

من بينهم اأف�ضل العن��ضر من خمتلف 

اأنح�ء الع�مل.

ويتمّثل اجل�نب ال�ضلبي الذي يواجهه 

املتقدمون للوظ�ئف يف طلب بع�ض مواقع 

التوظيف املختلفة من املر�ضحي تزويدهم 

مبعلوم�ت حمددة من �ضريتهم الذاتية 

ب�ضكل منفرد ويف تن�ضيق�ت معينة، وهو 

الأمر الذي ي�ضتغرق وقًت�. ومبجرد اأن يتم 

حتميل �ضريتك الذاتية على موقع التوظيف، 

يظّل املوقع حمتفًظ� به� حتى تقوم اأنت 

مب�ضحه�. واإن تقدمت لعدة وظ�ئف خمتلفة، 

ف�ضتحت�ج لإع�دة النظر يف بي�ن�ت �ضريتك 

الذاتية حتى تتم��ضى مع �ضروط الوظيفة 

التي تتقّدم له�، وهو م� �ضي�ضتغرق وقًت� 

�. وحتى بعد ح�ضولك على الوظيفة،  اأي�ضً

قد حتت�ج لرتك ملفك ال�ضخ�ضي م�ضجاًل 

مبوقع التوظيف وتقوم بتحديثه ب�نتظ�م، 

حتى تكون ج�هًزا اإذا م� اأردت اأن تنتقل 

مل�ضتوى اآخر يف حي�تك املهنية.

التواصل الشفهي
توا�ضل مع مع�رفك يف دائرة اأ�ضدق�ئك 

وحميط اأ�ضرتك. ل نريدك انته�زًي�، بل كل 

م� يف الأمر اأن حتيط الآخرين علًم� ب�أنك 

تبحث عن وظيفة وتخربهم ب�ملج�لت التي 

تهتم ب�لعمل فيه�. فقد يكون لك �ضلة قوية 

ب�أحد الأ�ضخ��ض الذين يعملون يف جم�لك، 

فحتى لو مل يكن هذا ال�ضخ�ض على دراية 

بوجود وظ�ئف �ض�غرة يف مك�ن م� 

فب��ضتط�عته اأن يقدم لك ن�ض�ئح ت�ضتفيد 

منه� يف احل�ضول على وظيفة. وكلم� زادت 

معرفتك، تزداد فر�ض ح�ضولك على 

الوظيفة املن��ضبة.

إعالنات وسائل اإلعالم
ُيعَلن عن الوظ�ئف ال�ض�غرة يف ال�ضحف املطبوعة 

والإلكرتونية. لذا احر�ض على املت�بعة املنتظمة 

لأق�ض�م الوظ�ئف يف هذه ال�ضحف لتقف على 

� ت�ضفح مواقع  كل جديد. ول تن�ض اأي�ضً

التوظيف الإلكرتونية، فهن�ك بع�ض ال�ضرك�ت 

التي تعلن عن الوظ�ئف من خالله�. وانتبه اإىل 

اأنه من غري الالئق مهنًي� اأن تقدم مرتي للوظيفة 

نف�ضه� املعلن عنه� يف مك�ني خمتلفي.

المواقع اإللكترونية
ألصحاب العمل المحتملين

اإذا حددت جم�ل العمل الذي تريد دخوله، فهذا 

يعني بدوره �ضهولة حتديدك للموؤ�ض�ض�ت الع�ملة 

يف هذا املج�ل. والعديد من ال�ضرك�ت تعلن عن 

وظ�ئف �ض�غرة على مواقعه� الإلكرتونية، ف�إن 

اخرتت التقدمي عرب تلك مواقع، ف�نتبه لاللتزام 

بتعليم�تهم الواردة على املواقع ك�للتزام على 

�ضبيل املث�ل بتقدمي ال�ضرية الذاتية بن�ضق معي 

اأو بحجم حمدد للملف. ول تر�ضل ر�ض�ئل بريد 

اإلكرتونية للمت�بعة، اإل اإن ك�ن ذلك م�ضموًح�، 

فهذا الر�ض�ئل قد يتم تنقيحه� ومنعه� بوا�ضطة 

برامج منع الر�ض�ئل الع�ضوائية.

التواصل الهاتفي
مع أصـحـاب الـعـمـل

� اأن تتوا�ضل مع اأ�ضح�ب  يح�ُضن بك اأي�ضً

العمل املحتملي مب��ضرة وت�ض�ألهم عن وجود 

اأي وظ�ئف �ض�غرة مت�حة لديهم. �ضع يف 

ح�ض�ب�تك التوا�ضل ه�تفًي� مع كب�ر 

املوظفي يف ق�ضم املوارد الب�ضرية لل�ضركة. 

قد ل يزودونك ب�لتف��ضيل املطلوبة يف 

احل�ل، ولكنهم �ضيوجهونك مب��ضرة لق�ضم 

»الوظ�ئف« اخل��ض بهم على موقعهم 

الإلكرتوين، اأو لالأم�كن التي يعلنون فيه� 

هم ونظراوؤهم من ال�ضرك�ت املن�ف�ضة عن 

الوظ�ئف ال�ض�غرة. تتيح لك هذه 

الطريقة الفر�ضة لإق�مة عالق�ت داخل 

ال�ضركة والت�أكيد لهم اأنك �ضخ�ض تت�ضم 

بروح املب�درة.

ولكن ت�أكد اأوًل اأنك م�ضتعد مت�ًم� قبل اإجراء 

املك�ملة اله�تفية، فتلك املك�ملة �ضت�أخذ ط�بًع� 

ر�ضميًّ� فلي�ض هن�ك م� ي�ضمى مك�ملة ودية مع 

�ض�حب العمل املحتمل. 

لن ت�ضتطيع قراءة لغة اجل�ضد خالل املك�ملة 

اله�تفية، لذا �ضيكون من ال�ضعب اأن تتعّرف 

على رد فعل الطرف الآخر على اله�تف. ومن 

ثّم، عليك اأن حت�ضن ت�ضويق ب�ض�عتك، وتظهر 

حم��ضتك، وترتك انطب�ًع� جيًدا. اخرت مك�ًن� 

ه�دًئ� لتجري مك�ملتك منه، وح�ول ج�هًدا اأن 

تتكلم ببطء وبلغة وا�ضحة. وكن م�ضتعًدا 

لالإج�بة على طيف وا�ضع من الأ�ضئلة، فقد 

جتد نف�ضك جتري مق�بلة �ضخ�ضية ارجت�لية 

على اله�تف.

مواقع التواصل االجتماعي
حتت�ج لال�ضتع�نة ببع�ض مواقع �ضبك�ت التوظيف 

املهني مثل لينكداإن ومون�ضرت، فمن خالله� 

ت�ضتطيع اأن حتّمل �ضريتك الذاتية وتتوا�ضل مع 

�ضي يف جم�ل عملك. وع�دة م� يقوم  املتخ�ضّ

م�ضوؤولو التوظيف ب�لبحث يف تلك املواقع للعثور 

على املوظفي املحتملي الذين يتمتعون 

مبجموعة من املوؤهالت وامله�رات املحددة.

ل تنجرف يف حم�دث�ت الدرد�ضة ال�ضخ�ضية 

�ضة فقط  على هذه املواقع، ذلك لأنه� خم�ضّ

لالأغرا�ض املهنية، وت�أّكد من �ضحة بريدك 

الإلكرتوين املرفق مع ملفك ال�ضخ�ضي. كم� 

يجب اأن ُترفق مع ك�فة طلب�ت التقدمي 

للوظ�ئف عنوانك ب�ضكل ب�ضيط ومن��ضب. 

� اأن يدل عنوان بريدك الإلكرتوين  ل اأي�ضً ويف�ضّ

على الحرتافية، ب�أن ت�ضيف ل�ضمك بع�ض 

احلروف اأو الأرق�م التي تبعده عن الت�ض�به مع 

عن�وين الربيد الإلكرتوين الأخرى.

انتبه لت�أثري ن�ض�طك على �ضبك�ت التوا�ضل 

الجتم�عي، فمن ال�ض�ئع ربط ك�فة ح�ض�ب�تك 

املختلفة على هذه ال�ضبك�ت، كح�ض�بك على 

موقع في�ضبوك وتويرت ولينكداإن، وهو م� يعني 

�ضرورة النتب�ه مل� تكتبه وم� تن�ضره من �ضور 

وتلك التي ي�ضري اإليك الآخرون فيه�، ف�ملحتوى 

الذي تن�ضره قد يّطلع عليه اأ�ضح�ب العمل. 

ومن ثّم، يجب عليك ن�ضر م� تعتقد ب�أنه �ضيكون 

يف �ض�حلك اإذا م� راآه �ض�حب العمل، واحذف 

ك�فة امل�ض�رك�ت التي يقوم الآخرون ب�لإ�ض�رة 

اإليك فيه� اإن مل مت�ض وفق هذه الق�عدة. 

وب�ملثل، انتبه اإىل اأن املو�ضوع�ت التي متنحه� 

عالمة »اإعج�ب« قد تك�ضف عن �ضخ�ضيتك. 

ل م�ضكلة يف اأن ت�ضتغل �ضبك�ت التوا�ضل 

الجتم�عي يف �ض�حلك على نحو يك�ضف عن 

جوانب �ضخ�ضيتك، ولكن انتبه، عليك دائًم� 

اأن تقدم نف�ضك ك�ضخ�ض م�ضوؤول ومن�ضبط.

التجربة قبل القرار
 يرى القائمون على معرض قطر المهني أن االحتكاك المباشر مع بيئة العمل هو أفضل 

الوسائل التي تساعدك في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتك المهنية. فللمرة األولى على اإلطالق، 
يقّدم معرض قطر المهني بالتعاون مع مركز بداية لريادة األعمال والتوجيه المهني نموذج 
القرية المهنية التي تقدم محاكاة واقعية لمواقع العمل في تخّصصات مختلفة في كبرى 

الشركات والمؤسسات، بما يسمح لزائري المعرض من معايشة بيئات العمل هذه.
تقول عال عابدين، مستشار التطوير المهني بمركز بداية: »يستهدف نموذج القرية المهنية 

طالب الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر ممن لم يحسموا قرارهم بعد بشأن 
التخصصات الجامعية التي يرغبون في دراستها، حيث تتيح لهم هذه القرية التعّرف على مجاالت 

تخصصية واسعة كالطب والهندسة »النفط والغاز والعمارة« وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والتعليم واإلعالم والرياضة. وكلما تتاح لنا الفرصة، نتوّجه للمدارس لعقد جلسات 
استشارية وإجراء اختبار قدرات للطالب مقدًما حتى يتم الوقوف على أفضل نماذج محاكاة بيئة 

العمل التي تناسبهم وحّثهم على معايشتها. ويمكن للطالب الذين ُيجرى لهم هذا االختبار 
سلًفا أن يتلّقوا بعض النصائح والمشورة خالل المعرض«.

فمن خالل هذه االختبارات، سيتسنى للطالب اتخاذ قرارتهم الخاصة بمستقبلهم التعليمي 
على أساس سماتهم الشخصية ومهاراتهم ونقاط قوتهم، باإلضافة لتجربة نماذج محاكاة بيئات 

األعمال التي ستدعم قراراتهم.

 نصيحة
خــبـيــر

الدكتور محمد أبو العال، مدير عام 
الشركة المتكاملة للتدريب والتطوير، 

ينصحك بالحديث مع مستشارك 
المهني في مدرستك أو كليتك أو 

مؤسستك عندما تفكر في 
مستقبلك المهني.

كما ينصحك الدكتور أبو العال بضرورة 
االستفادة الدائمة من الخدمات 

المتعددة التي يقدمها لك معرض 
قطر المهني، وطلب النصيحة من 

النماذج الناجحة في المجتمع.
يقول الدكتور أبو العال: »ابحث في 

دائرة أصدقائك وأسرتك، هؤالء 
الذين يهتمون بأمرك، وتحدث إليهم 

عن مستقبلك حديًثا جاًدا وبناًء. 
واستزد من األشخاص الذين يعملون 

في مجاالت تمثل محل اهتمام لك 
قدر ما استطعت من المعلومات، 
فال يوجد هناك أفضل من هؤالء 

ليطلعوك على جديد هذه المجاالت 
والتغييرات المحتملة التي قد تؤثر 

سلًبا على إحدى الوظائف التي تهتم 
بها في الوقت الحالي. وقد تراهم 

أيًضا على علم بأحدث اإلعالنات 
الوظيفية وبرامج التدريب التي 

تقدمها المؤسسات المختلفة«.

انطلق اآلن
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إعداد سيرتك الذاتية
قبل الت�ضّرع يف التقدم لوظيفة م�، يلزمك اأوًل اأن 

تعّد �ضريتك الذاتية؛ ذلك لأن كل وظيفة له� 

متطلب�ت حمددة وخمتلفة عن الأخرى، ومن ثّم 

يتعّي عليك اأن تعيد النظر يف �ضريتك الذاتية 

وتت�أكد من ت�ضمينه� امله�رات التي تتن��ضب مع 

�ضروط الوظيفة التي تعتزم التقدم له�. هذه لي�ضت 

ب�ملهمة الثقيلة، فهن�ك عن��ضر رئي�ضية يف �ضريتك 

الذاتية ل تتغرّي. ومن الأف�ضل اأن حتتفظ دائًم� 

بن�ضخة »رئي�ضية« حمّدثة من �ضريتك الذاتية، حيث 

�ضُتي�ّضر لك اإ�ض�فة م� تكت�ضبه من خربات جديدة 

اأوًل ب�أول، و�ضتمكنك ب�لعتم�د عليه� من اإن�ض�ء 

ن�ضخ اأخرى ل�ضريتك الذاتية اأكرث مالءمًة لكل 

وظيفة حمتملة.

�ضع يف اعتب�رك �ضرورة توفر العن��ضر الت�لية 

يف �ضريتك الذاتية:

الوضوح: يجب اأن تت�ضم �ضريتك الذاتية ب�ضهولة 
الت�ضفح ب�أن جتّزئه� اإىل اأق�ض�م فرعية حتى يتي�ّضر 

على �ض�حب العمل اأن يجد �ضريًع� امله�رات التي 

يرغب يف توفره� يف املر�ضح للوظيفة. 

اإليجاز: ل ت�ضتطرد يف الكالم. اأوجز نقطتك 
وانتقل لأخرى.

الدقة: راجع �ضه�داتك الأك�دميية واملهنية حتى 
تت�أكد من ا�ضتخدامك ال�ضحيح للم�ضّمي�ت الر�ضمية 

ل�ضه�داتك ودرج�تك الأك�دميية.

التوثيق: ا�ضتعن ب�أمثلة قدر الإمك�ن لإبراز نق�ط 
متّيزك.

عناصر ضرورية
كل �ضرية ذاتية تكتبه� ل بد اأن ت�ضتمل على عدد من 

املعلوم�ت ال�ضرورية:

•  بي�ن�تك ال�ضخ�ضية: وذلك حتى يتعّرف 
اأ�ضح�ب العمل على كيفية التوا�ضل معك؛ لذا 

احر�ض على كت�بة ا�ضمك وعنوانك ورقم 

ه�تفك وبريدك الإلكرتوين يف مقدمة �ضريتك 

الذاتية.

•  اخلربة الوظيفية: اكتب امل�ضمى الوظيفي لكل 
وظيفة �ضغلته�، وا�ضم ال�ضركة التي عملت به�، 

واملدة التي ق�ضيته� يف هذا املن�ضب، وامله�م 

الرئي�ضية التي نفذته� وامله�رات التي اكت�ضبته�. 

ورّكز على امله�رات التي اكت�ضبته� من خالل 

العمل يف من��ضب وظيفية خمتلفة، وعلى 

الأخ�ض تلك امل�ض�بهة للمه�رات املطلوبة يف 

الوظيفة التي تتقدم له�. 

•  اخللفية التعليمية: اذكر جميع موؤهالتك 
الأك�دميية التي ح�ضلت عليه� وابداأ ب�أحدثه�. 

واحر�ض على ذكر املج�لت التي در�ضته� 

والدورات التدريبية التي تلقيته� خالل فرتة 

عملك؛ فهذا من �ض�أنه اأن يعطي اإ�ض�رة لأ�ضح�ب 

العمل املحتملي ب�أنك �ضخ�ض تتوق اإىل تطوير 

مه�راتك واإحراز التقّدم يف حي�تك املهنية.

•  املراجع: اذكر �ضخ�ضي اأو اأكرث ميكن الرجوع 
اإليهم� للت�أكد من بي�ن�تك ال�ضخ�ضية اأو 

املهنية. ل حتت�ج اإىل ذكر بي�ن�ت التوا�ضل 

معهم يف �ضريتك الذاتية الأّولية، ولكن يجب 

عليك ا�ضتئذانهم اأوًل قبل التقّدم لوظيفة م�، 

تف�دًي� لأي تعليق �ضلبي قد يخربون به �ض�حب 

العمل عند التوا�ضل معهم، يف ح�ل مل تطلب 

الإذن منهم اأوًل. 

•  تن�ضيق�ت خمتلفة: ي�ضتح�ضن اأن جت�ري الع�دة 
املتمثلة يف تقدمي �ضريتك الذاتية ب�أكرث من 

طريقة، كنم�ذج الفيديو، واإت�حته� على و�ض�ئل 

التوا�ضل الجتم�عي، اأو اإن�ض�ء ن�ضخة توجزه� 

يف 140 حرًف� وتن�ضره� عرب »تويرت«. وهذه 

الو�ض�ئل تن��ضب حتديًدا َمن يتقدم ملن��ضب 

وظيفية يف جم�ل املبيع�ت اأو و�ض�ئل الإعالم.

نقاط مهمة للغاية
التزم ب�خلطوات الت�لية من اأجل كت�بة �ضرية ذاتية 

جّيدة.

•  كن منمًق�. اجعل كالمك يف �ضميم املو�ضوع ول 
ت�ضتطرد. تكفيك �ضفحت�ن مق��ض A4  و�ضفحة 

واحدة اإن كنت خريًج� حديًث�.

•   اأبرز اإجن�زاتك ونق�ط قوتك وجن�ح�تك ول 
تذكر اأي نق�ط �ضلبية.

•  راجع �ضريتك الذاتية بعن�ية لت�ضحيح الأخط�ء 
اللغوية قبل اإر�ض�له�، واحر�ض على اأن يراجعه� 

.� �ضخ�ض اآخر غريك اأي�ضً

•  اترك انطب�ًع� اإيج�بًي�. يجب اأن حتمل كل 

معلومة يف �ضريتك الذاتية ج�نًب� م�ضيًئ�.

•  حتديد لغة كت�بة �ضريتك الذاتية - �ضواء اأك�نت 
العربية اأم الإجنليزية - يتوقف على نوع 

م له� ولغة موا�ضف�ت  الوظيفة التي ُتقدَّ

الوظيفة. اإن كنت تتحدث اللغتي، ف�حر�ض 

على اأن يكون لديك ن�ضخة من �ضريتك الذاتية 

ب�للغة العربية واأخرى ب�لإجنليزية، ولو 

ا�ضتطعت ف��ض�أل �ض�حب العمل عن اللغة التي 

n .�يف�ضل كت�بة ال�ضرية الذاتية به

البيان الشخصي
هو عبارة عن بضع جمل مختصرة 
توضع في بداية السيرة الذاتية، 

وتحديًدا بعد بياناتك الشخصية 
مباشرة، وتركز على أسباب تمّيزك 

لشغل الوظيفة.

المهارات المهنية
هي المهارات اإلضافية التي قد 

تستفيد منها في وظيفة ما، والتي 
لم تكتسبها بالحصول على 

مؤهالت رسمية، على سبيل 

المثال مهارات اللغة اإلنجليزية 
والعربية أو مهارات استخدام 

الحاسوب وبرامج معالجة الكلمات. 
قد تتطلب بعض الوظائف ملًفا 

شخصًيا يوضح أعمالك السابقة. فإن 
لم تتوفر لديك أعمال بخبرة وظيفية 

سابقة في مجال ما، فإنه ينبغي لك 
أن تشير لصاحب العمل أنك سُتقّدم 
بداًل من ذلك نماذج لعملك. عادًة ما 
يتم تصّفح الملفات الشخصية خالل 

مرحلة المقابلة الشخصية، ولكن نظًرا 
لسهولة تبادل المعلومات عبر 

اإلنترنت، أصبح من الشائع كتابة روابط 
في سيرتك الشخصية تشير إلى 

األماكن التي يستطيع صاحب العمل 
تصفح أعمالك من خاللها مباشرة.

اهتمامات أخرى
إضافة نبذة مختصرة عن الهوايات 

التي تمارسها في وقت فراغك، قد 
ُيثري سيرتك الذاتية، ولكن احرص على 
أن تكون للهوايات واالهتمامات التي 
ستذكرها صلة بالوظيفة المرشح لها.

ويستحسن - بال شك - أن تذكر 

المهارات التي اكتسبتها من خالل 
تولي أدوار قيادية، على سبيل المثال 
تحدث عن تدريبك لفريق رياضي في 
بعض األندية أو المجتمعات الطالبية 

والروابط المجتمعية، أو الفعاليات 
الرسمية التي نظمتها. ينبغي أيًضا 
أن تذكر مجهوداتك التطوعية؛ حيث 

يدل ذلك على قدرتك على مساعدة 
اآلخرين وقدرتك على حل المشكالت.

احرص دائًما على أن تكون هواياتك 
ذات صلة بالوظيفة التي تتقدم 

لاللتحاق بها.

كي تعطي انطباًعا كاماًل عن شخصيتك ومواهبك وتبدو أكثر تمّيًزا ألصحاب العمل المحتملين، 
ثمة عناصر أخرى يمكن أن تستعين بها عند كتابة سيرتك الذاتية.

تصميم سيرتك الذاتية
ل توجد طريقة تخطيط واحدة لت�ضميم �ضريتك 

ر يف  الذاتية، بل �ضع نف�ضك مك�ن �ض�حب العمل وفكِّ

تخطيط لل�ضفحة ت�ضعر معه ب�لراحة عند قراءة 

املعلوم�ت، مع الو�ضع يف العتب�ر اأن تقييم كل �ضرية 

ذاتية ي�ضتغرق وقًت� حمدوًدا. فتي�ضريك على 

اأ�ضح�ب العمل عند قراءة �ضريتك الذاتية يزيد من 

فر�ض جن�حك يف عملية الختي�ر. وي�ضتح�ضن للغ�ية 

اأن تعد لنف�ضك ق�لًب� حمدًدا يتم��ضى مع 

احتي�ج�تك، فقط انتبه اإىل �ضرورة ظهورك ب�ضكل 

احرتايف؛ لذا ا�ضتخدم درج�ت خط مقبولة. ويجب 

الكت�بة ب�للون الأ�ضود دائًم�.

سّلط الضوء على مواهبك

أبرز مواهبك

 استخدماستخدم تويتر لتسويق سيرتك الذاتية
لغة إيجابية

•  اشترك بموقع إلكتروني شهير بعرض السير الذاتية. فهذا من شأنه أن يضمن لتغريدتك الوصول 
ألكبر قدر ممكن من األشخاص؛ ذلك ألن الشركة سيكون لديها متابعون يبحثون عن موظفين. 

معظم هذه المواقع مجانية.
•  ارفق في تغريدتك َوْسًما باسم مدينتك أو بلدك، نظًرا لرغبة الشركات في معرفة مكان إقامتك.

• اذكر في تغريدتك أعلى درجة أكاديمية حصلت عليها.
• ال تنَس أن ترفق رابًطا يحيل القارئ إلى سيرتك الذاتية الكاملة.

ن تغريدتك َوْسًما لمجال خبرتك أو للمنصب الوظيفي الذي تسعى لشغله. • َضمِّ

•  ال تنَس الوسوم الرئيسية التي تدل على أن هذه التغريدة خاصة بسيرتك الذاتية. فشركات 
االستقطاب ستتابع هذه الوسومات لتصّفح السير الذاتية التي تنشر عليها.

كما أوضحنا، سيرتك الذاتية هي بوابتك 
الخاصة إلى سوق العمل؛ لذا فأنت تحتاج 
إلى التأّكد من تسويق مهاراتك ومواهبك 

في كل فرصة وحين. لذا، اختر المفردات 
المناسبة التي تمّيزك عن المرشحين 

اآلخرين، ولكن احرص على أن تكون مفردات 
متوازنة وبعيدة عن العبث أو الملل. وال بد 

من مراعاة مرونة اللغة التي تستخدمها 
وسهولتها وأن تتسم باإليجابية. وابتعد عن 
استخدام العبارات التي استهلكتها األلسن، 

مثل  »تحركني األهداف« »متحفز« »ذو  
أخالقيات عمل قوية« »ُيعتمد عليه«، بل 

بداًل من ذلك فكر في استخدام كلمات 
بديلة لها وقع وتأثير أكبر.

سيرتك الذاتية هي أهم أدواتك عند التقدم لوظيفة ما، وسبيلك األول لجذب انتباه 
أصحاب العمل المحتملين وموافقتهم على إجراء مقابلة شخصية معك.

انطلق اآلن

Tweet My Resume@TweetMyResume  Apr 24
Mark Newton #Boston , MA http://bit.ly/KDStzL  #CustomerChampion #Resume #cv
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سبب األهمية
وفًق� للدرا�ض�ت البحثية، ت�ضتغرق جه�ت التوظيف 

اأقل من 60 ث�نية يف قراءة خط�ب املقدمة؛ ومن ثم 

ف�إنه ينبغي اأن يكون خط�ًب� مقنًع� ل�ض�حب العمل 

حتى يرى فيك ال�ضخ�ض املن��ضب للوظيفة.

يفرت�ض يف خط�ب املقدمة اأن يوؤكد على املعلوم�ت 

الواردة يف �ضريتك الذاتية؛ لذا يجب اأن ين�ّض بدقة 

على �ضبب متّيزك الذي يدفع �ض�حب العمل 

لختي�رك. فكل م� تذكره يف هذا اخلط�ب يجب اأن 

يكون م�ضجًع� على قراءة �ضريتك الذاتية التي يجب 

اأن تكون هي الأخرى مقنعة ل�ض�حب العمل حتى 

يحدد لك موعًدا لإجراء مق�بلة �ضخ�ضية.

البحث أواًل
قبل اأن ت�ضرع يف كت�بة �ضريتك الذاتية، اقراأ بعن�ية 

الو�ضف الوظيفي واجمع املعلوم�ت الك�فية عن ال�ضركة 

املعلنة للوظيفة. �ضت�ضتفيد من هذه املعلوم�ت يف كت�بة 

خط�ب املقدمة، و�ضتجعل منه خط�ًب� ممّيًزا، و�ضتعطي 

انطب�ًع� يعك�ض جديتك واهتم�مك ال�ضديد ب�ل�ضركة 

وتنفي عنك �ضفة ع�ضوائية التقدمي للوظيفة. افهم 

طبيعة عمل ال�ضركة، وحجم الف�ئدة التي �ضي�ضيفه� 

دورك الوظيفي املحتمل ملجمل مه�م ال�ضركة؛ اإذ من 

�ض�أن ذلك اأن يرثي معلوم�تك عند اإجراء املق�بلة 

ال�ضخ�ضية يف ح�ل م� جنحت يف الو�ضول اإىل هذه 

ل  املرحلة. ول �ضك اأنه من الأف�ضل اأن تعرف من املَُخَوّ

ه خط�ب املقدمة له  مبراجعة طلبك الوظيفي وتوجِّ

�ضخ�ضيًّ�. ميكنك معرفة هذا ال�ضخ�ض عند قراءتك 

لالإعالن الوظيفي اأو موا�ضف�ت الوظيفة، فع�دة - 

ولي�ض دائًم� - م� ي�ضتمل الإعالن الوظيفي على هذه 

املعلومة؛ نظًرا لكرثة اإر�ض�ل طلب�ت التقدمي عرب 

� يف هذا الأمر اأن جُتري  الإنرتنت. وقد يجدي اأي�ضً

مك�ملة ه�تفية لإدارة املوارد الب�ضرية لل�ضركة ت�ضتف�ضر 

فيه� عن ال�ضخ�ض الذي توّجه له اخلط�ب، فهذه 

� اأن تعطي دللة ب�أنك �ضخ�ض  اخلطوة من �ض�أنه� اأي�ضً

تتمتع بروح املب�درة.

الجملة االفتتاحية والختامية لخطابك
يجب اأن ي�أخذ منط خط�بك منًط� ر�ضمًي� ي�ضبه 

خط�ب�ت العمل. اإن كنت تعلم ا�ضم ال�ضخ�ض الذي 

ه له اخلط�ب، ف��ضتخدم هذه ال�ضيغة »عزيزي  توجِّ

ال�ضيد رايت« اأو »عزيزتي ال�ضيدة كالرك« اإن ك�ن 

ا�ضًم� اأجنبًي� اأو »ال�ضيد املحرتم/ حممد« اأو »ال�ضيدة 

الف��ضلة/ ع�ئ�ضة« اإن ك�ن ا�ضًم� عربًي�. تذكر اأنه قد 

جرت الع�دة على ا�ضتخدام لقب الع�ئلة عند مرا�ضلة 

�ضخ�ض اأجنبي بدًل من خم�طبته ب��ضمه الأول، على 

خالف الُعرف العربي الذي يقت�ضي خم�طبة املر�ضل 

اإليه ب��ضمه الأول ولي�ض الأخري. واإن مل تكن تعلم 

اأ�ضم�ءهم، فيكفيك اأن تكتب »ال�ضيد املحرتم« 

»ال�ضيدة الف��ضلة«. واأخرًيا، اختتم اخلط�ب ب�ضكل 

ر�ضمي، من خالل ا�ضتخدام عب�رة »تف�ضلوا بقبول 

وافر الحرتام«، وبعده� اكتب ا�ضمك.

كن محترًفا
اإن كنت �ضرت�ضل ن�ضخة ورقية من مقدمة خط�بك 

و�ضريتك الذاتية، فيحب اأن يكون تن�ضيقه� م�ض�بًه� 

خلط�ب�ت العمل، بحيث تذكر فيه� ا�ضمك وبي�ن�ت 

الت�ض�ل بك والت�ريخ على مقدمة ال�ضفحة، ويجب 

اأن توّقعه� بقلم ج�ف يف نه�يته�. اأم� اإن كنت �ضرت�ضل 

طلب تقدميك عرب الربيد الإلكرتوين، فيجب عليك 

اأن ت�ضفي ط�بع الر�ضمية على اأ�ضلوب ولغة ر�ض�لتك، 

واأن تن�ضخ خط�ب املقدمة يف املك�ن املخ�ض�ض لَن�ض 

الر�ض�لة، وترفق ال�ضرية الذاتية معه.

احر�ض دائًم� على قراءة املتطلب�ت اخل��ضة 

بتقدمي طلبك الوظيفي وراعه� جيًدا؛ فقد ُيطلب 

منك اأحي�ًن� اإر�ض�ل طلبك الوظيفي يف ن�ضق حمدد. 

افعل كل م� ت�ضتطيع من اأجل اأن تي�ّضر على 

اأ�ضح�ب العمل مراجعة طلبك. واكتب يف عنوان 

م لوظيفة« من اأجل اأن ت�أخذ  الر�ض�لة »طلب تقدُّ

ر�ض�لتك الأولوية التي ت�ضتحقه�. اأف�ضل �ضيغة 

لعنوان الر�ض�لة الإلكرتونية هي اأن تكتب فيه� 

م لوظيفة« واملن�ضب الذي تقّدم له  »طلب تقدُّ

� اأن تكتب الرقم  وا�ضمك. وقد ُيطلب منك اأي�ضً

n .املرجعي للوظيفة

إلى جانب سيرتك الذاتية، يمثل خطاب المقدمة الذي ترسله مع طلب تقديمك للوظيفة أهمية 
كبرى في مساعدتك للوصول إلى مرحلة المقابلة الشخصية؛ لذا ننصحك بمنحه االهتمام المناسب.

تعّلم من اآلخرين
xxxxxx نور

العنوان

www.linkedin.com/in/xxxxxxx                         البريد اإللكتروني                         الهاتف

أخصائي تسويق، تسويق منتجات

متابعة األداء االستراتيجي  |  حل المشكالت التعاونية  |  التسويق واالتصاالت
دعم نمو الشركة من خالل تسويق المنتج وآلية التواصل الفّعال. تكامل األنشطة وتنسيق تبادل المعلومات مع 
فرق اإلنتاج العالمية ذات الطبيعة الوظيفية المتداخلة. التأكد من توافق العمل مع االستراتيجية، وإنشاء منتجات 

جديدة وتحسينها. زيادة حصة الشركة في السوق وزيادة األرباح. حل المشكالت بشكل تعاوني. التمتع بخبرة دولية 
ورؤية متعددة الثقافات، تعزيز المرونة والتكّيف. التخطيط والتنظيم واإلشراف على المشروعات، مع التركيز على 
تقديم منتجات ذات فائدة. االستعانة باستراتيجية تسويق محكمة والخبرة بالمنتج لتحقيق استراتيجية العمل وزيادة 

الدخل. التحدث بلغتين: العربية واإلنجليزية.

مجاالت الخبرة:
- قيادة البرامج - تطوير المنتج وإطالقه  - اتصاالت التسويق  
- دعم العمالء - إدارة المشاريع  والمنتجات  - إعداد الميزانيات / التنبؤ 

- التوافق االستراتيجي - تطوير السوق العالمي  / التدريب  - دعم المستهلك 

الخبرة المهنية
 2014-2002 TOP MEDICAL, INC
المدير المشارك لإلنتاج 2014-200٧

•  إدارة محفظة النمو ألجهزة الحقن بقيمة مبيعات سنوية تصل إلى 80 مليون دوالر أمريكي
•  وضع وتنفيذ خطط التسويق وبرامج التدريب الخاصة بالمبيعات وتطوير المواد التسويقية التي تدعم أداء المحفظة.

•  التعاون مع قطاع البحوث والتطوير، والهندسة المستدامة والعمليات في تحديد متطلبات العميل الخاصة بإنتاج 
أجهزة الحقن بدًءا من التصميم وحتى طرحها تجارًيا، والتأكد من تلبية احتياجات العميل.

•  دعم ضخ منصات أجهزة حقن حديثة ألمانية الصنع في أسواق جديدة، لزيادة عروض المنتج أمام العميل.
•  إدارة بوابة تدريب إلكترونية تشمل عدًدا من مقاطع الفيديو التعليمية المستخدمة خالل عملية تنفيذ المنتج 
وجلسات تدريب العميل، إلى جانب جلسات ما قبل التدريب للمبيعات واألطباء، وتحسين تنفيذ المنتج في 

مواقع العميل.

أخصائي تسويق 2005 – 200٧
•  اإلسهام كعضو رئيس في فريق العمل داخل وحدات عمل أنظمة حقن السوائل وأنظمة IV. إدارة األنشطة 

الحرجة ألجهزة االستعمال الواحد كبيرة الحجم وخط األجهزة الرئيسية.
•  مشارك رئيس في المشروعات التجريبية للنتائج القائمة على االبتكار )صوت العميل( الخاصة بالشركة التي تؤثر 

في توجه اإلنتاج والتصميم ومواد التسويق واستراتيجيات العمل، والتواصل مع العميل في قسم أجهزة 
الحقن، وتحسين رضا العميل.

• دعم المجموعات ذات الوظائف المتعددة للتأكد من التوافق المناسب مع المبادرات.

مساعد إداري تسويق 2002 – 2005
• إدارة األنشطة اإلدارية: وحدة عمل تسويق األنظمة وتطوير العمل.

•  التنسيق لتواصل العميل مع مجموعة األنظمة، والتأكد من أن العميل تلقى المعلومات المتاحة عن المنتج.
•  إنشاء وحدة عمل للجداول الزمنية واالجتماعات والسفريات المحلية والدولية وتقارير التكلفة وتقارير الميزانية. 

معالجة اتفاقيات شراء المبيعات، تحديد األسعار وتقديم إدارة العقود.

خبرات إضافية ذات صلة
2002-1999 Leading Company Too

مدير مكتب

التعليم والتطوير
- بكالوريوس في األعمال والتسويق، جامعة توب

- شهادة في أساسيات اللغة العربية والمحادثة العامة
- دبلوم في السكرتارية التنفيذية، كلية ليدينج.

تواصل معنا على:

facebook.com/QatarCareerFair

twitter.com/QACareerFair

instagram.com/qacareerfair

qatarcareerfair.com.qa

Hamad XX XXXXXXX

Address   Phone: 
  Email: 

FINANCIAL ANALYST 

Research  |  Analysis  |  Project management
Top-performing Analyst with research, project management, program review and financial analysis 
expertise. Extensive experience in government grants and grants financial management. Expert in financial 
research and transitioning data analysis into strategy. Deep understanding of organizational objectives with 
ability to develop strategies to enhance broader business goals. Excellent communication, analytical, and 
research skills. 

AREAS OF EXPERTISE

• Project Management             • Ranges For Scoring  • Research
• Financial Analysis                 • Analytical Thinking  • Reports, Online Reporting
• Data Mining, Analysis           • Government Programs  • Professional Presentations
• Process Improvements            • Grants, Grants Applications  • Scheduling 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Government Department of Economic and Community Development 
Grants Analyst III  September 2007 to Present
Grants Analyst II  November 2005 to September 2007

• Provide program representation for more than 50 assigned grant projects
• Process wage rate requests for Community Development Block Grants
•  Review Environmental Review Record documentation, engineering plans and bid specifications, bid 

tabulations, for funded projects to determine scope of  project and ensure accuracy and completeness of 
project documentation

• Process change orders and scope changes for funded projects
• Process additional classifications regarding workers for projects as needed
• Create and deliver semi-annual labor reports
• Conduct on-site monitoring visits for compliance and record all applicable findings
 

EDUCATION 

Master of Business Administration, Leading University

Bachelor of Arts, Economics and Finance, Top College

COMPUTER SKILLS

Proficiency in Word, Excel, PowerPoint, Access

References available upon request
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xxxxxx حمد
الهاتف العنوان     

البريد اإللكتروني:     

محلل مالي

البحوث  |  التحليل  |  إدارة المشاريع
محلل رفيع المستوى يتمتع بخبرة في مجال البحوث وإدارة المشروعات ومراجعة البرامج. خبرة واسعة في المنح 

الحكومية وإدارة تمويل المنح. خبير في البحوث المالية وتحليل انتقال البيانات في االستراتيجية. فهم عميق 
باألهداف التنظيمية مع قدرة على تطوير االستراتيجيات لتعزيز أهداف العمل. مهارات متميزة في التواصل 

والتحليل والبحوث.

مجاالت الخبرة
• البحوث • نطاقات التسجيل  • إدارة المشروعات 

• التقارير، التقارير اإللكترونية • التفكير التحليلي   • التحليل المالي  
• عروض التقديم المهنية • البرامج الحكومية   • بحث وتحليل البيانات 

• الجدولة • المنح، طلبات التقديم للمنح  • تحسين اإلجراءات  

الخبرة المهنية
وزارة التطوير االقتصادي والمجتمعي 

من سبتمبر 200٧ حتى اآلن محلل منح ثالث   
من نوفمبر 2005 حتى سبتمبر 200٧ محلل منح ثاني   

• إعادة تقديم البرامج ألكثر من 50 مشروًعا من مشروعات المنح.
•  معالجة طلبات معدالت األجور لمنح كتلة التطوير المجتمعي.

•  مراجعة توثيق سجل المراجعة البيئية والخطط الهندسية ومواصفات العروض وجدولة العروض للمشروعات 
الممولة لتحديد نطاق المشروع والتأكد من دقته واستكمال توثيق المشروع.

•  معالجة طلبات التغيير ونطاق التغيير للمشروعات الممولة.
•  معالجة التصنيفات اإلضافية حول العمال الخاصة بالمشروعات على حسب الطلب.

•  إنشاء وتسليم تقارير شبه سنوية عن العمال.
•  إجراء زيارات لإلشراف الميداني من أجل التأكد من عمليه االمتثال وتسجيل المالحظات المهمة التي يتم اكتشافها.

التعليم
ماجستير إدارة األعمال من جامعة ليدينج

بكالوريوس اآلداب واالقتصاد والتمويل من جامعة توب

مهارات الحاسوب
إتقان لبرنامج معالجة النصوص والجداول الحسابية وعروض التقديم والبيانات

يمكن اإلشارة إلى المراجع في حال طلب ذلك

19 كاريير

األول يـدوم

خطوات مهمة لكتابة خطاب المقدمة
يحتاج خطاب المقدمة أن يكون موجًزا وواضًحا ومتضمًنا أسباب تمّيزك لشغل الوظيفة.

1.  ابدأ الخطاب بمقدمة عن نفسك، ثم اذكر بعدها السبب الذي دفعك للتقدم لهذه الوظيفية، وكيف 
تعّرفت عليها، وليكن »عن طريق اإلعالن عبر اإلنترنت« على سبيل المثال.

2.  تحدث بإيجاز عن خبرتك، وال تذكر تفاصيل؛ فمن المفترض أن تتضمن سيرتك الذاتية 
المعلومات التفصيلية.

3. سّلط الضوء على مهاراتك وقدراتك وحدد أهدافك المهنية ذات الصلة.
٤.  اختم خطاب المقدمة بالتأكيد مرة أخرى على اهتمامك بالوظيفة وسبب تمّيزك لشغلها، ويمكنك أن 

تنهي الخطاب بجملة ختامية مفادها أنك تتطلع لالستماع إلى رد الشركة وإجراء مقابلة شخصية.

تفاعل مع معرض 
قطر المهني

هؤالء المرشحون بذلوا الوقت والجهد 
من أجل إنشاء سير ذاتية مؤّثرة.



www.qatarcareerfair.com.qa21 كاريير20

تنتمي الشرشني إلى عائلة 
رياضية، وتعد إحدى أبرز العبات 

رياضة الجولف في دولة قطر، وأول 
وجه نسائي يمثل دولة قطر في 

البطوالت المحلية والعربية. 
وتستكمل حالًيا دراستها لنيل درجة 

الماجستير في تنظيم وإدارة 
الفعاليات الرياضية.

تقول الشرشني: »اكتشفت أن 
الصفات التي تكفل لك النجاح في 

عالم الرياضة ال تختلف عن تلك التي 
تقودك للتمّيز في عالم األعمال«. 

جمعت الشرشني بين التمّيز في 
الرياضة وريادة األعمال، وهو ما 
جعلها تفكر في تأسيس مشروع 

خاص تحت اسم »قطر جولف 
للسيدات« استطاعت أن تفوز به 

في مسابقة استثمر 2013.
عّلقت الشرشني على هذا الفوز 
قائلة: »هذا الفوز غال على قلبي، 

خاصة أنني لم أتوقعه، ولكنني 
سعيدة بما حققته من إنجاز في 

مجال آخر غير الرياضة، لقد منحني 
هذا الفوز دافًعا لالستمرار في 

تقديم مشروعي«.
لقد واتت الشرشني فكرة 

تأسيس مشروع »قطر جولف 
للسيدات« بسبب ممارستها لرياضة 

الجولف منذ سنوات عدة وتجولها 
بين البلدان المختلفة للمشاركة في 
فعاليات رياضية. تحدثت الشرشني 

عن هدف المشروع قائلًة: »إن 
مشروعي »قطر جولف للسيدات« 

عبارة عن مشروع اجتماعي ورياضي 
يهدف لنشر ثقافة الجولف لجميع 

شرائح المجتمع، ال سّيما السيدات 
واألطفال«. 

تم عرض المشروع على اللجنة 

األولمبية القطرية، وهو قيد 
الدراسة حالًيا. أضافت الشرشني: 

»يبعث مشروعي أيًضا برسالة 
هادفة لتطوير القدرات وتسخير 

اإلمكانات لتنويع استثماراتنا العقلية 
في مجاالت متنوعة تشمل الرياضة 

واالقتصاد والمجتمع.  فال بد  من 
تنوع في عطاءاتنا للمجتمع 

وألنفسنا، خاصة أن الرياضي هو 
سفير لبلده ويعكس تطور مجتمعه. 

فالواجب علينا المبادرة لتقديم 
الجديد في حياتنا الرياضية عبر 

تحقيق نجاحات متميزة في قطاعات 
أخرى. إنني أنصح كل شاب وشابة 

ممن لديهم الفكرة في مجال 
رياضتهم لتحويلها لمشروع 

اقتصادي أو استثماري بأن يبدأوا 
بالخطوة األولى وهي الخطوة 

األهم واألصعب مع توفير الدراسة 
الشاملة لمشروعهم والعمل على 
تطوير مهاراتهم واكتشاف ذواتهم 

بخطوة البداية. عليهم استغالل 
مواردهم جيًدا وتسخير أفكارهم 

لخدمة رياضتهم ومجتمعهم«.

 لديـك فـكـرة
زة؟ مــشـروع ممـيـّ

تطوير مسارك المهني ال يتطلب بالضرورة أن تكون موظًفا، بل إن كان لديك الدافع وتتمتع 
بالموهبة والمهارة الحقيقية، فأمامك مجال ريادة األعمال لتبدأ منه حياتك المهنية. 

حتد يكمن يف ترجمة الأفك�ر اإىل خطة ثمة 

م�ضروع ن�جح، ولكن ل داع للقلق، حيث 

يقدم لك معر�ض قطر املهني ب�لتع�ون 

�ض لدعم  مع مركز بداية برن�مج »ا�ضتثمر«، املخ�ضّ

ال�ضب�ب اأ�ضح�ب امل�ضروع�ت اخل��ضة.

ح ي��ضمي ح�ضن، مدير ري�دة الأعم�ل يف  تو�ضّ

مركز بداية: »هن�ك ان�ضج�م ت�م بي ا�ضرتاتيجية 

معر�ض قطر املهني طويلة املدى الرامية لالرتق�ء 

ب�لوعي حي�ل اخلي�رات املهنية املختلفة وبي الدور 

الذي يلعبه مركز بداية يف دعم امل�ضروع�ت 

ال�ضغرية من اأجل تهيئة املن�خ املن��ضب الذي ي�ضمن 

له� حتقيق النج�ح«.

ي�ض�عد املركز يف دعم ال�ضب�ب يف دولة قطر 

لت�أ�ضي�ض حي�تهم املهنية اخل��ضة من خالل اإطالق 

م�ضروع�ت جديدة، ويتجّلى ذلك يف برن�مج 

»ا�ضتثمر« الذي ي�ضعى لتوعية طالب املدار�ض 

الث�نوية وطالب اجل�معة بفر�ض ري�دة الأعم�ل. 

وت�ضهم ور�ض العمل املقدمة يف اإط�ر هذا الربن�مج 

يف زي�دة امله�رات العملية اخل��ضة بتطوير الأعم�ل 

لدى امل�ض�ركي يف هذه الور�ض. اأ�ض�فت ي��ضمي 

ح�ضن: »تتن�ول ور�ض العمل جملة من املو�ضوع�ت 

من بينه� اإيج�د الأفك�ر التي تن��ضب �ضوق العمل يف 

الوقت الراهن، وكيفية حتويل الأفك�ر اإىل من�ذج 

جت�رية، وكيفية �ضقل اأفك�رك، وكيفية الت�ضويق 

ملنتجك ون�ضر عالمته التج�رية«.     

� يف امل�ض�بقة  ت�ض�رك املوؤ�ض�ض�ت املختلفة اأي�ضً

ال�ضنوية لربن�مج »ا�ضتثمر«. تو�ضح اإفرو�ضيني 

ب�رامبوت�، م�ضوؤول اأول الأن�ضطة والتطوع يف معر�ض 

قطر املهني، ذلك بقوله�: »ت�ضعى م�ض�بقة ا�ضتثمر 

لدعم ثق�فة ري�دة الأعم�ل الن�مية يف دولة قطر من 

خالل ت�ضجيع ال�ضب�ب القطري الطموح ممن 

ترتاوح اأعم�رهم بي 20 و35 ع�ًم� للنظر يف الفوائد 

التي تعود عليهم اإذا م� اخت�روا جم�ل ري�دة 

الأعم�ل م�ض�ًرا مهنًي� لهم. وتت�ح للف�ئزين يف هذه 

امل�ض�بقة فر�ضة لعر�ض اأفك�رهم اأم�م املوظفي 

وال�ضرك�ء وامل�ضتثمرين املحتملي. ويتمثل هدف 

قطار نمو األعمال يمضي قدًما

م�ض�بقة »ا�ضتثمر« 2014 يف الت�أكيد على اأن ري�دة 

الأعم�ل تعد من امل�ض�رات املهنية املتمّيزة، وت�ضليط 

ال�ضوء على ال�ضرك�ت الن��ضئة«.

وللمرة الأوىل هذا الع�م، مت توجيه الدعوة 

ل�ضرك�ت قطرية مت ت�أ�ضي�ضه� موؤخًرا للم�ض�ركة يف 

الن�ضخة الث�نية من امل�ض�بقة من اأجل احلديث عن 

جن�حه� يف حتويل اأفك�ره� اإىل م�ضروع�ت ن��ضئة. 

وقد وّجهت الدعوة لأف�ضل املت�أهلي يف فئتي 

امل�ض�بقة حل�ضور دورات تدريبية خ��ضة ب�إدارة 

امل�ضروع�ت والرتق�ء مبه�رات تقدمي العرو�ض قبل 

تقدمي مقرتح�تهم اأم�م رّواد الأعم�ل لإثب�ت كيف 

ت�ضب اأفك�رهم يف �ض�لح دولة قطر.

اأم� الف�ئزون النه�ئيون يف امل�ض�بقة من كل 

فئة، فتم منحهم جن�ًح� جم�نيًّ� يف املنطقة 

املخ�ض�ضة لعر�ض امل�ضروع�ت الن��ضئة 

مبعر�ض قطر املهني من اأجل عر�ض 

منتج�تهم وخدم�تهم واإق�مة عالق�ت مع 

الآخرين خالل املعر�ض.  

 � اأ�ض�فت ب�رامبوت�: »ت�ضنى للف�ئزين اأي�ضً

امل�ض�ركة يف �ضل�ضلة من النق��ض�ت حول بدء 

امل�ضروع�ت التج�رية يف قطر حتت عنوان »عملي 

التج�ري – م�ض�ري املهني«، ف�ضاًل عن ت�ضليط 

ال�ضوء عليهم من خالل التغطية الإعالمية 

n .»الب�رزة التي ين�له� معر�ض قطر املهني

ياسمين الشرشني، العبة جولف ورائدة أعمال، نجحت في تطوير مشروعها الخاص 
بفضل دعم برنامج »استثمر« لها.

»تتناول ورش العمل جملة من 
الموضوعات من بينها إيجاد 
األفكار التي تناسب سوق 
العمل في الوقت الراهن، 
وكيفية تحويل األفكار إلى 

نماذج تجارية، وكيفية صقل 
أفكارك، وكيفية التسويق 

لمنتجك ونشر عالمته التجارية« 
ياسمين حسن، مدير ريادة األعمال 

في مركز بداية

انطلق اآلن
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أنت اآلن قد نجحت في 
الوصول إلى مرحلة إجراء 
المقابلة الشخصية، ولكن 
األهم هنا هو كيف تخرج 

من هذه المقابلة فائًزا 
بالوظيفة؟ تسويق مهاراتك 

وعرض إنجازاتك بشكل 
إبداعي خالل المقابلة 

الشخصية خطوة يلزمها 
إعداد جيد.

ال�ضخ�ضية هي المقابلة 

و�ضيلتك لإقن�ع 

�ض�حب العمل 

املحتمل ب�أنك ال�ضخ�ض الأف�ضل ل�ضغل 

الوظيفة املت�حة. واعلم اأنك على الأرجح 

لن تكون املر�ضح الوحيد الذي ي�ضل 

ملرحلة املق�بلة ال�ضخ�ضية، يف حي اأن 

الوظيفة حمل املن�ف�ضة تكون واحدة فقط 

يف اأغلب احل�لت. 

االستعداد للمقابلة الشخصية
ال�ضتعداد مفت�ح النج�ح يف اأي مق�بلة �ضخ�ضية. 

وكلم� زاد ا�ضتعدادك، قّل توترك، وزادت قدراتك 

ومواهبك ت�أّلًق�. 

أثناء المقابلة الشخصية
تع�مل مع املق�بلة ال�ضخ�ضية ب�عتب�ره� حواًرا 

ع�ديًّ�. ابت�ضم، وا�ضت�ضعر الراحة، فمح�ورك 

لي�ض حمّقًق� يح�ول ت�ضّيد اأخط�ئك، بل يريد 

اأن يعرف املزيد عن جوانب �ضخ�ضيتك 

ومه�راتك وحجم الف�ئدة التي �ضت�ضيفه� 

للوظيفة التي تتقدم له�. لي�ض هن�ك ق�لًب� 

حمدًدا للمق�بلة ال�ضخ�ضية، بل �ضتتحكم 

اإج�ب�تك على اأ�ضئلة املح�ور يف تغيري م�ض�رات 

احلوار، فقط ثمة اإط�ر معي�ري ب�ضيط للمق�بلة 

ال�ضخ�ضية يلتزم به معظم املح�ورين.    

•  �ضيتحدث معك املح�ور عن ال�ضركة والوظيفة 
ِغ اإىل كالمه جيًدا، حتى ت�ضتفيد  �ضْ

َ
املت�حة. اأ

منه يف �ضي�غة اإج�ب�تك عن الأ�ضئلة الالحقة. 

•  �ضيطلب منك املح�ور اأن حتدثه عن نف�ضك، 
وعندئذ عليك اأن توجز اإج�ب�تك، وتذّكْر اأن 

ح للمح�ور من خالل اإج�بتك ت�أثري  تو�ضّ

مع�رفك يف الإ�ض�فة لهذه الوظيفة. حتدث 

بو�ضوح وثقة وبت�أٍن، فمعظم الأ�ضخ��ض مييلون 

اإىل ال�ضرعة يف احلديث عندم� ينت�بهم �ضيء 

من التوتر، ومن ثّم ل ت�ضل الر�ض�لة وا�ضحة 

اإىل املح�ور ب�ضبب ال�ضرعة يف احلديث. 

•  �ضيوّجه لك املح�ور اأ�ضئلة حمددة لتقييم 
قدراتك والتعّرف على �ضخ�ضيتك ودوافعك. 

وهي اأ�ضئلة ل يق�ضد منه� املح�ور اختب�رك 

وت�ضّيد اأخط�ئك، بل يريد فقط تكوين فكرة 

ع�مة عنك. وعليك يف هذه احل�لة األ حتيد 

ب�إج�ب�تك عن مو�ضوع ال�ضوؤال الذي يوجهه لك، 

بل ا�ضتمع جيًدا لل�ضوؤال، وتوقف لربهة تلتقط 

فيه� اأنف��ضك وتفكر جيًدا يف اإج�بتك اإن ك�ن 

ال�ضوؤال يحت�ج اإىل �ضيء من التفكري، اأم� اإن 

ك�ن ال�ضوؤال ب�ضيًط� للغ�ية، فال داعي لذلك بكل 

ت�أكيد، بل ب�در ب�لإج�بة مب��ضرًة. ل تقلق من 

ال�ضتف�ض�ر عن ال�ضوؤال اإن مل يكن وا�ضًح� لك، 

فلن يع�قبك املح�ور لطلب ال�ضتي�ض�ح منه عن 

ال�ضوؤال، بل قد يكون ذلك يف �ض�حلك، حيث 

�ضتبدو للمح�ور ه�دًئ� حتت ال�ضغط.

•  �ضتت�ح لك الفر�ضة لتوجيه بع�ض الأ�ضئلة. 
وينبغي لك دائًم� اأن ت�ض�أل عن بع�ض الأ�ضي�ء 

املتعلقة ب�لوظيفة عندم� يطلب منك املح�ور 

طرح الأ�ضئلة. فتلك فر�ضتك لإبداء اهتم�مك 

ب�لوظيفة وب�ل�ضركة التي تتقدم لاللتح�ق به�. 

لذا عليك اأن ُتعّد بع�ض الأ�ضئلة امل�ضبقة، ول 

ت�ض�أل عن �ضيء وردت الإج�بة عنه ب�لفعل 

اأثن�ء احلديث.

•  و�ّضع نط�ق اأ�ضئلتك اخل��ضة بطبيعة الوظيفة 
وطّور نوعية تلك الأ�ضئلة، على �ضبيل املث�ل 

ا�ض�أل عن طبيعة العمل يف ال�ضركة والإمك�ني�ت 

امل�ضتقبلية لهذه الوظيفة، ك�إمك�نية اللتح�ق 

ب�لتدريب املهني مثاًل.

•  يف نه�ية املق�بلة ال�ضخ�ضية، ينبغي اأن يخربك 
املح�ور عن اخلطوة الق�دمة. ف�إن مل يفعل، 

فب�دره اأنت ب�ل�ضوؤال.

أنماط أخرى للمقابالت الشخصية
قد ُيطلب منك اإجراء مق�بالت �ضخ�ضية تت�ضم بط�بع 

اأقل ر�ضمية عن املق�بالت التقليدية، اأو قد يطلب منك 

اإجراء مق�بلة �ضخ�ضية عرب برن�مج �ضك�يب اأو عرب 

اله�تف. فهذا النوع من املق�بالت اأقل ر�ضمية من تلك 

التي جُترى يف مك�تب العمل. للتعرف على املزيد من 

اأمن�ط املق�بالت ال�ضخ�ضية، �ض�هد هذا الفيلم الق�ضري: 

 .http://www.youtube.com/watch?v=BRlqDsDqQ3Q

إليك أهم العناصر التي يجب التأكد
منها قبل المقابلة الشخصية:

 التزم بموعد1 
المقابلة

راجع وقت المقابلة الشخصية 
ومكانها. وكن على علم تام بمكان 

انعقادها، وطريق الوصول إلى 
المكان، والمدة الزمنية التي 

سيستغرقها الوصول إليه. يجب أن 
تلتزم بموعدك؛ لذا خطط للوصول 

إلى مكان المقابلة قبل الموعد 
بعشرين دقيقة على األقل، حتى 
تتيح لنفسك وقًتا كافًيا ُتخبر خالله 

موظف االستقبال بوصولك 
وتضبط هيئتك وتهدئ أعصابك 

قبل أن ُتستدعى للمقابلة.

 اترك انطباًعا2 
إيجابًيا

لديك فرصة واحدة فقط لتترك 
انطباًعا أّولًيا جيًدا، لذا قدم نفسك 

بأفضل صورة ممكنة. تعامل 
بلياقة مع جميع من تقابلهم، وكن 

فطًنا ومجاماًل. وأغلق هاتفك 
المحمول حتى ال يتشتت انتباهك 

خالل المقابلة. 

راجع المعلومات 3 
الخاصة بشركتك

تأكد من إحاطتك بأسماء محاوريك 
في المقابلة الشخصية، وكن على 

علم برسالة الشركة وأهدافها، 
وحجمها ووضعها في سوق 

العمل، وآخر المستجدات عنها. وكن 
على دراية بالشركات المنافسة لها 

وأسماء أبرز الشخصيات فيها، 
كأعضاء مجلس اإلدارة.

قد تخوض أكثر من مقابلة 
شخصية، أولها على األرجح يكون 
مع قسم الموارد البشرية أو مع 

أحد المديرين الجدد، ومن 
المحتمل أن تكون مقابلتك 

الشخصية الثانية مع أحد كبار 
المديرين في الشركة.

استعّد لجميع 4 
األسئلة

فّكر في األسئلة المحتملة وحاول 
أن تجد لها إجابات. اطلب من أحد 

أصدقائك أن يؤدي معك دور 
المحاور، أو من األفضل أن تتلقى 

تدريًبا حول اجتياز المقابالت 
الشخصية. وتشمل األسئلة 

التقليدية ما يلي:
 •  هاّل حدثتنا عن نفسك؟ 

 سؤال افتتاحي شائع في جميع 
المقابالت الشخصية. تأّكد من 

إعدادك لبعض الجمل التي تصف 
بها السمات التي تتمّيز بها 

شخصيتك وتتطلبها الوظيفة 
التي تتقدم لها. 

•  ما المهام الوظيفية التي ينطوي 
 عليها عملك الحالي؟ 

مرة أخرى، حاول أن تربط بين 
إجابتك وبين متطلبات الوظيفة 

التي تتقّدم لها. كن محّدًدا 
وأوضح للمحاور أنك تتمتع بالخبرة 

والمؤهالت التي ينشدها في 
الشخص المرشح للوظيفة.

•  ما الجوانب اإليجابية والسلبية 
 لوظيفتك السابقة؟ 

ركز على الجوانب اإليجابية وسّلط 

الضوء على اإلنجازات والتحديات 
التي عايشتها واستمتعت بها. 

وحاول أن توضح للمحاور أنك 
مستمتع بالعمل في وظيفتك 

الحالية، ولكنك وصلت فيها إلى 
أقصى درجة ممكنة من االرتقاء 

المهني وحريص على استكشاف 
مجموعة أخرى من التحّديات.

•  لماذا ترغب في الحصول على 
 هذه الوظيفة؟ 

أجب عن هذا السؤال بوضوح 
وبإيجاز، موضًحا أن هذه الوظيفة 

تمثل لك فرصة جيدة وتلبي 
أهدافك المهنية.

اجمع أغراضك 5 
اجمع كل ما ستحتاج إليه في 

المقابلة الشخصية قبل موعد 
المقابلة بيوم واحد على األقل. 

ستحتاج إلى ُنَسخ من سيرتك الذاتية 
لتقدمها خالل المقابلة الشخصية، 
وستحتاج أيًضا إلى ملف شخصي 

ألعمالك )لو كان ذلك مالئًما(، 
ومفكرة صغيرة، وقلمين على 
األقل، وبطاقة هويتك، وجواز 

سفرك، وشهادتك المهنية 
واألكاديمية.

 فـن اجـتـيـاز
المقابلة الشخصية
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بـمـن 
تستعين...

ارتقاؤك المهني يحتاج 
تخطيًطا جيًدا، وإليك عدد 

من الخطوات اإليجابية 
التي تضمن لك عند 

اتباعها استمرار تألقك في 
حياتك المهنية.

ابدأ مسارك المهني
االرتقاء المهني

اأنت الآن يف املك�ن الذي �ضعيت للو�ضول اإليه، فقد نلت الوظيفة التي 

ترغب فيه�، ولكن لي�ض هذا كل �ضيء، فال بد من التفكري امل�ضتمر يف 

الرتق�ء والتطوير املهني.     

اعلم اأنك وحدك من يتحّكم يف طموح�تك وتطلع�تك، فال تتوقع 

من �ض�حب العمل اأن يتطوع للقي�م بهذا الدور ني�بًة عنك. لذا، اأف�ضل 

م� تقوم به هو و�ضع خطة حتدد فيه� طموح�تك الوظيفية على مدار 

حي�تك املهنية لت�ضتطيع من خالله� حتقيق اأهدافك. وليكن هذا 

التخطيط للم�ضتقبل متوا�ضاًل ب�ضكل دائم، ل اأن تلج�أ اإليه فقط عندم� 

تفكر يف تغيري وظيفتك.   

يجدر بك اأن ت�ضع ت�ضوًرا مل�ضتقبلك املهني على مدار ال�ضنوات 

اخلم�ض اإىل الع�ضر املقبلة. واإليك التعليم�ت الت�لية لت�ض�عدك يف و�ضع 

هذا الت�ضور:

•  حدد الأهداف التي تريد حتقيقه� على املدى الطويل اأوًل، ثم �ضع 
اأهداًف� على املدى الق�ضري ي�ض�عدك حتقيقه� يف الو�ضول اإىل 

اأهدافك الكربى. 

•  �ضع خطة عمل ت�ض�عدك يف مت�بعة تطورك املهني والتحكم يف م�ض�ره.  
وت�أكد من اأن هذه اخلطة تالم�ض املنطق ووثيقة ال�ضلة ب�لواقع. راقب 

تقدمك من حي لآخر، واأعد ترتيب اأهدافك اإن لزم الأمر. فهذا الأمر 

من �ض�أنه اأن يقدم لك معلوم�ت قّيمة قد ت�ضتفيد منه� عند تقييمك 

ال�ضنوي خلططك.

•  واكب امل�ضتجدات التي قد حتدث تغيرًيا يف قط�عك الوظيفي. وداوم 
�ضة يف جم�لك،  على مت�بعة املجالت واملواقع الإلكرتونية املتخ�ضّ

لرتاقب ك�فة توّجه�ت التوظيف.

•  حتدث مع كب�ر الزمالء واملديرين عن طبيعة اأدوارهم الوظيفية وكيف 
حققوا تقدًم� على مدار م�ضريتهم املهنية. فع�دة م� ي�ضعد الآخرون 

مب�ض�ركة ق�ض�ض جن�حهم مع غريهم واإ�ضداء الن�ض�ئح لهم. وقد 

ت�ضتفيد من خرباتهم يف اتخ�ذ قرارات مدرو�ضة ب�ض�أن حي�تك املهنية.

•  واجه حتدي�ت جديدة �ضواًء يف العمل اأو يف وقت فراغك. فهذا الأمر 
 � �ضيفتح لك قنوات من التوا�ضل مع اأ�ضخ��ض جدد و�ضيتيح لك فر�ضً

لإق�مة عالق�ت تع�ونية مع الآخرين. ف�إقدامك على مواجهة 

التحدي�ت يف موؤ�ض�ضتك للتغّلب عليه� �ضيقوي مركزك يف املوؤ�ض�ضة 

وقد ي�ضهم يف زي�دة حجم مه�راتك.

•  داوم على موا�ضلة التعّلم الر�ضمي وغري الر�ضمي. فبغ�ض النظر عن 
مرحلتك املهنية احل�لية، من املهم جًدا اأن توا�ضل تطوير مه�راتك 

ومع�رفك وقدراتك. وا�ضت�ضر ق�ضم املوارد الب�ضرية للتعّرف على م� 

اإذا ك�ن ميكنك ا�ضرتداد م�ض�ريف التدريب، ف�لعديد من املوؤ�ض�ض�ت 

ت�ضهم بجزء كبري من تلك امل�ض�ريف، بل واأحي�ًن� تتحمل ك�فة 

م�ض�ريف التدريب عن موظفيه�.

تذكر اأن جن�حك يف م�ض�رك املهني ل ي�أتي وليد اللحظة بل ل بد 

من الهتم�م به وتع�هده ب�لرع�ية. فمن اأجل اأن حترز تقدًم�، يجب اأن 

n .تت�أكد من اأنك ت�ضتثمر يف اأهم مواردك، األ وهو اأنت
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 اسـتـثـمـر
في مـسـتقبلك

امنح نفسك مزية في حياتك المهنية، عّمق دراستك األكاديمية بالتوازي مع عملك 
وواصل التحليق بطموحاتك.

حتت�ج لإع�دة التفكري مرة اأخرى اإن قد 

ظننت اأنك مل تعد يف ح�جة لدخول مزيد 

من المتح�ن�ت واإجراء التقييم�ت، ُمعلاًل 

ذلك ب�أن تلك الأ�ضي�ء قد وىّل عهده� بتقلدك 

ملن�ضب وظيفي. 

� على ال�ضتف�دة من الفر�ض  اإن كنت حري�ضً

الفريدة التي تتيح لك التقدم يف حي�تك املهنية، 

ف�علم اأن ذلك لن يتحقق اإل بعد اأن يقّيم �ض�حب 

العمل قدراتك ويق�رنه� بقدرات الآخرين. 

والأ�ضخ��ض الذين يظهرون اهتم�مهم وحر�ضهم 

على تطويرهم الذاتي ُينظر اإليهم يف الغ�لب على 

اأنهم اأ�ضخ��ض يت�ضمون بعلو الهمة والتف�عل. لذا، 

� يف فر�ض  على جم�ل عملك، و�ضي�ض�عدك اأي�ضً

واإبراز ا�ضمك يف جم�ل عملك.  

لذا، اإن اعتدت على موا�ضلة التعّلم على طول 

م�ضريتك املهنية، �ضتزداد احتم�لية ات�ض�ع قدراتك 

وتف�دي اأي خم�طر قد تواجهه� يف عملك وحت�ضي 

فر�ضك الوظيفية.

ماذا تدرس؟
� تعليمية  تتيح العديد من املوؤ�ض�ض�ت فر�ضً

ملوظفيه�، ل �ضّيم� اإن ك�ن ذلك �ضيعود ب�لنفع 

املب��ضر على ال�ضركة بتلبية احتي�ج�ته�. ومع 

ذلك، قد حتت�ج لكت�ض�ب مه�رة حمددة تتوافق 

ب�ضكل اأكرب مع خطط تطوير حي�تك املهنية 

اخل��ضة بك. وت�ضمل جم�لت الدرا�ضة تعّلم 

تقنّي�ت جديدة والوف�ء ب�حتي�ج�ت العميل اأو فهم 

الت�ضريع�ت املهمة.

اإنك يف ح�جة اإىل اكت�ض�ب مه�رات جديدة 

بدًل من احل�ضول على اأخرى م�ض�بهة مل� متتلكه 

الآن. لذا، انظر اإىل املراجع�ت ال�ض�بقة لتقييم 

اأدائك واطلب الن�ضيحة من مديرك اأو ق�ضم 

املوارد الب�ضرية ب�ض�أن امله�رات اجلديدة التي 

حتت�جه�. وبعد التعّرف على هذه امله�رات، 

اكت�ضف اخلي�رات املت�حة اأم�مك للح�ضول عليه�، 

كح�ضور دورات تدريبية على �ضبيل املث�ل اأو ور�ض 

عمل اأو ال�ضتع�نة مبعلم خ��ض اأو ا�ضتكم�ل 

الدرا�ض�ت العلي�. 

حتدث ملديرك عن فر�ض املنح الدرا�ضية التي 

تتيحه� �ضركتك حتى تدخر اأي م�ضروف�ت قد 

n .تتكبده� يف رحلة درا�ضتك

حر�ضك على موا�ضلة الدرا�ضة من اأجل اكت�ض�ب 

مه�رة جديدة، �ضيربزك حليز الظهور، وانفت�حك 

على التعّلم �ضيعطي موؤ�ضًرا اإيج�بًي� يدل على 

مرونتك وا�ضتعدادك للـت�أقلم واتب�عك ملنهج 

التطوير الذاتي امل�ضتمر.

لماذا أدرس؟
ت�ض�عدك الدرا�ضة يف الرتق�ء املهني، واإىل ج�نب 

 � هذا تغذيك ب�لأفك�ر اجلديدة وتتيح اأم�مك فر�ضً

للتطوير الذاتي. وانغم��ضك يف درا�ضة مف�هيم 

جديدة تت�ضم ب�لتحدي قد ي�ض�عدك يف ابتك�ر حلول 

 � جديدة يف جم�ل عملك. وقد تزودك الدرا�ضة اأي�ضً

مبه�رات جديدة ت�ضيف مللفك ال�ضخ�ضي ثقاًل 

ومتنحك مزية يف حي�تك املهنية. 

�ضة يف جم�ل  اإن �ضعيك لكت�ض�ب مه�رة متخ�ضّ

معي عرب الدرا�ضة �ضيمنحك ظهوًرا وتفوًق� مهنًي� 

بي اأقرانك، و�ضيخُرج منك اأف�ضل م� لديك، 

و�ضيدفعك للتع�مل مع اأ�ضي�ء مل ت�ألفه� قبل ذلك، 

ومن ثّم �ضيزيد من ن�ض�طك واهتم�مك بعملك.

كم� اأن ا�ضتكم�ل درا�ضتك خ�رج املوؤ�ض�ضة التي 

تعمل فيه� �ضي�ضمح لك ب�لتعّرف على اأن��ض جدد، 

وهو م� �ضيتيح لك الفر�ضة للتحدث معهم عن 

�ضرك�تهم التي يعملون ل�ض�حله�، واكت�ض�ف جم�ل 

عملهم، والتعرف على التغرّيات الع�مة التي تطراأ 

 طّور مسارك المهني
في الطاقة والموارد

يعد الماجستير التنفيذي في الطاقة 
والموارد المقدم من جامعة حمد بن خليفة 
برنامًجا يمتد على مدى 16 شهًرا، ويشمل 
نماذج مختلفة من التخصصات، للمهنيين 

المحترفين ذوي الخبرة والطموح. وقد 
التحقت الدفعة األولى البالغ عددها 29 

طالًبا بالبرنامج في 19 يناير 201٤. ويسعى 
البرنامج الذي يقوم بالتدريس فيه نخبة من 

أبرز الخبراء في العالم إلى بناء قدرات 
الجيل القادم من رّواد قطاع الصناعة في 

دولة قطر.
كما يتماشى البرنامج مع رؤية قطر 

الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم 
على المعرفة من خالل تقديم تعليم متعدد 

التخصصات في مجاالت وثيقة الصلة 
بدولة قطر ومنطقة الخليج.

يدمج البرنامج بين نماذج مختلفة من 
التخصصات تتضمن الجغرافيا السياسية، 

والسياسة العامة، والتكنولوجيا، 
واإلدارة، والتمويل، واالستراتيجية، 

م بالشراكة مع جامعة جورجتاون،  وُيقدَّ
وجامعة تكساس إي أند أم، وجامعة أتش 
إي سي – باريس. ويتم تقديم الوحدات 

الدراسية بشكل مكثف للتيسير على 
المشاركين في البرنامج االستمرار في 

عملهم الوظيفي.
تم وضع هذا البرنامج خصيًصا ليتماشى 

مع احتياجات دولة قطر، ويستهدف 

المديرين والتنفيذيين ذوي اإلمكانات 
العالية، الذين يعملون في مجاالت يرّجح أن 

يؤثر فيها اإلنتاج واالستهالك أو األثر 
البيئي للطاقة والموارد الطبيعية بشكل 

كبير على األرباح أو السياسة. كما أنه 
مصمم لخبراء صناعة التنقيب واالستخراج، 

والتكرير، والنقل البحري، وتوليد الطاقة 
ونقلها، والخدمات المصرفية االستثمارية 
والتجارية، فضاًل عن غيرها من الصناعات 
التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة أو 

تعتمد على تحويل المواد الخام.
ويحصل المشاركون الناجحون في هذا 

البرنامج على شهادة درجة الماجستير 
التنفيذي من قبل جامعة حمد بن خليفة 
وشهادات إتمام الوحدات الدراسية في 

نهاية البرنامج من قبل الجامعات الشريكة 
في هذا البرنامج.

ويتعّين على الراغبين في االنتساب 
للبرنامج امتالك المؤهالت التالية: 

•  درجة البكالوريوس مع خبرة مهنية تتراوح 
بين 7 و10 سنوات مع سجل حافل 

بالنجاحات في مجال اإلدارة.
•  عقلية عالمية

•  سجل حافل باإلنجازات المهنية.
•  القدرة على تحمل مسؤوليات إدارية أكبر.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

اإللكتروني:
www.hbku.edu.qa/ExecutiveMasterE&R

بمن تستعين..؟
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دليــل

 قد تكون مسؤواًل في المقام األول عن تطوير مسارك المهني،
 ومع هذا ثمة مؤسسات عديدة يمكنها أن تساعدك في الحصول

على برامج وفرص وظيفية وتدريبية.

متفرقات
اإلعالم واالتصاالت

• شبكة الجزيرة اإلعالمية

هاتف: ٤٤897256/ ٤٤897665
ص.ب: 23123

www.aljazeera.net
recrutment@aljazeera.net

)BeIN مؤسسة )بي إن •

هاتف: ٤٤897888
ص.ب: 23231

www.aljazeerasport.net
sowayedn@aljazeera.net

• سهيل سات

هاتف: ٤٤993535
ص.ب: 10653

www.eshailsat.qa
Info@eshailsat.qa

Ooredoo •

 ٤٤٤00٤00 l:هاتف
ص.ب: 217

www.ooredoo.qa
qatarirecruit@ooredoo.qa

• فودافون قطر

هاتف: ٤٤096666
ص.ب: 27727 

www.vodafone.qa
qatarization@vodafone.com

المجتمع
• التعليم فوق الجميع
هاتف: ٤٤5٤٤6105

ص.ب: 3٤173
www.educationaboveall.org

eaahr@hho.gov.qa
• قطر الخيرية

هاتف: ٤٤667711
ص.ب: 122٤

www.qcharity.com
qcharity@qcharity.org

•  المؤسسة القطرية لرعاية 
المسنين

هاتف: ٤0121000
ص.ب: 2٤353

www.qfepc.gov.qa
oalkubaisi@qfepc.gov.qa

• درا اإلنماء االجتماعي

هاتف: ٤٤5٤2٤63
ص.ب: 3509

www.socialdevelopmentcenter.org.qa
nalshahrani@qf.org.qa

ريادة األعمال 
• قطر للمشاريع

هاتف: ٤0125068
ص.ب: 2٤620
www.eq.gov.qa

aalnoaimi@eq.qa
• مركز بداية - كتارا

هاتف: ٤٤080268
www.bedaya.qa
info@bedaya.qa

التمويل
• البنك األهلي القطري

هاتف: ٤٤232211
ص.ب: 2309

www.ahlibank.com.qa
jobs.information@ahlibank.com.qa

• بنك بروة
هاتف: ٤٤٤8832٤

ص.ب: 27778
www.barwabank.com
info@barwabank.com

• البنك التجاري القطري
هاتف: ٤٤٤90000

ص.ب: 3232
www.cbq.qa

qatarization@cbq.qa

• بنك الدوحة
هاتف: ٤٤٤56600

ص.ب: 3818
www.dohabank.com.qa

hmurad@dohabank.com.qa

• مصرف قطر المركزي

هاتف: ٤٤٤56٤51
ص.ب: 123٤

www.qcb.gov.qa

 alsharqihs@qcb.gov.qa

• الدولي اإلسالمي
هاتف: ٤٤8٤0001

ص.ب:  66٤
www.qiib.com.qa

contactus@qiib.com.qa

• مصرف قطر اإلسالمي

هاتف: ٤٤٤٤8٤٤٤
ص.ب:559

www.qib.com.qa

careers@qib.com.qa

• بنك قطر الوطني
هاتف: ٤٤٤07٤07

ص.ب: 1000
www.qnb.com.qa

ahmed.kubaisi@qnb.com.qa

• بنك ستاندرد تشارترد
هاتف: ٤٤2٤8329

ص.ب: 29
www.standardchartered.com

Aysha.AlShriem@sc.com

الرياضة والصحة
• مؤسسة أسباير زون

هاتف: ٤٤136856
ص.ب: 23833

www.aspirezone.qa
 samer.abuzahr@aspirezone.qa

• مؤسسة حمد الطبية

هاتف: ٤٤391908
ص.ب: 3050

www.hmc.org.qa
fhaidar@hmc.org.qa

• مؤسسة الرعاية الصحية األولية

هاتف: ٤٤٤787٤1
ص.ب: 26555

www.phcc.qa/portal/index
galmadani@phcc.gov.qa

 • اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث 

هاتف: ٤٤752266
ص.ب: 62022

qa.k.alnaimi@qatar2022
• اللجنة األولمبية القطرية

هاتف: ٤٤9٤٤979
ص.ب: 7٤9٤

www.olympic.qa
mjamaan@olympic.qa

• دوري نجوم قطر

هاتف: ٤٤75٤039
ص.ب: 27277

www.qsl.com.qa
nfindlay@qsl.com.qa

• مركز السدرة للطب والبحوث

هاتف: ٤٤0٤1970
ص.ب: 26999
www.sidra.org

malmulla@sidra.org

الطاقة والبتروكيماويات
• كونوكوفيليبس قطر

هاتف: ٤٤961236
ص.ب: 2٤750

www.conocoPhillips.com
Jhonny.I.Cisneros@conocophillips.com

• دولفين للطاقة  

هاتف: ٤٤9٤9٤12
ص.ب: 22275

www.dolphinenergy.com
kaltham.almannai@dolphinenergy.com

• إكسون موبيل
هاتف: ٤٤97٤٤67

ص.ب: 22500
www.exxonmobil.com.qa

nasser.aljaber@exxonmobil.com
• غزال

هاتف: ٤٤020٤00
ص.ب: 2٤983

www.gasal.com.qa
olga.munoz@airliquide.com

• ميرسك قطر للبترول

هاتف: ٤٤013555
ص.ب: 22050

www.maerskoil.com
doh-qatarization@maerskoil.com

• مسيعيد للطاقة

هاتف: ٤٤137106
ص.ب: 55191

www.qewc.com
alharami@mpower.com.qa

•  أوكسيدينتال للبترول قطر 
المحدودة )أوكسي(

هاتف: ٤٤٤59٤59
ص.ب: 22611
www.oxy.com

Hamdaal-dhawadi@oxy.com
• قطر لأللمونيوم

هاتف: ٤٤031111
ص.ب: 23086

www.qatalum.com
pr@qatalum.com

•  شركة قطر لتسويق وتوزيع 

الكيماويات والبتروكيماويات 
)منتجات(

هاتف: ٤0211000
ص.ب: 2٤٤٤5

www.muntajat.qa
info@muntajat.qa

 •  شركة قطر للكيماويات

المحدودة )كيوكيم(
هاتف: ٤٤8٤7111

ص.ب: 2٤6٤6
www.qchem.com.qa

malnunu@qchem.com.qa
• شركة الكهرباء والماء القطرية

هاتف: ٤٤858585
ص.ب: 220٤6

www.qewc.com
Ibrahim.H.Alsheeb@qewc.com

•  شركة قطر لألسمدة الكيماوية 

)كافكو(
هاتف: ٤٤228888

ص.ب:50001
www.qafco.com.qa

qatarcareerfair@qafco.com.qa

•   شركة قطر لإلضافات البترولية 

المحدودة )كفاك(
هاتف: ٤٤766731

ص.ب: 22700
www.qafac.com.qa

mfermawy@qafac.com.qa
•  المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء )كهرماء(
هاتف: ٤٤8٤5555

ص.ب: ٤1
www.km.com.qa

mahmad@km.com.qa
•  شركة قطر العالمية لتسويق 

البترول المحدودة
هاتف: ٤٤976111

ص.ب: 2٤183
www.tasweeq.com.qa

zkays@tasweeq.com.qa
•  شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو(

هاتف: ٤٤010000
ص.ب: 756

www.qapco.com
qapco.com.qa@31634

•  شركة قطر لتطوير البترول 

المحدودة )اليابان(
هاتف: ٤٤6693٤0

ص.ب: 8923
www.qpd-jp.com

doha@qpd-jp.com
• شركة قطر للطاقة

هاتف: ٤٤996352
ص.ب: 2266٤

www.qatarpower.net
career@qatarpower.net

فرص التدريب في مؤسسة قطر
تتيح مؤسسة قطر مجموعة من برامج التدريب 

المصممة حسب الحاجة في مستويات مهنية مختلفة.

المتدّرب
يستهدف برنامج المتدرب الطالب الذين أتموا 

المرحلة الثانوية حديًثا، أو الطالب الذين أتموا إحدى 
الدبلومات المعترف بها وتبلغ مدتها عامين. ويتم 

تأهيل المشاركين في البرنامج لبعض الوظائف 
األولّية المحّددة عبر خطط التطوير المهني الشخصي.

المتدرب الحاصل على رعاية
يستهدف هذا البرنامج خّريجي المدارس الثانوية 
ويمنحهم رعاية للدراسة في الجامعات المحلية 

أو الدولية.

التدريب الداخلي
يتسّنى للطالب الجامعيين التقّدم لاللتحاق ببرامج 

التدريب الداخلي في مؤسسة قطر. وعادة ما 
تستمر مدة البرنامج شهرين، ويتاح للمتدرب خاللها 
اكتساب خبرة مهنية عن طريق معايشته لبيئة عمل 

حقيقية خالل فترة تعيينه المؤقتة.

الخرّيج المتدرب
يستهدف البرنامج خّريجي الجامعات، أو الطالب 

الذين استكملوا إحدى الدبلومات التي تبلغ مدتها 3 
سنوات، ويؤّهل المشاركين فيه لبعض الوظائف 

األولية المحددة عبر خطط التطوير المهني الشخصي.

الخرّيج المتدرب الحاصل على رعاية
 ُيمنح خريجو الجامعات في إطار هذا البرنامج رعاية 

الستكمال دراساتهم العليا في إحدى الجامعات 
المحلية أو الدولية.

 مسار البحوث للطالب الجامعيين التابع
لبرنامج قطر للريادة في العلوم

يسعى هذا المسار الجديد لدعم خّريجي المدارس 
الثانوية الموهوبين أكاديمًيا من خالل استكمال 

تعليمهم الجامعي في إحدى الجامعات المرموقة 
تحت مظلة برنامج قطر للريادة في العلوم.

 مسار علماء البحوث التابع لبرنامج قطر
للريادة في العلوم

يقدم هذا البرنامج رعاية للخّريجين الجامعيين 
المتخصصين في مجال العلوم الستكمال 

دراساتهم العليا في إحدى الجامعات المرموقة 
محلًيا أو دولًيا تحت مظلة برنامج قطر للريادة 

في العلوم.
يمتد برنامج مسار إدارة البحوث التابع لبرنامج قطر 

للريادة في العلوم على مدار عامين.

مسار البحوث للحاصلين على الدكتوراه
يستهدف هذا المسار الجديد شديد التخّصص 

حاملي الدكتوراه ويدعمهم في إجراء دراسات بحثية 
حول القضايا ذات األهمية العلمية االستراتيجية 

لدولة قطر والمنطقة بأسرها.

برنامج القيادة للشباب الطموح
يستهدف البرنامج الخّريجين المتدربين الممّيزين 

بهدف تطوير المهارات القيادية لدى الجيل القادم 
من قادة دولة قطر.
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متفرقات

• شركة شل قطر 

هاتف: ٤٤957777
ص.ب: 37٤7

www.shell.com.qa
jamal.al-ammri@shell.com

• شركة قطر للفينيل

هاتف: ٤٤765888
ص.ب: 2٤٤٤0

www.qvc.com.qa
qvc@qvc.com.qa

• قطر غاز

هاتف: ٤٤526000
ص.ب: 22666

www.qatargas.com.qa
infos@qatargas.com.qa

• شركة راس لفان للطاقة 

هاتف: ٤٤7٤7350
ص.ب: 22237

www.rlpc.co
salwah.albaker@rlpc.co

• شركة راس غاز المحدودة

هاتف: ٤٤531٤09
ص.ب: 2٤200

www.rasgas.com
national_recruitment@rasgas.com.qa

• السيف المحدودة
هاتف: ٤013٤300

ص.ب: 50077
www.seef.com.qa

almoftah@seef.com.qa
• توتال

هاتف: ٤٤208221
ص.ب: 9803

www.total.com
mohsen.abdulla@total.com

القطاع الحكومي
• ديوان المحاسبة – دولة قطر

هاتف: ٤0200000
ص.ب: 2٤66

www.abq.gov.qa
mohammed.albaker@abq.gov.qa

• األمانة العامة لمجلس الوزراء
هاتف: ٤٤018776

ص.ب: 636
www.cm.gov.qa

shaikha.althani@cm.gov.qa
•   الهيئة العامة للجمارك وزارة 
التخطيط التنموي واإلحصاء 

• ناقالت
هاتف: ٤٤998130

ص.ب: 22271
www.nakilat.com.qa

mabdelrahman@qgtc.com.qa
• هيئة األشغال العامة – أشغال 

هاتف: ٤٤950000
ص.ب: 22188

www.ashghal.gov.qa
aalhajri@ashghal.gov.qa

•  الشركة القطرية للصناعات التحويلية
هاتف: 55827679

ص.ب: 16875
www.qimc.com.qa

abdulla_j@qimc.com.qa
• شركة المالحة القطرية )مالحة(

هاتف: ٤٤9٤9666
ص.ب: 153

www.milaha.com
info@milaha.com

هاتف: ٤٤59٤555
ص.ب: 7283

www.mdps.gov.qa
haljasmi@qsa.gov.qa

• وزارة االقتصاد والتجارة

هاتف: ٤0122222
ص.ب: 1968

www.mec.gov.qa
mec@mec.gov.qa

•  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

هاتف: ٤٤700000
ص.ب: ٤22

www.islam.gov.qa
asaid@islam.gov.qa

• وزارة البيئة

هاتف: ٤٤207777
ص.ب: 763٤

www.moe.gov.qa
hhnasef@moe.gov.qa

• وزارة الشؤون الخارجية

www.mofa.gov.qa
sfuhaid@mofa.gov.qa

•  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

هاتف: ٤٤995333
ص.ب: 2326٤

www.ictqatar.qa/en
info@ict.gov.qa

• الريل
هاتف: ٤٤331111

ص.ب: 29988
www.qr.com.qa
info@qr.com.qa

• قطر ستيل

هاتف: ٤٤778778
ص.ب: 50090

www.qatarsteel.com.qa
ashraf_m@qatarsteel.com.qa

• كيو دي في سي

هاتف: ٤٤538060
ص.ب: 19389

www.qdvc.com
athba.althani@qdvc.com
• الشركة المتحدة للتنمية

هاتف: ٤٤098592
ص.ب: 7256

www.udcqatar.com
eyad.alhamwi@udcqatar.com

 •  وزارة النقل

النيابة العامة
هاتف: ٤٤8٤3323

ص.ب: 705
www.portal.pp.gov.qa

smarafi@pp.gov.qa
 •  سوق الدوحة

لألوراق المالية
هاتف: ٤٤333666

ص.ب: 2211٤
www.qe.com.qa

nasser.redhwani@qe.qa
• هيئة مركز قطر للمال 

هاتف: ٤٤956888
ص.ب 22989

www.qfcra.com
m.mubarak@qfcra.com

• هيئة قطر لألسواق المالية

هاتف: ٤٤289999
ص.ب: 25552

www.qfma.org.qa
a.salem@qfma.org.qa

• جهاز قطر لالستثمار

هاتف: ٤٤995900
ص.ب: 2322٤
www.qia.com

info@qia.qa

التعليم
• كلية المجتمع في قطر

هاتف: ٤٤011500/ ٤٤011٤09
ص.ب: 73٤٤

www.ccq.edu.qa
fatma.almansouri@ccq.edu.qa

• جامعة حمد بن خليفة

ص.ب: 5825
info.hbku@qf.org.qa

hrhbku@qf.org.qa
• جامعة كالجاري - قطر

هاتف: ٤٤065200
ص.ب: 23133

www.ucalgary.edu.qa
ucqadmit@ucalgary.edu.qa

قطاعات أخرى 
 •  شركة عبدالله عبد الغني

وإخوانه ذ.م.م
هاتف: ٤٤629222

• المجلس األعلى للصحة
هاتف: ٤٤070000

ص.ب: ٤2
www.sch.gov.qa

ealnoaimi@sch.gov.qa
• المجلس األعلى للقضاء

هاتف: ٤٤591106
ص.ب: 9673

www.sjc.gov.qa
hr@sjc.gov.qa

البنية التحتية والصناعة
• شركة استاد إلدارة المشاريع

هاتف: ٤٤258000
ص.ب: 232٤2
www.astad.qa

Mohamed.almarzouqi@astad.qa
• الخليج العالمية للحفر

هاتف: ٤٤637052
ص.ب: 9072

www.gdi.com.qa
 zahra.almansoori@gdi.com.qa

• مشيرب العقارية

هاتف: ٤٤590٤59
ص.ب: 3٤0٤0

www.msheireb.com
info@msheireb.com

ص.ب: 1321
www.aabqatar.com

jobs@aabqatar.com

• الميرة للمواد االستهالكية
هاتف: ٤011917٤

ص.ب: 3371
www.almeera.com

recruitment@almeera.com.qa

• شركة حصاد الغذائية

هاتف: ٤٤079280
ص.ب: 25566

www.hassad.com

recruitment@hassad.com

 •  شركة حماية

للخدمات األمنية
هاتف: ٤٤٤٤٤177

ص.ب: 23709
www.hemaya.com.qa

mabdrabbo@hemaya.com.qa

إنشاء شبكة للتخطيط المهني
يعد نادي قطر المهني إحدى المبادرات التي أطلقها معرض قطر المهني لتعزيز ثقافة التخطيط المهني. 

وقد أّسس هذا النادي شبكة تجمع بين األفراد ذوي االهتمامات الواحدة، ال سّيما الشباب، الحريصين على 
المشاركة في األنشطة المتعلقة بالحياة المهنية.

توضح إيفروسيني بارامبوتا، أخصائي أول األنشطة واألعمال التطوعية بمعرض قطر المهني هذا األمر 
قائلًة: »على الرغم من أن معرض قطر المهني يستهدف من تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاًما، يفتح ناديه 

الباب أمام جميع األعمار والجنسّيات. وتستمر مدة عضوية الفرد بالنادي لثالث سنوات ويمنح أعضاؤه 
األولوية للتسجيل في برامج معرض قطر المهني التي تتيح للمشاركين فيها االستفادة الكاملة من الفرص 

المتوّفرة. كما يتسّنى للمواطنين القطريين من خالل نادي قطر المهني أن ينضموا لبرنامجنا التطوعي الذي 
يقدم تجربة حيوية وتدريًبا معتمًدا لما يقرب من 350 شاًبا يمّكنهم من تنظيم معرض قطر المهني 

والمشاركة فيه بصفة سنوية. كما يتسنى للمواطنين القطريين المنافسة في المسابقات التي ينّظمها 
النادي في التصوير والكتابة، إلى جانب مسابقة "استثمر" المخصصة لرّواد األعمال الشباب«. 

أوضحت بارامبوتا مدى االستفادة التي يحصل عليها الشباب من خالل أنشطة معرض قطر المهني 
لالستثمار في مستقبلهم، قائلًة: »تعّد سلسلة محاضرات معرض قطر المهني نموذًجا واحًدا لألنشطة 

التي تساعد الطالب في التخطيط لمستقبلهم، إذ تدور حول موضوعات ترمي إلى االرتقاء بوعيهم 
المهني، وتمنح الفرصة للجميع، ال سّيما الشباب القطري وذويهم ومعلميهم، لحضور محاضرات يلقيها 

متخصصون في التخطيط المهني، وتمّكنهم أيًضا من بناء عالقات مستمرة.«
 يمكنك االنضمام إلى النادي المهني من خالل تعبئة استمارة العضوية المتاحة عبر الرابط اإللكتروني:

www.qatarcareerfair.com.qa

دراسة حالة
• االسم: خالد محمد الشيخ 

• العمر: 25
•  المنصب الوظيفي الحالي: أخصائي 
تنسيق أجور، اللجنة األولمبية القطرية 
•  مدة العمل في المنصب الوظيفي 

الحالي: 18 شهًرا
• المهام الرئيسية: ينطوي عملي على 

مهام متعددة. فعلى سبيل المثال، 
اضطلع بتسجيل بيانات حسابات البنوك 

للموظفين الجدد في قاعدة البيانات 
الخاصة بنا حتى يتسّنى لهم استالم رواتبهم. وبالمثل، عندما يترك أحد 

الموظفين العمل معنا، أتولى مسؤولية حساب مكافأة نهاية الخدمة 
الخاصة به، ومتابعة استالمه لمستحقاته، وبعدها أزيل جميع بياناته 

من قاعدة البيانات. فالرواتب تعّد مطلًبا أساسًيا لدى جميع الموظفين 
ال يستطيعون االستغناء عنه؛ لذا أؤدي دوًرا بالغ األهمية في تيسير 

هذه العملية.
وخالل معرض قطر المهني األخير، كنت ممِثاًل للجنة األولمبية القطرية في 

جناحها الخاص بالمعرض لإلجابة على أسئلة الزّوار وتوضيح المهام التي 
تنطوي عليها األدوار الوظيفية المختلفة للجنة األولمبية القطرية.

• ما الذي جذبك مبدئًيا لهذه الوظيفة؟
أثناء دراستي إلدارة األعمال والتسويق في جامعة قطر، شاركت في 

برنامج للتدريب الصيفي في معرض قطر المهني، وقابلت حينها 
العديد من األصدقاء الذين رشحوا لي اللجنة األولمبية القطرية باعتبارها 

مكاًنا مثالًيا للعمل، فذهبت مدفوًعا بتشجيعهم للتقدم في البرنامج 

التدريبي الذي تنظمه اللجنة األولمبية. وخالل فترة التدريب، تنقلت 
للعمل بين أقسام مختلفة، ما ساعدني في التعرف على طبيعة عمل 

كل قسم، وهو األمر الذي استفدت منه في منصبي الحالي. وفور 
إتمامي لدراستي، تقدمت للعمل في اللجنة األولمبية، حيث كانت لدي 

حينها الخبرة المطلوبة للعمل.
• ما أفضل الجوانب التي تستمتع بها في عملك؟

حقيقًة، يروق لي مناخ العمل وعنصر المرونة التي تتمّيز بها طبيعة 
العمل في اللجنة األولمبية القطرية. فعلى سبيل المثال، أتمتع بخلفية 

في مجال التسويق، وأشعر بالرغبة في طرح أفكار جديدة قد يستفيد 
منها قسم التسويق لدينا، على الرغم من أن هذا األمر بعيد عن طبيعة 

عملي. وبفضل هذا المناخ اإليجابي السائد هنا، أعلم يقيًنا أن أفكاري 
سيرحب بها وتؤخذ بعين االعتبار.

• كيف ترى تطور مسيرتك المهنية؟ وما طموحاتك طويلة المدى؟
خالل فترة دراستي الجامعية، حصلت على دورتين تدريبيتين في أصول 

المحاسبة؛ لذا أود أن أطور مهاراتي المهنية في هذا المجال. وفي 
الواقع، رسمت لي اللجنة األولمبية القطرية معالم تطوير مسيرتي 

المهنية، ومنها فرص الحصول على دورات تدريبية خارجية في المستقبل.
•  ما أهم النصائح التي تود أن تسديها لمن هم في بداية مسيرتهم 

المهنية؟
أن يبحثوا عن الوظائف والمسارات المهنية والشركات، ويسألوا عن مدى 

مالءمة طبيعة األدوار الوظيفية في الشركات المختلفة، فبعض الناس 
يظل طوال حياته يؤدي عماًل ال يسهم في تطوير مهاراته أو إمكانياته؛ 

لذا عليهم البحث عن الوظائف التي تثري خبراتهم وتدفع مسيرتهم 
المهنية قدًما.
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• ال�سم: حممد املري

•  املن�سب احلايل: ط�لب يف ج�معة 

قطر، تخ�ض�ض ال�ضوؤون الدولية.

• العمر: 19 ع�ًم�.

عند اختي�ر م�ض�رك املهني، يح�ُضن بك 

اأن تتخذ قرارك بنف�ضك. ك�نت اأ�ضرتي 

ترغب يف اأن اأجته لدرا�ضة الهند�ضة، 

ولكن مل يكن لدي ميول جت�ه هذا 

املج�ل. لذا، طرحت هذا الأمر للمن�ق�ضة 

البّن�ءة مع والدي ودر�ضت معه اخلي�رات املهنية املت�حة اأم�مي، وانتهى قراري 

اإىل درا�ضة ال�ضوؤون الدولية، وقد دفعني هذا الختي�ر حقيقة اإىل بذل اأق�ضى م� 

لدّي حتى اأ�ضتطيع التفوق فيه، ولكي اأثبت لأ�ضرتي �ضحة اختي�ري.

در�ضت يف مدر�ضة عمر بن اخلط�ب، وخالل فرتة درا�ضتي فيه�، ك�ن م�ضت�ض�ري 

الأك�دميي، الأ�ضت�ذ اأحمد البالم، الذي اأدين له بب�لغ ال�ضكر والعرف�ن، ي�ضجعني 

على التخطيط مل�ضتقبلي. فقد وّجه الدعوة خلرباء من اململكة املتحدة والولي�ت 

املتحدة الأمريكية ليتحدثوا معن� عن العديد من الفر�ض املختلفة، و�ض�ركن� يف 

العديد من ور�ض العمل يف موؤ�ض�ضة قطر التي تعّرفن� من خالله� على طبيعة 

ج�مع�ته�، ف�ضاًل عن زي�رتن� جل�معة قطر. كم� اأطلعن� الأ�ضت�ذ البالم على 

اخلطوات الالزمة للتقدم للج�مع�ت الدولية اإن رغبن� يف ذلك. ولكنني اآثرت 

البق�ء يف دولة قطر والدرا�ضة فيه�، اإذ اأوؤمن ب�أن اأف�ضل طريقة للتعّرف على �ضيء 

م� اأن تكون مالم�ًض� له عن قرب ل اأن تبتعد عنه. فم� يت�ح يل هن� من عالق�ت 

وفر�ض للتع�ون مل يكن يل اأن اأحظى به� مطلًق� يف اخل�رج.

ويف هذه املرحلة من حي�تي املهنية، اأحر�ض على النظر يف ك�فة اخلي�رات 

املت�حة اأم�مي، ف�ل�ضوؤون الدولية ل تنح�ضر فقط يف ال�ضي��ضة. ف�أن� الآن يف 

ال�ضنة الث�نية، و�ض�أ�ضتمر يف ت�ضويق مه�راتي على نحو جّيد حتى اأنهي درا�ضتي 

واأم�مي خي�ران اأو ثالثة. يوجد العديد من الو�ض�ئل التي ت�ضتطيع من خالله� 

بن�ء ملفك ال�ضخ�ضي و�ضقل مه�راتك دون اأن يكون لديك خربة طويلة ح�فلة 

ب�لإجن�زات. لقد تطوعت للمرة الأوىل يف معر�ض قطر املهني يف الع�م 2012، 

ويف الن�ضخة الت�لية يف الع�م 2013 ُطلب مني اأن اأعمل من�ضًق� مع فريق 

الإ�ضراف الإداري. والآن يف ن�ضخة ع�م 2014، اأ�ضبحت رئي�ض فريق الإ�ضراف 

الإداري، وهو دور ينطوي على حتد ب�لغ، نظًرا لأنني م�ضوؤول عن الإ�ضراف على 

فريق يت�ألف من 60 متطوًع�. اأرى يف التطوع جتربة مليئة ب�لتحدي�ت، يت�ضنى 

يل خالله� تطوير مه�راتي القي�دية حلّث فريقي على اإحراز التفوق.

• االسم: عائشة الخليفي
• المنصب الحالي: صحفية إعالمية 

• العمر: 26 عاًما
بصفتي صحفية، ينطوي دوري الوظيفي على العديد من المهام، 

منها النشر وكتابة األخبار الصحفية، تحديًدا لصحيفة الشرق.
لقد كان لكل من أساتذتي وزمالئي في الجامعة دوًرا رئيسًيا في 

مساعدتي في اتخاذ قراري بدخول عالم الصحافة. لقد تقدمت 
بالفعل للحصول على وظيفة خالل معرض قطر المهني، وأعددت 

نفسي للمقابلة الشخصية من خالل اإللمام بآخر األخبار المحلية 
واألجنبية. وقد منحني هذا األمر الثقة للتعبير عن نفسي بوضوح 

خالل المقابلة، فقد سبق لي التطوع من قبل في فعاليات كاليوم 
الوطني لدولة قطر ومعرض قطر المهني ساعدت خاللها الطاقم 

الصحفي من خالل الرد على استفساراتهم.
وال شك أن تطوعي في معرض قطر المهني على وجه التحديد 

قد أضاف إلى رصيدي المهني، حيث تعّلمت خالله أساليب 
التواصل بشكل فعال. 

أعتقد اعتقاًدا جازًما بأن ريادة األعمال هي أكثر الجوانب حيوية في 
تطوير المسار المهني، ولذا أحرص على بذل كل ما في وسعي 

حتى يتسنى لي توسيع معارفي وإثراء خبرتي في العديد من 
المجاالت الصحفية. فالحياة بحر واسع من التجارب والتعّلم. 

كـن مـتـمـّيـًزا
هل ثمة نموذج أفضل من أقرانك الشباب لتهتدي بهم عند اتخاذ الخطوات األولى في 

حياتك المهنية؟ اكتشف معنا كيف يبني هؤالء الشباب مهاراتهم.

بمن تستعين..؟
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تأسست شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) في عام 
بين صناعات  1974 في جنوب قطر كمشروع مشترك 
وبدأت  فرنسا،  للبتروكيماويات  توتال  وشركة  قطر 
قابكو  إنتاجها على نطاق تجاري في عام 1981 لتكون 
ا�وسط،  الشرق  في  البتروكيماويات  صناعة  رواد  أحد 
وتتمثل منتجات قابكو الرئيسية في ا�ثيلين والبولي 

إثيلين منخفض الكثافة والكبريت.

أنواع  أكثر  الكثافة  منخفض  إثيلين  البولي  ويعد 
في  ابتكارا  وأكثرها  االستخدام  حيث  من  البالستيك 
من  الكثير  في  يستخدم  حيث  ا�بداعية  حلوله 
الزراعية  وا�فالم  ا�غذية  تغليف  مثل  التطبيقات 
والتغليف  والكابالت  وا�سالك  ا�طفال  وألعاب 
في  تستخدم  التي  ا�خرى  المنتجات  من  والعديد 
والمصداقية  الجودة  وبفضل  العالم،  أنحاء  جميع 
عاليتي المستوى فإن البولي إثيلين الذي تنتجه قطر 
يصدر إلى جميع أنحاء العالم ليثري حياة الماليين من 

البشر.
جعل  في  الكثافة  منخفض  إثيلين  البولي  ويسهم 

حياتنا اليومية أكثر عملية وأمانا وخفة. 

في  عاما  أربعين  خالل  قابكو  ساهمت  وقد 
تنمية الطاقات البشرية القطرية، مانحة إياها 
قيادة  من  تمكنها  التي  والخبرات  المهارات 

المستقبل.

وصممت قابكو معاييرا إبداعية ذات فاعلية عالية تقود 
اسم  تحمل  التي  التوطين  في  استراتيجيتها  بها 
العامل  تعتبر  والتي  التقطير"  في  قابكو  "استراتيجية 
المعدة  المواطنة  العاملة  الطاقات  توفير  الرئيسي في 
االستراتيجية  هذه  فتهدف  ومستدام،  متطور  بشكل 
الوجهة  تكون  أن  في  قابكو  مستقبل  تحقيق  إلى 
من  بكل  اهتمامها  عنها  يعرف  التي  للعمل  المختارة 
موظفيها وعمالئها، كما تدعم هذه االستراتيجية رؤية 
قطر الوطنية 2030 التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو 
والتي  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  بن حمد  تميم  الشيخ 
عنها  وينتج  للدولة  ا�جل  طويلة  المخرجات  تحدد 
استراتيجيات فرعية كأطر عمل في كل هيئة ومؤسسة 

وخطط يتم تنفيذها والعمل على تطويرها.

وفي عام 2013 أعلنت قابكو بشكل رسمي توقيع اتفاقية 
السجيل  لمجمع  ا�ولية  الهندسية  التصاميم 
للبتروكيماويات الذي يعتبر من المعالم البارزة في مسيرة 
قطر  فيه  تمتلك  للبتروكيماويات،  ضخم  مجمع  تطوير 
للبترول 80٪ وتمتلك قابكو 20٪ ، ومن المخطط أن يستكمل 
في عام 2018، وسيوفر هذا  المجمع العمالق أكثر من 1,500 
المواهب  من  يمتلك  الذي  القطري  للشباب  عمل  فرصة 
والرغبة في المشاركة في بناء مستقبل مستدام من أجل 

أمتنا.

−مراجعة الخطط الموضوعة للعمل يوميا.
−مراجعة وإبداء النصح حول إعداد تفاصيل العمل المطلوب   

   ل�خصائيين في المصنع.
−حل المشكالت التي تطرأ مع ا�قسام ا�خرى مثل 

  قسم الصحة والسالمة والبيئة على سبيل المثال والتفتيش  
   على سير العمليات.

−تقديم التقارير الفورية ل�دارة بالحالة الحالية لجميع ما
   سبق.

−مراجعة ومناقشة ا�عمال والمشكالت والتخطيط �عمال
   اليوم التالي مع كامل أعضاء فريق العمل.
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قابكو،  مع  المستقبل  يبدو  كيف  حول  أفضل  لوصف 
لدينا  طلبنا من سبعة موظفين قطريين متخصصين 

تبادل خبراتهم وتعليقاتهم حول قابكو.

العمر:  31 عاما 

ماهي الوظيفة الحالية؟
"أخصائي  وظيفة  في  قابكو  في  الصيانة  إدارة  في  أعمل 
الميكانيكا الثابتة" وأنا مسؤول عن إدارة أنشطة الصيانة في 

المعدات الميكانيكية الثابتة في مصانع قابكو.

ما هي المهام اليومية التي تقوم بها؟

ما الذي اجتذبك في البداية لهذه الوظيفة؟ 

منذ نعومة أظافري وأنا مولع با¸الت وكيف تعمل من أجل 
جعل حياتنا أيسر، ومنذ ذلك الحين أردت أن أكون مهندسا 
وخبراتي  ومؤهالتي  اهتماماتي  ساعدتني  وقد  ميكانيكيا، 

في تحقيق النجاح في تنفيذ مهامي الوظيفية.

هذه  على  الحصول  في  النجاح  في  خبراتك  ساعدتك  كيف 
الوظيفة؟ 

التحقت بالعمل في قابكو في عام 2003 تحت برنامج ا¼عداد 
عن  قوي  أساس  بناء  من  مكنني  الذي   (TPP) التقني 
الميكانيكا، وفي خطوة أولى تلت ذلك في مسيرة تطوري 
الهندسة  في  دبلوم  على  للحصول  الشركة  رشحتني 
كانت  وقد  المناسب،  بالمؤهل  خبراتي  لدعم  الميكانيكية 
حافزا  تقدم  من  فيها  حققت  وما  ا�كاديمية  دراستي 
بكالوريوس في هذا  للحصول على  ترشيحي  للشركة في 

التخصص.

ما هو أكثر ما يعجبك في وظيفتك الحالية؟
لآلخر  فرد  كل  ودعم  الصيانة  في  ألمسها  التي  الفريق  روح 
من  دائم  بشكل  آخر  إلى  وقت  من  أتلقاه  الذي  والنصح 

مشرفي.

هو  ما  المهنية؟  مسيرتك  تطوير  في  إليه  تتطلع  الذي  ما 
طموحك المستقبلي؟

أشعر بالرضا فيما يخص البرنامج التطويري الذي رسمته لي 
قابكو خالل مسيرتي المهنية، وحقيقة ا�مر أن قطر تحتاج 
في  وخبرات  مؤهالت  يحملون  ممن  بشدة  أبنائها  إلى 
وبلدي  شركتي  أخدم  أن  وطموحي  الفنية،  التخصصات 

وأعمل على القيام بمسؤوليات أكبر من أجل تحقيق ذلك.

للشباب  إسدائها  ويمكنك  تلقيتها  نصيحة  أهم  هي  ما 
أولى خطواتهم عبر مسيرتهم  الذين يخطون  ا�صغر سنا 

في التطور الوظيفي؟
هو  مما  أكثر  وابذل  بدقة  تنفيذها  وتعلم  مهامك  رتب 
متوقع منك وإياك من "هذا ليس من ضمن عملي"، وبذل كل 
االهتمام والعناية سوف يثمر بالتأكيد إشراقا في مستقبلك 

يأخذ بك إلى آفاق أعلى.

على  للحصول  الشركة  رشحتني  تطوري  مسيرة  في 
خبراتي  لدعم  الميكانيكية  الهندسة  في  دبلوم 
بالمؤهل المناسب، وقد كانت دراستي ا�كاديمية وما 
ترشيحي  في  للشركة   Òحافز تقدم  من  فيها  حققت 

للحصول على بكالوريوس في هذا التخصص.
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ما الذي اجتذبك في البداية لهذه الوظيفة ؟

كيف ساعدتك خبراتك في النجاح في الحصول على هذه 
الوظيفة؟

ما الذي تتطلع إليه في تطوير مسيرتك المهنية؟

بكل الدعم الذي تقدمه قابكو فأنا متأكد من أنني 
سوف أتمكن من المساهمة في ثقافة السالمة في 

قابكو با�ضافة إلى تطوير مسيرتي المهنية.

لكل  هدفا  يكون  أن  يجب  أوال"  "ا¡مان  مبدأ  أن  دوما  آمنت 
أو  ا�صابة  لذا فإن  بالجد  العمل تتسم  بيئة  واحد منا، و¡ن 
الموت من الممكن أن يغيران حياة الفرد وعائلته وأصدقائه 
ومجتمعه وزمالئه في العمل كليا، وال يمكن قياس ما قد 
يخسره ا�نسان أو ما قد يعانيه، لذا فإن كل فرد يخرج من 
بيته متجها إلى عمله صباح كل يوم يجب أن يكون متوقعا 

عودته إلى بيته في المساء وهو بصحة جيدة.

الثانوية فقد قررت أن  المرحلة  أتممت دراستي في  بعد أن 
أحقق حلمي بأن أصبح موظفا في مجال الصحة والسالمة، 
أنها ستكون  التي علمت  إلى وظيفة في قابكو  فتقدمت 
المكان المالئم لتحقيق هدفي، وقد تم قبولي وقد ذهلت 
من إيجابية ومصداقية من قام بإجراء المقابلة معي، فقد 
أخبرني بكل ما يتعلق بالوظيفة والشركة والفرص العديدة 
هي  قابكو  أن  فورا  فقررت  قابكو،  في  والترقي  للتطور 

الشركة التي كنت أبحث عنها.
في  موظف  مساعد  وظيفة  في  قابكو  في  عملي  بدأت 
السالمة في إدارة الصحة والسالمة في مطلع عام 2013، وقد 
تتعلق  يومية  تنفيذ مهام  التدريبية  كان جزءا من خطتي 
بالتأكد من سالمة ظروف العمل والممارسات في الشركة، 
اختبار  مهام  تنفيذ  من  التأكد  عن  أيضا  مسؤال  كنت  وقد 
سالمة المعدات داخل المصنع ومن أن إجراءات السالمة في 
ا�شراف  تولى  فقد  حظي  حسن  ومن  اتباعها،  يتم  قابكو 

على تدريبي خبراء في هذا الشأن.
وحاليا فقد وقع اختيار إدارة التطوير والتدريب علي ¡تلقى 
السالمة  هندسة  في  بكالوريوس  على  للحصول  الدعم 
والذي سوف يسمح لي باستكمال مسيرة التطور الوظيفي 

حسب معايير قابكو.

في  ملموسا  تقدما  قابكو  حققت 
ومن   ،2013 عام  خالل  التقطير  استراتيجية 
تعريفات  تقديم  في  شرعت  خاللها 
لمعايير قياس محددة وأهداف موضوعية 
تتماشى مع قطاع الطاقة والصناعة، والتي 
إنما  وحسب  التقطير  مخططات  تخدم  ال 

تعزز من معايير قياس ا�نجاز أيضا.

القياس ما يدعم ويوطد  ومن بين معايير 
أواصر الصلة مع القطاع التعليمي من أجل 
جميع  في  الطلبة  بدعم  الصناعة  ارتقاء 
هذا  بأن  بقوة  قابكو  وتؤمن  المستويات، 
التعليمي  القطاع  تجاه  االلتزام 
سوف  قطر  في  التعليمية  والمؤسسات 
من  الجديدة  ا¡جيال  على  ايجابا  ينعكس 
المعرفي  مستواها  من  ويرفع  الطلبة 

ووعيها.

قابكو  وقعت  ذلك  دعم  سبيل  وفي 
العديد من مذكرات التفاهم مع كل من: 

جامعة قطر 
تكساس أي أند أم قطر 

كلية المجتمع في قطر 
مجمع عمر بن الخطاب التعليمي

كلية شمال ا¡طلنطي
مدرسة قطر التقنية المستقلة

العديد  تنفيذ  المبادرات  هذه  أتاحت  وقد 
في  تصب  التي  والبرامج  الفعاليات  من 

مصلحة الطالب.

ومن أجل المشاركة في تنفيذ االحتياجات 
 2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  تتماشى  التي 
للطالب  دراسية  منحا  قابكو  تقدم 
استكمال  عن  الباحثين  القطريين 
مشوارهم التعليمي، والتي تتيحها قابكو 
في عدة جامعات محلية مثل جامعة قطر 
أو تكساس أي أند أم أو في منح دراسية في 
المتحدة  المملكة  جامعات  في  الخارج 
وظفت  وقد  ا¡مريكية،  المتحدة  والواليات 
قابكو 35 خريجا من طلبة المنح الدراسية 
التخصصات  خريجي  من   2013 عام  خالل 

العلمية وا¡دبية.

العمر: 19 عاما


