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٢٠١٦النشـرة الدوريــة أكتـوبـــــــر 



الدوريــة النشـرة 

أشــهر  خــال  المهنــي  قطــر  معــرض  مركــز  يتمــم 
معــدودة ١٠ ســنوات علــى تأسيســه، وهــي ســنوات تكللت 
بنجــاح رســالته الراميــة إلــى نشــر الوعــي المهنــي، وترســيخ 
مهــارات  وتطويــر  المجتمــع،  فــي  المهنيــة  الثقافــة 
وقــدرات الشــباب القطــرى، وذلــك بفضــل العمــل الجــاد 
والــدؤوب الــذي بذلــه فريــق معــرض قطــر المهنــي مــن 
ــخ  ــا الراس ــن التزامن ــًلا ع ــالة، فض ــك الرس ــق تل ــل تحقي أج
بالمضــي قدًمــا فــي تحقيــق رســالة مؤسســة قطــر 
للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع الهادفــة إلــى إطــاق 
قــدرات اإلنســان وتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي االقتصــاد 
القطــري، مــن خــال تحولــه إلــى اقتصــاد قائــم علــى 
المعرفــة. وقــد تتــّوج التزامنــا بالوصــول ألكبــر شــريحة 
التطبيــق  بتدشــين  القطــري،  الشــباب  مــن  ممكنــة 
ــة،  ــف الذكي ــر” للهوات ــة “كاريي ــاص بمجل ــي الخ اإللكترون
المجــات  إلحــدى  تفاعلــي  مجانــي  تطبيــق  أول  وهــو 

الصادرة عن مركز ضمن أسرة مؤسسة قطر.

كمــا انعكــس نجــاح المركــز فــي اســتضافته للعديــد من 
البرامــج واألنشــطة والفعاليــات الراميــة إلــى نشــر الوعــي 
المهنــي فــي المجتمــع القطــري، حيــث يواصــل المركــز 
ــا  ــرية كم ــة البش ــات التنمي ــق متطلب ــو تحقي ــوده نح جه
تنــص عليهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠3٠ واســتراتيجيات 
التعليــم والتدريــب، وتجلــى ذلــك عبــر مجموعــة مــن 
اســتهدفت  التــي  التفاعليــة  العمــل  وورش  األنشــطة 
الشــباب القطــري بغــرض إرشــادهم وتوجيههــم حــول 
المهنيــة  مســاراتهم  تحديــد  قــرارات  اتخــاذ  كيفيــة 
المائمــة لقدراتهــم وميولهــم، باإلضافــة إلــى برامــج 

متخصصة للمرشدين والموجهين المهنيين.

وأخيــًرا، ال يســعني إال أن أعــرب عــن تقديــري وشــكري لكل 
مــن ســاهم فــي تحقيــق رؤيــة مركــز معــرض قطــر 
ــع  ــة، ونتطل ــنوات الماضي ــر س ــدار العش ــى م ــي عل المهن
ــر  ــتقبل مزده ــق مس ــاء لتحقي ــذل والعط ــن الب ــد م لمزي

ألبناء قطر.
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 عبد اهلل أحمد المنصوري
المدير التنفيذي لمركز معرض قطر المهني
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طلبة المرحلة اإلعدادية يتعرفون على الحياة 
الجامعية في “المخيم المهني الشتوي”

نظــم مركــز معــرض قطــر المهنــي النســخة الثانيــة مــن 
المخيــم المهنــي الشــتوي ٢٠١٦، والــذي جمــع كوكبــة مــن 
طلبــة المرحلــة اإلعداديــة لتعريفهــم علــى كيفيــة اتخــاذ 

القرارات المهنية بالشكل السليم.

ويعتبــر المخيــم حلقــة مهمــة فــي سلســلة مــن البرامــج 
والمبــادرات المتكاملــة التــي ينظمهــا مركــز معــرض قطر 
المهنــي علــى مــدار العــام، والتــي تهــدف إلــى إعــداد 
مصممــة  مهنيــة  عمــل  ورش  فــي  والطالبــات  الطلبــة 
لمســاعدتهم علــى اكتشــاف مهاراتهــم ومواهبهــم 

الكامنة بطريقة سهلة وممتعة.

وقــد حظــي المشــاركون فــي المخيــم المهنــي الشــتوي 
٢٠١٦ بفرصــة الختبــار الحيــاة الجامعيــة عبــر جــوالت ميدانية 

إنجازات ٢٠١٦

ــة  ــر، وجامع ــي قط ــد إم ف ــاس إي أن ــي تكس ــي جامعت ف
علــى  التعــرف  بغــرض  وذلــك  قطــر،  فــي  نورثويســترن 
تمكــن  كمــا  القبــول.  وشــروط  األكاديميــة  برامجهمــا 
الطــاب مــن التعــرف علــى العمل فــي مجال الطــب خال 
زيــارة مستشــفى الرميلــة التابعة لمؤسســة حمــد الطبية، 
كمــا اختبــروا تجربــة الطيــران فــي محطــة المحــاكاة فــي 
كليــة قطــر لعلــوم الطيــران، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى 

العمل اإلعامي في استديوهات قناة الريان الفضائية.
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“اليوم المهني للمدارس” يقدم فرصًا جديدة 
للشباب

فــي ســياق جهــوده الراميــة إلــى دعــم أهداف مؤسســة 
قطــر االســتراتيجية إلطــاق قــدرات اإلنســان، نظــم مركز 
المهنــي  “اليــوم  فعاليــة  المهنــي  قطــر  معــرض 
للمــدارس” الســنوية فــي شــهر فبرايــر، والتــي تهــدف إلــى 
ــة  ــة المفتوح ــاالت المهني ــل المج ــة بأفض ــف الطلب تعري
ــم  ــع قدراته ــى م ــا يتماش ــة بم ــة الدول ــم لخدم أمامه

واهتماماتهم.

وقــد أقيمــت الفعاليــة، التــي اســتمرت علــى مــدار يومين، 
ــث  ــة، حي ــن خليف ــد ب ــة حم ــاب بجامع ــز الط ــي مرك ف
المرحلــة  مــن  وطالبــة  طالًبــا   34٠ مــن  أكثــر  اجتذبــت 
ــاء  ــف أنح ــن مختل ــتقلة م ــة مس ــن ٢4 مدرس ــة م الثانوي
قطــر، باإلضافــة إلــى عــدد مــن المشــرفين األكاديمييــن 

والمرشدين المهنيين التابعين لتلك المدارس.

جلســات  للمــدارس”  المهنــي  “اليــوم  تضمــن  وقــد 
مــن  نخبــة  قدمتهــا  والطالبــات،  للطلبــة  تعريفيــة 
ــة الرائــدة مــن مختلــف  الشــركات والمؤسســات القطري
ــح  ــج والمن ــى البرام ــاب عل ــرف الط ــث تع ــات، حي القطاع
التعليميــة والفــرص التدريبيــة المتاحــة أمامهــم فــي 
علــى  سيســاعدهم  مــا  وهــو  المؤسســات،  هــذه 
التــي  المهنيــة  للمســارات  أفضــل  بشــكل  التخطيــط 

يرغبونها.

كمــا شــاركت فــي البرنامج مؤسســات رائــدة فــي الدولة، 
مثــل كليــة المجتمــع فــي قطــر، وجامعــة حمــد بــن 
خليفــة، ومركــز الســدرة للطــب والبحــوث، ومؤسســة 
أســباير زون، وبنــك قطــر الوطنــي، وراس غــاز، والخطــوط 

الجوية القطرية، ومركز بداية.

مركز معرض قطر المهني ينظم “ورشة 
تدريب المرشدين المهنيين” الثانية

تدريــب  ورشــة  المهنــي  قطــر  معــرض  مركــز  نظــم 
التدريــب  مركــز  مــع  بالتعــاون  المهنييــن،  المرشــدين 
العالــي  والتعليــم  التعليــم  بــوزارة  التربــوي  والتطويــر 

والسفارة األمريكية في قطر. 

ُأقيمــت الورشــة علــى مــدار خمســة أيــام فــي النــادي 
االجتماعــي بالمدينــة التعليميــة، بمشــاركة حوالــي 4٠ 
المــدارس  مــن  الجنســين،  كا  مــن  مهنًيــا  مرشــًدا 

المستقلة والخاصة في دولة قطر. 

وقــد أتاحــت الورشــة التدريبيــة للمرشــدين المهنييــن 
فــرص تطويــر مهنــي شــامل، ووفــرت لهــم تدريًبــا يعمل 
علــى تزويدهــم بالمعــارف والمهــارات واالســتراتيجيات 
الطــاب  وإرشــاد  توجيــه  مــن  تمكنهــم  التــي 
فيمــا  الســليمة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  ومســاعدتهم 
وتناولــت  والمهنــي.   الدراســي  بمســتقبلهم  يتعلــق 
الورشــة موضوعــات عــدة علــى غــرار اإلرشــاد المهنــي، 
والبحــث عــن الجامعــات المناســبة، وكيفيــة قيــاس نجاح 
الجامعيــة،  الزيــارات  وتنظيــم  المهنييــن،  المرشــدين 
فضــًا عــن إجــراءات ومزايــا الدراســة فــي الجامعــات 

األمريكية.

المجتمع القطري يتعرف على أفضل 
الممارسات المعتمدة في مجال التوجيه 

المهني في “لقاء شركاء التوجيه المهني”

توافــدت نخبــة مــن المستشــارين المهنييــن، والباحثيــن، 
السياســات  وصنــاع  البشــرية،  التنميــة  واختصاصيــي 
قطــر  مركــز  إلــى  األمــور  وأوليــاء  القــرارات،  ومتخــذي 
ــل  ــن أج ــك م ــو، وذل ــهر ماي ــي ش ــرات ف ــي للمؤتم الوطن

المشاركة في “لقاء شركاء التوجيه المهني ٢٠١٦”.

ويهــدف الحــدث الســنوي، الــذي ينظمــه مركــز معــرض 
قطــر المهنــي بالتعــاون مــع وزارة التعليــم والتعليــم 
العالــي، إلــى تشــجيع االبتــكار والتبــادل الفعــال للمعرفة 
والبحــوث وأفضــل الممارســات المعتمــدة فــي مجــال 

التوجيه المهني.

وقــد انعقــد لقــاء هــذا العام تحــت عنــوان “رؤى مدعومة 
بالدليــل حــول التعــاون االســتراتيجي بيــن شــركاء التوجيه 
والتحديــات  الفــرص  علــى  الضــوء  مســلًطا  المهنــي”، 
المترتبــة علــى مخرجــات وتوصيــات ثاثــة مشــاريع بحثية 

اضطلع بها مركز معرض قطر المهني في عام ٢٠١5.

ــزام مؤسســة قطــر بدعــم التنميــة  ويعكــس اللقــاء الت
تزويــد  إلــى  ســعى  حيــث  قطــر،  فــي  المســتدامة 
المشــاركين بالوســائل الازمــة لتأميــن نجــاح الشــباب 
الشــخصي،  الصعيــد  علــى  القطــري  والمجتمــع 

واالجتماعي، والتعليمي، واالقتصادي.

إنجازات ٢٠١٦إنجازات ٢٠١٦

٠6٠٧
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مركز معرض قطر المهني يحتفل بتخرج 
الدفعة الثانية من “برنامج إعداد المستشارين 

المهنيين”

ــج  ــات برنام ــي فعالي ــر المهن ــرض قط ــز مع ــم مرك اختت
إعــداد المستشــارين المهنييــن، الــذي يقدمــه المركــز 
التعــاون  مجلــس  ودول  قطــر  دولــة  فــي  حصرًيــا 
الخليجــي، بالتعــاون مــع مؤسســة كــودر األمريكيــة، 
إحــدى الشــركات الرائــدة عالمًيــا فــي مجــال خدمــات 
ــارين  ــداد المستش ــج إع ــد برنام ــي. وُيّع ــط المهن التخطي
المهنييــن أول برنامــج تدريبــي متخصــص فــي إعــداد 
العربيــة  باللغتيــن  ُيقــّدم  المهنييــن  المستشــارين 

واإلنجليزية في دولة قطر.

شــارك فــي البرنامــج، الــذي أقيــم علــى مــدار 5 أيــام، خال 
الفتــرة مــن ٢٢- ٢٦ مايــو ٢٠١٦ فــي النــادي االجتماعــي 

ــم  ــن بينه ــخًصا م ــن ٢5 ش ــر م ــة، أكث ــة التعليمي بالمدين
مستشــارين مهنييــن، ومرشــدين أكاديمييــن، وموظفــي 
ــن  ــم م ــن، وغيره ــور، ومعلمي ــاء أم ــرية، وأولي ــوارد بش م

المهتمين بالتطوير المهني.

المستشــارين  البرنامــج فــي إكســاب  وتكمــن أهميــة 
المهنييــن المعرفــة واالســتراتيجيات التــي يحتاجونهــا 
التخطيــط  مراحــل  فــي  وإرشــادهم  الطلبــة  لتوجيــه 
ــًزا  ــز تركي ــث رك ــال، حي ــكل فع ــي بش ــي والجامع المهن
مهــارات  هــي  حيويــة  كفــاءات  تســع  علــى  أساســًيا 
تقديــم المســاعدة، ونظريــة التطويــر واالختيــار المهنــي، 
والتقييــم والتخطيــط المهنــي، ودور المعلومــات فــي 

التخطيــط المهنــي، واإلرشــادات األخاقيــة، والعمــل فــي 
مجموعــات، وكيفيــة االســتعانة بالتكنولوجيــا الحديثــة 
واســتخدامها بمــا ينفــع التطويــر المهنــي، ومهــارات 

البحث عن فرص العمل، وتصميم البرامج وتطبيقها.

قطــر  معــرض  مركــز  رســالة  البرنامــج  هــذا  ويخــدم 
المهنــي الراميــة إلــى تمكيــن الشــباب القطــري لانطــاق 
تقديــم  عبــر  الطموحــة،  المهنيــة  مســيراتهم  فــي 

خدمات إرشاد وتوجيه مهني رفيعة المستوى.

مجلة “كاريير” تصدر تطبيقها التفاعلي األول

بعــد ســتة أعــوام مــن تدشــين عددهــا األول، نجحــت 
ــة،  ــة واالنجليزي ــن العربي ــادرة باللغتي ــر” الص ــة “كاريي مجل
والتــي تحمــل هــذا العــام عنــوان “دليلــك المهنــي”، فــي 
ــي  ــا التفاعل ــدار تطبيقه ــر إص ــي عب ــم الرقم ــوج العال ول
للهواتــف الذكيــة. ويعــد التطبيــق األول من نوعــه إلحدى 
ــس  ــا يعك ــر، مم ــة قط ــن مؤسس ــادرة ع ــات الص المج
التــزام مركــز معــرض قطــر المهنــي بترســيخ ثقافــة 

مهنية صحيحة في أوساط الشباب القطري. 

ومــن المتوقــع أن يســهم التطبيــق المتوفــر عبــر “متجــر 
آبــل” و”جوجــل بــاي” فــي مســاعدة جيــل  تطبيقــات 
الشــباب علــى اختيــار المســار المهنــي الــذي يتوافــق مــع 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  ومســاعدته  وتطلعاتــه،  قدراتــه 

التعليمية والمهنية المناسبة للوصول لذلك.

ويقــوم مركــز معــرض قطــر المهنــي بتوزيــع مــا يقــرب 
مــن ١٠ آالف نســخة ســنوًيا مــن مجلــة “كارييــر” علــى 
فــي  التعليميــة  والمؤسســات  والجامعــات  المــدارس 
مختلــف أنحــاء قطــر، وذلــك بهــدف توفيــر أساســيات 
التوجيــه المهنــي والمعرفــة للشــباب القطــري وترســيخ 

الثقافة المهنية في المجتمع القطري.

ويزخــر كل قســم من أقســام المجلــة العشــرة الموزعة 
المهنيــة  والنصائــح  بالمعلومــات  صفحــة   ٦4 علــى 
المتنوعــة التــي يقدمهــا نخبة مــن الخبــراء المتخصصين، 
والتــي تفيــد الباحثيــن عــن المســار المهنــي األمثــل، مــن 
العــدد  يضــم  كمــا  والتوجهــات.  األعمــار  مختلــف 
ــة  ــل لكتاب ــلوب األمث ــول األس ــح ح ــن النصائ ــة م مجموع
الســيرة الذاتيــة والخطــاب التعريفــي ونصائــح خاصــة 
للفــرد  تضمــن  والتــي  االجتماعــي،  التواصــل  بوســائل 

تقديم نفسه بأفضل طريقة ممكنة.

٠٨٠٩
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مركز معرض قطر المهني يستضيف 
“سلسلة ورش عمل التطوير المهني” لتطوير 

مهارات اإلدارة المهنية

قــدم مركــز معــرض قطــر المهنــي سلســة من ١3 ورشــة 
عمــل متخصصــة لتســهيل عمليــة اكتســاب مهــارات 
اإلدارة المهنيــة، وذلــك كجــزء مــن جهــوده الراميــة إلــى 
تزويــد الشــباب وغيرهــم مــن المشــاركين بالمهــارات 

األساسية إلدارة مستقبلهم المهني.

وقــد صممــت سلســلة ورش عمــل التطويــر المهنــي 
مهــارات  اكتســاب  عمليــة  لتســهيل  خصيًصــا 
المهنــي  التطويــر  ومهــارات  المهنــي،  االستكشــاف 
ومهــارات  المعلومــات،  تكنولوجيــا  علــى  القائمــة 
التخطيــط المهنــي فــي مراحــل معينــة مثــل تغييــر 

المهنــة والعــودة للنظــام التعليمــي واالنقطــاع عــن 
العمل والتدرج الوظيفي.

ــر إلــى ديســمبر ٢٠١٦،  واســتمرت السلســلة مــن شــهر يناي
حيــث تــم تقديــم ورش العمــل التاليــة: “اكتشــف مهنــة 
أحامــك”، و”مهــارات بنــاء صــورة ذاتيــة إيجابيــة”، و”تقييــم 
عــروض العمــل والتفــاوض بشــأنها”، و”مهــارات كتابــة 
الســيرة الذاتيــة وخطــاب التعريــف”، و”أســاليب اجتيــاز 

المقابلة الشخصية”، وغيرها.

األوراق البحثية لمعرض قطر المهني

ورقة عمل خاصة بدولة قطر حول دور اإلرشاد   .1
والتوجيه المهني في إعداد وتطوير القوى 

العاملة الوطنية التي تم تقديمها في 

تــم تقديــم هــذه الورقــة فــي النســخة الســابعة 
المهنــي  للتطويــر  الدولــي  المركــز  نــدوة  مــن 
والسياســة العامــة فــي الواليــات المتحــدة، وتــدور 
وتأســيس  »بنــاء  بعنــوان  النــدوة  موضــوع  حــول 
المواهــب وتزويــد جيــل الشــباب باألمــل للمســتقبل«. 
وتتنــاول الورقــة أربعــة موضوعــات تتعلــق بالتوجيــه 
المهنــّي وتمثــل عامــًلا جوهرًيــا فــي تمكيــن الشــباب 
وهــي: التكنولوجيــا الناشــئة، والعائــد على االســتثمار 
جهــات  وإشــراك  المهنــي،  التوجيــه  مجــال  فــي 
حــددت  كمــا  المتكاملــة.  والسياســات  العمــل، 
ــات  ــن التحدي ــة م ــت مجموع ــة وتناول ــة البحثي الورق
الرئيســية الماثلــة أمــام إرســاء نظــام فعــال للتطويــر 

المهني في دولة قطر.

الطموحات المهنية والتوجيه المهني وتنقل   .2
الموظفين: نحو تحقيق »تقطير نوعي« 

وتهــدف هــذه الورقــة إلــى تقييــم الــرؤى النوعيــة 
للشــباب القطــري والجهــات المعنيــة فــي مختلــف 
خدمــات  حــول  والتوظيــف  التعليــم  قطاعــات 
التوجيــه المهنــي واحتياجــات ســوق العمــل فــي 
دولــة قطــر، والوقــوف علــى التحديــات والسياســات 
الهيكليــة  القضايــا  لمعالجــة  الازمــة  الرئيســية 
ــات  ــق الطموح ــة تحقي ــة بغي ــية والثقافي والمؤسس
االقتصــاد  احتياجــات  وتلبيــة  للقطرييــن،  المهنيــة 

القطري، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠.

إنجازات ٢٠١٦إنجازات ٢٠١٦
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اإلرشاد المهنّي: سد الفجوة بين مرحلة االنتقال   .3
من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر

ــر  ــدى قط ــطة منت ــى أنش ــة عل ــذه الورق ــدت ه اعتم
المهنــي الــذي نظمــه مركــز معــرض قطــر المهنــي 
ــد  ــة. وق ــات المعني ــن الجه ــد م ــع العدي ــاون م بالتع
لمجموعــات  جلســات   4 انعقــاد  المنتــدى  شــهد 
نقاشــية واجتمــاع لمراجعــة واعتمــاد نتائــج المنتــدى، 
حيــث تبــادل المشــاركون فيهمــا الــرؤى واألفــكار 
ووجهــات النظــر حــول التحديــات التــي يواجههــا 
المهنــّي فــي دولــة قطــر. ومــن  التوجيــه  مجــال 
واقــع هــذه المداخــات والخبــرات ومــا صاحبهــا مــن 
مناقشــات ألفضــل الممارســات المتبعــة فــي دولــة 
توصيــات  تقديــم  المشــاركون  اســتطاع  قطــر، 
السياســة  مســتوى  علــى  مهمــة  اســتراتيجية 
الهيكليــة والمؤسســية والثقافيــة المتعلقــة ببلــورة 
ــال  ــي وباالنتق ــه المهن ــاص بالتوجي ــّي خ ــام وطن نظ
مــن مرحلــة التعليــم إلــى ســوق العمــل فــي دولــة 

قطر.

قالوا عنا

برنامج إعداد المستشارين المهنيين
المستشــارين  إعــداد  برنامــج  فــي  اشــتركت  “لقــد 
المهنييــن لكــي أتعلــم كيفيــة ممارســة حياتــي المهنية 
ــي  ــة ف ــر العالمي ــق المعايي ــق تطبي ــن طري ــة ع باحترافي
ــا  ــّدم لن ــج ق ــذا البرنام ــي أن ه ــك ف ــال. وال ش ــذا المج ه
مثــل  والعمليــة  العلميــة  المعلومــات  مــن  العديــد 
ــي  ــط المهن ــال التخطي ــي مج ــات ف ــات والنظري التقييم
التــي ســتفيد العامليــن فــى هــذا المجــال لكــي يتمكنــوا 

من تقديم اإلرشاد المهني للشباب القطري”.

المخيم المهني الشتوي
أفضــل  مــن  المخيــم  هــذا  فــي  مشــاركتي  “كانــت 
األنشــطة التــي قمــت بهــا علــى اإلطــاق، ألنــه ســاعدني 
فيهــا  بالتخصــص  أرغــب  التــي  المهنــة  تحديــد  علــى 
مســتقبًا. فقــد شــجعني المخيــم على التفكيــر بتعمق 
فــي مهنتــي المســتقبلية، حيــث اختــرت دراســة الطــب. 
وأنصــح جميــع الشــباب بالمشــاركة فــي هــذا النــوع مــن 
األنشــطة فــي المســتقبل، ألنهــا فرصــة ال تعــوض، فيهــا 

الكثير من اإلفادة لمستقبلهم”.

ورشة تدريب المرشدين المهنيين
قطــر  معــرض  لمركــز  بالشــكر  أتوجــه  أن  أود  “بدايــة 
ــد  ــى الجه ــر عل ــي قط ــة ف ــفارة األمريكي ــي والس المهن
ــز،  ــي المتمي ــج التدريب ــذا البرنام ــم ه ــي تنظي ــذول ف المب
ــا  ــن، لم ــدين األكاديميي ــاع المرش ــتهدف قط ــذي يس وال
لهــم مــن دور مهــم فــي توجيــه طابنــا نحــو االلتحــاق 
بالجامعــات المناســبة إلمكاناتهــم وقدراتهــم، وبمــا 
يتوافــق واحتياجــات ســوق العمــل بدولــة قطــر. إننــا فــي 
مركــز التدريــب والتطويــر التربــوي نثّمــن شــراكتنا المحلية 
فــي مجــال التدريــب مــع مركــز قطــر المهنــي والســفارة 
األمريكيــة فــي قطــر، ونتطلــع لتعزيــز ُأطــر التنســيق 

لارتقاء بعاقات التعاون البّناء بين المركز وشركائه”.

 السيد فيصل النعيمي 
رئيس قسم االستشارات المهنية 

قطر للبترول

 الطالب عبد الرحمن عماد
 مدرسة كامبريدج 

 السيدة منى محمد الكواري 
 مدير مركز التدريب والتطوير التربوي 

وزارة التعليم والتعليم العالي

قالوا عناإنجازات ٢٠١٦
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الدوريــة النشـرة 

باتــت وســائل التواصــل االجتماعــي مــن أهــم وســائل 
ــارت  ــة أش ــة حديث ــب دراس ــك حس ــوم، وذل ــف الي التوظي
ــل  ــائل التواص ــات لوس ــن المؤسس ــتخدام 84٪ م ــى اس إل

االجتماعي بغرض التوظيف، مقابل نسبة 5٦٪ عام ٢٠١١.

يمكنــك التعــرف علــى المزيــد حــول كيفيــة وأســباب 
اســتخدام المؤسســات لوســائل التواصــل االجتماعــي 

عبر الرابط التالي: 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/
hr-topics/talent-acquisition/pages/using-social-
media-find-passive-candidates.aspx.

هل 
تعلم؟

 ١2
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 ٣6.2٧2

مبادرة ومشروًعا

أعرب أكثر من 

من المشاركين في فعاليات المركز عن رضاهم بالفعاليات

شخًصا تم التفاعل معهم

تواصلوا معنا

 Qatar Career Fair

QACAREERFAIR

 QACareerFair

برنامج سفراء معرض قطر المهني -  • 
أكتوبر ٢٠١٦ 

برنامج إعداد المستشارين المهنيين -   • 
يناير ٢٠١7

المخيم المهني الشتوي ٢٠١7 -   • 
يناير ٢٠١7

للتعــرف علــى المزيــد حــول فعالياتنــا وبرامجنــا المقبلــة، 
www.qatarcareerfair.com.qa  :يرجى زيارة موقعنا

قريبًا

تواصلوا 
معنا

لاشتراك في النشرة الدورية لمركز معرض قطر المهني، تفضلوا بالتسجيل معنا عبر موقعنا على االنترنت: 

www.qatarcareerfair.com.qa

 للمزيد من المعلومات 
والمشاركة بآرائكم، تفضلوا بمراسلتنا عبر البريد 

 االلكتروني التالي
qcf@qf.org 

 أو االتصال بنا على الرقم
)+974( 44546819  

قريبًا / تواصلوا معناهل تعلم؟ / حصيلة ٢٠١٦/٢٠١5

١٤١٥

حصيلة 
2٠١6/2٠١٥

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/using-social-media-find-pa
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/using-social-media-find-pa
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/using-social-media-find-pa
https://www.facebook.com/QatarCareerFair/
https://twitter.com/QACareerFair
https://www.instagram.com/qacareerfair/
http://www.qatarcareerfair.com.qa

