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نبذة
عن مركز قطر للتطوير المهني

قطر للتطوير المهني هو أحد المراكز المنضوية تحت مركز 
مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 

ويسعى المركز ألن يكون منارة التوجيه المهني في دولة قطر، من 
أجل إعداد رأس المال البشري الوطني لالستجابة لمتطلبات رؤية قطر 

الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية البشرية، وذلك عبر غرس التوجيه 
المهني وترسيخه كجزء من الثقافة االجتماعية واالقتصادية للدولة.

ويعمل المركز على دعم بناء القدرات القطرية ومساعدة الشباب 
على التخطيط األمثل لمساراتهم المهنية بما يتوافق مع قدراتهم 

واحتياجات سوق العمل المستقبلية في الدولة. ويدعم المركز 
أيًضا أولياء األمور والمعنيين بالتوجيه والتطوير المهني، حيث يقوم 

بتزويدهم باألدوات والمعلومات التي تساعدهم على تقديم المشورة 
لطلبتهم وأبنائهم بشكل فعال.

وفي إطار السعي نحو إعداد رأسمال بشري ذي كفاءة عالية لالستجابة 
لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديًدا الركائز البشرية واالقتصادية 

واالجتماعية، تبّنى المركز منهًجا يستند إلى ثالثة محاور:

المواءمة بين أهداف مركز قطر للتطوير المهني ورؤية قطر الوطنية   .1
2030 واالستراتيجيات الوطنية الناتجة عنها، وخصوًصا استراتيجية 
قطاع التعليم والتدريب في قطر ، إضافة إلى استراتيجية قطاع 

تنمية المجتمع في مؤسسة قطر.

2.  تبني ثالثة من محاور التوجيه المهني، وهي:

التعليم والتدريب المهني.  )1

بناء الوعي المهني وزيادة االهتمام به.  )2

توفير المعرفة المهنية ونشرها وتطبيقها.  )3

3.  اعتماد المركز لتوجه قائم على أساس االستجابة إلى االحتياجات   
  والفجوات الموجودة في منظومة التوجيه المهني في دولة قطر .

ومن أجل اختيار المسار المهني األفضل، يقوم المركز بتعريف الطلبة 
على الركائز األربع ألنظمة التوجيه المهني، وهي: الخيارات المهنية التي 

يفّضلها الطلبة، والقدرات التي يتمتعون بها، ومتطلبات سوق العمل، 
والخبرات الالزمة.

ويتعاون مركز قطر للتطوير المهني عن كثب مع مجموعة من 
األشخاص المعنيين، مثل: اآلباء وأولياء األمور، والمرشدين المهنيين 

واألكاديميين، واالختصاصيين ذوي الصلة، والمستشارين المهنيين، إدراًكا 
منه بأنهم يمثلون جانًبا من األطراف المؤثرة التي تؤدي دوًرا جوهرًيا في 

مستقبل الشباب القطري.

كما يدرج المركز برامج وخدمات ضمن استراتيجياته الجديدة، تقوم 
على أنشطة أثبتت األبحاث فاعليتها. إذ قام بجمع وتحليل الكثير 

من المعلومات والخبرات التي اكتسبها على مدار السنوات السابقة، 
وعبر العديد من األنشطة والدراسات االستقصائية واالستطالعات، ما 

ساعد في وضع مبادرات وبرامج جديدة من شأنها أن تحقق االستفادة 

المرجوة للشباب وسوق العمل على حد سواء.

هذا ويشمل عمل المركز  استكشاف السياقات المحلية واإلقليمية 
والدولية، بغرض تبادل الخبرات، ومعرفة االحتياجات، والتعرف على 

الممارسات المهنية الحالية والمستقبلية. 

وبذلك كله، ينسجم دور مركز قطر للتطوير المهني مع رؤية 
مؤسسة قطر التي ترتكز على إطالق قدرات اإلنسان وتطويرها من 
خالل التركيز على توفير التعليم النوعي وتنوع أوجه االستثمار  في 

الرأسمال البشري. وضمن جهود مؤسسـة قطر في هذا السياق، 
يدعم مركز قطر للتطوير المهني هدف المؤسسة المتمثل في 

تمكين الشـباب ودعمهم منذ اليوم الدراسي األول وصوًلا إلى مرحلة 
الدراسات العليا المتقدمة وما بعدها. كما ُيساهم المركز في 

تحقيق أهداف مؤسسة قطر، المتمثلة في تحقيق الرخاء االجتماعي 
واالقتصادي، وذلك ببناء مجتمعات أكثر قوة من خالل التعلم النوعي 

المستمر.
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نبذة عن مركز قطر للتطوير 
المهني

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا 
وجمهورنا وشركاؤنا 

التوعية ونشر المعرفة 
المهنية

توجهنا االستراتيجي
 للعام  2019

 لقاء شركاء التوجيه
 المهني 2018

التواصل المجتمعي

حصيلة 2017 - 2018

30 المؤتمرات الدولية والمحلية

شركاء هذا العام
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تابعونا عبر مواقع التواصل االجتماعي:
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PANTONE
563 C

STANDARD COLORS

هذه اللحظة الفارقة بين عام في 
مضى وعام مقبل، حريُّ بنا أن 

نعيد تذكير أنفسنا بحقيقة أن التطوير 
المهني لم يكن يوًما ُملًحا كما هو في 

الوقت الحاضر، فلم يعد التطوير المهني 
في عصرنا الحديث أمًرا تأخذ به أمة ما 

أو تتركه، بل أصبح ركيزة أساسية في 
استراتيجيتها للبقاء فضًلا عن التقدم 

واالزدهار. 

وليس في ذلك شيء من المبالغة، فإذا 
غابت الكوادر المهنية المؤهلة في مجال 

ما، ستجد الدول نفسها عاجزة عن النهوض 
بواجباتها واستحقاقاتها أمام شعبها 

وأمام التاريخ. وال نقول ذلك لبيان أهمية الدور 
الذي يقوم به مركز قطر للتطوير المهني 

فحسب بل لتعريف الشباب بأهمية دوره 
وأهمية القرار الذي سيتخذه في لحظة ما 

لمتابعة مسيرته األكاديمية ومن بعدها 
المهنية.

وال يأل مركز قطر للتطوير المهني في 
تقديم اإلرشاد والتوجيه ألبنائنا ومن 

يساعدهم من خالل باقة من البرامج 
والمبادرات التي تتسق مع أفضل الممارسات 

العالمية بحلة محلية لغرس أسس ثقافة 
التطوير المهني في قطر. إن رسالة المركز 

في جوهرها هي حماية »األمن المهني« 
لدولة قطر، والذي يتمثل مضمونه الحقيقي 

في تأمين كوادر مؤهلة في جميع 
القطاعات وكافة التخصصات، تكون قادرة 

على القيام بدورها وأداء المهام المنوطة 
بها على أكمل وجه، في جميع الظروف 

وكافة األوقات. معتمدة بذلك على تدريب 
مهني على أعلى المستويات وفي كافة 

المجاالت، وبمساعدة اختصاصيين ومرشدين 
وبرامج مساعدة تدعم المجاالت التي 

يعملون فيها. ويأتي ذلك كله تماشًيا مع 

رسالة المدير التنفيذي

رؤيتنا الوطنية 2030، التي اختطت للدولة 
مساًرا يرتقي بها ويضعها في مصاف 

األمم المتطورة كما يروم لها كل مخلص 
يعيش على أرض قطر. 

لقد كان هذا العام مميًزا لنا، حيث تمكنا 
من تحقيق العديد من اإلنجازات من 

أبرزها اإلعالن عن تطبيق نظام اإلرشاد 
المهني اإللكتروني بالتعاون مع وزارة 

التعليم والتعليم العالي على مستوى 
البالد. ونأمل أن يسهم ذلك في تحقيق 

النهوض الشامل بالقدرات الشابة 
وتأهيلها لتكون عامًلا محفًزا وقوة 

دافعة لعجلة االقتصاد والتنمية في قطر. 

وبالرغم من أهمية هذه الخطوة، فإننا 
ندرك تماًما أن مسيرة االكتفاء الذاتي من 

الكفاءات القطرية التي تساعد الوطن 
الحبيب في مواجهة التحديات إنما هي 

مسيرة متجددة رحبة اآلفاق وعمل دؤوب 
ومستمر ال يتوقف عند إنجاز بعينه، بل 

يتطور باطراد لُيجاري عالًما باتت األفكار 
المبدعة والتأهيل األكاديمي والمهني 

السليم أساًسا للمجد والتقدم.

ونحن عازمون في مركز قطر للتطوير 
المهني على المضّي قدًما على درب 

التمّيز واالحتراف فيما نقّدمه من خدمات، 
فقد حققت مبادراتنا والشراكات الحديثة 

التي أبرمناها، األهداف المرجوة منها، 
ووصلنا بها إلى شريحة أكبر من الشباب. 

وسيبقى مركز قطر للتطوير المهني نواة 
تشّع منها البرامج والمبادرات الخّلاقة 

التي تتعّلق بتطوير وتنمية الشباب مهنًيا، 
ليكون رافًدا ال ينضب لمستقبل مشرق 

باهر لدولة قطر.

عبد اهلل المنصوري
المدير التنفيذي



قيمنا

جمهورنا

شركاؤنا

رؤيتنا

رسالتنا
تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجه 
مؤسسة قطر ، يهدف مركز قطر للتطوير 

المهني إلى مساعدة الشباب القطري على تحديد 
وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ويقوم مركز 

قطر للتطوير المهني بذلك من خالل تقديم البرامج 
والخدمات رفيعة المستوى، التي تهدف إلى تثقيف 

ودعم الجمهور المستهدف حول أفضل السبل التخاذ 
القرارات المهنية، ووضع خطط سليمة، وتحقيق النمو 

والتطور المهني، وتحقيق أهدافهم في الحياة 
بأفضل األساليب التي تساهم في دعم نمو 

دولة قطر واستمرار مسيرة ازدهارها.

•  المسؤولية االجتماعية والوطنية

•  الرؤية الواضحة

•  السعي المستمر نحو األفضل

•  المعايير المهنية العالية

•  التطوير والتقدم

•  الريادة والقيادة

•  االبتكار واإلبداع والمبادرة

•  المعرفة والخبرة

روح الفريق  •

• بيئة العمل الصحية

تتلخص رؤيتنا في أن نصبح مركًزا 
نموذجًيا للتطوير المهني معروًفا 

بإسهاماته الجليلة في إعداد 
رأسمال بشري قطري ذي كفاءة 

عالية.

•  الوزارات والجهات الحكومية

•  المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية

•  صّناع السياسات واالستراتيجيات المهنية والتعليمية

•  القطاعان العام والخاص

•  المنظمات المدنية وغير الربحية

•  المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة 

•  اإلعالم وقادة الرأي

•  طالب المرحلة ما قبل الجامعية

•  الطالب الجامعيون والخريجون الجدد

•  أولياء األمور

•  المرشدون والمستشارون األكاديميون والمهنيون

•  المتخصصون والعاملون في مجال رأس المال 
البشري 

•  الباحثون واألكاديميون المختصون 
بالتوجيه المهني



 ب           من المشاركين في    
 مبادرات وبرامج المركز  أعربوا عن

رضاهم العام بتلك البرامج

 تعيين وتدريب 7 سفراء مهنيين%90
للمركز في مدارسهم

 إصدار دراسة بحثية ميدانية
 بعنوان: "التخطيط والتوجيه

 المهني من أجل اقتصاد قطري
مستدام"ب

  إطالق مركز  ترفيهي للتوعية المهنية
 المهنية ل�طفال، وهو ا�ول من

  نوعه في العالم، ضمن مدينة
كيدزموندو الدوحة

 استفادة أكثر من 11000 طالب وطالبة من
 تطبيق نظام ا¥رشاد المهني ا¥لكتروني،

 وتدريب جميع المرشدين ا©كاديميين
 والمهنيين في المدارس الثانوية

الحكومية على استخدامه

تنــظــيــم 30  بـــرنامــًجا
ومــــبادرة

 المشاركة في 3 مؤتمرات دولية
مختصة بالتوجيه المهني

 تخريج  86  مستشاًرا مهنًيا من
برنامج إعداد المستشارين المهنيين

 الــتــفــاعــل مع أكــثــر مــن
12000ب                شــخــص   

 تدريب أكثر من 90 مرشًدا مهنًيا
 وأكاديمًيا ضمن برنامج تدريبي متقدم

 على استخدام نظام ا¥رشاد المهني
ا¥لكتروني الخاص بالمركز

 تخريج أكثر من 70 مرشًدا مهنًيا من
 المدارس المستقلة والخاصة ضمن

برنامج تدريب المرشدين المهنيين

 تطبيق نظام ا¥رشاد المهني
 ا¥لكتروني الخاص بالمركز في

 جميع المدارس الثانوية الحكومية
في قطر

 الــمــشاركــة فــي
فعالية تــوعوية مــخــتلــفــة   

 توزيع  5000 نسخة من مجلتنا
 السنوية "دليلك المهني" بالتزامن

مع التطبيق ا¥لكتروني للمجلة

حصيلة 2017 - 2018
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البرامج والمبادرات المهنية
الطالب وأولياء األمور

المخيم المهني 
الشتوي

2018 

تنظيم القرية المهنية

مركز قطر استضاف 
للتطوير 

المهني فعاليات الدورة الرابعة من 
المخيم المهني الشتوي 2018، الذي امتد 

م تجربة  على مدى أسبوع كامل، وقدَّ
تثقيفية وترفيهية متكاملة لطالب 

المرحلة الثانوية الذين تعلموا العديد 
من المهارات الحياتية والعملية خالل 

فعاليات المخيم.

وضمن أنشطة المخيم، زار الطالب 
أهم المؤسسات العاملة في مختلف 

المجاالت بالدولة، مثل  السياحة 
والمواصالت والثقافة واإلعالم، حيث 
استمعوا ألهل االختصاص في هذه 

المجاالت، وتعرفوا عن كثب على 
طبيعة المهن الموجودة في تلك 

المؤسسات، وكونوا تصوًرا واقعًيا عن 
الحياة المهنية العملية. وبدأ الطالب 

أسبوعهم في المخيم بزيارة إلى 
المقر الرئيسي لمؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع، وتعرفوا 
على المدينة التعليمية وجامعاتها 
ومكتبة قطر الوطنية. ثم توجهوا 

في اليوم الثاني إلى كتارا للتعرف 
على المراكز الثقافية الموجودة بها، 

حيث قاموا بزيارة إذاعة صوت الخليج، 
ومركز الفنون البصرية، والمركز الشبابي 

للهوايات، ومجلة بروق. كما استضافت 
جامعة نورثويسترن في قطر الطالب 

المشاركين وأشركتهم في تجربة 

م  مركز قطر للتطوير المهني فعاليات »القرية المهنية«، نظَّ
التي أقيمت على مدار ثالثة أيام خالل الفترة من 9 إلى 
11 أبريل في »ملتقى« )مركز طالب المدينة التعليمية سابًقا(، بمشاركة 

عدد غفير من الطالب والطالبات وأولياء أمور ومرشدين أكاديميين 
من مختلف مدارس الدولة. 

وضمت القرية المهنية ممثلين عن 40 شركة ومؤسسة رائدة في 
دولة قطر تمثل قطاعات: التعليم، والمال واألعمال، والطاقة 
والصناعة، والمواصالت واالتصاالت، والصحة، واإلعالم، واألمن، 

والثقافة. وهدفت هذه الفعاليات إلى ترسيخ الثقافة المهنية 
لدى الطلبة المشاركين، وتعريفهم بالمهن الموجودة في تلك 

القطاعات، وإعطائهم فكرة عن احتياجات سوق العمل وتحدياته، 

وشملت الئحة الجهات المشاركة في »القرية المهنية« كًلا من 
جامعة قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في 

قطر، وكلية شمال األطلنطي في قطر، والنادي العلمي القطري، 
ومركز الفنون البصرية، ومؤسسة سكور بلس قطر، ومدرسة قطر 

للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنات، وجامعة ستندن 
قطر، وكلية قطر لعلوم الطيران، وشركة الخطوط الجوية القطرية، 

ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، وشركة قطرغاز، وشركة 

عملية للتقديم التليفزيوني في 
فتهم على  الحي الثقافي كتارا، وعرَّ

مختلف التخصصات في المجال 
اإلعالمي. 

وفي اليوم الثالث، تولت هيئة 
السياحة تعريف الطالب بمجال 

السياحة والمهن المتاحة أمامهم 
في هذا المجال الواعد، من خالل 

زيارة أحد الفنادق. وبعد ذلك، توجه 
الطالب إلى شركة سكك الحديد 

القطرية )الريل(، وتعرفوا على 
المهن الموجودة في مجال النقل 

والمواصالت. وفي اليوم الرابع، 
توجه الطالب إلى الخطوط الجوية 
القطرية، حيث كان في انتظارهم 
نخبة من المتخصصين في مجال 

الطيران، لتعريفهم على هذا 
المجال والتخصصات المتوفرة فيه 
وبرنامج تدريب الطيارين، ثم قاموا 

بإجراء تجارب عملية في اإلقالع 
والهبوط بالطائرات بأحد أجهزة 

المحاكاة الجوية.

فيما تضمن اليوم الختامي 
للمخيم برنامًجا تعريفًيا عن 

الجامعات الموجودة في الدولة، 
مثل جامعة قطر، وجامعة حمد 

بن خليفة، وكلية المجتمع في 
قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في 

قطر، ووايل كورنيل للطب - قطر، 
وجامعة ستندن قطر، وغيرها. 

النقيب راشد عايض الهاجري
إدارة اإلسناد في اإلدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية

الطالبة خديجة علي الخياط
مشاركة في المخيم المهني الشتوي 2018

’’كان الهدف من مشاركتي في المخيم الشتوي 

2018 هو اكتساب خبرات متنوعة، والتعرف 
على مختلف التخصصات والمجاالت المهنية 

المتاحة أمامي. ومن خالل الزيارات التي قمنا 
بها أثناء المخيم والتجارب العملية المختلفة التي 
ُخضناها، مثل تجربة المجال اإلذاعي، تمكنت من 

التغلب على حاجز الخوف والتوتر. لقد أحببت 
هذه التجربة كثيًرا’’.

وجرت استضافة ممثلين عن تلك الجامعات في اليوم 
الختامي للمخيم؛ بهدف تقديم نبذة عن برامجها، 

وكيفية التقديم وشروط القبول، وهو ما سيساعدهم 
على االستعداد للمرحلة الجامعية، وتحديد مساراتهم 

األكاديمية بشكل واٍع ومستنير.

وشارك الطالب أيًضا في مجموعة من األنشطة والبرامج 
المهنية التثقيفية، وورش التدريب التفاعلية، لتوعيتهم 

حول أهمية التخطيط األكاديمي والمهني لمستقبلهم، 
وتزويدهم بمجموعة من المهارات العملية المفيدة التي 
تساعدهم على ذلك، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وزرع روح 

المبادرة والمثابرة والعمل الجماعي لديهم. كما حضر 
الطالب في اليوم الختامي مع أولياء أمورهم ورشة 

عمل بعنوان: »دور أولياء األمور في توجيه أبنائهم مهنًيا« 
تناولت مدى تأثير أولياء األمور على قرارات أبنائهم المهنية، 

وأهمية تعريف كل من اآلباء واألبناء بالتطوير المهني. 
واستعرضت الورشة كذلك نموذج صناعة القرار المهني، 
وهو أداة عملية وتمرين ذهني على التحليل واالستقصاء 

يهدف إلى مساعدة الطالب على تحديد المسارات 
األكاديمية والمهنية المالئمة لهم.

قطر للبترول، ومؤسسة حمد الطبية، وجامعة كالجاري في قطر، 
ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وقنوات الكأس 

الرياضية، وقطر بيوبنك، والمجلس الثقافي البريطاني في قطر.

وقد تَمَكن الطالب المشاركون في أنشطة القرية المهنية 
التفاعلية من مقابلة ممثلي الجهات والمؤسسات والجامعات 

المشاركة في القرية، وطرح األسئلة عليهم. 

وتتميز القرية المهنية بأنها واحدة من مبادرات عديدة أطلقها 
مركز قطر للتطوير المهني بهدف مساعدة الشباب القطري على 

اتخاذ القرار الصائب حول مستقبلهم األكاديمي والمهني.

’’أتمنى تكرار  فعالية القرية المهنية في العام المقبل 
وبشكل خاص لطالب الصف الثالث الثانوي، فهي 

توفر جولة تعريفية للطالب حيث إن أكثرهم  ينتهون من 
دراستهم دون امتالك دراية كافية بالمسارات الوظيفية 

المتاحة في الدولة’’.
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’’لقد َكونت خالل المخيم المهني الصيفي صداقات 
جديدة، واكتسبت خبرات عديدة، ولكن األهم هو أنني 
استطعت أن أتعرف عن قرب على التخصص الذي أريد 
دراسته والعمل به مستقباًل وهو الهندسة الكيميائية، 

حيث اتيحت لي فرصة اختبار اآلالت الموجودة في 
المصانع واكتشاف الكثير من التفاصيل األخرى’’.

البرامج والمبادرات المهنية
الطالب وأولياء األمور

محاضرات توعوية لمجندي الخدمة المخيم المهني الصيفي 2018
الوطنية وأولياء أمورهم

مركز قطر للتطوير اختتم 
المهني فعاليات الدورة 

الخامسة من مخيمه المهني الصيفي 
الذي أقيم خالل الفترة من 1 إلى 12 يوليو 

2018 في المدينة التعليمية، وشارك فيه 
نحو 50  طالًبا وطالبة في المرحلة الثانوية، 

وذلك بهدف مساعدتهم على تحديد 
خياراتهم التعليمية والمهنية وسط أجواء 

تحفيزية وتثقيفية.

حضرت السيدة مشاعل النعيمي، رئيس 
تنمية المجتمع بمؤسسة قطر، اليوم 

الختامي وهنأت الطالب والطالبات 
على مشاركتهم واجتيازهم لفعاليات 

المخيم،  وتمنت لهم التوفيق في 
اختياراتهم المهنية والدراسية القادمة.

 وتضمن المخيم الصيفي ورشة عمل 
باستخدام نظام اإلرشاد المهني 

اإللكتروني الخاص بمركز قطر للتطوير 
المهني، الذي يتضمن العديد من الوحدات 

والمكونات المبتكرة، وأدوات القياس 
النفسي وتحليل الشخصية، والتي تساعد 

في تحديد المسارات األكاديمية والمهنية 
األنسب لكل طالب وبما  يتوافق مع 

احتياجات البالد في المستقبل.

مركز قطر للتطوير قْدم 
المهني بالتعاون مع 

أكاديمية الخدمة الوطنية التابعة لوزارة 
الدفاع، محاضرة مهنية توعوية بعنوان: 

»كيف تساعد ابنك في اختيار تخصصه 
الجامعي«، وذلك في حرم أكاديمية 

الخدمة الوطنية، في أكتوبر، بحضور 500 
شخص من أولياء أمور دفعة المجندين 

الحالية 2018.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود 
مركز قطر للتطوير المهني الهادفة 

إلى ترسيخ ثقافة التوجيه المهني 
في دولة قطر، لضمان إرشاد الطالب 
ومساعدتهم على تحديد المسارات 

األكاديمية والمهنية األنسب لهم. 
وهدفت هذه المحاضرة إلى تعريف أولياء 
األمور بدورهم في حياة أبنائهم المهنية، 

وكيفية مساعدتهم في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بتحديد مساراتهم األكاديمية 

وقد خصصت جامعة ستندن 
قطر للعلوم والتكنولوجيا، 

يوًما كامًلا لتدريب الطالب على 
مجموعة من المهارات الحياتية 

التي تهدف إلى إعدادهم لاللتحاق 
بالجامعة، باإلضافة إلى مجموعة 

من الخطوات والنصائح العملية 
حول كيفية االعتماد على النفس 

وخاصة عند السفر للدراسة بالخارج.

وتضمن المخيم الصيفي، إضافة 
الى الورش والمحاضرات، زيارات 

ميدانية إلى عدد من المؤسسات 
الرائدة في دولة قطر، من أجل 

التعرف على طبيعة المهن في 
تلك المؤسسات، والمهارات 

والقدرات المطلوبة للعمل بها، 
واكتشاف الحياة المهنية الواقعية 

إلى جانب التعرف على سوق 
العمل ومختلف القطاعات في 

الدولة واحتياجاتها للسنوات 
صت ستة  المقبلة. ولهذا ُخصِّ

أيام من برنامج المخيم للزيارات 
الميدانية، التي شملت قطاعات 

عديدة في الدولة من بينها: 
القطاع الطبي برعاية مؤسسة 

والمهنية بعد االنتهاء من الخدمة 
الوطنية، خاصة وأن أبناءهم 

يتمتعون بخبرة عملية في التدريب 
العسكري، وقد يتطلعون إلجراء 

تغيير مهني أو الستئناف العمل بعد 
الخدمة.

كما ركزت المحاضرة على العناصر 
التي تساعد أولياء األمور على فهم 
توجهات أبنائهم الشخصية، ممثلة 

بعدة عوامل منها الميول واألولويات 
واالهتمامات والقيم والطموحات، 
باإلضافة إلى العوامل التي قد تؤثر 

على قراراتهم، كاألصدقاء والخبرات 
السابقة، أو قدراتهم الشخصية 

والقدرات المالية المتاحة والتكيف 
االجتماعي والثقافي.

ويلعب التوجيه المهني دوًرا رئيسًيا 
في إنشاء قوى عاملة وطنية تتسم 

حمد الطبية، القطاع الزراعي برعاية حديقة القرآن 
النباتية، القطاع الهندسي برعاية كلية شمال األطلنطي 

في قطر وشركة مشيرب العقارية، القطاع المصرفي 
برعاية بنك قطر الوطني، القطاع اإلعالمي برعاية جامعة 

نورثويسترن في قطر، جامعة شريكة لمؤسسة قطر، 
وقطاع المواصالت برعاية الخطوط الجوية القطرية. 

وقد استضاف اليوم الختامي للمخيم ممثلين عن 
الجامعات الموجودة في الدولة، وذلك ضمن برنامج 

تعريفي لتقديم نبذة عن هذه الجامعات واستعراض 
معلومات هامة عن األقسام والتخصصات المتاحة أمام 

الطالب المشاركين، وتعريفهم بالدرجات العلمية التي 
تمنحها ، وكيفية التقديم وشروط القبول. وقد منح 

مركز قطر للتطوير المهني الطلبة المشاركين شهادات 
مشاركة بعد إتمام المخيم بنجاح.

بالتنوع والمهارة، بما يتماشى مع أهداف دولة قطر 
في تحقيق طموحاتها لتلبية االحتياجات الحالية 

والمستقبلية للشعب القطري وللوطن بأكمله.

كما قدم المركز محاضرة توعوية أخرى بعنوان: 
»كيف تختار تخصصك المهني«، بحضور 1200 من 

مجندي دفعة 2018. وركزت هذه المحاضرة على دعم 
الشباب في اختيار المسار األكاديمي والمهني األنسب 

لهم، بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق 
العمل في المستقبل.

واشتملت المحاضرتان على شرٍح واٍف عن نظام 
اإلرشاد المهني اإللكتروني الخاص بمركز قطر 

للتطوير المهني، وهو نظام أعْده المركز بالتعاون 
مع شركة »كودر« األمريكية، وهي إحدى الشركات 

العالمية الرائدة في مجال خدمات التخطيط المهني، 
وغيرها من الهيئات الحكومية والخاصة، لدمج حلول 
التكنولوجيا المتخصصة والمعتمدة على االحتياجات 

الفعلية فيما يتعلق بمنظومة اإلرشاد والتوجيه 
المهني في دولة قطر.

شريفة محمد القاسمي 
مشاركة في المخيم المهني الصيفي 2018

اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي
رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية

’’يسرنا أن نتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني 

كونه أحد المراكز المتخصصة في التوجيه والتطوير 
المهني، وهو ما يبرز دور الخدمة الوطنية في 

إعداد كوادر أفضل من الشباب القطري وتأهيلهم 
ليكونوا قادرين على بناء الوطن وتحقيق أمنه 

وتنمية مجتمعه’’.
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البرامج والمبادرات المهنية
الطالب وأولياء األمور

سلسلة ورش العمل في مدارس 
البنات الحكومية

المشاركة في أسبوع 
الدوحة للتعليم

ورشة عمل حول
 ''بناء المهارات الالزمة 

لاللتحاق بسوق العمل'' 

ورشة مهارات اإلدارة 
المهنية

م  مركز قطر للتطوير المهني ورشتي عمل نظَّ
عن التطوير المهني بعنوان: »اكتشف 

مهنة األحالم« و »الصورة اإليجابية عن الذات«، يومي 12 و14 
فبراير  2018، لطالبات المرحلة الثانوية في مدرسة الغويرية 

االبتدائية اإلعدادية الثانوية المستقلة للبنات. 

كما نّظم المركز ورشتي عمل خالل شهر مارس الماضي، 
حيث أقيمت الورشة األولى تحت عنوان: »االستعداد لدخول 

الجامعة« لطالبات المرحلة الثانوية في مدرسة المجتمع 
الخاصة للبنات بتاريخ 13 مارس، بينما ُعقدت الورشة الثانية 
تحت عنوان: »الصورة اإليجابية عن الذات« لطالبات الثانوية 

مركز قطر للتطوير المهني شارك 
في فعاليات »أسبوع 

الدوحة للتعليم 2017«، التي أقيمت خالل 
الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر 2017 في جميع 

أنحاء الدوحة.

وتمثلت مشاركة المركز في تنظيم ورشتي 
عمل، جاءت األولى تحت عنوان: »دور أولياء 
األمور في توجيه أبنائهم مهنًيا«، وتناولت 

تأثير اآلباء على قرارات أبنائهم المهنية، 
وأهمية تعريف كل من اآلباء واألبناء 

بعملية التطوير المهني وخطواتها. شارك 
في الورش التي قدمها السيد عبد اهلل 
المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر 

للتطوير المهني، أكثر من 45 فرًدا من أولياء 
األمور مع أبنائهم، حيث شهدوا استعراض 

نموذج صناعة القرار المهني، الذي يساعد 
في التعرف على قدرات األفراد الشخصية 

وتوجهاتهم المهنية، لتحديد المسارات 
األكاديمية والمهنية المالئمة لهم.

أما ورشة العمل الثانية، فناقشت »مهارات 
اإلرشاد المهني القائم على التكنولوجيا«، 

وهدفت إلى تعريف المرشدين األكاديميين 
والمهنيين على نظام اإلرشاد المهني 

مركز قطر للتطوير المهني نظم 
ورشة عمل يوم السبت 12 

أغسطس 2017، حول »بناء المهارات الالزمة 
لاللتحاق بسوق العمل«، في النادي االجتماعي 

بالمدينة التعليمية.

تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع إدارة 
المرافق وخدمات المجتمع في مؤسسة 
قطر، وبمشاركة أكثر من 20 طالًبا وطالبة 

من جامعات المدينة التعليمية وموظفي 
مؤسسة قطر.

هدفت ورشة العمل إلى مساعدة الحضور، 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاًما، على 

تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من 
متابعة الدراسات األكاديمية بما يتوافق مع 

قدراتهم وتطلعاتهم المهنية.

بالشراكة مع مؤسسة حمد 
الطبية، قام مركز قطر للتطوير المهني 

بعقد ورشة عمل حول »مهارات اإلدارة 
المهنية«، في 29 يناير 2018 في مقر مؤسسة 

حمد الطبية. حضرت ورشة العمل طالبات 
في المرحلة الثانوية مع أولياء أمورهن، 

حيث تمت مناقشة قضايا اإلدارة المهنية 
المتعلقة بالطالب وذويهم.

في مدرسة روضة راشد الثانوية المستقلة للبنات بتاريخ 14 
مارس. 

وهدفت هذه الورش إلى مساعدة الطالبات على تطوير 
مهاراتهن وقدراتهن، واكتساب المعرفة والسلوكيات الالزمة 

إلدارة مساراتهن المهنية على المدى البعيد، باإلضافة إلى تعزيز 
مفهوم التنمية المهنية وخلق وعي مهني لديهن.

وتأتي تلك الورش ضمن مبادرة »سلسلة ورش العمل« التي 
ينظمها المركز سنوًيا لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، من 

أجل  توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم لبناء قدراتهم الذاتية، 
إيماًنا منه بدورهم األساسي في تنمية المجتمع واالرتقاء به.

اإللكتروني الخاص بالمركز، وتدريبهم 
على كيفية استخدامه. واستقطبت 

هذه الورشة أكثر من 30 مرشًدا أكاديمًيا 
من مدارس الدولة، حصلوا في ختامها 

على شهادات مشاركة. 

كما شارك مركز قطر للتطوير المهني 
في مؤتمر تيد إكس الدفنة التعليمي 
بمقر مكتبة قطر الوطنية، حيث أقام 

جناًحا خاًصا لتوعية الجمهور حول 
أهمية التوجيه المهني، والتعريف 

بمختلف أنشطة وبرامج المركز. 
واستقبل الجناح عدًدا كبيًرا من الزوار، 
تقدمتهم سعادة الشيخة هند بنت 

حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر.

وتجدر اإلشارة إلى أن أسبوع الدوحة 
للتعليم، الذي يتميز بأنه مهرجان 

التعليم األول من نوعه في دولة قطر، 
كان قد أطلقه مؤتمر القمة العالمي 

لالبتكار في التعليم )وايز(، وهو مبادرة 
تابعة لمؤسسة قطر. وشهد المهرجان، 

الذي استمر لمدة أسبوع كامل، تعاون 
العديد من الشركاء المحليين، واحتفى 

بمبادرات وموارد التعليم المحلية.
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البرامج والمبادرات المهنية
الطالب وأولياء األمور

المشاركة في فعاليات برنامج »السفراء المهنيين«
درب الساعي

االحتفال 
باليوم 

الرياضي 
للدولة

مركز قطر للتطوير المهني الدورة أطلق 
الثالثة من برنامجه »السفراء 

المهنيين«، الذي يهدف إلى توفير وعي مهني لدى 
الشباب القطري، وتنمية مهاراتهم، وغرس روح 

المبادرة لديهم، بما يمّكنهم من التخطيط األفضل 
لتخصصاتهم األكاديمية، ومساراتهم المهنية 

المستقبلية.

واستهدفت هذه الدورة طالب المرحلة الثانوية من 
أجل توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم، ولكن بطريقة 

تنفيذ مختلفة، بحيث تتيح المزيد من التمكين 
للطالب المشاركين، إلى جانب تزويدهم بفرصة 

لتطبيق ما تعلموه بشكل عملي، وليس نظري فقط.

وتواصل المركز مع مجموعة من الطالب الذين 
شاركوا في البرامج السابقة، ودعاهم لالنضمام إلى 

برنامج السفراء المهنيين. وأصدر المركز توجيهات 
للطالب بتشكيل 3 فرق فرعية، وهي الفريق 

اإلعالمي، والفريق اإلداري، وفريق األنشطة.

وسيكون هؤالء الطالب سفراء فعليين للبرنامج في 
مدارسهم، حيث سيتولون مسؤولية مشاركة المعرفة التي 
اكتسبوها من المركز مع الطالب اآلخرين، وذلك عبر تنظيم 

أنشطة وفعاليات وورش عمل في مدارسهم وإشراك 
زمالئهم فيها.

وتولى مركز قطر للتطوير المهني مهمة اإلشراف على الطالب 
وقيادتهم خالل رحلة التخطيط والتحضير والتنفيذ. وفي المقابل، دعم 

الطالب جهود المركز عبر مشاركتهم في تنفيذ مختلف أنشطته 
وبرامجه، بما يثري تجربتهم التعليمية. وساعدت هذه التجربة المتكاملة 

في إكساب الطالب خبرة حول الحياة العملية، والعمل الجماعي، وتحمل 
المسؤولية.

م المركز اجتماعات وأنشطة شهرية  كما نظَّ
للطالب، مثل ورش العمل، وأنشطة التواصل، 

والتدريب وغيرها من الفعاليات، التي من 
شأنها إلهام الطالب للتخطيط ألنشطة 

مماثلة لزمالئهم الطالب. ووفر المركز 
للطالب، طوال فترة البرنامج التي امتدت 

حتى نهاية العام الدراسي 2017-2018، التدريب 
التقني الذي يحتاجونه لتنظيم األنشطة 

وتقديم ورش العمل.

ومع نهاية البرنامج، حصل الطالب على ثالث 
شهادات مقدمة من مركز قطر للتطوير 

المهني، أولها شهادة إتمام برنامج السفراء 
المهنيين؛ والثانية شهادة مشاركة في 

فعاليات مركز قطر للتطوير المهني على 
مدار العام؛ أما الثالثة فهي شهادة حصل 

عليها الطالب بعد إتمامهم ساعات محددة 
من الخدمة المجتمعية، التي تمثلت في 

الفعاليات واألنشطة التي نظموها داخل 
مدارسهم.

م  مركز قطر للتطوير المهني العديد من نظَّ
األنشطة خالل مشاركته في الفعاليات 

التي قدمتها خيمة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع لالحتفاء باليوم الوطني للدولة في درب الساعي، 

في عامي 2017 و 2018.

م المركز أنشطة تفاعلية وترفيهية لألطفال، لتعزيز  ونظَّ
الوعي المهني لديهم، وتعريفهم بالمهن المختلفة، 

ومن بينها: نشاط »لوحة األماني« حيث يرّكب األطفال صوًرا 
ألشخاص بالزي الرسمي لمهن مختلفة، ونشاط »مستقبلي 

المهني« وهو عبارة عن شاشة إلكترونية تفاعلية يختار 
األطفال من خاللها مهنتهم المفضلة من بين عدة مهن 

متاحة، ثم يلتقطون صورة لهم بزي المهنة الذي يتم 
تركيبه من خالل الشاشة، ونشاط »السيرة الذاتية« الذي يتيح 

لألطفال تجربة كتابة وطباعة سيرة ذاتية مهنية لهم.

مركز قطر للتطوير المهني في شارك 
فعاليات اليوم الرياضي للدولة، عبر 

تنظيم مجموعة من األنشطة الكروية المختلفة 
التي ُصممت لتناسب جميع األعمار والقدرات الرياضية، 

وذلك في حديقة األكسجين في المدينة التعليمية.

وتندرج هذه الفعاليات ضمن مساهمة مركز قطر 
للتطوير المهني لدعم جهود مؤسسة قطر الرامية 

إلى بناء مجتمع نشط ومحب للرياضة، وتشجيع 
مختلف أفراد المجتمع على إحداث تغييرات طويلة 

األمد تؤدي إلى االلتزام بنمط حياة صحي. 
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البرامج والمبادرات المهنية
المستشارين المهنيين والمعنيين بمجال التوجيه المهني

الدورة الخامسة من ''برنامج إعداد 
المستشارين المهنيين''

مركز قطر للتطوير المهني ينظم تدريًبا متقدًما 
للمرشدين األكاديميين في الدولة

مركز قطر للتطوير المهني ينظم النسخة 
الرابعة من برنامج تدريب المرشدين المهنيين

م  مركز قطر للتطوير المهني الدورة الخامسة من برنامج إعداد نظَّ
المستشارين المهنيين، التي أقيمت خالل الفترة من 8-4 

مارس 2018؛ بهدف تزويد المشاركين بالمهارات األساسية والمعرفة الالزمة 
للتخطيط المهني وتقديم االستشارات المهنية لمساعدة اآلخرين على 

االنطالق في مسيراتهم المهنية الطموحة. 

وشهدت هذه الدورة مشاركة 15 مستشاًرا أكاديمًيا ومهنًيا، ومتخصصين 
في مجاالت التوجيه والتطوير المهني من مؤسسات قطرية رائدة مثل 
مؤسسة قطر، وأكاديمية العوسج، وشركة الخطوط الجوية القطرية، 

وشركة قطر للبترول. 

ويتميز برنامج إعداد المستشارين المهنيين، الذي ُأْطِلق في عام 2015، بأنه 
البرنامج المتخصص األول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج في إعداد 

المستشارين المهنيين، وهو معتمد من مؤسسة كودر، إحدى المؤسسات 
الرائدة عالمًيا في مجال خدمات التخطيط المهني. 

وخالل البرنامج الذي استمر لمدة خمسة أيام، تعّرف المشاركون على كيفية 
االستعانة بالتطبيقات التكنولوجية المفيدة للتطوير المهني، واتخاذ خيارات 

مستنيرة بشأن التخصصات الجامعية، لمساعدة الطالب أو البالغين في 
تحديد خياراتهم المهنية والتخطيط المهني. ويؤدي البرنامج دوًرا مهًما 

في صياغة مستقبل البالد، حيث يزود المشاركين بالمهارات الالزمة إلرشاد 
الشباب في قطر. 

مركز قطر للتطوير المهني بالشراكة مع سفارة أقام 
الواليات المتحدة األمريكية في قطر ومكتب االرشاد 
األكاديمي والمهني التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي النسخة 

الرابعة من برنامج تدريب المرشدين المهنيين، من األحد 16 سبتمبر 2018 
إلى الخميس 20 سبتمبر 2018، بمشاركة مرشدين مهنيين وأكاديميين 

من مختلف المدارس الخاصة والحكومية في قطر. 

قدمت السيدة جين لوري - وهي مرشدة أكاديمية تتمتع بخبرة 
ألكثر من 30 عاًما في مجال االستشارات المهنية والكليات - أكثر 

من 25 جلسة على مدى برنامج التدريب الذي استمر 5 أيام ، بما في 
ذلك نشاط »محاكاة لجنة القبول« الذي زود المشاركين في البرنامج 
التدريبي بنظرة مباشرة حول كيفية اتخاذ قرارات القبول في الكلية. 

كما عقد متحدثون ضيوف - بما في ذلك مسؤولي القبول من 
جامعة جورجتاون قطر، وكلية طب وايل كورنيل- قطر، وجامعة 

تكساس إي أند أم في قطر،  وجامعة كارنيجي ميلون في قطر - 
دورات تكميلية لضمان تلقي المرشدين المهنيين معلومات متنوعة 

من الخبراء في هذا المجال.

وضمت قائمة المحاضرين في البرنامج أنيتا أبراهام، 
أخصائية التطوير المهني في مجال العلوم بالمركز 

الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية بجامعة قطر، 
وسوزانا ماسكارينهاس، أخصائية التطوير المهني في 

المركز الوطني للتطوير التربوي. 

وركز البرنامج على تسعة مجاالت تشمل مهارات تقديم 
المساعدة، ونظرية التطوير واالختيار المهني، والتقييم 

والتخطيط المهني، ودور المعلومات في التخطيط 
المهني، واإلرشادات األخالقية، والعمل في مجموعات، 

واالستعانة بالتكنولوجيا، ومهارات البحث عن فرص العمل، 
وتخطيط البرامج وتطبيقها. 

وباإلضافة إلى ذلك، تمتع المشاركون، بعد فترة البرنامج 
بستة أشهر، بإمكانية الوصول إلى واجهة إلكترونية 

للبرنامج على شبكة اإلنترنت، زودت المشاركين ببنك 
للمعلومات.  

مركز قطر للتطوير المهني برنامًجا تدريبًيا متقدًما على نظم 
استخدام نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني الخاص بالمركز، 

وذلك في إطار مبادرة مشتركة مع السفارة األمريكية في قطر ووزارة 
التعليم والتعليم العالي، لتدريب 90 مرشًدا أكاديمًيا وممارًسا في مجال 

التوجيه المهني بالدولة، خالل الفترة ما بين 8 و15 أكتوبر  2018، في مركز 
قطر الوطني للمؤتمرات.

بنى هذا التدريب المتقدم على ما تحقق من إنجازات سابقة. فقد سبق 

وقد استكملت هذه النسخة من البرنامج التدريب الذي وفره 
مركز قطر للتطوير المهني ألكثر من 70 مرشًدا حول كيفية 
استخدام نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني الخاص بالمركز.

للمركز أن دّرب 70 مرشًدا أكاديمًيا من مدارس مختلفة 
بالدولة ومن برنامج الجسر األكاديمي التابع للتعليم ما 
قبل الجامعي بمؤسسة قطر، الذي عقد بدوره شراكة 

مؤخًرا مع مركز قطر للتطوير المهني الستخدام وتفعيل 
نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني.

وقدم برنامج التدريب السيد كاليتون كينيدي، وهو 
مستشار أعمال معتمد ومدرب تطوير مهني عالمي يتمتع 

بسنوات خبرة مديدة في هذا المجال. 

السيدة أنيتا أبراهام
أخصائية التطوير المهني في مجال العلوم 
بالمركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية 

التربية بجامعة قطر والمحاضرة في الدورة 
الخامسة من برنامج إعداد المستشارين 

المهنيين

’’كانت هذه الدورة من برنامج إعداد المستشارين 
المهنيين مختلفًة تماًما عن ورش العمل األخرى 

من حيث تلبيتها للكفاءات المطلوبة من المستشار 
المهني. وقد تعلم المشاركون كيفية تحقيق النتائج 

المرجوة منهم، وكيفية تصميم برامج للتوجيه 
المهني واستخدامها في أماكن عملهم، سواًء مع 
طالبهم أو الموارد البشرية التي يتعاملون معها. 

ويلبي هذا البرنامج احتياجات المستشارين المهنيين 
نظًرا لطبيعة محتوى الدورة التي أتاحت الفرصة 

للمشاركين فيها ليس فقط للتعرف على الجانب 
النظري، ولكن أيًضا لتطبيق سيناريوهات مشابهة 
لما قد يواجهونه في أماكن العمل. وقد اكتسب 
المشاركون في الدورة مهارات التخطيط والتفكير 

اإلبداعي، وتعّرفوا على كيفية التعامل مع العمالء 
والطالب في مواقف مختلفة’’.

كاريسا غونزاليز
المستشار اإلعالمي والثقافي والتعليمي في سفارة الواليات 

المتحدة األمريكية في قطر

’’إننا فخورون بدعمنا لمركز قطر للتطوير المهني ووزارة التعليم 
والتعليم العالي، في تقديم هذا البرنامج التدريبي المهم 

للمرشدين األكاديميين والمهنيين في قطر. ونحن نؤمن بأن 
اإلرشاد المهني واألكاديمي عنصر أساسي ال غنى عنه في أي 

نظام تعليمي. وقد سعدنا باختيار مركز قطر للتطوير المهني 
لشركة أمريكية رائدة، وهي شركة كودر، لتقديم هذا التدريب’’.
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التوعية ونشر المعرفة المهنية
البحوث والمنشورات

دراسة بحثية بعنوان: ''التخطيط 
والتوجيه المهني من أجل اقتصاد 

قطري مستدام'' 

مجلة ''دليلك المهني''

مركز قطر للتطوير المهني مبادرًة بحثيًة لمدة 12 شهًرا أطلق 
في محاولة لتوفير دراسة شاملة ترصد تقدم دولة قطر 

في مجاالت التوجيه والتخطيط والتطوير المهني.

ركزت المبادرة، التي حملت عنوان: »التخطيط والتوجيه المهني من أجل 
اقتصاد قطري مستدام«، بشكل حصري على أبناء دولة قطر. وقد 

شمل البحث، إضافًة إلى األساليب البحثية األخرى، عينًة لما 
يزيد على ألف طالب وخريج وولي أمر، إضافًة إلى أفراد من 

مختلف شرائح الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين 
الحكومي والخاص.

قّيم البحث وجهات النظر والمواقف تجاه التوعية والتطوير 
المهني في دولة قطر، وكان موضوعه الرئيسي هو »دور التوجيه 

المهني في مواءمة طموحات ومهارات شباب دولة قطر مع 
احتياجات االقتصاد القطري«. ويتمثل هدف البحث في التوّسع في 
مجموعة البحوث الحالية من خالل التركيز على الموضوع الرئيسي، 

أي »الثقافة المهنية«، والبحث في سبل غرس هذه األخيرة في 
المجتمع مع األخذ في الحسبان الحاجة لتنويع االقتصاد بما يتجاوز 

قطاع الموارد التقليدية للنفط والغاز.

وهدفت نتائج هذه الدراسة وتفسيراتها إلى أن تكون مادة ُيسترشد بها 
في صياغة وتنفيذ برامج ومبادرات وأنشطة ذات صلة بالتطوير والتوجيه 

المهني على الصعيد الوطني. توضح نتائج التقرير كيف يمكن للتوجيه 
المهني أن يسهم بشكل كبير في تقّدم دولة قطر من خالل تعزيز فهم 

أفضل لديناميكيات سوق العمل والحاجة إلى تطوير قوة عاملة مؤهلة 
وماهرة.

يرمي هذا البحث في نهاية المطاف إلى دعم إنشاء هيئة متكاملة 
ومنّسقة للتطوير المهني تعمل على دعم ورصد وتنظيم التطوير 

والتوجيه المهني في دولة قطر، بحيث تساعد مركز قطر للتطوير المهني 
في ضبط استراتيجيات التوجيه المهني الخاصة به، وتكون أيًضا بمثابة 

وثيقة مرجعية للجهات المعنية األخرى في القطاعين العام والخاص، مع 
االلتزام بتعزيز التنمية البشرية والمهنية في دولة قطر.

شمل البحث بعض مجاالت االهتمام مثل: التوعية المهنية والتحفيز، 
واألفضليات التعليمية، وسلوكيات التطوير المهني وحاجياته، وكذلك 

التحديات التي تواجه دولة قطر.

مركز قطر للتطوير المهني النسخة الثامنة من أصدر 
مجلة »دليلك المهني« السنوية؛ التي أطلقت 

في عام 2016 تطبيًقا تفاعلًيا للهواتف الذكية ليعّد األول من 
نوعه إلحدى المجالت الصادرة عن مؤسسة قطر.  

يضم هذا العدد مجموعة من الموضوعات الشيقة، منها 
التطلعات القطرية في تطوير المجاالت المهنية الحالية 

والمستقبلية.

وتزخر ملفات هذا العدد، الذي يتوزع على 84 صفحة باللغتين 
العربّية واإلنجليزّية، بالعديد من المقاالت والنصائح القّيمة، 

التي لطالما جذبت اهتمام الشباب القطري وذويهم، 
باإلضافة لجميع المهتمين والمتخّصصين في التنمية البشرية 

والعاملين في مجال التطوير المهني.

كما تحتوي نسخة هذا العام على مجموعة من الموضوعات 
التي تسهم في تسليط الضوء على عمل المركز وأولوياته 

المتعلقة بالتطوير المهني في دولة قطر، إضاًفة إلى البرامج 
والدراسات التي عمل عليها خالل العام المنصرم، سعًيا 

منه للوصول إلى مبتغاه في تحقيق أهدافه وإطالق قدرات 
الشباب القطري وتمكينهم، وخلق مناخ وطني يحفزهم على 

اإلبداع والمضي بالوطن ُقُدًما. 

كما يحوي هذا العدد من »دليلك المهني« موضوعات أخرى 
تهم الشباب وأولياء األمور، والتي ترفدهم بمعلومات قّيمة 

من شأنها مساعدتهم على اختيار مساراتهم المهنية 
في المستقبل. وألن أفضل طريقة الستكشاف المسار 

المهني األمثل هي التعرف على تجارب اآلخرين، يتضمن 
هذا العدد مقابالت مع خمسة مهنيين في قطر يتحدثون 
عن مساراتهم المهنية ووظائفهم، في مجاالت التمريض، 

والهندسة الزراعية، واألمن السيبراني، واإلذاعة والتلفزيون، 
واإلرشاد األكاديمي. ومن خالل استعراض تجاربهم، يقّدم 

المهنيون الخمسة نبذة عن المهارات المرتبطة بهذه المهن، 
وُخالصة تجاربهم فيها، ونصيحتهم للشباب الراغبين في 

سلوك أحد هذه المسارات الخمسة.

ويضم هذا العدد أيًضا قسًما كامًلا عن التوجيه المهني 
يناقش التحديات التي تواجه نظام التوجيه المهني الحالي 

في دولة قطر وسبل تحسينه، كما يستعرض آراء بعض الخبراء 
الدوليين في مجال التوجيه والتطوير المهني، أبرزهم الدكتور 
رايمو فيورينن، األستاذ المشارك في المعهد الفنلندي للبحوث 

التعليمية بجامعة يوفاسكوال الفنلندية ونائب رئيس الرابطة 
الدولية للتوجيه التعليمي والمهني. وتناول هذا القسم 

أيًضا التجربة الفنلندية في التوجيه المهني وأهميتها 
ومتطلباتها، فضًلا عن إيراد بعض المصادر المهمة 

للعاملين في مجال اإلرشاد والتوجيه المهني لمواكبة آخر 
المستجدات في هذا المجال.

وقد أفرد هذا العدد أيًضا لقاًء خاًصا للحديث عن التفّوق 
الذي حققته المرأة القطرية، التي أثبتت أن الُحلم ال حدود 

له، مع الشاّبة »َهدفة محمد المّري«، مساعد أول قبطان 
طائرة في الخطوط الجوّية القطرية، حيث روت هدفة 

قصتها التي تبعث على األمل، وتحدثت عن رحلة كفاحها 
وسعيها وراء حلمها بأن تصبح قبطان طائرة، وكيف 

استطاعت أن تتغلب على العقبات والصعاب التي واجهتها 
حتى تمكنت من تحقيق حلم طفولتها.

ووزعت المجلة على جميع النوادي والوزارات والمؤسسات 
والجهات الرسمية في دولة قطر، كما تم توزيعها على 

كافة المدارس، وذلك بإشراف مركز قطر للتطوير المهني 
الذي نظم أيًضا زيارات دورّية، بالتنسيق مع إدارات المدارس، 

لتعريف الطّلاب والمعّلمين والمرشدين بالمجلة، وشرح 
آلية عمل المركز والهدف منه، والغاية من إطالق المجلة 

وعرض محتواها الثري والمتنّوع.
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التوعية ونشر المعرفة المهنية
المؤتمرات الدولية والمحلية

منتدى مركز اليونسكو الدولي 
للتعليم والتدريب في المجالين 

التقني والمهني )يونيفوك(

المشاركة في مؤتمر رابطة التوجيه 
المهني في آسيا والمحيط الهادئ

اإلصدار الوطني للتقرير العالمي لرصد 
التعليم في قطر للعام األكاديمي 

 2018-2017
مركز قطر للتطوير المهني شارك 

في مؤتمر رابطة التوجيه 
المهني في آسيا والمحيط الهادئ، الذي 

أقيم في العاصمة الصينية بكين خالل 
الفترة من 15 إلى 19 مايو 2018. ويهدف هذا 
المؤتمر السنوي، الذي استضافته جامعة 

تشينغهوا وأقيم تحت شعار »ربط التوجيه 
المهني بالعائلة والمجتمع«، إلى توفير 

ملتقى دولي لتبادل األفكار والخبرات إلثراء 
ممارسات التطوير المهني في منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ. 

وخالل المؤتمر، قدم مركز قطر للتطوير 

المهني ورقة عمل حملت عنوان: 
»مواءمة طموحات ومهارات الشباب 
القطري مع احتياجات االقتصاد في 

قطر«، واستندت إلى أنشطة بحثية ُأجريت 
خالل الفترة ما بين عامي 2015 و2017، في 

محاولة لتوثيق ممارسات اإلرشاد المهني 
الحالية في دولة قطر، وتحديد الفرص 
والتحديات القائمة، وتقديم التوصيات 

الالزمة لتحسين عملية التوجيه المهني 
في المستقبل، بما يساعد على اتساق 

طموحات ومهارات الشباب مع احتياجات 
االقتصاد في دولة قطر.

مركز قطر للتطوير المهني في منتدى مركز اليونسكو الدولي شارك 
للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني )يونيفوك( الذي 

مركز قطر للتطوير المهني فعالية اإلصدار حضر 
الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم في قطر 

للعام األكاديمي 2017-2018، وذلك في شهر نوفمبر 2017 بمقر 
وزارة التعليم والتعليم العالي. 

ويسلط التقرير العالمي لرصد التعليم 2017-2018 التابع لليونسكو 

وعلى هامش المؤتمر، قام وفد المركز 
بزيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات 

والمنظمات الكبرى المعنية بالتطوير 
المهني في الصين، والتقى عدًدا من الخبراء 

الدوليين لمناقشة أفضل الممارسات 
العالمية وتبادل الخبرات حول استراتيجيات 

التطوير المهني.

وهدفت مشاركة مركز قطر للتطوير 
المهني في مؤتمر رابطة التوجيه المهني 

في آسيا والمحيط الهادئ إلى تعزيز 
ممارسات وإرشادات التطوير المهني في 

قطر .

انعقد تحت عنوان: »تطوير المهارات في 
أوقات االضطرابات«، وذلك يومي 24 و25 مايو 

2018 في مكتب األمم المتحدة في مدينة 
بون بألمانيا وبالتعاون مع وزارة التعليم 

والبحوث، ووزارة التعاون والتنمية االقتصادية، 
واللجنة الوطنية األلمانية للتربية والثقافة 

والعلوم، ووزارة الخارجية في ألمانيا. 
واستهدف المنتدى )1( مناقشة التحديات 

التي تؤدي إلى االضطرابات ومنها نتائج 
العولمة، والتغير المناخي، ونزوح السكان، 

والتغير الديموغرافي، و)2( مناقشة تبعات 
تلك التحديات على المؤسسات المنخرطة 
في برامج التعليم والتدريب في المجالين 
التقني والمهني وبرامج تعليم المهارات، 
و)3( استعراض االستراتيجيات المؤسسية 

واالستراتيجيات على مستوى النظام، 
والمعارف الجديدة المستحدثة، ومبادرات 

بناء القدرات ونتائجها التي تتضمن بناء اللبنات 
األساسية للتعلم المتبادل، و)4( رفع مستوى 

الوعي بمشاريع التعاون في برامج التعليم 
والتدريب في المجالين التقني والمهني في 

إطار شبكة اليونيفوك.

الضوَء على التقدم المحرز في إنجاز الهدف الخاص بالتعليم من أهداف 
التنمية المستدامة المتفق عليها دولًيا )الهدف الرابع(. كما يغطي 

التقرير القضايا المرتبطة بالمساءلة والشفافية، ويستعرض سياسات 
التعليم ومقاربات المساءلة األكثر شيوًعا وكيفية إسهامها في تحقيق 

الغايات التي يرومها الهدف الرابع، أال وهي تحسين فرص الوصول 
للتعليم، والمساواة في التعليم، والتعليم مدى الحياة للجميع. 
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مركز قطر للتطوير المهني يشارك 
في المؤتمر العالمي للجمعية 

الوطنية للتطوير المهني

المؤتمر التعليمي 
للتكنولوجيا المساعدة 

لمنطقة الخليج

اجتماع الخبراء 
الدوليين: التعليم 

والتدريب التقني 
والمهني لتحقيق 

التنمية المستدامة 
والشاملة

مركز قطر للتطوير المهني في شارك 
المؤتمر العالمي للجمعية الوطنية 

للتطوير المهني، وهي فرع من فروع الجمعية 
األمريكية للتوجيه واإلرشاد. انعقد المؤتمر تحت 

عنوان: »قيادة الطريق عبر دمج النظريات والبحوث 
والممارسات«، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 يونيو 

2018 في والية أريزونا بالواليات المتحدة.

شّكل المؤتمر منصًة للنقاشات شارك فيها عدد 
من خبراء اإلرشاد والتوجيه المهني، واألكاديميين 

مركز قطر للتطوير المهني في شارك 
المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا 

المساعدة لمنطقة الخليج الذي نّظمه مركز 
مدى للتكنولوجيا المساعدة في مدينة الدوحة 

خالل الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2018.

ركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية ترتبط 
بتكنولوجيا الحاسوب الشاملة والتكنولوجيا 

المساعدة، وهي التعليم، والعيش المستقل، 
مركز قطر للتطوير شارك والنفاذ الرقمي، واالبتكار. كما نّظم المؤتمر 

المهني في اجتماع 
الخبراء الدوليين حول التعليم 

والتدريب التقني والمهني لتحقيق 
التنمية المستدامة والشاملة، والذي 

نّظمته كلية شمال األطلنطي في 
قطر بالشراكة مع منظمة اليونسكو 

خالل الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2018 في 
الدوحة. وشارك في االجتماع رفيع 

المستوى عدٌد من صناع السياسات 
والخبراء والباحثين والممارسين 

العالميين في ميدان التعليم والتدريب 
في المجالين التقني والمهني.

وفي سياق إطار العمل الخاص بهدف 
التعليم في التعليم والتدريب التقني 
والمهني، قدم فريق التعليم بمكتب 

اليونسكو لدول مجلس التعاون 
الخليجي واليمن دراسًة بحثية ركزت 

على الدروس المستفادة من دول 
الخليج حول مشاركة الفتيات في 

التعليم والتدريب التقني والمهني، 
ونتائجها على البحوث المستقبلية. 

امتد االجتماع على مدار ثالثة أيام 
وقّدم المشاركون خالله عروًضا 

تقديمية حول طائفة متنوعة من 

والمهنيين والمستشارين وصناع السياسات بهدف 
تيسير تبادل الخبرات ونتائج البحوث حول الموضوعات 

ذات الصلة. واستهدف مركز قطر للتطوير المهني 
من وراء مشاركته في المؤتمر توسيع شبكته الدولية 
واستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال عمله.

كما التقى وفد مركز قطر للتطوير المهني على 
هامش المؤتمر مع ممثلي عدد من المؤسسات 

الرائدة في التوجيه واإلرشاد المهني، ومجموعة من 
الخبراء الدوليين البارزين من أنحاء العالم.

جلسة خاصة حول التوحد بالتعاون مع الجمعية 
القطرية للتوحد. 

شارك في المؤتمر خبراء يستخدمون هذه المنصة 
في أنحاء العالم لنشر التعليم وتبادل المعلومات 

حول أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة في 
مجالي التكنولوجيا والوصول. وخالل األيام الثالثة 

للمؤتمر، تحدث عدٌد من المتحدثين الملِهمين، كما 
تضمن الحدث ورش عمل، ومعرًضا تفاعلًيا، ومسرًحا 

لالبتكار.
الموضوعات بما فيها طبيعة المهارات 

والمهن في القرن الواحد والعشرين، 
واستراتيجيات تحسين نتائج الفتيات 

وفرص وصولهن للتعليم، واألشخاص 
ذوي اإلعاقة، والمهاجرين، والتحديات 

التي تواجه وضع أطر عمل وطنية خاصة 
بالتأهيل، وتطوير المناهج الدراسية 

واألساليب التعليمية، وتحسين جهود 
التنسيق بين الجهات المعنية، وتحقيق 

التوازن بين المخاوف االجتماعية 
والبيئية واألخالقية من جهة والضرورات 

االقتصادية من جهة ثانية. 

وفي ختام االجتماع وافق المندوبون 
على مسودة ’إعالن الدوحة حول تعزيز 

وتطوير األبحاث في مجال التعليم 
والتدريب التقني والمهني لتحقيق التنمية 
المستدامة والشاملة‘. وأشادت المسودة 

بالتقدم المحرز خالل ’عقد األمم المتحدة 
للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2004-

2015’، وصادقت على توصيات اليونسكو 
لعام 2015 الخاصة بالتعليم والتدريب 

التقني والمهني. واستنبطت المسودة 
من المشاركين تعهًدا للعمل على إعادة 

توجيه التعليم والتدريب التقني والمهني 
بوصفه وسيلًة مهمة لتحقيق التنمية 

المستدامة والشاملة.

التوعية ونشر المعرفة المهنية
المؤتمرات الدولية والمحلية

www.qcdc.org.qa

مركز قطر للتطوير المهني32
33التقرير السنوي 2018



التوعية ونشر المعرفة المهنية

لقاء شركاء التوجيه المهني 2018
م  مركز قطر للتطوير المهني فعاليات النسخة نظَّ

الثانية من »لقاء شركاء التوجيه المهني« في 
مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية كريمة من صاحبة 

السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
قطر.

وشهد اللقاء، الذي ُعِقد تحت شعار: »التطوير االستراتيجي 
للتوجيه المهني في دولة قطر وترجمته إلى برامج عملية«، 

مشاركة لفيف من الوزراء، من بينهم سعادة السيد صالح 
بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور 

عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء )وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية سابًقا(، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد 
الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، باإلضافة إلى السيد 

عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر 
الدولية، والسيدة مشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع 

بمؤسسة قطر.

وُأقيمت هذه الفعالية بالشراكة مع مكتب اليونسكو 
بالدوحة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، في إطار التزام 

المركز بتنفيذ األولويات التي حددها حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، في خطابه 

الموجه للمواطنين والمقيمين على أرض قطر خالل شهر يوليو من 
العام الماضي، وأهمها االستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية. 

واستقطب اللقاء ما يزيد عن 250 مشارًكا من قطر وجميع أنحاء 
العالم، من بينهم صناع السياسات ومتخذي القرار، ومسؤولين 
تنفيذيين من بعض المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو، 

والمؤسسات الحكومية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة 
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، ووزارة التخطيط التنموي 

واإلحصاء، ووزارة المواصالت واالتصاالت، باإلضافة إلى مؤسسات 
التعليم والتدريب مثل مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وكلية المجتمع 

في قطر، وكلية شمال األطلنطي في قطر، واللجان الوطنية لتنمية 
المواهب في مؤسسات مثل مؤسسة حمد الطبية، وقطر للبترول، 

ومركز سدرة للطب، والخطوط الجوية القطرية.

وشهد اللقاء انعقاد جلسة نقاشية أدارها السيد جابر بن ناصر المري، 
مدير تحرير صحيفة العرب، جمعت بين كٍل من األستاذة الدكتورة 
شيخة بنت عبداهلل المسند، الرئيس السابق لجامعة قطر، والسيد 

سيف الكعبي، مدير إدارة التنمية البشرية في هيئة األشغال العامة، 
واألستاذة فوزية الخاطر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم في 

وزارة التعليم والتعليم العالي. 

وخالل اللقاء، ُوِزَع المشاركون على 4 مجموعات لنقاشات الطاولة 
المستديرة، و6 مجموعات نقاش لتبادل المعارف والخبرات؛ بهدف 

تحديد اإلجراءات الملموسة المطلوبة للتحرك عملًيا نحو تطوير قطاع 
التوجيه المهني وتعزيز االستراتيجية الخاصة بهذا القطاع في قطر. 

وجرت مناقشات الطاولة المستديرة وفًقا ألربعة أبعاد استراتيجية 
بهدف وضع إطار عمل لتطوير: 1( األطر والمعايير والسياسات الخاصة 

بمجال التوجيه المهني على المستوى الوطني، و2( دور الجهات المعنية 
ومسؤولياتها في تطبيق استراتيجية اإلرشاد والتوجيه المهني المنبثقة 

من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب في قطر 2017-2022، و3( خدمات 
وموارد التوجيه المهني القائمة على التكنولوجيا، و4( معايير التوجيه 

المهني الخاصة باليونسكو فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الفني 
والمهني.

فيما ركزت مجموعات النقاش المختصة بتبادل المعارف والخبرات 
على أفضل ممارسات التوجيه المهني في قطر، وتضمنت: 1( زيادة تأثير 
التوجيه المهني على البرامج الوطنية لتنمية المواهب، 2( برنامج تطوير 

مهارات قابلية التوظيف للطالب الجامعيين، 3( مواصلة تطوير ممارسات 
ريادة األعمال في قطر، 4( إطار عمل التطوير المهني للطالب ذوي 

القدرات الخاصة، 5( دمج التوجيه المهني في مناهج التعليم الثانوي – 
التجربة الفنلندية، 6( تقييم برنامج المهارات الحياتية بالمدارس الثانوية 

في قطر.

وشارك أعضاء تلك المجموعات في مناقشات مفيدة لمعالجة المسائل 
االستراتيجية والوطنية، وقضايا التطوير المهني، وخرجوا بمجموعة 

من التوصيات المهمة المتعلقة بوضع هيكل تنظيمي لعملية التوجيه 
والتطوير المهني بدولة قطر. 

باإلضافة إلى ذلك، وأيًضا بهدف تحقيق نتائج على المدى القصير، تم 
تقديم ورشتي عمل تدريبية مفّصلة حسب الحاجة، تستهدف أربعة 

أنواع من الجمهور، بما في ذلك صانعي السياسات، ومتخذي القرارات، 
ومديري المدراس، والمرشدين المهنيين.

وتمثل الغرض العام من ورشتي العمل في تقديم عملية التوجيه 
المهني للشركاء على المستوى التنفيذي بوصفها نظاًما فرعًيا يتفاعل 

مع أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل في دولة قطر ويضيف قيمة 

لها، وتعزيز معارف ومهارات العاملين في مجال التوجيه 
والتطوير المهني في قطر وتعزيز معايير الممارسة لديهم.

نتيجة لذلك، وبناًء على مجموعات األولويات من االحتياجات 
التدريبية، فإن الهدف الشامل لورش العمل هذه تمثل في 

مناقشة البدائل المتاحة لوضع هيكل تمثيلى ينظم عملية 
اإلرشاد والتوجيه المهني، والذي سيكون له دور في متابعة 
التوصيات التي سيخرج بها لقاء شركاء التوجيه المهني هذا 

العام.

حملت ورشة عمل األولى، والتي توجهت للممارسين المهنيين، 
عنوان: »مؤهالت ومزايا الممارسين المهنيين في فنلندا«، 
وقدمتها السيدة هيلي بيكيال، الرئيس السابق للجمعية 

الوطنية الفنلندية لمرشدي المدارس، التي سبق لها المشاركة 
في عدد من مجموعات العمل الوطنية في مجال التوجيه 

المهني وتطوير السياسات في فنلندا، باإلضافة إلى تمثيلها 
لدولة فنلندا في مؤتمرات ومجموعات عمل دولية. وعملت 

بيكيال أيًضا كمراسلة وطنية لـلرابطة الدولية للتوجيه التعليمي 
والمهني )IAEVG(، كما أن لديها خبرات واسعة في عملية 

تطبيق النظام الفنلندي في الخارج.

بينما عقدت ورشة العمل الثانية  على مستوى المسؤولين 
التنفيذيين تحت عنوان: »دور التوجيه المهني وتأثيره على 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنمية الرأسمال البشري 

في قطر« . هدفت هذه الورشة إلى عرض ومناقشة البدائل 
المتاحة لوضع هيكل تمثيلي ينظم عملية اإلرشاد والتوجيه 

المهني وفًقا لمعطيات السياق القطري. وسيكون لهذا 
الهيكل دور في متابعة التوصيات الخاصة بلقاء شركاء 

التوجيه المهني 2018، كما سيكون له أيًضا دور فى تحديد 
كيفية إسهام التوجيه المهني في نجاح استراتيجية قطاع 

التعليم والتدريب في قطر و تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030، 
بصفة عامة، وركيزة التنمية البشرية بصفة خاصة. 

األستاذة فوزية الخاطر 
وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم في وزارة التعليم 

والتعليم العالي 

''يلعب التوجيه المهني دوًرا هاًما في حياة الطالب، أكاديمًيا 
ومهنًيا، الكتشاف مواهبه وتطوير قدراته، ويخدم مختلف 
قطاعات الدولة باحتياجاتها من العنصر البشري. لذا، فقد 
أثمرت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ومركز 

قطر للتطوير المهني عن تعاون متميز بين الجهتين، تمخض 
عنه عدة برامج تدريبية، كان من أهمها إجراء تدريبات مكثفة 

في مجال اإلرشاد والتوجيه المهني لعدد كبير من المرشدين 
األكاديميين، بمختلف المدارس الثانوية الحكومية على مستوى 

الدولة. وقد ُتّوجت هذه االتفاقية بتفعيل نظام اإلرشاد 
المهني، الذي طوره مركز قطر للتطوير الهني، ليساعد طالب 

الصف العاشر في التخطيط األمثل لمساراتهم األكاديمية 
والمهنية. وُيمثل تطبيق هذا النظام في المدارس القطرية 

تجربة رائدة بحق على مستوى الشرق األوسط، حيث تم تهيئة 
وإعداد هذا النظام خصيًصا ليتوافق مع البيئة القطرية’’.
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''قطر دولة رائدة في تعزيز ممارسات التوجيه 
المهني، وفًقا ألجندة مخططة تخطيًطا جيًدا تتماشى 

مع استراتيجياتها ورؤيتها الوطنية، باالشتراك مع 
شركائها على المستويات الوطنية، واإلقليمية، 

والدولية’’.

“بعد انتهاء هذه الفعالية، سوف نسعى أواًل إلى 
االتفاق على استراتيجية وسياسات موحدة ستحدد كيف 

يمكن للقطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة العمل 
مًعا في تناغم لتحقيق هدفنا المشترك. وسوف تؤدي 
هذه االستراتيجيات في المستقبل دور وسائل التحفيز 

التي ستسرع عملية التطوير’’.

التوعية ونشر المعرفة المهنية

الدكتور رايمو فيورينن 
المتحدث الرئيسي في اللقاء، واألستاذ المشارك في المعهد 

الفنلندي للبحوث التعليمية بجامعة يوفاسكوال الفنلندية، 
ونائب رئيس الرابطة الدولية للتوجيه التعليمي والمهني

الدكتورة فريال خان
أخصائية برامج التعليم في منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة »اليونسكو« لدى الدول العربية في الخليج

وقد حددت الورشة التحديات الرئيسية واإلجراءات 
الواجب اتخاذها للتحرك عملًيا نحو وضع إطار عام 

للتوجيه المهني على مستوى دولة قطر، وكذلك تحديد 
المعايير والسياسات والمعلومات المرتبطة بسوق العمل، 

وخدمات التوجيه المهني القائمة على التكنولوجيا، 
وتعزيز ممارسات ريادة األعمال. قدم هذه الورشة الدكتور 

رايمو فورينين، وهو نائب رئيس الرابطة الدولية للتوجيه 
التعليمي والمهني وعضو مجلس إدارة المركز الدولي 

للتطوير المهني والسياسات العامة، كما أنه زميل دولي 
في المعهد الوطني للتعليم واإلرشاد المهني، ومدير 

للمشاريع في المعهد الفنلندي للبحوث التعليمية، 
ومنسق الشبكة األوروبية لسياسات التوجيه مدى الحياة.

وفي إطار المشاركات المؤسسية، كان للمؤسسات التالية 
دور كبير في إثراء اللقاء من خالل مشاركة ممثليهم 

كأعضاء في اللجنة الفنية ومديرين لمجموعات النقاش:

مركز التعلم ممثًلا بالدكتورة تريسي هارديستر، مدير المركز.   •

حاضنة قطر لألعمال ممثلة بالسيدة عائشة المضاحكة، الرئيس    •
التنفيذي.

إنجاز قطر، ممثلة بالسيد عمر بن عيسى، رئيس قسم البرامج.   •

شركة قطر للبترول، ممثلة بالسيد حمد الحمادي، رئيس اللجنة    •
االستراتيجية للتقطير بقطاع الطاقة والصناعة.

سدرة للطب، ممثلة بالدكتورة خلود العبيدلي، الرئيس التنفيذي    •
إلدارة التعلم.

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية    •
)ويش(، ممثًلا بالدكتور وليد قرنفلة، مدير البحوث 

والسياسات.

مركز ريادة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة    •
قطر، ممثًلا بالدكتور محمود عبداللطيف، مدير المركز، 

والدكتور أرسالن سفاري، عضو هيئة التدريس.

شركة مرافق قطر، ممثلة بالدكتور حسين عالء، خبير    •
في تكنولوجيا المعلومات.

منتدى األعمال القطري األوكراني، ممثًلا بالدكتورة أولجا    •
ريفينا، رئيس المنتدى.

مؤسسة قطر، ممثلة بالسيد محمد فخرو، مدير إدارة    •
التواصل المجتمعي.

وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة بالدكتور تركي    •
آل محمود، مدير إدارة التخطيط والجودة في الوزارة، 
والسيد فادي اللحام، استشاري تربوي بإدارة التوجيه 

التربوي في الوزارة.

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة    •
)اليونسكو(، ممثلة بالدكتورة فريال خان، أخصائية برامج 

التعليم.

• مؤسسة إديوكالستر فنلندا، ممثلة بالدكتور رايمو 
فيورينن، والسيدة هيلي بيكيال.

الخطوات التالية
بعد انتهاء لقاء شركاء التوجيه المهني، عمل مركز قطر 
للتطوير المهني على إعداد تقرير شامل لضم التوصيات 

الناتجة عن النقاشات، واإلجراءات الالزمة لتنفيذها بشكل 
فعال.

وأعدت هذه التوصيات لمعالجة نقاط محددة في ثالثة 
مجاالت رئيسية، وهي: القضايا االستراتيجية على المستوى 

الوطني، مجموعة مختارة من القضايا التي تقف حجر عثرة 
في طريق التوجيه المهني االستراتيجي على مستوى قطاع 
التعليم، وقضايا التوجيه المهني على مستوى سوق العمل.

في الفقرة التالية، نقدم لمحة عامة عن هذه المجاالت والتوصيات 
المقترحة.

التوصيات المتعلقة بمعالجة القضايا االستراتيجية على 
المستوى الوطني 

•  توفير أدوات العمل األساسية الالزمة للشروع في وضع اأُلطر 
والمعايير والسياسات والقواعد التنظيمية الخاصة بمجال التوجيه 

المهني على المستوى الوطني.

تقديم األدلة التجريبية الالزمة لوضع استراتيجية وطنية للتوجيه    •
المهني كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية على مدى السنوات 

الخمس المقبلة في دولة قطر.

حشد الموارد الالزمة إلنشاء نظام إلكتروني للتخطيط المهني    •
يتناسب مع السياق القطري والمعطيات الحالية.

التوصيات المتعلقة بمعالجة مجموعة مختارة 
من القضايا التي تمثل عائًقا أمام التوجيه المهني 

االستراتيجي على مستوى قطاع التعليم

تطوير التوجيه المهني لطالب المدارس.   •

إعداد برنامج لالنتقال من المدرسة إلى سوق العمل للطالب ذوي    •
اإلعاقة.

تطوير التوجيه المهني لتعزيز مشاركة اإلناث في التعليم والتدريب    •
الفني والمهني.

إعداد برنامج لتطوير المهارات الالزمة للتوظيف للطالب الجامعيين.   •

التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا التوجيه المهني 
على مستوى سوق العمل

تحسين خدمات التوجيه المهني من أجل تطوير ريادة األعمال.   •

تطوير نظام توجيه مهني متكامل لتنمية المواهب الوطنية.   •
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الشراكات 

المستوى المؤسسي
سفارة الواليات المتحدة األمريكية في قطر

مركز قطر للتطوير المهني يرتبط 
بعالقات قديمة وراسخة 

مع السفارة األمريكية في قطر وبرنامج
EducationUSA، ويشترك معهما في 

أنشطة تعليمية رئيسية تقدم في البالد، 
وأهمها البرنامج السنوي لتدريب المرشدين 

المهنيين، الذي ُينّظم بالتعاون مع وزارة 

مركز قطر للتطوير المهني عمل 
على مدار السنوات الماضية 

على تطوير السياقات المؤاتية لعقد شراكات 
استراتيجية مع مختلف الجهات واألطراف 

المعنية بمجال التوجيه المهني، وهي أطراف 
تم اختيارها بشكل مدروس من داخل وخارج 
دولة قطر. وقد أظهرت الظروف الراهنة التي 

تعايشها دولة قطر صحة هذا الخيار أكثر 
من أي وقت مضى، لكونه يضمن استمرارية 
مسار تنمية الرأسمال البشري، ودعم االبتكار 

واالستدامة في الدولة.

التعليم والتعليم العالي. 

وبفضل الثقة واالحترام المتبادلين بين 
الشركاء، قام مركز قطر للتطوير المهني، 
بالشراكة مع السفارة األمريكية، بتصميم 
وتقديم برنامج للتطوير المهني في الربع 

األخير من العام 2018. 

وقد عملنا خالل العام المنصرم على 
تطوير شراكاتنا االستراتيجية القائمة، 

باإلضافة إلى تحديد جهات رئيسية 
جديدة ذات دور محوري في  مجال 

التوجيه المهني من بين 4 فئات، تتمثل 
بالمؤسسات، والجهات المحلية، وتلك 
اإلقليمية، وأيًضا الجهات الدولية. كما 

جهدنا الستكشاف أفضل الطرق المؤدية 
لتحقيق المشاركة والتفاعل البّناء مع هذه 

الفئات، من خالل وضع أهداف مشتركة 
وغايات محددة، وخطط عمل ملموسة.
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الشراكات 

مركز التعّلم - برنامج التأهيل أكاديمية العوسج
المجتمعي

ع  مركز قطر للتطوير المهني مذكرة وقَّ
تفاهم مع أكاديمية العوسج؛ بهدف 

تعزيز جهود التوجيه المهني المعتمدة في 
األكاديمية، وغرس أسس التوجيه المهني ضمن 

النسيج االجتماعي واالقتصادي في دولة قطر، وذلك 
على هامش فعاليات لقاء شركاء التوجيه المهني 

 .2018

وأطلق المركز هذه المبادرة خصيًصا بحيث تستهدف 
الطالب الذي ُيظهرون تقدًما وشغًفا بالتعلم خارج 
الفصول الدراسية. وتنقسم المبادرة إلى مرحلتين، 

حيث ُصممت المرحلة التجريبية منها بحيث تغطي 
الربع األخير من العام الدراسي 2017-2018. وركزت 

هذه المرحلة على 20 طالًبا في برنامج »عوسج برايم«، 
الذي جرى إطالقه خالل شهر فبراير 2015، كأول برامج 

للتعلم المشترك في دولة قطر. أما المرحلة الثانية 
من المبادرة، فتستهدف العام الدراسي 2019-2018، 

على أن تشمل عدًدا أكبر من الطالب.

وقّدم مركز قطر للتطوير المهني، في إطار هذه 
الشراكة، ورشة عمل تحت عنوان: »دور أولياء األمور 

في توجيه أبنائهم مهنًيا«، وذلك ألولياء األمور وطالب 

عام من التخطيط الدقيق، بعد 
وبالشراكة مع مركز التعلم، 
أطلق مركز قطر للتطوير المهني برنامج 

التأهيل المجتمعي ثنائي المستوى. 
وُيعنى هذا البرنامج التجريبي بالطالب 

الذين لم يحظوا بفرص االلتحاق بالدراسة 
في أكاديمية العوسج واالستفادة من 

مناهجها، ويهدف إلى إعداد الشباب 
لاللتحاق بسوق العمل. 

وتضمن البرنامج تدريًبا تجريبًيا في مركز 
قطر للتطوير المهني لطالبين من صف 

التواصل االجتماعي بالمدرسة الثانوية، 
ليحقق بذلك قفزة كبيرة ستساعد 

الطالب في انتقالهم من مرحلة 
التعليم إلى الحياة العملية، 

باإلضافة إلى سلسلة 
من ورش العمل 

أكاديمية العوسج. وتناولت 
هذه الورشة تأثير الوالدين على 

قرارات أوالدهم في تحديد 
المسار المهني، وأهمية تعريف 
األهل واألوالد باإلرشاد المهني. 

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود 
التوجيه المهني المعتمدة في أكاديمية 

العوسج، من خالل اتباع عملية من أربع خطوات 
تحاكي الخبرات العالمية، وتكّيف أفضل النماذج المعروفة في سياق 

االحتياجات المحلية. وتشتمل هذه الخطوات على مساعدة الشباب 
في اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم المهني، وتوفير المزيد 

من الفرص أمام الطلبة والخريجين لتنمية مهاراتهم، وإعادة صياغة 
التوجه المجتمعي إزاء عملية التعليم والتعلم، وإنشاء منظومة 

مهنية وطنية فعالة. 

وتتميز أكاديمية العوسج بأنها مدرسة متخصصة، تقّدم خدماتها 
للطالب ممن يواجهون تحديات خفيفة إلى معتدلة في التعلم، 

للصفوف من التمهيدي وحتى الصف الثاني عشر. وأكاديمية العوسج 
هي المدرسة الوحيدة من نوعها في قطر، وواحدة من عدد قليل من 

المدارس التي تستهدف الطالب الذين أظهروا تمُيزا في بعض الجوانب، 
رغم مواجهتهم لتحديات أكاديمية في جوانب أخرى.

األسبوعية على مدار شهرين كاملين، فضاًل عن مشاركة طالب مركز التعلم في 
القرية المهنية لعام 2018. 

قدم مركز قطر للتطوير المهني الدعم لهذه المبادرة منذ بدايتها، وأحاط 
المتدربين بالعناية واالهتمام لكي يشعروا بالترحاب واالنتماء. 

ونظًرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبناًء على طلب أولياء األمور وإدارة مركز 
التعلم، فقد تقّرر أن تستمر هذه المبادرة خالل العام األكاديمي 2019-2018.

ويكّمل البرنامج إطار عمل أكاديمية العوسج الذي ُأعِلن عنه رسمًيا في أبريل 2018 
خالل ‘لقاء شركاء التوجيه المهني‘.
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الشراكات 

وزارة التعليم والتعليم العاليكيدزموندو الدوحة

المستوى الدولي

شركة كودر

مركز قطر للتطوير المهني اتفاقية شراكة مع كيدزموندو الدوحة، أحد وقع 
أكبر مرافق الترفيه والتعليم في دولة قطر، إلطالق مركز للتوعية المهنية، 

وهو األول من نوعه في العالم، ضمن المدينة الترفيهية المصغرة، بهدف تعريف 
األطفال وصغار السن بمفهوم التوجيه المهني، وتدريبهم على كيفية اتخاذ خيارات 

مهنية مستقبلية، بما يتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم.

ومن خالل مركز التوعية المهنية سيصل مركز قطر للتطوير المهني إلى األطفال الذين 
لم يتواصل معهم من قبل، لمساعدتهم على استكشاف المسار المهني األمثل 

لمستقبلهم بطريقة تعليمية وترفيهية في آن واحد، حيث سيتعلمون كيفية كتابة 
سيرة ذاتية ناجحة، ويتعرفون على مختلف التخصصات التي يحبونها، بما يساعدهم 

على اختيار المسار المهني المتوافق مع مؤهالتهم وقدراتهم، من خالل ممارسة 
بعض األنشطة واأللعاب التي أعدها المركز خصيًصا لتناسب الفئات العمرية المختلفة 

لألطفال.

وتتميز البيئة الترفيهية لمدينة كيدزموندو الدوحة بمناهج مصممة بشكل خاص 
لمنح األطفال تجربة تعليمية متكاملة وتعزيز قدراتهم وطاقاتهم، وهو ما يتسق 

مع الجهود التي يبذلها مركز قطر للتطوير المهني في سبيل بناء القدرات القطرية، 
ومساعدة الشباب، منذ الصغر، على التخطيط األمثل لمساراتهم المهنية بما يتوافق 

مع احتياجات سوق العمل المستقبلية في دولة قطر.

مركز قطر للتطوير المهني في بدأ 
تطبيق نظام اإلرشاد المهني 
اإللكتروني الخاص بالمركز في جميع 

المدارس الثانوية الحكومية بدولة قطر، 
اعتباًرا من الفصل الثاني للعام الدراسي 

2017 – 2018، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم 
والتعليم العالي.

ومثلت هذه الخطوة إنجاًزا مهًما في 
مسيرة مركز قطر للتطوير المهني، حيث 

مكنت المركز من الوصول إلى جميع 
الطالب في المدارس الثانوية الحكومية 

بالدولة، وساعدته على تقديم التوجيه 
المهني المناسب، الذي سيكون له تأثير 

ممتد على حياتهم األكاديمية والمهنية. 

ويندرج تطبيق هذا النظام في إطار  مذكرة 
التفاهم التي وقعها مركز قطر للتطوير 

المهني مع وزارة التعليم والتعليم 
العالي، في عام 2017، بهدف إقامة شراكة 

استراتيجية في كافة األنشطة المرتبطة 
بمجال التوجيه األكاديمي والمهني 

والتخطيطي والتنموي. 

وفي إطار التعاون مع وزارة التعليم 
والتعليم العالي، دّرب مركز قطر للتطوير 

المهني واعتمد أكثر من 70 مرشًدا أكاديمًيا 

مركز قطر للتطوير يرتبط 
المهني وشركة كودر 
األمريكية بشراكة طويلة األمد أثمرت 
عن مواءمة برنامج إعداد المستشارين 

المهنيين )CATC( ونظام اإلرشاد 
المهني )CAS( اإللكتروني مع السياق 

المحلي. وجّدد الطرفان في أكتوبر 2017 
العقد الموقع بينهما لمدة ثالث سنوات 

إضافية، ما يعكس مواصلة التزامهما 
بمشاريع أكثر تقدًما في المستقبل.  

من مختلف المدارس الثانوية في الدولة، حيث أصبحوا قادرين على استخدام نظام اإلرشاد 
المهني اإللكتروني بفعالية لتطبيقه على طلبة المدارس.

وُيعد نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني الجديد إحدى ثمار الشراكة االستراتيجية التي تجمع 
مركز قطر للتطوير المهني مع شركة كودر، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال 

خدمات التخطيط المهني، وغيرها من الهيئات الحكومية األخرى، لدمج حلول تكنولوجيا 
المعلومات المتخصصة والمعتمدة على االحتياجات الفعلية في ما يتعلق بمنظومة اإلرشاد 

والتوجيه المهني في قطر. 
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يحرص مركز قطر للتطوير المهني، إلى جانب الئحة البرامج والمبادرات السنوية التي ينّظمها، على حضور مختلف
الفعاليات والمناسبات المحلية والوطنية بهدف المحافظة على استمرارية التواصل المباشر مع عموم الجمهور.

وقد شارك المركز بين يوليو 2017 وديسمبر 2018 في 12 فعالية رئيسية في قطر:

الزمان

11 نوفمبر 2017

9-20 ديسمبر 2017

6-7 ديسمبر 2017

25-26 أكتوبر 2017

10-11 أكتوبر 2017

6-7 فبراير 2018

13 فبراير 2018

20-23 فبراير 2018

1 أكتوبر 2018

10 أكتوبر 2018

16-17 أكتوبر 2018

19 نوفمبر 2018

12-20 ديسمبر 2018

المكان

مكتبة قطر الوطنية

درب الساعي

مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة 
األعمال الثانوية المستقلة للبنات

مدرسة رقية بنت جاسم اإلعدادية

ملتقى

ملتقى

حديقة األكسجين

مركز قطر الوطني للمؤتمرات

مقر الجامعة

مقر المدرسة

ملتقى

مدرسة مسيعيد الدولية

درب الساعي

الفعالية

TEDx أسبوع الدوحة للتعلم - منتدى

احتفاالت اليوم الوطني

معرض التوظيف والمنح

المعرض الصحي - مؤسسة حمد 
الطبية

اكتشف المدينة التعليمية 2017

معرض المدينة التعليمية المهني

احتفال اليوم الرياضي للدولة

معرض التوعية والوسائل المساعدة

معرض األنشطة المجتمعية - 
جامعة جورجتاون في قطر

معرض مدرسة البيان

اكتشف المدينة التعليمية 2018

معرض  الجامعات - 
مدرسة مسيعيد الدولية

احتفاالت اليوم الوطني

التواصل المجتمعي
توجهنا االستراتيجي

للعام 2018 – 2019

مع تطوره وسعيه المستمر ليكون مركز تطوير وتوجيه مهني تماشًيا 
متخصص ومتكامل، ومن خالل برامج وخدمات وأنشطة 
وفعاليات عديدة، حدد مركز قطر للتطوير المهني مجموعة من األهداف 

االستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها خالل المرحلة المقبلة:  

نشر ثقافة التوجيه المهني على المستوى الوطني، من خالل حمالت وبرامج   .1
التوعية المهنية المناسبة. ويتصل هذا بشكل وثيق مع الهدف االستراتيجي 

لقطاع تنمية المجتمع في مؤسسة قطر الرامي إلى »غرس االهتمام بالعلوم 
والتعلم المستمر مدى الحياة«.

تعزيز السياسات والخطط والممارسات المهنية الفعالة، من خالل المشاركة   .2
والتعاون مع  مختلف الجهات المعنية. وهو ما يرتبط أيًضا بهدف استراتيجي 

آخر لقطاع تنمية المجتمع في مؤسسة قطر، وهو »تعزيز المشاركة 
المجتمعية«.

تدعيم النظام التعليمي من خالل توفير أدوات التوجيه المهني والخدمات   .3
المهنية. ويرتبط هذا أيًضا ارتباًطا قوًيا بالهدف االستراتيجي لقطاع تنمية 
المجتمع في مؤسسة قطر ، والذي يتمثل في »غرس االهتمام بالعلوم 

والتعلم المستمر مدى الحياة«.

زيادة تأثير مركز قطر للتطوير المهني، وهو ما يتماشى مع الهدف   .4
االستراتيجي لمؤسسة قطر الرامي إلى »تعزيز إدراك مؤسسة قطر للطاقات 

والقدرات والتعاون واالستدامة«.
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