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قطر للتطوير المهني هو أحد المراكز مركز
المنضوية تحت 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 رأس المال البشري الوطني 
لالستجابة لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحديًدا 
الركائز البشرية واالقتصادية واالجتماعية، تبّنى المركز 

منهًجا يستند إلى ثالثة محاور:

1. المواءمة بين أهداف مركز قطر للتطوير المهني 
ورؤية قطر الوطنية 2030 واالستراتيجيات الوطنية 

الناتجة عنها، وخصوًصا استراتيجية قطاع التعليم 
والتدريب في قطر واستراتيجية قطاع تنمية المجتمع 

في مؤسسة قطر.

2. تبني ثالثة من محاور التوجيه المهني، وهي:
1( إعداد خدمات وبرامج مهنية تعليمية وتدريبية.

2( تقديم خدمات وبرامج تهدف إلى خلق الوعي 
المهني وزيادة االهتمام به.

3( توفير المعرفة المهنية ونشرها وتطبيقها.

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، واالختصاصيين ذوي 
الصلة، والمستشارين المهنيين، إدراًكا منه بأنهم 

يمثلون جانًبا من األطراف المؤثرة التي تؤدي دوًرا في 
مستقبل الشباب القطري.

كما يدرج المركز برامج وخدمات ضمن استراتيجياته 
الجديدة، تقوم على أنشطة بحثية أثبتت فاعليتها. 

إذ قام بجمع وتحليل الكثير من المعلومات على 
مدار النسخ الست السابقة من معرض قطر المهني، 

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 باإلضافة إلى استكشاف السياقات المحلية 
واإلقليمية والدولية، بغرض معرفة االحتياجات 

والممارسات 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 رأس المال 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. 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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سنة جديدة من 
مسيرة مركز قطر 

للتطوير المهني، 
حفلت باالنجازات النوعية، والمبادرات 

والبرامج التوعوية التي قطعنا من خاللها 
خطوة إضافية على طريقنا ألن نكون 
منارة التوجيه المهني في دولة قطر.

وألن التغيير هو سمة الحياة، فقد شهدنا 
العام المنقضي تغييًرا تكتيًكا، تحولنا فيه 
من "معرض قطر المهني" إلى "مركز قطر 

للتطوير المهني". وهو تغيير لم يقتصر 
على االسم فقط، بل طال أيًضا أنشطة 

وبرامج المركز التي صارت أكثر تركيًزا في 
العمل على بناء جسر يربط بين قطاع 

التعليم وسوق العمل في دولة قطر. 

ومقابل التغيير، نلتزم بثوابت واضحة، 
واستراتيجية متكاملة تدعم رؤية 

مؤسسة قطر التي تسعى إلى التميز في 
توفير تعليم نوعي ألبنائنا وبناتنا الذين 

سيكونون هم عماد هذا الوطن العزيز، 
وأساس رفعته.

فمركزنا يحمل على عاتقه مهمة تزويد 
الشباب القطري بأفضل توجيه مهني 

ممكن وتوجيههم في مساراتهم 
المهنية، مع صناعة الفرص لهم لصقل 

مهاراتهم؛ كي يغدوا مواطنين منتجين 

وفاعلين في االقتصاد الوطني، لنصل إلى 
تطوير قوة عاملة ذات كفاءة عالية، تتوافق 

مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته 
المحلية، وتكون قادرة على مواجهة 

التحديات االقتصادية التي ُتفرض علينا، 
اليوم وغًدا.

وقد أثبتت لنا األزمة الحالية التي تمر 
بها منطقة الخليج، صواب خيارنا في 

ضرورة العمل على صقل مهارات شبابنا، 
وتحضيرهم لتشكيل قوة عاملة ماهرة، 
تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية 
المتنوعة، وتحقق االكتفاء الذاتي للدولة. 

فقد عملت دولتنا دائًما، بَهدي من رؤية 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، أمير البالد المفدى، على تحقيق 
مستقبل أفضل ألبنائها، والمضي نحو 

المزيد من التقدم واالزدهار العلمي، 
من خالل دعم العلم والعمل واالبتكار 

في كافة التخصصات، لما في ذلك من 
مصلحة للوطن والمواطن. ويشرفنا 

اليوم أن نسير على خطى تميم، رافعين 
راية تطوير الشباب، وإرشادهم لمستقبل 

مهني مشرق يحقق طاقاتهم، ويستجيب 
لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030.

عبداهلل أحمد المنصوري
المدير التنفيذي

نطوي

5

رسالة المدير التنفيذي

www.qcdc.org.qa



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

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  •

الوزارات والجهات الحكومية  •
المؤسسات التعليمية والتربوية   •

والبحثية
صّناع السياسات واالستراتيجيات   •

المهنية والتعليمية
القطاعين العام والخاص  •

المنظمات المدنية وغير الربحية  •
المنظمات والجمعيات المهنية   •

المتخصصة 
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تتلخص رؤيتنا في أن نصبح 
مركًزا نموذجًيا للتطوير 

المهني معروًفا بإسهاماته 
الجليلة في إعداد رأس مال 

بشري قطري ذي كفاءة 
عالية.

 تهدف رسالتنا إلى دعم بناء 
القدرات القطرية بما يتوافق 

مع رؤية قطر الوطنية 2030 
وأهداف بناء اقتصاد قائم 

على المعرفة، وذلك عبر 
تنمية قدرات الشباب القطري 

من خالل التوجيه المهني 
والتعلم.

قيمنا

جمهورنا

شركاؤنا

رسالتنا

رؤيتنا
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• التحول من "معرض قطر المهني" إلى 
"مركز قطر للتطوير المهني"

جاء هذا التحول من أجل تركيز 
األنشطة لبناء جسر يربط قطاع 

التعليم بسوق العمل في دولة قطر، 
وذلك عن طريق تكريس جهودنا لرعاية 

الشباب من خالل تقديم التوجيه 
المهني لهم، وتزويدهم بالمهارات 

الالزمة في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة 
التطوير المهني داخل دولة قطر، 

بهدف تطوير قوة عاملة عالية الكفاءة 
تتأقلم مع احتياجات ومتطلبات سوق 
العمل، وتغطي احتياجاته محلًيا، وهو 

ما تحتمه علينا التحديات االقتصادية 
الحالية والمستقبلية.

يتبّنى المركز منهًجا يستند إلى ثالثة من 
محاور التوجيه المهني من أجل تمكين 
الشباب القطري، حيث إن اختيار المهنة 

المناسبة ال يقتصر على مجّرد انتقاء مهنة 
معينة دون أخرى:

1. إعداد خدمات وبرامج مهنية تعليمية 
وتدريبية 

2. تقديم خدمات وبرامج تهدف إلى خلق 
الوعي المهني وزيادة االهتمام به
3. توفير المعرفة المهنية ونشرها 

وتطبيقها
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حصيلة 2016 - 2017

التفاعل مع أكثر من 

٤٥00 شخص

تنظيم
مبادرة ومشروًعا

توزيع
 ٥000 نسخة من 

مجلتنا السنوية 
"دليلك المهني" 

بالتزامن مع التطبيق 
اإللكتروني للمجلة

ممارسة أكثر من 

1000 ساعة رياضة 
ضمن مبادرة ""الساعة 

الرياضية" لموظفي مركز 
قطر للتطوير المهني

تدريب أكثر من 7٥ 
سفيًرا مهنًيا ضمن 

برنامج السفراء المهنيين

تخريج 2٥ مستشاًرا 
مهنًيا من برنامج إعداد 
المستشارين المهنيين

إصدار ورقتين بحثيتين 
عن التوجيه المهني في 

قطر، وملصق تعريفي عن 
برامج تدريب المرشدين 
المهنيين التي يقدمها 

المركز، وذلك خالل مؤتمر 
الرابطة الدولية للتوجيه 

التعليمي والمهني

تخريج ٥6 مرشًدا 
مهنًيا من المدارس 
المستقلة والخاصة 

والدولية ضمن برنامج 
تدريب المرشدين 

المهنيين

تدريب أكثر من ٥0 
مرشًدا مهنًيا وأكاديمًيا 

ضمن برنامج المرشد 
المهني المحترف

أعرب ٩8٪ من 
المشاركين في 
مبادرات وبرامج 

المركز عن رضاهم 
العام بتلك البرامج

المشاركة في 6 
فعاليات توعوية 

مختلفة

www.qcdc.org.qaالتقرير السنوي لمركز قطر للتطوير المهني لعام 2017
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 5,609,413 ريال قطري 

التغطية اإلعالمية

تحقيق تغطية إعالمية مجانية في وسائل 
اإلعالم المطبوعة واإللكترونية بقيمة 

www.qcdc.org.qaالتقرير السنوي لمركز قطر للتطوير المهني لعام 2017
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تشرف

انطالًقا

1415

برامج تنمية مهارات إدارة الحياة 
المهنية للطالب

المخيم المهني 
الشتوي 2017 

ختام أنشطة 
برنامج "السفراء 

المهنيين"

مركز قطر للتطوير 
المهني بتخريج نحو 30 

طالًبا وطالبة في المرحلة 
اإلعدادية، ممن شاركوا في فعاليات المخيم 
المهني الشتوي 2017، وذلك خالل حفل خاص 

نظمه المركز يوم الخميس الموافق 19 يناير 
2017 في مركز الطالب بجامعة حمد بن 

خليفة، تخلله توزيع شهادات مشاركة على 
الطالب.

وهدف المخيم المهني الشتوي إلى إرساء 
أساسيات الثقافة المهنية لدى الطلبة، 
ومساعدتهم على اكتشاف المهارات 

والمواهب التي يتمتعون بها، والتي سوف 
تساعدهم على اختيار مهنة المستقبل، 

ضمن تجربة تثقيفية وترفيهية يتعلمون من 
خاللها العديد من المهارات العملية والحياتية 

بطريقة سهلة وممتعة.

واشتمل المخيم على مجموعة من ورش 
العمل استمرت على مدار خمسة أيام، 

وهدفت إلى صقل مواهب الشباب وتطوير 
قدراتهم المهنية والشخصية، ومنها ورشة 

"مهارات النجاح" التي تسعى إلى تزويد الطلبة 
بالمهارات األساسية للتميز في سوق العمل 

والنجاح في مسيرتهم المهنية، وورشة 
"مهارات القيادة" التي عّرفت الطلبة بمقومات 

الشخصية القيادية ومبادئ العمل الجماعي 
المثمر.

سمعت عن تنظيم هذا 
المخيم في المدرسة، 
وكنت متحمسة جًدا 

لمعرفة المزيد عن 
فعالياته، وقد شجعني 

أهلي كثيًرا في ذلك. قبل 
أن ألتحق بالمخيم، كنت 

مهتمة أكثر بمجال اإلدارة 
المالية واألعمال. ولكن في 

نهاية المخيم، والزيارات 
الميدانية التي قمنا بها، 

فهمت أن هذا المجال 
ينطبق على العديد من 

مجاالت العمل".

هدى عمر المناعي
طالبة في الصف التاسع في 

أكاديمية قطر- السدرة، 
التابعة للتعليم ما قبل 

الجامعي في مؤسسة قطر

لقد استفدت كثيًرا من الورشة التي قدمها 
مركز قطر للتطوير المهني حول كيفية 

تكوين شخصية ذاتية إيجابية والتي تساعدنا 
في تحديد أهداف المستقبل من خالل التعرف 

على مخاوفنا وقدراتنا والتخصصات بناًء 
عليها".

طيف عبدالرحمن يوسف
طالبة في مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات

من شعارنا "مستقبلك 
بين يديك"، اختتم 

مركز قطر للتطوير 
المهني برنامج "السفراء المهنيين"، الذي 

أطلقه في أكتوبر 2016، لخدمة الشباب 
القطري في المرحلتين اإلعدادية والثانوية.

ويهدف البرنامج إلى خلق وعي مهني لدى 
الطالب، وتنمية مهاراتهم، بما يمّكنهم من 
التخطيط األفضل لتخصصاتهم األكاديمية، 
ومساراتهم المهنية المستقبلية، إلى جانب 

تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار والمبادرة بين 
الشباب المشاركين في البرنامج.

وُيمثل هذا البرنامج أداة فاعلة، تساهم في 
تعزيز المبادرات الشبابية وغرس نواة قادة 

المستقبل، كما ُيعد استثماًرا في القيادات 
الشبابية التي سيكون لها دور أساسي في بناء 

الغد المشرق لدولة قطر. وشملت الزيارات الميدانية رحلة إلى بيت الشيخ 
محمد بن جاسم برعاية متاحف مشيرب، 

استمع خاللها الطلبة إلى محاضرة تعليمية 
حول تاريخ البيت ومكانته الثقافية في 

دولة قطر، تلتها جولة قام بها الطلبة في 
أنحاء البيت التراثي، تفقدوا خاللها اللوحات 
التعريفية والمعروضات األثرية هناك. وقام 

الطلبة أيًضا بزيارة مدينة لوسيل واالطالع على 
معالمها السكنية والترفيهية الرائدة، والتي 

تعتمد أسلوب المعمار الذكي والمستدام، 
وتعرفوا على خطط االكتفاء الذاتي التي 

يتميز بها مشروع لوسيل العصري الفريد من 
نوعه، بما فيها شبكة سكك الحديد الخفيفة 

ونظام التاكسي العائم. وزار الطلبة أيًضا 
مطار حمد الدولي واطلعوا على مختلف 

مرافقه، بداية من أبراج المراقبة، ومروًرا بمتاجر 
السوق الحرة ومكاتب الطيران واالستعالمات، 

وانتهاء بقسم الهجرة والجوازات، حيث 
تعرفوا عن كثب على نوعية الوظائف المتاحة 

هناك وأبرز المهام المتعلقة بكل قسم من 
أقسام المطار. وقد اكتسب الطلبة فكرة 

مفصلة وتجربة شخصية حول اآلفاق المهنية 
التي تقدمها كل من تلك المؤسسات، 

وتمكنوا من معاينة طبيعة العمل هناك 
بشكل مباشر.

جمع برنامج هذا العام 34 طالًبا من مدرسة 
عمر بن الخطاب اإلعدادية المستقلة للبنين، 
ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة 

للبنين، ومدرسة خليفة الثانوية المستقلة 
للبنين، الذين شاركوا في األنشطة التي ُعقدت 
في مركز الطالب بجامعة حمد بن خليفة في 

المدينة التعليمية. كما شاركت في البرنامج 
أيًضا 44 طالبة من مدرسة البيان الثانوية 

المستقلة للبنات، ومدرسة أم حكيم الثانوية 
المستقلة للبنات، ومدرسة اإليمان الثانوية 
المستقلة للبنات، ومدرسة رقية اإلعدادية 

المستقلة للبنات، حيث ُنظمت أنشطة 
الطالبات داخل مدارسهن.

وشملت فعاليات البرنامج مجموعة من 
الورش التدريبية والتطويرية، موزعة على عدة 

أشهر، ومنها ورشة عمل حول النظرة اإليجابية 
ومهارات المحاججة واإلقناع، وورشة المهارات 

الحياتية، وورشة التطوير المهني، وأيًضا 
ورشة العمل ضمن فريق عمل واحد، وإدارة 

الفعاليات.
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برامج تنمية مهارات إدارة الحياة 
المهنية للطالب

تنظيم "القرية 
المهنية"

المخيم المهني 
الصيفي 2017

بمشاركة ما يقرب 
من 600 طالب وطالبة 
بالمرحلة الثانوية، من 
مختلف المدارس الثانوية بدولة قطر، ضمن 

فعاليات "القرية المهنية"، التي نظمها مركز 
قطر للتطوير المهني، يومي 26 و27 أبريل في 
مركز الطالب بجامعة حمد بن خليفة، بحضور 
أولياء األمور ومرشدين أكاديميين من مختلف 

مدارس الدولة. 

ضمت القرية المهنية ممثلين عن شركات 
ومؤسسات رائدة في دولة قطر تمثل 

قطاعات التعليم، والمال واألعمال، والطاقة 
والصناعة، والمواصالت واالتصاالت، والصحة، 

والبلدية والبيئة، واإلعالم، واألمن. وهدفت 
القرية إلى ترسيخ الثقافة المهنية لدى الطلبة 

المشاركين، وتعريفهم بالمهن الموجودة 
في تلك القطاعات، وإعطائهم فكرة عن 

احتياجات سوق العمل وتحدياته، حيث 
قدمت الجهات المشاركة مجموعة من 

األنشطة التفاعلية، التي قام خاللها الطلبة 
بممارسة المهن الموجودة في كل قطاع 

على أرض الواقع، مما أعطاهم خبرة عملية 
وعّرفهم بأفضل المجاالت التي يمكن أن 

يخدموا الدولة من خاللها. 

وشملت الئحة الجهات المشاركة في "القرية 
المهنية" كًلا من: وزارة الداخلية، والهيئة 

العامة للجمارك، والخطوط الجوية القطرية، 
وشركة سكك الحديد القطرية )الّريل(، 

ووكالة األنباء القطرية، والمؤسسة القطرية 
لإلعالم، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة حمد 

الطبية، وراس غاز، وقطر بيوبنك، وشركة 
Ooredoo لالتصاالت، ومركز نظم المعلومات 
الجغرافية التابع لوزارة البلدية والبيئة، واللجنة 

الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، 
وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وكلية 
شمال األطلنطي في قطر، ومركز الخدمات 

المهنية بجامعة قطر، ومدرسة قطر للعلوم 
المصرفية وإدارة األعمال المستقلة، وإنجاز 

قطر، والنادي العلمي القطري، وشركة توتال.

فعاليات 
المخيم 
المهني 

الصيفي 2017، الذي حقق نجاًحا كبيًرا 
في دورته الرابعة، انعكس في العدد 

الكبير من الشباب القطري الذين 
شاركوا واستفادوا من أنشطته، إذ 

بلغ عدد المشاركين 55 طالًبا وطالبة 
من المرحلة الثانوية، عاشوا تجربة 

تحفيزية وتثقيفية، لمساعدتهم على 
اتخاذ القرار بشأن خياراتهم التعليمية 

والمهنية.
ُأقيم المخيم على مدار أسبوعين 

كاملين في يوليو 2017، وتضمن 
مجموعة كبيرة من األنشطة والبرامج 

التعليمية والتثقيفية وورش التدريب 
التفاعلية، التي هدفت إلى تزويد الطالب 

المشاركين بمهارات عملية مفيدة 
لمساعدتهم على التخطيط األمثل 

لمساراتهم األكاديمية والمهنية في 
المستقبل.

وضمن فعاليات المخيم، شارك 
الطالب في زيارات ميدانية إلى عدد من 

المؤسسات الرائدة في دولة قطر، حيث 
تعرفوا على طبيعة المهن الموجودة 

في مؤسسة حمد الطبية، والهيئة 
العامة للسياحة، ومتاحف مشيرب، 

وبنك قطر للتنمية، وحاضنة قطر 
لألعمال، واطلعوا على مدى مالءمة 

مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن، 
وهو ما منحهم فرصة اكتشاف ما 

يمكن توقعه في الحياة المهنية 
الواقعية. كما شارك الطالب في 

جلسات تعريفية في هذه المؤسسات، 
لمساعدتهم على فهم طبيعة العمل 

فيها، ومتطلباته والمؤهالت الالزمة.
وضمن األنشطة العملية، تعّلم 

المشاركون كيفية كتابة سيرة ذاتية 
متميزة، وكيفية التحضر لالنتقال 

إلى المرحلة الجامعية، وهو ما 
سيساعدهم في المضي قدًما في 

مساراتهم التعليمية والمهنية.
وركز المخيم المهني الصيفي، هذا 
العام، على مواضيع إضافية متصلة 

بالمسار المهني، مثل ريادة األعمال، 
ومشروعات الحرف اليدوية، وذلك 

وقدمت بعض هذه الجهات جلسات تعريفية 
للطلبة والطالبات المشاركين، عّرفتهم 

خاللها على طبيعة المهن التي تمارس فيها، 
والبرامج والمنح التعليمية والفرص التدريبية 

المتاحة أمامهم في تلك المؤسسات. 
وتتميز القرية المهنية بأنها واحدة من 
مبادرات المركز العديدة، والتي يهدف 

من خاللها  إلى مساعدة الشباب القطري 
على اتخاذ القرار الصائب حول مستقبلهم 

األكاديمي والمهني.

تأكيًدا على أن المهن ال تنحصر فقط 
بالوظائف، بل تشمل أيًضا إنشاء مشروع 
تجاري خاص، أو االستفادة من المواهب، 

وغيرها.
كما شارك الطالب في عدد من ورش 
العمل اليدوية، مثل ورشة عمل حول 

تركيب العطور، تعرفوا خاللها على 
كيفية صنع العطور، وقاموا بتركيب 
عطورهم الخاصة باستخدام الزيوت 

والروائح المختلفة.
وتميزت دورة هذا العام بالشراكة 

التي جمعت بين مركز قطر للتطوير 
المهني مع الطالبة القطرية الناجحة 
شيخة الودعاني، التي تواصل دراستها 

في العام األخير بتخصص علم النفس 
في جامعة ساسكس البريطانية. 

ابتكرت الودعاني، ضمن مسابقة إنجاز 
2013، لعبة جديدة فازت من خاللها 

بجائزة "أفضل شركة طالبية في قطر". 
بعدها، تأهلت للفوز بجائزة "أفضل 

تأثير مجتمعي" في مسابقة إنجاز على 
مستوى العالم العربي. واستوحت 

الودعاني لعبتها من لعبة "المونوبولي" 
الشهيرة، وأطلقت عليها اسم "تعلم 

وتمتع"، إذ تهدف إلى مساعدة الطالب 
لمعرفة المزيد حول مختلف المناهج 

والمواضيع الدراسية.
وشاركت الودعاني قصة نجاحها مع 

المشاركين في المخيم إللهامهم، 

ودعتهم لتعديل اللعبة لتكون أكثر 
اتصاًلا بالمسار المهني، وتلخيص ما 

استفادوه خالل المخيم المهني 
الصيفي. وتعاون المركز مع الودعاني 

لوضع إطار عملي إلطالق نسخة جديدة 
من لعبة "تعلم وتمتع"، تركز على 4 

مجاالت أساسية )العسكرية والطبية 
واألعمال والسياحة(، فيما يمكن 

للطالب إضافة المزيد من المواضيع، 
وطرح المزيد من األسئلة، وتطوير اللعبة 

بما يتوافق مع رغباتهم.
لذلك، تم تقسيم الطالب للعمل ضمن 

مجموعات، على أن يتم استخدام 
اللعبة المطورة، الحًقا، في مختلف 

األنشطة والفعاليات التي ينظمها مركز 
قطر للتطوير المهني، من تدريب، أو 

ورش عمل، أو مخيمات مهنية، وغيرها.

استطعنا استقطاب طالب المرحلة 
الثانوية إلى جناحنا في القرية 

المهنية، لنوضح لهم فرص العمل 
والمهن المتاحة أمامهم لدينا، وأيًضا 
لتعريفهم باألقسام المختلفة التي 
تضمها مؤسسة حمد الطبية، والتي 

شارك منها اليوم أقسام األشعة، 
والمختبرات، والصيدلة، واإلسعاف، 

وطب األسنان، باإلضافة إلى أقسام 
مختلفة من الطب البشري. كما 

استطعنا أيًضا تثقيفهم من الناحية 
الصحية".

الدكتور محمد سلطان الدرويش
استشاري صحة الفم واألسنان في 

مؤسسة حمد الطبية

أشكر كل من ساهم في 
تنظيم هذا المخيم. فقد 
استفدنا منه للغاية، حيث 

تعرفنا على كيفية اتخاذ قرار 
اختيار التخصص الجامعي، 
والتعرف على قدراتنا أكثر. 
وأنصح الجميع بالمشاركة 

في الدورات المقبلة من هذا 
المخيم، والعمل لتطوير 

دولتنا، وتحقيق الرؤية 
الوطنية، ألن قطر تستحق 

األفضل من أبنائها".

مي الكبيسي 
طالبة
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بكلبهدف

برامج التوعية والتدريب للمستشارين 
المهنيين والمعنيين بمجال التوجيه المهني

عقد ورشة "لقاء 
برنامج "المرشد المهني المحترف" المرشدين المهنيين"

دعم مختلف جهود 
وأنشطة المركز 

الموجهة إلى شركاء 
التوجيه والتطوير المهني، شارك 30 من نخبة 
المستشارين المهنيين والعاملين في مجال 

التوجيه المهني في دولة قطر في "لقاء 
المرشدين المهنيين"، الذي عقده مركز قطر 

للتطوير المهني في سبتمبر 2016.

انقسم المشاركون إلى مجموعتين 
رئيسيتين، ناقشتا أفضل السبل لتطوير مجال 

التوجيه المهني، لما فيه مصلحة الشباب 
القطري.

وتطرقت نقاشات المجموعة األولى إلى 
مراجعة نتائج مجموعة النقاش التي انعقدت 

خالل لقاء شركاء التوجيه المهني في 
مايو2016، والتي حملت اسم "إضفاء الطابع 

فخر، اختتم مركز قطر للتطوير 
المهني فعاليات برنامج "المرشد 

المهني المحترف"، الذي قدمه 
خالل الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر 2016 في النادي 

االجتماعي بالمدينة التعليمية، بمشاركة نحو 50 
مستشاًرا مهنًيا ومعّلًما من المدارس المستقلة 

من جميع أنحاء دولة قطر.

وتم تقديم هذا البرنامج التدريبي بمبادرة 
مشتركة بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة 

التعليم والتعليم العالي في قطر، وبالتعاون 
مع مركز بداية. ويسعى برنامج "المرشد 

المهني المحترف" إلى تزويد المرشدين باألدوات 
والموارد التي يحتاجونها لضمان تقديم أفضل 

خدمات إرشاد مهني للطالب، ومساعدتهم 
على التخطيط السليم لمساراتهم التعليمية 

والمهنية، خاصة وأن اإلرشاد المهني والتعليمي 
يعد مجاًلا مستحدًثا في المدارس المستقلة 

وعدد كبير من المدارس الخاصة في قطر.

االحترافي على ممارسات التوجيه المهني"، مع 
اقتراح ُسُبل للمضي قدًما. كما عملت على تمهيد 

الطريق لجدول أعمال وتحضيرات إقامة فعالية لقاء 
شركاء التوجيه المهني لعام 2018. 

أما المجموعة الثانية فتولت تقييم تجربة 
المشاركين في "برنامج إعداد المستشارين 

المهنيين"، ووضع اقتراحات لتحسين وتطوير نظام 
التوجيه المهني الخاص بمركز معرض قطر المهني، 
وذلك وفق جدول زمني واستراتيجية تطوير محددة.

ووزعت في ختام ورشة العمل شهادات الدفعة 
الثانية من المشاركين في البرنامج، بحضور وفد 

من من مؤسسة كودر األمريكية، إحدى الشركات 
العالمية الرائدة في مجال خدمات التخطيط 

المهني. 
كما يوفر هذا البرنامج فرًصا للتطوير المهني 

الشامل في دولة قطر، ويسلط الضوء على 
مبادئ اإلرشاد المهني ومستويات متقدمة من 

التدريب، لتزويد المشاركين بالموارد المعرفية 
واالستراتيجيات التي يحتاجونها لتقديم خدمات 

اإلرشاد المهني وتوجيه الطالب بشكل فّعال 
لتخطيط مسارهم المهني والجامعي، وهو ما 

يستكمل جهود مركز قطر للتطوير المهني في 
هذا المجال.

وحصل المرشدون المشاركون في البرنامج على 
شرح واٍف حول األساس النظري لمفهوم االرشاد 

المهني، ودور المرشد المهني وأهميته، ضمن 
مقّدمة في اإلرشاد المهني، إلى جانب التعرف 

على المهارات األساسية في هذا المجال، والتي 
تشمل أطر التفكير الواضح، والنظر إلى المشكالت 
بموضوعية، وإيجاد حلول أكثر ابتكاًرا للمشكالت، 

إلى جانب العمل الجماعي، والتواصل الفعال، 
والتفكير الناقد. كما تمكنوا من فهم الهوية 

الذاتية للطالب، من خالل القدرة على التفريق بين 
أنواع الطالب، وتعزيز احترام الذات والثقة عند 

الطالب، وتقييم أنواع الشخصية الذاتية. باإلضافة 
إلى تسليط الضوء على أهمية دور اآلباء في 

توجيه القرار المهني ألبنائهم.

أعتقد أن هذه المبادرات قّيمة ليس فقط 
للمدارس التابعة لمؤسسة قطر، وطالبها، 

ولكن لدولة قطر بشكل عام ألنها ستكون 
ذات تأثير مستدام. إن مركز قطر للتطوير 

المهني يقود عملية تطوير الطالب 
القطريين، ما من شأنه أن يساهم في 

مسيرة تنمية الدولة التي يسعدني أن أكون 
جزًءا منها".

ستيف ستاي
مستشار مهني في أكاديمية العوسج

"تمثل التوعية المهنية للطالب 
وشرائح المجتمع متطلًبا أساسًيا 
ومهًما لتحقيق غايتنا المنشودة، 

ويقع جزء كبير منه على عاتق 
المرشد األكاديمي الذي يقوم 
بالدور األكبر في تنسيق وإدارة 

عملية اإلرشاد األكاديمي والمهني 
بفاعلية واقتدار. ونحن في وزارة 
التعليم والتعليم العالي نثمن 

الشراكة والتعاون مع مركز قطر 
للتطوير المهني ومركز بداية 

لدورهما في توعية الطالب بما 
يخدم تطلعات ورؤية دولتنا 

الحبيبة قطر".

األستاذة نور المعاضيد
رئيس قسم اإلرشاد األكاديمي بوزارة 

التعليم والتعليم العالي

بحثنا مجموعة من القضايا، منها التحديات 
التي تواجه المرشدين األكاديميين في المدارس، 

وكيف يمكن أن تساعد الوزارات في تفعيل دور 
المرشدين األكاديميين في المدارس، وإعداد وثيقة 

حول تفعيل هذا الدور. كما اقترحنا وضع منهج 
دراسي مختص باإلرشاد األكاديمي، وهو ما بادرت 

إليه وزارة التعليم والتعليم العالي، وستعمد 
لتطبيقه خالل العام الدراسي الحالي في 10 

مدارس كمرحلة تجريبية. مركز قطر للتطوير 
المهني هو منصة للمرشدين األكاديميين، 

وهو يبذل جهوًدا حثيثة في هذا اإلطار، ومنها 
المقترح الوارد حالًيا إلطالق ناد يجمع المرشدين 

األكاديميين في مدارس قطر الحكومية والخاصة 
والدولية، وهو ما سيساعد في تبادل الخبرات 

وتناقل المعرفة وجمعنا مع زمالئنا من المرشدين 
اآلخرين في دولة قطر".

صالح الدين الهواري
المرشد األكاديمي بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية
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مركز قطر للتطوير اختتم
المهني، بنجاح أعمال 

الدورة الثالثة من 
برنامج تدريب المرشدين المهنيين، الذي ُعقد 
بالشراكة مع السفارة األمريكية في الدوحة، 
وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي 

في مايو 2017.

وشارك 23 مرشًدا مهنًيا من الملتحقين الجدد 
في أنشطة البرنامج، الذي ُصمم لتوفير 

تدريب متخصص يتناسب مع مستوى خبرة 
المرشدين المهنيين في المدارس المستقلة، 
وتزويدهم بالموارد التي يحتاجونها لتقديم 

أفضل خدمات اإلرشاد المهني للطالب، 
ومساعدتهم على التخطيط السليم 

لمساراتهم التعليمية والمهنية. كما شارك 
33 من المرشدين المهنيين ذوي الخبرة 
في النقاشات حول القضايا المطروحة، 

مثل الدور الذي يقوم به المرشد المهني، 

الثالث على التوالي، 
قدم مركز قطر 

للتطوير المهني برنامج 
إعداد المستشارين المهنيين، كأول برنامج 

تدريبي متخصص للمستشارين المهنيين 
ثنائي اللغة في دولة قطر ودول مجلس 
التعاون الخليجي. شارك في هذه الدورة، 

والتي أقيمت في فبراير 2017، 25 موظًفا من 
مركز السدرة للطب والبحوث، حيث ُخصصت 

هذه الدورة حصرًيا لموظفي مركز السدرة 
للطب والبحوث بموجب مبادرة مشتركة بين 

الطرفين. 

ويهدف البرنامج إلى تزويد األفراد بالمهارات 
األساسية والمعرفة الالزمة للتخطيط المهني 

واالستشارات المهنية، وَمُدهم باألدوات 
واألنشطة الالزمة لمساعدة الشباب القطري 

والقوى العاملة على االنطالق في مسيراتهم 
المهنية الطموحة.

والجهود المبذولة إلضفاء الطابع المهني 
على ممارسات اإلرشاد المهني، حيث ُقدمت 

عدد من العروض التوضيحية المتخصصة 
لجميع المشاركين، سواًء كانوا من المبتدئين 

أو المتخصصين.

ويسعى مركز قطر للتطوير المهني، من 
خالل تصميم دورات خاصة تتناسب مع 

مستوى خبرات المرشدين المهنيين، إلى 
ضمان استفادة جميع المشاركين من أنشطة 

هذا البرنامج المهم، ومساعدتهم بالتالي 
على المساهمة في تمكين الشباب القطري 

لخدمة وطنهم بشكل أفضل.

وتولت تقديم أنشطة البرنامج السيدة 
مارغو ماكوي، المستشارة المهنية 

األمريكية المعتمدة، إلى جانب السيد باتريك 
ديسباراتس، مدير اإلرشاد والتعيين في 

الكليات لدى المدرسة األمريكية بالدوحة. 
وقدم االثنان أكثر من 15 عرًضا توضيحًيا، على 

مدار 5 أيام، شملت موضوعات متنوعة، من 
خيارات التعليم بعد انتهاء المرحلة الثانوية، 

وحتى تحديد ركائز التوجيه المهني والتربوي.

برامج التوعية والتدريب للمستشارين المهنيين 
والمعنيين بمجال التوجيه المهني

اختتام الدورة الثالثة من "برنامج 
تدريب المرشدين المهنيين"

إنهاء الدورة الثالثة من "برنامج 
إعداد المستشارين المهنيين"

ويعكس التعاون بين مركز قطر 
للتطوير المهني مع مركز السدرة 

للطب والبحوث، أهمية التكامل وتبادل 
الخبرات بين مختلف المراكز التابعة 

لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع، لتحقيق رسالة المؤسسة، 

وتقديم األفضل للوطن والمواطن.

وانضمت هذه الدفعة إلى أكثر من 40 
مشترًكا سبق أن شاركوا في البرنامج 

على مدار دوراته الثالث السابقة. 

نحن سعداء بالتعاون مع مركز 
قطر للتطوير المهني من أجل دعم 

التطوير المهني للكوادر العاملة 
في مجال الموارد البشرية، والتدريب، 

والتطوير في مركز السدرة. ومن 
خالل هذا الجهد المشترك ودعم 

قيادات المركز، ستتمكن كوادر 
الموارد البشرية في مركز السدرة 

من تحديد وتطوير ورعاية مهارات 
ومواهب موظفي المركز. وال ينطبق 

هذا على الموظفين الحاليين 
فحسب، ولكنه ينطبق أيًضا على 

األجيال القادمة ممن يتطلعون إلى 
العمل في قطاع الرعاية الصحية".

الدكتورة خلود العبيدلي
الرئيس التنفيذي للتدريب والتطوير في 

مركز السدرة للطب والبحوث

كانت هذه الدورة رائعة ومفيدة 
لنا حيث زّودتنا بكثير من المهارات 
للتعامل مع الطالب، وبمعلومات 

عن كيفية التواصل مع المؤسسات 
األكاديمية العالمية المختلفة، 

حتى تمكننا ليكون الطالب هو 
المستفيد األول".

أحمد الديات
مرشد أكاديمي في مدرسة ناصر بن 

عبداهلل العطية الثانوية للبنبن

للعام
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في

توفير المعرفة المهنية ونشرها

 المشاركة في مؤتمر دولي
للتوجيه المهني

إطار حرصه على حضور 
الفعاليات الدولية المرتبطة 

بمجال التطوير والتوجيه 
المهني، شارك مركز قطر للتطوير المهني 

في مؤتمر الرابطة الدولية للتوجيه التعليمي 
والمهني، الذي ُعقد في مدريد خالل الفترة 
من 15 إلى 18 نوفمبر 2016 ، تحت عنوان "تعزيز 

العدالة من خالل التوجيه: التفكير والعمل 
والتأثير".

هدف المؤتمر إلى المساهمة في النقاش 
الدائر حول دور التوجيه التعليمي والمهني، 

وأهمية دعمه من قبل المؤسسات 
والحكومات، وأيًضا القطاع الخاص، بما 

يسمح بتعزيز التنمية الشخصية والمهنية 
واألكاديمية لألفراد، والمساهمة في إنشاء 
مجتمعات أكثر عدالة واستدامة وتماسًكا.

واشتملت مشاركة المركز في المؤتمر على 
المساهمة في عدد من الفعاليات المدرجة 

على جدول األعمال، ومنها تقديم ورقتي 
عمل عن التوجيه المهني في دولة قطر، 

وملصق تعريفي عن برامج تدريب المرشدين 
المهنيين التي يقدمها المركز. كما شارك 

وفد مركز قطر للتطوير المهني في ندوة 
نقاشية أقيمت على هامش انعقاد المؤتمر 

الدولي، ناقشت ُسُبل تعزيز التعاون بين 
التوجيه المهني وتقديم المشورة للمنظمات، 

بمشاركة ممثلين عن 22 منظمة محلية 
ودولية، تباحثوا حول أفضل الُسبل لتبادل 

المعلومات والمعارف فيما بينهم، وكيفية 
التعاون للنهوض بأنظمة التطوير المهني 

وسياساتها. كما بحث المجتمعون إمكانية 
تنسيق الجهود المشتركة لدعم التطوير 

المهني في مختلف الدول.

وتمحورت جلسات الندوة حول موضوعات 
مختلفة من بينها توفير الخدمات المهنية 

للمهاجرين والالجئين، والتدخل خالل الفترات 
االقتصادية الصعبة، والتطوير المهني 

والسياسات العامة. 

وقام مركز قطر للتطوير المهني خالل هذا 
االجتماع الدولي بالتعريف بجهوده ونشاطاته، 

وإعطاء المشاركين لمحة عامة عن المركز 
وسعيه المتواصل في مساعدة الشباب 

لضمان مستقبل مهني أفضل لهم ولدولة 
قطر، من خالل توفير التدريب والمعلومات 

المهنية المناسبة، باإلضافة إلى جهوده 
المبذولة لنشر ثقافة التوجيه المهني بين 
أفراد المجتمع القطري، من خالل تنظيم 

برامج ومبادرات وأنشطة مختصة بالتطوير 
المهني، وتطوير معارف التوجيه المهني في 

الدولة.
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ضمن
كدأبه

توفير المعرفة المهنية ونشرها

جهوده في مجال 
التوجيه المهني بالدولة، 

نظم مركز قطر للتطوير 
المهني ندوة في فبراير 2017 حول "دور 

التوجيه المهني في تطوير القوى العاملة 
الوطنية للمساهمة في انتقال دولة قطر 

إلى االقتصاد المعرفي". استعرضت الندوة 
ممارسات التخطيط والتطوير المهني المتبعة 

في دولة قطر، وقّدمت اقتراحات لتحسين 
تلك الممارسات في المستقبل وتعزيز نظام 

اإلرشاد والتوجيه المهني الحالي. كما تناولت 
بعض األمثلة لممارسات اإلرشاد المهني 

الدولية، وناقشت المزايا والتحديات والدروس 
المستفادة منها.

كما سلطت الندوة الضوء على أهمية التوجيه 
المهني ودوره في دعم ركيزة التنمية 

البشرية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، من 
خالل تطوير القوى العاملة الوطنية في 

دولة قطر والتغلب على تحديات االنتقال من 
االقتصاد الكربوني إلى االقتصاد المعرفي. 

قّدمت الندوة الدكتورة سيلفيا نصار، وهي 
أستاذة ومنسقة برنامج الدكتوراه في مجال 

االستشارات التعليمية، بجامعة والية نورث 
كاروالينا. وقد عملت في عدد من عيادات 

الصحة العقلية، والمدراس والجامعات 
على مدار السنوات الثالثين الماضية، وقامت 

بالعديد من المبادرات لتعزيز الكفاءة المهنية 
في مجال االستشارت التعليمية. كما 

نشرت قرابة 90 كتاًبا، ومقاًلا ومادة تعليمية، 
وشاركت في أكثر من 100 مؤتمر متخصص.

كل عام، أطلق مركز 
قطر للتطوير المهني 

العدد السابع من 
مجلة "دليلك المهني"، وهي مجلة سنوية 

متخصصة تحتوي كنًزا من المعلومات التي 
تهم الشباب القطري، من طلبة المدارس 

والجامعات وحديثي التخرج، وكذلك أولياء 
األمور والباحثين والمختصين في مجال 

اإلرشاد المهني والتنمية البشرية.

 بحث دور التوجيه المهني في
تطوير القوى العاملة الوطنية

إصدار العدد السابع من مجلة 
"دليلك المهني"

ويندرج إصدار هذه المجلة كجزء من البرامج 
والمبادرات التي يطلقها مركز قطر للتطوير 

المهني، بهدف ترسيخ ثقافة مهنية صحيحة 
بين أفراد المجتمع القطري، ما يساعد جيل 

الشباب على اختيار المسار المهني الذي 
يتوافق مع قدراته وتطلعاته، ومساعدته 

في اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية 
المناسبة.

ويشمل هذا العدد من مجلة "دليلك 
المهني" مجموعة واسعة ومتنوعة من 

الموضوعات والمعلومات المفيدة في 
التخطيط المهني الصحيح، التي تم جمعها 

وتحريرها من قبل فريق تحريري متخصص. 
تبدأ المجلة بلمحة عامة عن مختلف 

المبادرات والبرامج التي نظمها مركز قطر 
للتطوير المهني على مدار العام، يليها باب 

"اختيار المسار المهني" الذي يتضمن مقابالت 
مع خمسة مهنيين في قطر حول طبيعة 

عملهم، وعّما يتطّلبه األمر للتمّيز في المسار 
المهني الذي تختاره. والمهن الواردة في هذا 

العدد هي: طبيب األسنان، وضابط تفتيش 
المباني، والباحث، والفنان، والمبرمج.

بعدها، نقرأ في التقارير عن الدور األساسي 
الذي يلعبه األهل في نجاح أبنائهم، ثم 

تقرير آخر عن برنامج الخدمة الوطنية في 
دولة قطر، الذي يساهم في تعزيز مهارات 
التفكير الناقد لدى الشباب وتطوير السمات 

الشخصية اإليجابية األخرى، مثل االضطالع 
بالمسؤولية واالحترام المتبادل واالجتهاد 

في العمل.

نشكر مركز قطر للتطوير المهني، 
والدكتورة سيلفيا نصار على تقديمهم 

لمثل هذه الندوات التي  تساهم في تنمية 
مهاراتنا وقدراتنا. وقد استفدت كثيًرا من 

طرح الدكتورة نصار لتجاربها وخبراتها التي 
ساعدتني على توسيع أفقي ومداركي".

محمد صويلح
المرشد األكاديمي بمدرسة أحمد بن حنبل 

الثانوية المستقلة للبنين
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بادر

بذل

2627

مركز قطر للتطوير المهني 
جهوًدا كبيرة، خالل السنوات 

القليلة الماضية، في سبيل 
تطوير األطر المالئمة إلقامة شراكات 

استراتيجية شاملة، بمشاركة مجموعة 
متنوعة من الجهات المعنية والمختصين 

بمجال التوجيه المهني، الذين تم اختيارهم  
بعناية، من داخل وخارج دولة قطر. وفي 

ضوء التطورات اإلقليمية األخيرة، باتت هذه 
االستراتيجية ذات أهمية أكثر من أي وقت 

مضى، لضمان استمرار مضي الدولة في 
مسيرة تنمية رأس المال البشري، ودعم 

االبتكار واالستدامة.

وخالل عام 2016، والربع األول من عام 2017، 
أجرى خبراء مركز قطر للتطوير المهني 

سلسلة من االختبارات، تلتها جلسات مراجعة، 
من أجل تحديد الجهات األهم من ضمن 4 
فئات، هي المؤسسات، والجهات المحلية، 

والجهات اإلقليمية، والجهات الدولية، إضافة 
إلى استكشاف أفضل الطرق لتحقيق 

المشاركة والتفاعل مع هذه الفئات. وُربطت 
نتائج هذه الجلسات بأهداف وغايات محددة، 

وتحولت إلى خطط عمل ملموسة.

مركز قطر للتطوير المهني 
إلى إقامة وترسيخ العالقات 

خارج نطاق التفاعل النموذجي 
مع الكيانات الرائدة في مؤسسة قطر، مثل 

قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والجامعات 
الشريكة لمؤسسة قطر، ومؤتمر القمة 

العالمي لالبتكار في التعليم )وايز(، ومركز 
السدرة للطب والبحوث، وإدارة التخطيط 

االستراتيجي في مؤسسة قطر وإدارة 
التنمية المجتمعية. كما قام المركز بإرساء 
عالقات وثيقة خارج مؤسسة قطر مع عدد 

من المؤسسات مثل جامعة قطر، والسفارة 
األمريكية في قطر، وكيدز موندو، وميزة، 

وساب، وصلتك.

 المستوى
المؤسسي

الشراكات المحلية واإلقليمية والدولية
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مدى 2016-2017، عقد خبراء على
مركز قطر للتطوير المهني 
سلسلة من االجتماعات، بصورة ربع أو نصف 
سنوية، وبشكل خاص، مع الجهات المعنية 

بمجال التوجيه المهني في الدولة، بما 
في ذلك وزارة التعليم والتعليم العالي، 

ووزارة المواصالت واالتصاالت، فضًلا عن وزارة 
التخطيط التنموي واإلحصاء، وذلك لالستفادة 
من النتائج الكثيرة التي نتجت عن لقاء شركاء 

التوجيه المهني في مايو 2016. واعتمدت 
هذه االجتماعات على الخالصات والنتائج 

التي تم التوصل إليها خالل اللقاء، من أجل 
وضع األساس لنظام جديد متكامل للتوجيه 
المهني، في إطار استراتيجية قطاع التعليم 

والتدريب في قطر 2022-2017.

كما وقع مركز قطر للتطوير المهني مذكرة 
تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي، 
وذلك إلقامة شراكة استراتيجية في كافة 

األنشطة المرتبطة بمجال التوجيه الدراسي 
والمهني والتخطيطي التنموي في الدولة.

وتشمل االتفاقية عدة أشكال من التعاون 
لتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم عدة 

برامج ومبادرات مشتركة بين مركزنا ووزارة 
التعليم والتعليم العالي. ومن أبرز أوجه 

التعاون المنصوص عليها في االتفاقية 
إدخال نظام التوجيه المهني الخاص بمركز 

قطر للتطوير المهني في العملية التعليمية 
للطالب، حيث يعتبر هذا النظام، الذي طوره 

مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع 
مؤسسة كودر الرائدة عالمًيا في مجال 

خدمات التخطيط المهني، أداة تقييم 
وتخطيط مهني شاملة وفّعالة، من شأنها 
مساعدة الطالب على استكشاف الخيارات 

التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم، والتي 
تناسب قدراتهم واهتماماتهم.

 المستوى
الوطني

تمثل هذه االتفاقية تتويًجا لجهود التعاون 
والتنسيق التي تجمع المركز مع وزارة التعليم 

والتعليم العالي وتحمل أيًضا قيمة إضافية 
للمركز ، لكونها خطوة استراتيجية ضمن 

مساره لتحقيق رؤيته في خدمة الدولة 
وشبابها. ومن جانب آخر، تعد االتفاقية 

عنصًرا حاسًما في تحقيق العديد من النتائج 
المعتزمة من أجل رؤية قطر الوطنية 2030، 

واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2022-2017.
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متابعة توصيات لقاء شركاء 
التوجيه المهني 2016

 المستويان اإلقليمي
والدولي

مركز قطر للتطوير 
المهني عالقات وروابط مع 

مؤسسات مرموقة، مثل 
رابطة التوجيه المهني في آسيا والمحيط 

الهادي (APCDA(، والرابطة الدولية للتوجيه 
التعليمي والمهني (IAEVG)، وغيرها من 

األكاديميات والجهات المتخصصة في 
مجال اإلرشاد والتطوير المهني في أمريكا 

الشمالية، وأوروبا، وآسيا. كما قدم المركز، 
أيًضا، جزًءا من جهوده البحثية على شكل 

ورقتين وملصق تم استعراضها أمام مؤتمر 
الرابطة الدولية للتوجيه المدرسي والمهني 

(IAEVG)، الذي انعقد في مدريد، عام 2016.

مرور أكثر من عام على ختام 
"لقاء شركاء التوجيه المهني"، 

الذي نّظمه مركز قطر للتطوير المهني، 
وخرج منه بتوصيات استراتيجية مهمة 

تهدف إلى دمج ثقافة التوجيه المهني 
في صلب الثقافة االجتماعية واالقتصادية 

بالدولة، شهد العام األكاديمي 2016-2017 
عقد سلسلة من االجتماعات التالية للقاء، 

مع المعنيين بالتوجيه واإلرشاد المهني، 
لالستفادة من الزخم الناتج، والبناء على النتائج 

التي تم التوصل إليها، فضًلا عن التحضير 
لعقد النسخة الثانية من هذا اللقاء في ربيع 

عام 2018.

ووجدت معظم هذه التوصيات االستراتيجية 
طريقها إلى التنفيذ، لترسي األساس لنظام 
توجيه مهني متكامل في إطار استراتيجية 

قطاع التعليم والتدريب في قطر خالل الفترة 
من 2022-2017.

ويستند النظام الجديد إلى خطة عمل 
مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين 

مختلف الجهات المعنية في مجال التوجيه 
المهني بدولة قطر. وتشمل هذه المؤسسات 

وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة 
التخطيط التنموي واإلحصاء، ومؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والجامعات 
الشريكة لمؤسسة قطر، إلى جانب 

مؤسسات أكاديمية أخرى، وجهات أخرى 
رئيسية مشاركة معنية بهذا المجال.
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وقد اتخذ مركز قطر للتطوير المهني 
خطوات ملموسة للبدء في تنفيذ خطة 

العمل، وذلك عبر ثالثة محاور: ضمان استفادة 
القوى العاملة القطرية المستقبلية من 

التطوير المهني عبر تأهيل المرشدين 
األكاديميين والمهنيين في قطر؛ وتنفيذ 
برنامج للتنسيق بين الجامعات والكليات 

لتعزيز ثقافة اإلرشاد والتوجيه المهني 
بين الطالب؛ واالستفادة من البنية التحتية 

المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات في قطر 
إلنشاء وتطوير نظام إلكتروني للتوجيه 

المهني.

وفي إطار المحور األول، نظم مركز قطر 
للتطوير المهني، بالشراكة مع وزارة التعليم 

والتعليم العالي والسفارة األمريكية في 
قطر، سلسلة من البرامج التدريبية للمرشدين 

األكاديميين والمهنيين في المدارس 
المستقلة والخاصة، تلتها سلسلة من 

اللقاءات مع ممثلين عن مؤسسة قطر، ووزارة 
التعليم والتعليم العالي، لمناقشة مدى 

مواءمة ممارسات التوجيه المهني الدولية 
للواقع القطري، وتقديم أفكار حول عملية 

مراجعة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 
.2022-2017

وتوجت االجتماعات والنقاشات المكثفة 
بوضع خارطة طريق لتنفيذ المشاريع، بما 

يتماشى مع استراتيجية قطاع التعليم 
والتدريب، فضًلا عن توقيع مذكرة تفاهم 

مع وزارة التعليم والتعليم العالي تركز على 
تطوير مهارات الطالب والمرشدين المهنيين، 
باإلضافة إلى تعزيز مشاركة األطراف المعنية 
ودعم الجهود البحثية. كما تضمنت مذكرة 

التفاهم إدخال نظام التوجيه المهني الخاص 
بمركز قطر للتطوير المهني في العملية 
ُد هذا النظام،  التعليمية للطالب، حيث ُيعَّ

الذي طوره مركز قطر للتطوير المهني 
بالتعاون مع مؤسسة كودر الرائدة عالمًيا في 

مجال خدمات التخطيط المهني، أداة تقييم 
وتخطيط مهني شاملة وفعالة، من شأنها 
مساعدة الطالب على استكشاف الخيارات 

التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم، والتي 
تناسب قدراتهم واهتماماتهم. 

وضمن المحور الثاني، عملت مؤسسة قطر 
ومركز قطر للتطوير المهني على تنسيق 

جهودهما لتلبية احتياجات التعليم ما قبل 
الجامعي في مؤسسة قطر، والجامعات 

الشريكة لها. 

وقد ُصمم إطار التعاون األول مع التعليم 
ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر بشكل 
يلبي احتياجات التوجيه المهني للطالب في 

مختلف أكاديميات مؤسسة قطر، ويساهم 
في تنفيذ برنامج تمكين الطالب لمرحلة 

التعليم ما بعد الثانوي الذي ينقسم إلى 
مستويين.

ويستهدف البرنامج التجريبي، الذي وضع 
بالتعاون بين مركز التعلم وأكاديمية 

العوسج، الطالب غير الملتحقين بالمنهج 
الدراسي الخاص بالعوسج، وتأهيل الشباب 

لاللتحاق بالقطاع المهني.

من جهة أخرى، ساهم التعاون مع الجامعات 
الشريكة لمؤسسة قطر في وضع تصميم 
نموذجي للمسارات المهنية لما بعد التخرج، 
جرى تقديمه لخريجي مؤسسة قطر خالل 

متابعة توصيات لقاء شركاء 
التوجيه المهني 2016

الحفل السنوي لتكريم خريجي المؤسسة. 
ويهدف النموذج إلى توفير خارطة متكاملة، 
تلبي االحتياجات المهنية لخريجي جامعات 

المدينة التعليمية، إلنشاء قنوات الربط 
والتواصل بين الخريجين وأصحاب العمل.

وضمن المحور الثالث واألخير، يخطط 
مركز قطر للتطوير المهني لعقد شراكة 

استراتيجية مع شركة برمجيات عالمية، 
وجهات حكومية مختلفة، بهدف دمج حلول 

تقنية المعلومات المتخصصة ضمن نظام 
توجيه وطني شامل. وترتكز هذه الحلول على 

نظام التوجيه المهني الخاص بمركز قطر 
للتطوير المهني ومؤسسة كودر، واستكمال 
مشروع "برنامج إعداد المستشارين المهنيين".

ويعمل مركز قطر للتطوير المهني بشكل 
دؤوب على إجراء المراجعات المطلوبة لـ "لقاء 

شركاء التوجيه المهني"، وإدخال التغييرات 
الهيكلية الالزمة للحفاظ عليه. وتتضمن هذه 

التغييرات العمل على االنتقال من التركيز على 
إشراك األفراد إلى إشراك المؤسسات في 

قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت نسخة 2016 من اللقاء األول من نوعه 
في قطر قد جمعت أكثر من 150 متخصًصا 

في مجال التوجيه المهني؛ بهدف تطوير هذا 
المجال، ودعمه، باعتباره وسيلًة فّعالة يمكن 

أن يعتمد عليها الشباب القطري خاصة، 
والمجتمع القطري عامًة، لتحقيق النجاح على 

الصعيد الشخصّي واالجتماعّي والتعليمّي 
واالقتصادّي. وسيساهم هذا اللقاء في أداء 
دور فاعل لدعم استراتيجية قطاع التعليم 
والتدريب في الدولة، وهو ما يخدم أهداف 

رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديًدا ركيزة التنمية 
البشرية منها.

وقد جرى تجميع المعلومات الواردة من 
جميع المشاركين المعنيين وتبادلها منذ 

ذلك الحين، لتلبية االحتياجات المحددة فيما 
يتعلق بالتدريب والتطوير المهني للممارسين 
المهنيين، حالًيا وفي المستقبل القريب. كما 

جرى تقييم النتائج تمهيًدا لعقد الدورة الثانية 
من اللقاء في عام 2018.
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يعمل

توجهنا 
االستراتيجي 

للعام 2017 - 2018

توجهنا االستراتيجي للعام 2017 - 2018

مركز قطر للتطوير المهني 
على توحيد جهوده مع 

مختلف الشركاء والمعنيين في مجال 
التوجيه المهني محلًيا وإقليمًيا ودولًيا، 

بهدف تحقيق مجموعة من ااألهداف، التي 
تلبي احتياجات جمهوره المستهدف، سواء 

من خالل إعادة النظر في البرامج والخدمات 
الحالية أو حتى من خالل تقديم مبادرات 

جديدة.

ويمكن تلخيص التوجه االستراتيجي لمركز 
قطر للتطوير المهني للعام 2017-2018 في 

النقاط التالية: 

أوًلا: إنشاء خدمة أو استراتيجية مهنية 
وطنية

سيعمل المركز على وضع األسس لخدمة 
وطنية للتطوير المهني، على أن تشمل بشكل 

رئيسي مركًزا أساسًيا ومتكامًلا ومنسًقا 
لخدمات التطوير المهني. سيتولى هذا 

ن الطالب  المركز تقديم خدمات وبرامج تمكِّ
والخريجين من اتخاذ قرارات مهنية فعالة، 
وسيساهم في تحسين ”الثقافة المهنية“ 

في دولة قطر بحيث تتمكن من تطوير القوى 
العاملة مستقبًلا. 

كما سيعمل على تنظيم وتوحيد ممارسات 
التطوير المهني عبر مختلف النظم المدرسية 

والتعليم العالي وسوق العمل. مع تزويد 
الطالب والخريجين وأولياء األمور والمدارس 

والجامعات والمرشدين المهنيين بمعلومات 
يسهل الوصول إليها حول التطوير المهني، 

فضًلا عن أنشطة التعليم التي تتجاوز مجرد 
عملية اختيار مجال الدراسة والتخصصات 

األكاديمية.

ثانًيا: تعزيز القطاع الخاص

سيعمل مركز قطر للتطوير المهني على 
تطوير استراتيجية محددة تعمل على تعزيز 

القطاع الخاص باعتباره خياًرا مهنًيا مجدًيا 
وبديًلا، وذلك بهدف التوصل إلى فهم أعمق 

للتحديات القائمة التي يواجهها القطاع 
الخاص وللدعم الذي يحتاج إليه، وذلك لضمان 

قدرة الشركات الخاصة على اجتذاب وتعيين 
الخريجين القطريين.  

ثالًثا: توفير معلومات عن سوق العمل

سيواصل المركز العمل على إجراء المزيد 
من األبحاث للتوصل إلى فهم أعمق لسوق 

العمل، وتحديد المهارات المستقبلية 
الضرورية التي تحتاج إليها دولة قطر كي 

تتمكن من بناء اقتصاد تنافسي عالمي. 
ويتطلب ذلك من الكيانات والقطاعات 

التعليمية المعنية العمل بشكل تعاوني 
أكبر مع سوق العمل، من أجل تقديم 

رؤى وتقديرات تتعلق بمجموعة المهارات 
المتطورة الالزمة لتلبية متطلبات سوق العمل 

في المستقبل. 

رابًعا: توفير التوعية المهنية

سنواصل العمل على تحسين المعلومات 
المهنية من حيث العمق والجودة بحيث 

يتمكن  الطالب وأولياء األمور من اتخاذ 
القرارات المهنية بشكل أكثر استنارة. 

وستستهدف حمالت التوعية والتطوير 
المهني طالب المدارس، بهدف التعريف 

بمفهوم العمل، من حيث المعنى والغاية، 
وتحفيز مهارات االستكشاف المهني، وذلك 

لخلق موقف أكثر إيجابية تجاه العمل. 

خامًسا: تشجيع مشاركة الخريجات في 
القوى العاملة

سنعمل على معالجة ارتفاع معدل البطالة 
بين الخريجات عن طريق دعم احتياجات 
وتطلعات ومستوى مشاركة الخريجات 

في القوى العاملة الوطنية، وهو ما يمكن 
تحقيقه من خالل وضع برامج تثقيفية تعالج 

الحواجز الثقافية التي تمنع المرأة القطرية 
من متابعة تطلعاتها المهنية. إلى جانب 

إطالق حمالت عامة تعزز بشكل إيجابي 
المواقف االجتماعية، من خالل إعطاء قيمة 

أكبر لمساهمة المرأة في نمو اقتصاد حديث 
ومتنوع ومستدام، وكذلك إتاحة المزيد من 

فرص العمل للمرأة. 

سادًسا: تطوير المهارات المناسبة

سنسعى إلى وضع سياسة وطنية لتنمية 
المهارات، تهدف إلى تحسين نوعية وكمية 

المهارات ذات الصلة الالزمة في سوق 
العمل، ويمكن تحقيق ذلك من خالل ضمان 

وجود تعاون أكبر بين الحكومة وقطاع 
التعليم، وذلك بهدف تحديد األهداف 

والغايات لتحقيق النتائج المرجوة من تدريس 
مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، إلى جانب زيادة قيمة أنشطة 
التوعية المهنية وبرامج التدريب، التي من 

شأنها أن تمّكن المعلمين من تسليط 
الضوء على الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر 
تنوًعا يستند على تقديم الخدمات، من 

خالل المحتوى األكاديمي الذي تقدمه هذه 
األنشطة والبرامج.

سابًعا: إنشاء إطار حوكمة للخدمات 
المهنية

سنسعى إلى توفير إطار لحوكمة وضبط 
خدمات التطوير المهني، بهدف نشر ثقافة 

التطوير المستمر، وهو ما يمكن تحقيقه 
من خالل رعاية الحكومة إلجراء المزيد من 

األبحاث اإلضافية في مجال التطوير المهني، 
والتي من شأنها أن تستمر في طرح أفكار 

جديدة ومبتكرة لخدمة القطاع الحكومي 
بحيث يتم تطويعها لتتناسب مع دولة 

قطر. 
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PARTNERS OF THE YEAR شركاء هذا العام

3636 www.qcdc.org.qaالتقرير السنوي لمركز قطر للتطوير المهني لعام 2017

General Authority of Customs




