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صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر

لقد حرصنا على أن تستجيب برامجنا التعليمية لمتطلبات التنمية في بالدنا، في مختلف 
االختصاصات وعلى مختلف المستويات، وتأتي جهودنا لتأسيس معاهد تعليمية وبحثية 

في قطر، في جوهِر ما أسّميه األمَن المهني باعتباِرِه جزًءا مهًما من متطلباِت األمِن 
القومي للدول، وأعني هنا:  في غياِب كوادر مؤهلة في قطاٍع ما، ستجُد أّيُة دولٍة 

نفَسها عاجزًة عن أداِء واجباِتها في لحظٍة معينٍة من التاريخ".
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إرساء نظام 
 توجيه مهني 

فاعل

أولياء األمور والمعلمون والمرشدون المهنيون 
واألكاديميون في المدارس والجامعات سيجدون 

أيًضا في هذا العدد موضوعات متنوعة زاخرة 
بالمعلومات والنصائح واألفكار المفيدة التي 
ستساعدهم في تقديم نصح وتوجيه مهني 

أفضل ألبنائهم وطالبهم.

إن جوهر رسالتنا في مركز قطر للتطوير 
المهني هو حماية األمن المهني، الذي يتمثل 

مضمونه 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 تأهيل مهني على أعلى 
المستويات وفي كافة المجاالت، وبمساعدة 
اختصاصيين ومرشدين وبرامج مساعدة تدعم 
المجاالت التي يعملون فيها، ويأتي ذلك كله 
تماشًيا مع رؤيتنا الوطنية التي رسمت للدولة 

مساًرا يرتقي بها ويضعها في مصاف األمم 
المتطورة كما يروم لها كل مخلص يعيش على 

أرض قطر.

وقد كانت األشهر القليلة الماضية في غاية 
األهمية بالنسبة لنا في المركز، حيث عملنا عن 
كثب مع مختلف الشركاء من الجهات واألفراد 

لوضع األطر العامة الالزمة لتنفيذ توصيات لقاء 
شركاء التوجيه المهني الذي انعقد العام الماضي 
تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.

التحديات عديدة، ولكن بفضل تضافر جهود 
كل الجهات المعنية سنقدم المبادرات الناجعة 

وستنجح دولة قطر في تطوير نظام توجيه مهني 
ال يقل في مستواه عن األنظمة المعتمدة في 

أكثر دول العالم تقدًما، ُيسِهم في النهوض 
بقدرات الشباب والدفع بعجلة االقتصاد والتنمية 

في الدولة ألعلى درجات التقدم واالزدهار.

أذكركم يا أبنائي أن المستقبل بأيديكم، وأن 
الخيارات أمامكم ال حصر لها، لذا فإن على كل 

واحد منكم أن يفكر جدًيا في ما يريد إنجازه في 
المستقبل على المستوى األكاديمي والمهني، 

بما يتناسب مع إمكانياته وميوله، مع الوضع 
في االعتبار احتياجات سوق العمل القطري 

المستقبلية وتحول الدولة التدريجي لالعتماد 
على اقتصاد المعرفة. 

مهمتنا في مركز قطر للتطوير المهني هي أن 
نوجهكم للتفكير على أسس مدروسة من أجل 
اتخاذ القرار األنسب وحصد أفضل النتائج على 

المستوى المهني في المستقبل، لذا فنحن 
عازمون على المضي قدًما على درب التميز 

واالحتراف فيما نقدمه من برامج ومبادرات من 
أجل بناء أجيال قادرة على تحقيق نهضة دولتنا.   

افتتاحية العدد

عبدالله المنصوري
المدير التنفيذي

مركز قطر للتطوير المهني

يسرنا أن نقدم لقرائنا األعزاء العدد التاسع من "دليلك 
المهني"، فتفاعلكم غير المسبوق مع األعداد السابقة 

من المجلة، سواًء عبر التطبيق اإللكتروني أو عبر نسختيها 
الورقية والرقمية، بّين لنا مدى حرصكم على اكتساب كل 
معلومة جديدة في سبيل استكشاف قدراتكم وتوسيع 

آفاقكم، لذا فقد قررنا إصدار المجلة بشكل نصف 
سنوي، حتى يتسنى لكم مواكبة آخر التطورات في 

مجال التوجيه والتطوير المهني، واالطالع على 
المزيد من المعلومات التي ستثري معرفتكم 

وتساعدكم في اتخاذ قرارات أفضل حيال 
مساركم األكاديمي والمهني.

في هذا العدد، ستقتربون أكثر من بيئة 
الدراسة والعمل في مجال الطب عبر 

تسليط الضوء على النجاح الكبير الذي 
حققته المرأة القطرية في القطاع الصحي، 
وستتعرفون على مجموعة من المبادرات 

المهمة التي أطلقتها نماذج ملهمة 
من مجتمعنا القطري قررت أن تحمل 

على عاتقها العمل على تنمية قدرات 
ومهارات شبابنا، كما ستشهدون دور 

الخدمة الوطنية في بناء شخصيات 
الشباب القطري وإعدادهم لمواجهة 

تحديات المستقبل.



إقبال كبير على 
القرية المهنية 2019

حققت نسخة هذا العام من "القرية المهنية"، التي نظمها مركز قطر 
للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، نجاًحا الفًتا مع استقبالها أكثر 

من أربعة آالف زائر، معظمهم من طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية 
اللذين جاءوا من نحو 100 مدرسة حكومية وخاصة من جميع أنحاء دولة 

قطر.
استمرت الفعالية على مدار ثالثة أيام في مبنى ملتقى )مركز طالب 

المدينة التعليمية(، وقد سنحت خاللها الفرصة أمام الطالب للتعرف 
على المهارات الالزمة للعمل في أكثر من مجال، وذلك من خالل 

المشاركة في أنشطة تفاعلية قدمتها 35 جهة مشاركة في القرية، من 

بينها مؤسسات مرموقة من مختلف القطاعات في الدولة كالتعليم 
والثقافة والمال واألعمال والطاقة والصناعة والمواصالت والصحة 

واإلعالم واألمن. كما حظي الطالب المشاركون بفرصة المشاركة في 
مجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات الخاصة بتنمية المهارات 

الحياتية.
وتميزت دورة هذا العام بتنظيم "القرية المهنية المصغرة" 

المخصصة لألطفال من سن 5 إلى 10 سنوات، والذين حظوا بفرصة 
التعرف على عدد من المهن والتخصصات بطريقة تفاعلية ممتعة 

وجذابة ومليئة بالمرح.

تعاون مثمر مع 
أكاديمية الخدمة 

الوطنية
قام مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع أكاديمية الخدمة 

الوطنية، بإجراء عدد من التقييمات واالختبارات الخاصة لمجندي 
األكاديمية من دفعة 2018 - 2019، بهدف تحديد اهتماماتهم 

وميولهم المهنية واستكشاف مهاراتهم وقدراتهم.
وخضع المجندون لنوعين من التقييمات، وهما "تقييم كودر 

لالهتمامات المهنية"، "وتقييم مقياس سوبر لقيم العمل".
وبناًء على نتائج تلك التقييمات واالختبارات، سيتم تحديد 

جلسات إرشادية الحقة للمجندين مع نخبة من المتخصصين في 

مجال اإلرشاد والتوجيه المهني التابعين لمركز قطر للتطوير 
المهني، حيث سيتم تحليل النتائج وتناولها بالتفصيل لمساعدة 

المجندين في تحديد المسارات األكاديمية والمهنية األنسب لهم 
بعد إنهاء الخدمة، بما يتوافق مع احتياجات الدولة المستقبلية.

ويأتي هذا التعاون بين الجانبين انطالًقا من إيمانهما الراسخ بأن 
أمن وتنمية الوطن وجهان لعملة واحدٍة، وأن هناك حاجة ماسة 

إلعداد كوادر متميزة من الشباب القطري الواعد القادر على النهوض 
بأعباء األمة المستقبلية أمنًيا وتنموًيا ومهنًيا وعلى كافة الصعد.

نظم مركز قطر للتطوير المهني النسخة األولى من برنامجه الجديد 
"مهنتي  - مستقبلي"، في الفترة ما بين 7 و11 أبريل 2019، وذلك بهدف 

منح طالب المرحلة الثانوية فرص استكشاف مجموعة مختلفة من 
المهن ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمستقبلهم المهني.

وتميز البرنامج بالتركيز على تخصص واحد مختلف في كل يوم 
باستخدام النهج القائم على الترفيه والتثقيف لمساعدة الطالب في 

استكشاف مهاراتهم ومواهبهم الفريدة، واعتماد أفضل الخيارات 
المهنية، من خالل إشراكهم في أنشطة تفاعلية وورش عمل تدريبية 

وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الرائدة في الدولة، مثل الخطوط 
الجوية القطرية ومؤسسة قطر وسدرة للطب وجامعة نورثوسترن في 

قطر وكلية شمال األطلنطي في قطر.
كما تضمن البرنامج باقة متنوعة من األنشطة والبرامج المهنية 

التثقيفية وورش التدريب التفاعلية لتوعية المشاركين بأهمية التخطيط 
األكاديمي والمهني لمستقبلهم، وتزويدهم بمجموعة من المهارات 

العملية المفيدة التي من شأنها أن تساعدهم في هذا الصدد. إلى جانب 
ذلك، تم تنظيم ورش عمل تهدف إلى تنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز 
ثقتهم بأنفسهم وغرس روح المبادرة والمثابرة والعمل الجماعي لديهم.

نسخة أولى ناجحة من 
"مهنتي – مستقبلي"

أخبارنا
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نتائج الفتة للنسخة 
األولى من برنامج مهارات 

االستعداد المهني

تعاون مركز قطر للتطوير 
المهني وكيدزموندو 
الدوحة يغرس ثقافة 

التوجيه المهني بين النشء

اختتمت النسخة األولى من برنامج مهارات االستعداد المهني، الذي نظمه 
مركز قطر للتطوير المهني، بهدف تعزيز جهود التوجيه المهني لدى طالب 
أكاديمية العوسج الذين يواجهون صعوبات طفيفة إلى معتدلة في التعلم.

ويعزز البرنامج، الذي يعتمد على أفضل النماذج العالمية للتوجيه 
المهني بعد تعديلها لتناسب المتطلبات المحلية، ثقة الطالب بأنفسهم، 
ويوفر لهم فرص تنمية مهاراتهم، وُيساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة 

حول مستقبلهم المهني. كما يسعى في الوقت نفسه لتأسيس بيئة 

مهنية محلية فاعلة وإعادة صياغة التوجه المجتمعي تجاه التعليم والتعّلم، 
متصدًيا لثالثة تحديات رئيسية، وهي طمأنة العائالت بأن تعليم أطفالهم 

من شأنه أن يكون مثمًرا، وتوعية المجتمع بالتحديات التي يواجهها الطالب 
وكيفية تخطيها، وتثقيف أرباب العمل حول كيفية إدماج هذه الفئة في 

سوق العمل.
وقد شارك الطالب خالل البرنامج في العديد من األنشطة التعليمية 

وورش العمل والمحاضرات التحفيزية التي قدمها رواد أعمال قطريون، 
وشمل البرنامج كذلك القيام برحالت ميدانية إلى القطاعات المختلفة 

في الدولة، والمشاركة في مشروعات المسؤولية المجتمعية التي تسلط 
الضوء على القيم األخالقية للمجتمع القطري. كما تضمن فرًصا للتدريب 
العملي، حيث تم تصميم مخططات تدريب مهني تركز على نقاط القوة 

لدى الطالب واهتماماتهم.

إن مزج التعليم بالترفيه يجعل من العملية التعليمية تجربة أكثر متعة 
وجاذبية لألطفال، ويسهم في تنشيط عقولهم وإطالق العنان 

لقدراتهم اإلبداعية، ال سيما وقد أضحت األجيال الناشئة أكثر نضًجا 
واستقاللية من أي وقت مضى. كما أن احتكاكهم بعالم التكنولوجيا 
من سن مبّكرة يجعل الطرق التقليدية في التعليم أقل تأثيًرا مقارنًة 

باألساليب األكثر تطوًرا، مثل تقديم المحتوى التعليمي لهم على شكل 
تجربة ترفيهية تتطلب استخدام طاقاتهم البدنية والذهنية.

وفي هذا السياق، حققت مدينة "كيدزموندو الدوحة"، أحد أكبر 
مرافق الترفيه والتعليم في دولة قطر، نجاًحا الفًتا في فترة وجيزة 

بتطبيقها المثالي لهذا األسلوب، عبر توفير تجربة تفاعلية آمنة لألطفال 
من عمر سنتين إلى 14 عاًما، من خالل مشاركتهم في ما يفضلونه من 

80 نشاًطا مختلًفا من األنشطة التي جرى تصميمها بالتعاون مع أبرز 
الشركات والمؤسسات في قطر لتحاكي الواقع الحقيقي في مختلف 

بيئات األعمال.

وقد أبرم مركز قطر للتطوير المهني شراكة مع مدينة "كيدزموندو 
الدوحة" أثمرت افتتاح مركز للتوعية المهنية بهدف اإلسهام في غرس 

ثقافة التوجيه المهني بين زوار المدينة الترفيهية المصّغرة من األطفال، 
وتدريبهم على كيفية اتخاذ خيارات مهنية مستقبلية بطريقة تجمع بين 
التعّلم والترفيه، حيث يتعلمون كيفية كتابة السيرة الذاتية، ويتعرفون 

على تخصصات مختلفة من خالل ممارسة بعض األنشطة واأللعاب التي 
أعّدها المركز خصيًصا لتناسب الفئات العمرية المختلفة، ما يساعدهم 

في اختيار المسار المهني المتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم.
وتتميز البيئة الترفيهية لمدينة "كيدزموندو الدوحة" بمناهجها 
المصّممة خصيًصا لمنح األطفال تجربة تعليمية متكاملة، وتعزيز 

قدراتهم وطاقاتهم، ما يّتسق مع الجهود التي يبذلها مركز قطر للتطوير 
المهني لمساعدة أجيال المستقبل على التخطيط األمثل لمساراتهم 

المهنية، وذلك وفق قدراتهم واحتياجات سوق العمل المستقبلية في 
دولة قطر.

مشاركة فعالة في مؤتمر 
رابطة التوجيه المهني في 

آسيا والمحيط الهادئ
للعام الثاني على التوالي، شارك مركز قطر للتطوير المهني في فعاليات 
مؤتمر رابطة التوجيه المهني في آسيا والمحيط الهادئ )APCDA( الذي 

انعقدت دورته الثانية في مايو الماضي بمدينة "هو تشي منه" في 
فيتنام تحت شعار "االنطالق بالتوجيه المهني في عصر الثورة الصناعية 

الرابعة"، وسط حضور نخبة من صّناع السياسات، وأصحاب القرار، 
ومؤسسات التوجيه المهني، والعاملين في المؤسسات التعليمية، 

والباحثين، إلى جانب الفئات المستهدفة من عملية التوجيه المهني، 
مثل الطالب والباحثين عن عمل وأولياء األمور.

وشكل المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل 

الممارسات الستراتيجيات التطوير المهني، من خالل االطالع على تجارب 
عدد من دول آسيا والمحيط الهادي في هذا المجال، مثل سنغافورة 

وهونغ كونغ واليابان.
وقّدم المركز ورقة بحثية خالل المؤتمر، عنوانها "تبني منهج إبداعي 
عملي قائم على إشراك الجهات المعنية لتطوير نظام التوجيه المهني 

في دولة قطر"، استعرض خاللها الطرق التي يسهم بها المركز في 
تطوير نظام فاعل للتوجيه المهني في قطر، من خالل تحديد ومعالجة 

التحديات وأوجه القصور الحالية، واقتراح الحلول الالزمة.

أخبارنا

خالل األشهر العشرة األولى من التعاون القائم 
بين مركز قطر للتطوير المهني وكيدزموندو 
الدوحة، استقبل مركز التوعية المهنية في 
المدينة أكثر من 5١٠٠ طفل، تتراوح أعمار  

معظمهم ما بين 6 و١٠ سنوات.
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طبيبات قطر 
يصنعن مستقبل 

القطاع الصحي
حققت دولة قطر إنجاًزا غير مسبوق بحلولها في المرتبة 

الخامسة عالمًيا في مجال الرعاية الصحية ضمن مؤشر 
الرخاء الذي يصدره معهد ليجاتوم في لندن، والذي يعتمد 

على تقييم الصحة البدنية والنفسية األساسية والبنية 
التحتية الصحية والرعاية الوقائية في كل دولة. وال يبدو 
تحقيق هذا اإلنجاز مفاجًئا، فقد شهد العقد األخير نمًوا 

هائاًل لمجال الرعاية الصحية في دولة قطر. 
خالل العامين الماضيين فقط افتتحت مؤسسة حمد 

الطبية أربعة مراكز طبية متخصصة، فضاًل عن توفيرها 
مجموعة من الخدمات الصحية الجديدة، بينما دشنت 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية عدًدا من المراكز الصحية 
في مناطق مختلفة حول قطر. كما كان لمؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دور بالغ األهمية في 

إحداث طفرة بهذا المجال، بتوفير بيئة مثالية للتعاون بين 
مجاالت البحوث والتعليم والممارسة اإلكلينيكية، إلى 

جانب افتتاحها لمركز سدرة للطب، وهو صرح طبي متميز 
متخصص في تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية 

للنساء واألطفال. 
ورغم ما تقترن به المسيرة األكاديمية والمهنية في 

المجاالت الطبية من تحديات، أثبتت المرأة القطرية 
نجاحها وحققت إنجازات غير مسبوقة في مختلف 

التخصصات، لتتولى أرفع المناصب القيادية وتؤكد أهمية 
دورها في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

طموح وإصرار
قبل نحو عام، بدأت الدكتورة نورا يعقوب الجفيري 

عملها استشارًيا في كهربائية وأمراض القلب 
بمستشفى القلب في مؤسسة حمد الطبية، لتصبح 

من أولى الطبيبات القطريات المتخصصات في 
هذا المجال الذي يتطلب إجراء عمليات القسطرة 

الكهربائية للمرضى، والمشاركة في البحوث 
اإلكلينيكية، وغير ذلك من المهام األخرى.

وقد تطلب العمل في هذا التخصص من 
الدكتورة نورا خوض مسيرة أكاديمية تجاوزت عشرة 

أعوام في ثالثة بلدان مختلفة، حيث كانت رحلة 
طويلة بالتأكيد لكنها ملهمة. وتقول الدكتورة نورا 
بهذا الخصوص: "دراسة الطب تحتاج إلى شخصية 

طموحة إلى جانب بذل الجهد واإلصرار على تحقيق الهدف. فقد درست الطب لمدة ست 
سنوات في جامعة الخليج العربي بالبحرين، ثم سافرت بعدها إلى جنيف في سويسرا لدراسة 

الماجستير في أمراض القلب العامة. كنت أصغر من زمالئي بفارق ما يقارب خمسة أعوام، كما 
كنت في حاجة لتعلم اللغة الفرنسية. بدا األمر صعًبا في البداية، ولكن بفضل الصبر واالجتهاد، 

نجحت في تحقيق ذلك وأنهيت الدراسة في عامين بداًل من أربعة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
فرنسا حيث تدربت على عمليات قسطرة القلب لمدة أربعة أعوام أخرى ألحصل على درجة 

الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة بوردو".
ورغم أن عملها يحتاج لبذل جهد ذهني وبدني هائل مع القدرة على اتخاذ قرارات في أوقات 

حرجة، ال ترى الدكتورة نورا أن مهنتها صعبة، وتوضح: "األمر يتوقف على مدى حرصك على 
الوصول لهدفك. فقد كنت حريصة على أن أرفع من مستواي ليتناسب مع الخطط المستقبلية 

لوطني، وأردت التميز، لذا اخترت مجااًل مختلًفا في الطب". 
تنصح الدكتورة نورا الطالب بالتفكير المتأني قبل اختيار مسارهم األكاديمي حيث تقول: 

"كنت في حيرة بين اختيار دراسة الطب أو الهندسة، ولكن زيارتي للجامعات وتحدثي مع الطالب 
الموجودين فيها ساعدني في اتخاذ القرار. عليك أن تسأل أصحاب الخبرة في المجال الذي تريد 

التعرف عليه، وليس أي شخص، فالبعض قد ينصحك على أساس مخاوف شخصية". 

تقرير خاص
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شغف
يعد مجال البحوث من المجاالت التي خطت فيها قطر خطوات مهمة بفضل 
الحرص على تأسيس بنية تحتية قوية واالعتماد على أبرز الخبرات العلمية، إلى 

جانب التشجيع على البحث العلمي من خالل برامج، مثل برنامج قطر للريادة 
في العلوم الذي أسهم في إعداد علماء قطريين سيكون لهم تأثير كبير في 

مستقبل الرعاية الصحية في الدولة.
ونتناول هنا تجربة أحد أبرز األمثلة القطرية الشابة المنخرطة في مجال 

البحث العلمي وهي الدكتورة وضحى المفتاح التي تشغل منصب مدير 
المبادرات الطبية في برنامج قطر جينوم، عضو مؤسسة قطر، وهو برنامج 
يهدف الستخدام أحدث التقنيات لتحليل تسلسل الحمض النووي من أجل 

رسم الخريطة الجينية للمواطنين في قطر، مما سيوفر رؤية شاملة تعمل على 
تطوير منظومة الطب الشخصي في الدولة.

وعن سبب توجهها للبحث العلمي واإلكلينيكي بعد تخرجها في كلية الطب 
بجامعة الخليج العربي بالبحرين، تقول الدكتورة وضحى: "الدافع الرئيسي 

لتغيير مسيرتي من الممارسة اإلكلينيكية للطب إلى مجال البحث العلمي 
واإلكلينيكي يتمثل في اهتمامي بمجال البحوث، ال سّيما في ضوء الصعود 

الكبير لعلم الجينوم الذي يوفر رؤية ثاقبة عن صحة اإلنسان ويحّسن التدخالت 
الطبية ويحول الطب اإلكلينيكي إلى المستوى الشخصي".

وأشارت الدكتورة وضحى إلى أن التخصص في هذا المجال تطلب منها 

السفر مجدًدا، لكن هذه المرة 
إلى أوروبا، حيث تضيف: "كنت 
أمتلك بالفعل خبرة طويلة في 
مجال البحوث عبر تدريبي في 

معمل الجينات في وايل كورنيل 
للطب – قطر، لكن شغفي 
بعلم الجينوم ورغبتي في 

دراسته بتعمق قاداني لاللتحاق 
بجامعة متخصصة، لذا سافرت 
إلى بريطانيا برعاية برنامج قطر 

للريادة في العلوم والتحقت 
بالكلية الملكية في لندن، حيث 
نلت درجة الدكتوراه في بحوث 

الطب اإلكلينيكي". 
تركزت بحوث الدكتورة وضحى حول االكتشاف المبكر لداء السكري 

والوقاية منه عبر الكشف عن العوامل الجينية التي تسهم في تطور النوع 
الثاني من السكري لدى سكان دولة قطر. وهي تقود حالًيا جميع األنشطة 

ذات الصلة اإلكلينيكية في مشروع جينوم قطر، الذي نجح حتى اآلن في 
تحليل تسلسل أكثر من عشرة آالف جينوم. 

 وايل كورنيل للطب - قطر شريك أساسي 
يرى الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب – قطر، أن النمو الكبير 

في قطاع الرعاية الصحية في قطر سيشجع الشباب على التفكير بجدية في 
المهن الطبية. لذا تشجع الكلية الشباب على خوض مسيرة مهنية في هذا 

المجال من خالل تقديم برامج توعية في المدارس الثانوية، مصممة الكتشاف 
الطالب الموهوبين ومساعدتهم في تطوير قدراتهم حتى يتمكنوا من تحقيق 

إمكاناتهم ويصبحوا أطباًء يخدمون مجتمعاتهم المحلية.
ويشير الدكتور جاويد إلى أن وايل كورنيل للطب – قطر ملتزمة بدعم التحسين 

المستمر لقطاع الرعاية الصحية في قطر كجزء أساسي من مهمتها ورؤيتها، 
حيث يقول: "تتعهد كليتنا بهذا االلتزام من خالل عدة طرق منها تدريب طالبنا 

على تقديم أعلى معايير الرعاية الطبية، وإدارة برنامج قوي للتطوير الطبي 
المستمر، وتشجيع خريجينا على البحث عن فرص عمل في قطر، إلى جانب 

العمل عن كثب مع الشركاء المحليين إلطالق إمكانات المواطنين القطريين 
المهتمين بالعلوم والطب".

وتشهد وايل كورنيل للطب - 
قطر مشاركة عالية من اإلناث 

منذ أن جرى افتتاحها عام 
2002، ويفسر الدكتور جاويد 

ذلك بقوله: "ال يساورني شك 
في أن هذه المشاركة الكبيرة 

تعود إلى حٍد كبير لوجود أمثلة 
ملهمة، مثل صاحبة السمو 

الشيخة موزا بنت ناصر وسعادة 
الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، 

فكلتاهما لعبتا دوًرا أساسًيا 
في تشجيع الشابات القطريات 
الموهوبات على االنضمام إلى 

كليتنا وخوض مسيرة مهنية في مجال الطب".

اعتقادات خاطئة 
اتخذت دانة العلي، الطالبة 

في السنة الثالثة بوايل كورنيل 
للطب - قطر، قرار دراسة الطب 
مبكًرا، ال سّيما وأنها تنتمي إلى 
أسرة ذات خلفية علمية بامتياز، 
فوالدتها طبيبة أسنان ووالدها 
عالم وراثة. ألجل ذلك، التحقت 
بمدرسة مايكل ديباكي للمهن 

الصحية، والتي توفر لطالبها 
تعليًما متخصًصا إلعدادهم 

لدراسة الطب الحًقا، وهو ما 
مكنها من استكشاف المجال 

جيًدا وزيارة مؤسسات طبية 
خاضت في بعضها أيًضا دورات 

وفترات تطوع.
وترى دانة أن هناك العديد من االعتقادات الخاطئة بشأن دراسة الطب، 

حيث تقول: "الكثيرون يرون أن دراسة الطب صعبة وأن من يدرس الطب يفتقد 
للحياة االجتماعية. لقد كنت أعتقد ذلك أيًضا، ولكن اتضح لي العكس تماًما، 

فالحياة االجتماعية في الجامعة لها أهمية كبيرة، وكلية الطب ال تختلف 
عن أي كلية أخرى من حيث هذا الجانب، فالطالب هو من ينظم وقته ويلتزم 

بخطة متوازنة بين الدراسة والحياة االجتماعية. قد يعتقد البعض أيًضا أن مهنة 
الطبيب تقيدك في مبنى أو مكان واحد، ولكن األمر ليس كذلك، إذ بإمكانك 

كطبيب مساعدة الناس في أي وقت وأي مكان".
وخالل الدراسة الجامعية، تلقت دانة تدريًبا عملًيا على أعلى مستوى، 

قامت بتطبيقه خالل زيارات لمؤسسة حمد الطبية، كما خاضت برنامًجا تدريبًيا 
في قسم داء السكري بمركز سدرة للطب، واطلعت على التطور التكنولوجي 
واألساليب الحديثة في عالج المرضى. ورغم أن الطالبة الشابة لم تحدد بعد 
التخصص الذي ترغب في دراسته بعد تخرجها من وايل كورنيل للطب – قطر 

في عام 2022، إال أنها تبدو واثقة مما تريد تحقيقه، حيث توضح: "ما زلت 
أفاضل بين تخصصي سرطان األطفال وأمراض القلب، وفي كلتا الحالتين، 

أنوي بمشيئة الله إكمال دراستي في الواليات المتحدة والحصول على زمالة 
من إحدى الجامعات هناك، قبل أن أعود إلى قطر وأعمل في مؤسسة حمد 

الطبية. أريد أن أخدم وطني".
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 الصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي يعلن عن منحة جديدة

أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، 
منحة التطوير المهني للباحثين المستجدين، التي تدعم جهود أعضاء 

هيئة التدريس والباحثين في المراحل األولى من مسيرتهم المهنية.
وتهدف المنحة الجديدة إلى دعم المتقدمين بطلباتهم في 

تطوير مهاراتهم حتى يتمكنوا من إجراء بحوثهم وقيادتها بشكل 
مستقل، ويكونوا قادرين على التنافس لنيل منح بحثية كبيرة ُتسهم 

في تحقيق أهداف دولة قطر البحثية والتنموية. وسوف تسمح 
هذه المنحة لخريجي الدكتوراه الجدد واألطباء المتخرجين حديًثا 

بإنشاء مختبراتهم الخاصة وتطوير بحوثهم. كما تعمل المنحة على 
سد الفجوة ما بين برامج الصندوق الهادفة لبناء القدرات، وبرنامج 

األولويات الوطنية للبحث العلمي الرائد، الذي يسعى الصندوق من 
خالله لدعم البحوث التي تتصدى للتحديات الكبرى التي تواجه دولة 

قطر، واإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة. 
وُصممت المنحة لتلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس الجدد 

والباحثين والعلماء ممن يحملون شهادات عليا، ويتمتعون بخبرة 
تتراوح ما بين سنتين وسبع سنوات، ويعتزمون متابعة مسيرة مهنية 

في مجال البحوث.
وسوف يعمل المتقدمون بطلبهم خالل المراحل األولى من مسيرتهم 

المهنية البحثية بشكل وثيق مع مرشدين مخضرمين في مجاالت 
البحوث المقترحة، حتى يتمكنوا من صقل مواهبهم، وتطوير خبراتهم، 

والمشاركة في بحوث جديدة أو دعم البحوث الجارية في مجاالت البيئة 
والطاقة، وعلوم الطب الحيوي والصحة، وعلوم الحاسوب والمعلومات 

واالتصاالت، والعلوم االجتماعية والفنون واإلنسانيات.
لمزيد من المعلومات حول منحة التطوير المهني للباحثين 

 www.qnrf.org :المستجدين، ُيرجى زيارة الرابط
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الصيدلي اإلكلينيكي

الدكتورة فتحية أضهير
مدير إدارة الصيدلة

سدرة للطب

ترتبط مهنة الصيدلي في أذهان الكثيرين بدور تقليدي يتمثل في تركيب 
وصرف األدوية في الصيدليات أو العمل في شركات صناعة األدوية، 
ولكن األمور اختلفت كثيًرا اآلن، فقد أصبح للصيدلة فروٌع عديدة، من 

بينها الصيدلة اإلكلينيكية التي أضحت جزًءا ال يتجزأ من منظومة الرعاية 
الصحية المتكاملة في أي مؤسسة طبية.

أصبح الصيدلي اإلكلينيكي عضًوا بالغ األهمية ضمن الفريق الطبي 
في أي مستشفى أو عيادة، ومطالًبا بالتعاون مع األطباء وباقي أعضاء 
الفريق من ممرضين وخبراء تغذية وغيرهم، من أجل ضمان تقديم رعاية 

صحية فاعلة للمريض. 
تتضمن مهام الصيدلي اإلكلينيكي متابعة المرضى مع الفريق الطبي، 

والتأكد من األدوية، وتحديد الجرعات المناسبة لحالة ووزن المريض، 
ومراقبة مدى فاعلية األدوية في عالج الحالة، ومتابعة التحاليل الطبية 

لمالحظة تأثير األدوية على وظائف جسم المريض، إلى جانب مالحظة أي 
تعارضات دوائية أو أعراض للحساسية من الدواء. 

على الصيدلي اإلكلينيكي أيًضا أن يجيد التواصل مع المرضى من أجل 
تعريفهم باألدوية وبأعراضها الجانبية المحتملة واإلجابة عن استفساراتهم، 
وفي بعض األحيان قد يكون عليه إقناع المريض بأهمية تناول الدواء، ألن 

بعض المرضى يشعرون بالخوف من تعاطي األدوية بسبب أعراضها الجانبية.
وتتوفر خدمة العيادة الصيدالنية في العديد من المؤسسات الطبية، 

حيث تمنح المريض فرصة التواصل مع صيدلي إكلينيكي إذا كانت 
حالته تتطلب المتابعة المستمرة، مثل داء السكري، وذلك لتسهيل 
األمور عليه وطمأنته على صحته، بداًل من االنتظار ألسابيع أو أشهر 
للمراجعة مع الطبيب. ويكون على الصيدلي في هذه الحالة تدريب 

المريض على كيفية التعامل مع مرضه واالطالع على نتائج التحاليل، 

ومالحظة أي أعراض جانبية، وهو ما قد ينقذ حياة المريض ويحول دون 
حدوث أي مضاعفات خطيرة. 

للعمل كصيدلي، عليك مبدئًيا أن تحصل على درجة البكالوريوس في 
الصيدلة، مع العلم أن دراستها متاحة في كلية الصيدلة بجامعة قطر التي 

تمنح شهادة بكالوريوس معتمدة بالكامل من المجلس الكندي العتماد 
برامج الصيدلة. 

"الصيدلة اإلكلينيكية مهنة ممتعة تشعر فيها بأنك جزء مهم من منظومة 
عالج المريض. اخترت دراسة الصيدلة ألسباب عديدة، فقد كنت أحب 

مادتي الكيمياء واألحياء في المدرسة، وكنت أيًضا منبهرة بتاريخ علماء 
المسلمين في مجال الطب. دراسة الصيدلة ليست صعبة، على الرغم من 

الكم الكبير من المعادالت الكيميائية، إذ يصبح األمر يسيًرا مع المذاكرة 
أواًل بأول والحرص على التواصل مع األساتذة لفهم كل شيء.

على الصيدلي اإلكلينيكي أن يلتزم الدقة في عمله، وأن يكون 
قادًرا على التعامل مع المرضى بإنسانية، وأن يشعر بآالمهم ويتحلى 

بالصبر؛ ألنه سيتواصل مع مختلف الجنسيات والثقافات، فهو بمثابة 
حلقة وصل بين الطبيب والمريض. 

أنصح من يرغب في دراسة الصيدلة أن يلتحق بالبرنامج الذي 
تقدمه جامعة قطر، فهو برنامج جيد، وخريجوه على أعلى مستوى 

من الكفاءة. 
لقد أسهم حصولي على شهادة الماجستير في إدارة األعمال 

في تطوير مسيرتي المهنية، فالصيدلة لها جانب اقتصادي، واإلدارة 
الجيدة للموارد تسهم في تخفيض التكلفة وتقديم خدمة متميزة". 

استكشاف المسارات 
المهنية
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شيخة ناصر النصر
نائب مدير الشؤون المتحفية 

متحف الفن اإلسالمي

ُيعد قطاع النقل الجوي واحًدا من أهم القطاعات االقتصادية في 
العالم حيث تقدر قيمته بما يقارب 2.7 تريليون دوالر أمريكي، كما أنه 
يوفر وظائف لما يزيد عن 65 مليون شخص. ومن المتوقع أن يستمر 

نمو هذا القطاع في ظل التنافس الشديد بين شركات الطيران العالمية 
وزيادة حركة التبادل التجاري الدولي. وتحظى الخطوط الجوية القطرية 

بمكانة عالمية متميزة في هذا القطاع سواًء على مستوى نقل الركاب أو 
الشحن، خاصة بعد أن أصبح مطار حمد الدولي في فترة وجيزة أحد أفضل 

المطارات في العالم.
ويستقبل المطار ما يقارب 30 مليون مسافر سنوًيا، كما تشير 

التوقعات إلى أن هذا العدد مرشح ليتجاوز 50 مليون مسافر بحلول عام 
2022 بعد عملية التوسعة الجديدة. وتتطلب إدارة وتشغيل وصيانة مطار 

حمد الدولي، التي تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني، جهوًدا 
جبارة لضبط منظومة العمل المتقنة التي تضم اآلالف من الموظفين 

وتعتمد بشكل أساسي على الدقة واالنضباط. 
ونظًرا ألهمية هذا المرفق الحيوي، يأتي أمن الطيران في مقدمة 

األولويات التي يتم التركيز عليها خالل عملية التشغيل، خاصة في ظل 
التهديدات والمخاطر الدائمة التي يواجهها الطيران المدني في العالم. 
وهنا يبرز دور مفتش أمن الطيران الذي تتضمن مهامه التفتيش األمني 

على جميع الجهات العاملة في المطار وأي جهة تعمل تحت مظلة 
الطيران المدني في دولة قطر بحسب خطة تفتيش سنوية، والتأكد من 

تنفيذ اإلجراءات األمنية في مختلف المرافق، باإلضافة إلى مراقبة جودة 
أمن الطيران والتدابير األمنية على جميع المستويات.

كما يعمل المفتش على اختبار فاعلية أنظمة األمن وتدريب 
الموظفين، ويقوم بحضور االجتماعات الدورية وإعداد التقارير، 

ويسهم في دعم تطبيق المبادرات العالمية التي تهدف لتعزيز فاعلية 
أمن الطيران وتوحيد جهود مجتمع أمن الطيران الدولي، مثل األمن الذكي 

والخطة العالمية ألمن الطيران. وتمتد مهام مفتش أمن الطيران إلى 
خارج الحدود لتشمل التفتيش على محطات الخطوط الجوية القطرية 

في مختلف أنحاء العالم، للتأكد من امتثال كل منها لمتطلبات البرنامج 
الوطني المعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني.

وتعتبر قطر من أفضل دول العالم في تطبيق معايير أمن وسالمة 
 .)ICAO( الطيران المدني بحسب تقارير منظمة الطيران المدني الدولي
يتطلب العمل في مجال تفتيش أمن الطيران الحصول على شهادة 
بكالوريوس في األمن أو الطيران بشكل عام، عالوًة على اجتياز بعض 

الدورات التدريبية التخصصية في مجال أمن الطيران. 

لم تعد المتاحف مجرد مساحات تضم مجموعة من القطع األثرية 
والمقتنيات الثمينة أو األعمال الفنية فحسب، بل أصبحت اآلن بمثابة 

كيانات ثقافية واجتماعية وتعليمية تسهم في بناء مجتمعات متحضرة 
وواعية.

ولكي تظل هذه الكيانات قادرة على جذب الجمهور، وسط خيارات ال 
حصر لها يمكنه أن يقضي بها أوقات فراغه، كان ال بد من أن تشمل أيًضا 

عنصر الترفيه، من خالل جعل زيارة المتحف تجربًة ثريًة لمختلف الفئات 
واألعمار. فقد أصبحت صاالت العرض في المتاحف تعتمد على التكنولوجيا 
الحديثة وأساليب السرد المشوقة والمبهرة التي تنقل الزوار لعالم مختلف، 

مخاطبًة حواسهم الخمس، وهنا يأتي دور أمين المتحف.
وتختلف مهام أمين المتحف بحسب حجم المتحف وطبيعة المقتنيات 

التي يعرضها، ففي المتاحف الكبيرة التي تضم أقساًما مختلفة غالًبا ما 

تكون مهامه أكثر تخصًصا، وقد يكون أميًنا لقسم محدد أو معرض معين 
بحسب خبراته.

وتشمل المهام األساسية ألمين المتحف إدارة كل ما يتعلق بتطوير 
المعرض المسؤول عنه، بما في ذلك اختيار القطع، وتحديد طريقة 

وأماكن عرضها، والمعلومات التي سيتم توفيرها للجمهور عن كل قطعة، 
واألساليب التي ستضمن تفاعل الجمهور مع حكاياه، والكتيبات أو 

المنشورات التي سيتم توزيعها على الزوار.
ويتطلب األمر أيًضا قدرات بحثية جيدة ومعرفة عميقة بالمجال الذي 

يغطيه المعرض، حيث سيكون على أمين المتحف كتابة أوراق بحثية 
وتمثيل المتحف في أحداث علمية ومجتمعية.

وفي المتاحف الكبيرة، يحظى أمين المتحف بفريق من المساعدين 
والباحثين، كما يكون عليه التعاون مع فرق عمل كبيرة متخصصة في 

تجهيز المعارض وتحسين جودة تجربة الزوار، تضم مصممين وخبراء وفنيي 
صوت وإضاءة. 

ويعتبر التعمق في دراسة التاريخ أو الفن أو العلوم أو اآلثار في 
غاية األهمية أيًضا لمن يرغب في خوض مسيرة مهنية ناجحة في مجال 
المتاحف. ويفضل لمن يرغب في العمل في مهن متخصصة مثل أمين 

المتحف، دراسة علم المتاحف، كما سيحتاج أيًضا لتطوير مهاراته في 
اإلدارة والتسويق واالتصال.

وقد يبدأ أمين المتحف مسيرته كباحث أو مساعد، ولكن عليه التفكير 
جدًيا في الحصول على دراسات عليا في مجال تخصصه إذا كان يرغب في 

االلتحاق بالعمل في أحد المتاحف الكبرى التي غالًبا ما تشترط أن يكون 
أمين المتحف حاصاًل على دكتوراه أو ماجستير لضمان امتالكه لقدرات 

بحثية جيدة. 

"درست إدارة الطيران في الواليات المتحدة، حيث نلت فرصة جيدة 
للتعرف على التفاصيل التشغيلية للمطارات وما يحدث خلف الكواليس، 

فقررت التخصص في مجال أمن الطيران. حصلت على بكالوريوس في 
إدارة الطيران من جامعة والية إنديانا، ودبلومة في إدارة أمن الطيران من 

اتحاد النقل الجوي الدولي، إلى جانب مشاركتي في عدد من الدورات 
التدريبية ذات الصلة.

إن العمل الجماعي هو أساس تشغيل أي مطار في العالم، وال يختلف 

األمر في مطار حمد الدولي. تتطلب مهنتنا امتالك مهارات تواصل جيدة، 
فمفتش أمن الطيران عليه السفر لدول عديدة لحضور اجتماعات مع 

أشخاص من مختلف الثقافات. 
بيئة أمن الطيران متغيرة بشكل مستمر، وبالتالي ينبغي أن يكون لدى 

من يرغب في اتباع مسيرة مهنية في هذا المجال شغف االطالع على آخر 
المستجدات واألخبار المتعلقة بمجال الطيران عامة وبمجال أمن الطيران 

بشكل خاص".

الصيدلي اإلكلينيكي
أمين المتحف

"على عكس ما قد يظن البعض، العمل في المتاحف ممتع للغاية.
كنت دائًما منبهرة بالفن اإلسالمي، وبعد حصولي على شهادة 

البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من كلية اآلداب في جامعة قطر، 
انضممت لفريق العمل في متحف الفن اإلسالمي خالل سنواته األولى، 

وبعدها قررت التعمق أكثر في دراسة هذا الفن وحصلت على دبلوم 
دراسات عليا في الفنون الكالسيكية والزخرفية في العالم اإلسالمي 

من جامعة سواس في لندن، ثم عملت على تطوير نفسي أكثر في علم 
المتاحف فسافرت مجدًدا إلى العاصمة البريطانية وحصلت على ماجستير 

في دراسات المتاحف من كلية لندن الجامعية. 
كل متحف له نظامه الخاص بحسب حجمه وطبيعة المعارض الدائمة 

والمؤقتة التي يضمها. في متحف الفن اإلسالمي على سبيل المثال، 
يندرج عمل أمين المتحف مع المساعدين والباحثين ضمن مسؤوليات 

إدارة الشؤون المتحفية. 

خلف كل معرض، هناك 
مجهود جبار وسنوات من 

العمل المكثف، وأمين 
المتحف هو أحد أهم عوامل نجاح أي معرض، ولكي يقوم بدوره على 

الوجه األكمل، عليه أن يمتلك القدرة على التكيف مع طبيعة العمل 
المتغيرة، ألن المشروعات تختلف، وهناك دائًما أفكار جديدة. 

اإلبداع من الصفات المهمة التي يجب أن يتحلى بها أمين المتحف. 
يجب أن يمتلك القدرة على التخيل، فعلى سبيل المثال، إذا أراد أن يجهز 

معرًضا، عليه تخيل أين وكيف سيعرض القطع، وما الذي سيشعر به الزوار، 
وكيف سيتفاعلون مع المعروضات. 

وبشكل عام، لتجهيز المعرض على أمين المتحف أن يكون ملًما بإدارة 
المشروعات، من أجل التخطيط وتحديد مهام أعضاء الفريق، ثم متابعة 

تنفيذها وصواًل إلى الهدف المنشود". 

مفتش أمن الطيران

إبراهيم البوعينين
مشرف تفتيش أمن طيران

الهيئة العامة للطيران المدني

استكشاف المسارات المهنية
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سلمان عيسى البوعينين
مساعد مدير قسم تكرير النفط الخام

قطر للبترول

هل يمكن تخيل عالمنا بدون مترجم؟ هناك أكثر من سبعة مليارات شخص 
يعيشون على كوكبنا ويتحدثون ما يزيد على 6500 لغة. األمر يبدو مستحياًل! 

على مر التاريخ لعبت الترجمة دوًرا حيوًيا كأداة تواصل بين الشعوب، وكانت 
مفتاًحا لتقدم األمم من خالل إسهامها في نقل المعارف وتبادل الثقافات 

بين مختلف الحضارات. ولم يختلف األمر كثيًرا في العصر الحديث، بل إن دور 
الترجمة تعاظم بشكل واسع، وأصبح لها تأثير واضح في كل جوانب حياتنا 

اليومية، ال سيما في ظل العولمة التي أضحت السمة المميزة لهذا العصر، 
فغدت ضرورة حاسمة لالنفتاح والتطور اللذين ينشدهما أي مجتمع في 
مختلف المجاالت التقنية والعلمية واالجتماعية والثقافية، وأداًة ال غنى 

عنها ألي دولة تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
الترجمة قد تكون تحريرية أو شفهية، ومسؤولية المترجم الرئيسية هي نقل 

المعنى من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف واضًعا في الحسبان الحفاظ على 
مضمون النص وعدم اإلخالل بمعناه. ألجل ذلك، يتطلب األمر سرعة بديهة 

وإبداًعا وإتقاًنا للغتين كتابًة ونطًقا، والتعمق أحياًنا في مجال معين من خالل 
المطالعة والقراءة للتعرف على مصطلحاته المعتمدة واإلحاطة بجوانبه.
ولقد ساعدت الوسائل التقنية الحديثة في تسهيل عمل المترجم، 

وفتحت له آفاًقا واسعًة من حيث سرعة البحث عن المعلومة والحصول 
عليها، واستخدام القواميس والمعاجم اإللكترونية التي اختصرت له كثيًرا 

من الوقت والجهد، عالوًة على إمكانية تبادل الخبرات والمعارف مع نظرائه 
بمختلف أنحاء العالم، وآفاق العمل الرحبة التي ال تقف عند حدود الدولة أو 

الُقطر الذي يعيش فيه.
ولعل ذكر الوسائل التقنية يأخذنا إلى الحديث عن خدمات الترجمة اآللية، 

فهي وإن سهلت حياة بعض األفراد من غير المختصين ممن ال ينشدون 
التدقيق والتمحيص األكاديمي، إال أن نتائجها ما زالت تفتقد للدقة، ألن 

الترجمة هي نقل للمعاني قبل األلفاظ، وهذا ما ال يتسنى لآللة تحقيقه؛ 

فالدقة المتناهية مطلوبة في هذا المجال، وأي خطأ في حرف أو فهم 
خاطئ لمعنى قد يترتب عليه ما ال تحمد عقباه.

هناك أنواع وفروع مختلفة للترجمة كالترجمة التحريرية والترجمة التتبعية 
والترجمة المنظورة والترجمة الفورية، وكل منها يتطلب مهارات معينة 

ينبغي للمترجم تعلمها وإتقانها.
للعمل في مجال الترجمة، تحتاج إلى دراسة أكاديمية تعين على األخذ 
بناصية اللغتين المنقول منها والمنقول إليها، وهذا يتحقق عبر االلتحاق 

بأحد أقسام اللغات في كليات اآلداب أو غيرها من الكليات المختصة، حيث 
يدرس الطالب نظريات الترجمة وتطورها، ويطلع على فنون اللغة المختلفة 

من أدب وشعر ونثر وغيرها، ما يساعده في فهم العبارات في سياقاتها 
والغوص في أعماق اللغة، فال يقف عند حرفية اللفظ بقدر ما ينفذ إلى 

ماهية المعنى.

الهندسة الكيميائية هي فرع من الهندسة يعتمد على علوم الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات واألحياء واالقتصاد من أجل تحويل المواد العضوية 

وغير العضوية إلى أشكال ومنتجات. وبشكل أكثر بساطة يمكن اعتبار 
الهندسة الكيميائية تطبيًقا لعلم الكيمياء في االستخدامات الصناعية. 

فالمهندس الكيميائي مسؤول عن تصميم معدات العمليات الكيميائية 
والتأكد من أن النظام مصمم لمعالجة المواد من أجل تصنيع منتجات 

تفيد البشرية بطريقة اقتصادية آمنة وصديقة للبيئة. 
وقلما تجد منتًجا في حياتنا اليومية ال يتدخل المهندس الكيميائي في 

صناعته أو تحسين جودته ليناسب متطلبات السوق مع الحرص على تجنب 

إحداث تأثير سلبي على البيئة وصحة االنسان، وبالتالي ستجد له 
دوًرا بشكل أو بآخر في مختلف المجاالت الصناعية والخدمية، 
وقد تشمل مسؤولياته ضمان أداء وتشغيل المعدات لتحويل 
المواد للمنتجات المرغوب فيها، أو مسؤولية دراسة وتحليل 
الجوانب الفنية للتشغيل، وإسداء المشورة لفريق العمليات 
بشأن تحسين عمليات التشغيل والوصول بها لألداء األمثل.

ومن الممكن أن يكون المهندس الكيميائي مسؤواًل بالكامل 
عن عملية تصنيع أو معالجة المواد عبر تصميم المعدات وتوفير 

أفكار إبداعية لعملية التشغيل، كما قد يتولى مسؤولية صحة 
وسالمة األفراد وحماية البيئة من أضرار الصناعة من خالل 

تطبيق التقنيات والمعايير التي تضمن التشغيل اآلمن.
في معظم األحيان، يحتاج المهندس الكيميائي للتعاون 

مع مهندسين من تخصصات أخرى لحل المشكالت التي قد 
تواجه المشروع والوصول إلى أسبابها الجذرية، وبالتالي ال بد أن 
يمتلك مهارات التواصل والعمل مع الفريق. كما ينبغي له تحري 

الدقة والتحلي بالحذر، إذ ال يجب ترك أي هامش الرتكاب أخطاء، ألن 
المسؤولية الملقاة على عاتقه هائلة بالنظر لما هو على المحك، فهناك 
أصول قد تصل قيمتها لماليين الدوالرات، وبيئة ال مجال إلصالحها في 

حالة حدوث أضرار، باإلضافة إلى مسؤولية الحفاظ على أرواح العمال 
وسالمة المجتمعات المحيطة بالمكان.

ويتطلب العمل في مجال الهندسة الكيميائية بشكل مبدئي الحصول 
على بكالوريوس في الهندسة أو العلوم، والمشاركة في دورات تدريبية 

بحسب المجال الذي سيعمل فيه خريج هذا التخصص. 

"أنصح المقبلين على العمل في ميدان الترجمة أن يبدأوا يومهم دائًما 
بالمطالعة ولو لبعض الوقت، وأن يحرصوا على اكتساب المهارات 

والخبرات الجديدة يومًيا، ال سيما إذا كانوا يعملون بصحبة مترجم مخضرم 
قد سبقهم إلى هذا المضمار. كذلك على المترجم أن يحرص على صقل 

مهاراته باستمرار؛ حتى يواكب سوق العمل ويعزز فرصه في التقدم على 
المستويين المهني والوظيفي.

وبالتوازي مع ذلك، ينبغي أال يغفل عن التطوير الفردي، فيخصص جزًءا 
من وقته للقراءة الحرة في مجال االختصاص، مطالًعا – على سبيل المثال 

– الروايات والكتب التي ترجمها األساتذة الكبار، ومنها كتاب "العبرات" 
للمنفلوطي، وترجمات األستاذ الدكتور محمد عناني وغيرهما، فهذا 

يسهم بدرجة كبيرة في صقل مهاراته اللغوية وأسلوبه التعبيري.
ومن الملحوظ في سوق العمل بدولة قطر أن دور المترجم ال يقتصر 

على الترجمة فحسب، فقد يعمل في بعض األحيان بالتحرير الصحفي 
وكتابة المحتوى، وفي أحيان أخرى قد ُيكلف بمهام بحثية، وهكذا تتنوع 
أدوار المترجم بحسب احتياجات المؤسسة التي يعمل بها، ما يفرض عليه 

اكتساب العديد من المهارات والتحلي بالمرونة والتطور المستمر".

"شغفي بالكيمياء كان من أسباب اختياري التخصص في هذا المجال، ولقد 
اكتشفت بعد ذلك أن الهندسة الكيميائية ترتبط بشكل مباشر بجميع 

التخصصات الهندسية المختلفة، حيث تحتاج خالل مسيرتك األكاديمية 
لدراسة تخصصات، مثل الكهرباء والميكانيكا وغيرها، وهي التخصصات 

التي ستواكب بشكل أوسع مسيرتك المهنية. 
أكثر ما أحبه في هذه المهنة، هو خلّوها من الطابع الروتيني، بحيث 

تتعلم وتستفيد كل يوم من تحديات جديدة، عالوًة على ذلك، فإن ُمنحنى 
التعلم الخاص بي في ارتفاع مستمر منذ أن بدأت مسيرتي المهنية. 

أعتبر أن التحدي األكبر للمهندس الكيميائي يكمن في مواكبة التطور 
التكنولوجي السريع وتنامي الحاجة لحلول غير تقليدية للمشاكل اليومية. 

المخاطر قد تكون محيطة بالمجال الصناعي ولكن التطور التكنولوجي 
أسهم بشكل كبير في توفير الحلول لتجنبها ومواجهتها.

إذا أردت أن تكون مهندًسا كيميائًيا عليك أن تتصور ما يحدث داخل النظام 
كما لو كنت تراه من خالل زجاج شفاف، سيساعدك ذلك في فهم حدودك 
وقيودك وقدراتك على حل المشكالت المتعلقة بأي عملية، فهناك دائًما 

طريقة منطقية ومنهجية لحل المشكالت مهما كانت درجة صعوبتها.
إذا قررت أن تعمل في هذا المجال، عليك أن تعلم بأنك مسؤول 

عن جعل األرض مكاًنا أفضل من خالل استثمار علمك ووقتك وجهدك 
ن  لتكون مبتكًرا في تطوير التصميمات التي تقلل من التلوث البيئي وتحسِّ

تشغيل الوحدات".

مفتش أمن الطيران

أحمد عمران
مترجم فوري
وزارة الداخلية

المهندس أمين المتحف
الكيميائي

المترجم

استكشاف المسارات المهنية
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التخطيط طويل األمد
بدأت الرحلة نحو هذا اإلنجاز قبل نحو 
عقدين من الزمان، عندما بدأت دولة 

قطر في وضع خطة طويلة األمد لتكوين 
رياضيين على أعلى مستوى، كان من 

ضمنها إنشاء أكاديمية رياضية متخصصة 
تعمل على اكتشاف وتطوير الموهوبين 

بإشراف أفضل مدربي العالم في هذا 
المجال. وفي عام 2005، تم افتتاح 

أكاديمية أسباير، وبدأ الجميع العمل من 
أجل تحقيق الهدف الطموح، وأثمرت تلك 

الجهود ظهور رياضيين استثنائيين خالل 
األعوام الماضية، من بينهم معتز برشم 

بطل العالم في الوثب العالي، ثم جاء عام 
2019 ليشهد إنجاًزا غير مسبوق لمنتخب 

كرة القدم بفريق تخّرج أكثر من نصف 
العبيه في األكاديمية.

ضبط النفس
واجه المنتخب القطري ضغوًطا لم 

يتعرض لها من قبل أي فريق في تاريخ 
البطولة، حيث لم يسمح لمشجعيه 

بالسفر معه لمؤازرته، في الوقت الذي 
تجاوزت مضايقات الجمهور المنافس خالل 
المباريات كل الحدود، ولكن رغم كل ذلك، 
نجح جميع العبيه في بلوغ أقصى درجات 

التركيز والثقة، كما أنهم لم يتأثروا أبًدا 
باالستفزازات التي حاصرتهم من كل جانب، 

ليتجاوزا العقبة تلو األخرى في طريقهم 
نحو إنجاز تاريخي. 

القيادة بثقة
واجه مدرب المنتخب القطري، فيليكس 
سانشيز، ضغوًطا متزايدة على اعتبار أنه 
لم يسبق له تدريب أي فريق من الدرجة 

األولى، واقتصرت خبراته السابقة على 
العمل في األكاديميات وتدريب فرق 
الناشئين والشباب، في الوقت الذي 

اعتادت فيه المنتخبات اآلسيوية االعتماد 
على بعض أشهر مدربي العالم الذين 

يمتلكون خبرة واسعة على المستوى 
الدولي. ولكن المدرب اإلسباني لم 

يلتفت أبًدا إلى تلك الضغوطات ونجح 
في مساعدة العبي فريقه على إظهار 
أفضل ما لديهم ليحققوا إنجاًزا اعتبره 

الكثيرون مستحياًل.

العمل الجماعي
لم يمتلك العنابي العًبا من نوعية ليونيل 

ميسي أو كريستيانو رونالدو، ولكن كل 
العب في كل خط من خطوط الملعب 

قام بدوره في الخطة الموضوعة للفريق 
على أكمل وجه، واإلنجاز لم يكن ليتحقق 

بدون الترابط بين جميع الالعبين اللذين 
حطموا أيًضا جميع األرقام القياسية في 

تاريخ البطولة دفاعًيا وهجومًيا! 

 أبطاُل آسيا
دروٌس ُملهمة

في مطلع هذا العام، كان العبو منتخب قطر لكرة القدم على 
موعد مع تحٍد عسير، حيث كان عليهم السفر لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة من أجل خوض غمار البطولة القارية األبرز، 
كأس آسيا لكرة القدم، والتنافس على نيل لقبها مع منتخبات 

عريقة يضم بعضها العبين محترفين في أقوى بطوالت 
الدوري األوروبية.

كل الظروف كانت ضدهم: حصاٌر جائر أجبرهم على السفر 
عبر سلطنة عمان، وأجواٌء مشحونة غير مسبوقة منعت 
مشجعيهم من السفر معهم. وعالوًة على ذلك، كانت 

التكهنات تشير إلى أنه من المستبعد نيلهم اللقب، على اعتبار 
أن معظمهم ما زالوا شباًبا في مقتبل مسيرتهم االحترافية 

ويفتقدون للخبرة الدولية الالزمة لخوض مثل هذه البطوالت 

القارية. أضف إلى ذلك أن كل من سبقوهم في ارتداء القميص 
العنابي خالل العقود الماضية لم ينجحوا في الظفر بالكأس 

اآلسيوية، وأن مدربهم لم يسبق له قيادة أي منتخب كبير في 
بطولة بهذا المستوى!

ولكن رغم كل ما سبق ذكره، تمّكن الفريق القطري من 
حسم المباراة الختامية للبطولة لصالحه، ليرتقي العبوه منصة 
التتويج ويحتفلوا باللقب بعد أن قدموا عروًضا مثاليًة حطموا 

خاللها كل األرقام القياسية ودخلوا بها التاريخ من أوسع أبوابه، 
محققين إنجاًزا ألهم شعًبا بأكمله.

واستحضاًرا لهذا اإلنجاز، إليكم ستة دروس قّدمها 
العنابي من الممكن أن يستفيد منها الجميع على 

المستوى المهني أو الشخصي.

منح الفرصة للشباب
واجه مدرب الفريق قبل انطالق البطولة 
العديد من االنتقادات بسبب عدم ضمه 

الالعبين من ذوي الخبرة، مفضاًل بداًل 
من ذلك منح الفرصة ألسماء شابة لم 

يسبق لها المشاركة في أي بطولة 
دولية كبرى، وكانت ثقته في محلها، 

بحيث نجح هؤالء الشباب في التفوق 
على أفضل العبي القارة. 

ال وقت للراحة
صحيح أن معظم الالعبين الشباب في 

المنتخب خاضوا فترات احتراف في أوروبا 
وهم في سن مبّكرة، صقلوا خاللها 

مواهبهم واكتسبوا الكثير من الخبرات 
التي أسهمت في بناء قدراتهم وتحسين 
مهاراتهم؛ لكن األمر لم يكن ليتحقق لو 

أنهم كانوا قد فضلوا البقاء داخل "منطقة 
الراحة" وعدم خوض تجارب جديدة شاقة 

بعيًدا عن عائالتهم. 

تقارير



لقاء خاص

حسين خليل حجي
خبيٌر قانونٌي يسعى لتغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي اإلعاقة البصرية

الحياة مليئة بالتحديات لكنك ستجد دوًما سبياًل لبلوغ الهدف بالعمل 
الجاد واإلرادة القوية. 

عندما أنهى الشاب حسين خليل حجي دراسته في المرحلة الثانوية، 
كان يعلم جيًدا أن هدفه هو االلتحاق بكلية الحقوق. فقد كان يسعى 

للتعّرف أكثر على القوانين الخاصة بذوي اإلعاقة في قطر والعمل 
على تطبيقها. بعد تخرجه في الجامعة، بدأ مسيرته المهنية بالعمل 
في وزارة العدل حيث برزت موهبته سريًعا وأثبت كفاءته ليتدرج في 

المناصب حتى ُعين مستشاًرا للوزارة وممثاًل لها في مجال التوعية 
والثقافة ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة. كما أصبح واحًدا من 

مؤسسي موقع الميزان، البوابة القانونية لدولة قطر على شبكة 
اإلنترنت، وكاتًبا في جريدة العرب، حيث تعتبر مقاالته مصدًرا جيًدا 

ومبّسًطا للمعلومات القانونية. 
في عام 2009، أطلق حسين مؤسسة أصدقاء ذوي اإلعاقة البصرية 

التي قدمت إسهامات عديدة في مجال توعية وإرشاد ذوي اإلعاقة 
البصرية، ومساعدتهم في تطوير أنفسهم على المستوى الشخصي 

والمهني، إلى جانب توعية المجتمع حول اإلعاقة البصرية. 
التقينا مع الشاب الملهم حيث حدثنا عن العمل في مجال القانون 

وعن آماله وطموحاته في مجال التطوير المجتمعي.

كيف خضت تحدي الدراسة في المدرسة والجامعة؟
لقد كان ألسرتي الفضل األكبر فيما حققته من نجاح خالل مسيرتي األكاديمية 

والمهنية، ذلك أن أشقائي وشقيقاتي أعانوني على الدراسة من خالل تسجيل الكتب 
صوتًيا ومساعدتي في المذاكرة. وأسهم أيًضا معهد النور في توفير تسجيالت صوتية 

للكتب، مع اإلشارة إلى أن المعهد لم يفتتح إال في عام 1998 عندما كنت حينها في 
الصف األول الثانوي. أما على مستوى الجامعة، فلم يتم افتتاح مكتب لدعم ذوي 

اإلعاقة البصرية إال وأنا في عام التخّرج.

هل اعتمدت أيًضا على لغة برايل؟
لم تكن هناك فرص لتعّلم لغة برايل في قطر قبل افتتاح معهد النور للمكفوفين، 

ولذلك اعتمدت خالل معظم مسيرتي على التسجيالت الصوتية. لكنني حرصت الحًقا 
على تعلم لغة برايل. لقد كان من الصعب إتقانها ألنني لم أتعلمها منذ الصغر، غير أنني 

تعلمت األساسيات وأمتلك فكرة كاملة عنها. 

ما الذي تحبه في ممارسة العمل القانوني؟
المتعة في هذا المجال تكمن في استخدام ذكائك لقراءة القانون وفهمه وتحليله 
والسعي لتطبيقه على حالة معينة، وقد تختلف أحياًنا مع اآلخرين في تحليلك، لكن 

ذلك ال يمنع من مواصلة العمل معهم للوصول لرأي مشترك.

وما أبرز المهام التي تقوم بها حالًيا في إطار عملك؟
المهام عديدة ومختلفة بطبيعة الحال، ذلك أن دوري كخبير قانوني يتطلب إبداء الرأي 

القانوني الصحيح في الحاالت التي يتم عرضها علي من قبل اإلدارة، بعد دراستها 
وتحليلها جيًدا، إلى جانب توفير بعض المقترحات المناسبة.

ما أبرز الصفات التي يجب أن تتوفر بمن يعمل في مجال القانون؟
تتمثل هذه الصفات في حب التحليل واإللمام الجيد بقواعد النحو والبالغة في اللغة 

العربية، ألن حرًفا واحًدا قد يغير المعنى تماًما. على سبيل المثال: جملة "ُتستبدل 
المادة 1 بالمادة 2"، قد يظن البعض أن المادة التي سيتم استبعادها هي المادة 1، 
لكنه في هذه الحالة المادة المستبعدة هي المادة 2، على اعتبار أن حرف "الباء" هنا 

ِذي ُهَو َخْيٌر". ِذي ُهَو َأْدَنٰى ِبالَّ تدخل على المتروك، كقوله تعالى: "َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَّ

هل يعتمد العمل في القانون على حفظ القوانين؟
ال أعتقد ذلك، فهو يعتمد أكثر على مهارات الكتابة، من الصعب أن تحفظ آالف 

القوانين، قد تحتاج فقط لحفظ المصطلحات ورؤوس األقالم والصيغ التي تكتب 
بها المذكرات والعقود، والباقي يعتمد على مدى فهمك للقضية أو الحالة 

وقدرتك على تحليلها.

ما الذي تسعى لتحقيقه من خالل مؤسسة أصدقاء ذوي اإلعاقة البصرية؟
نعمل في اتجاهين، األول هو توعية ذوي اإلعاقة البصرية بحقوقهم وواجباتهم، 

وإرشادهم نفسًيا حول كيفية تعاملهم مع أفراد المجتمع، واعتمادهم على أنفسهم، 
إلى جانب مساعدتهم في تطوير مسيرتهم األكاديمية والمهنية، أما الثاني فهو 

توعية المجتمع بحقوق وواجبات ذوي اإلعاقة البصرية، وتعريفهم بالوضع الصحي 
واالجتماعي لهذه الفئة والبيئة التي يعيشون فيها، واألدوات التكنولوجية التي 

يعتمدون عليها. نتعاون أيًضا مع مركز قطر الثقافي واالجتماعي للمكفوفين 
ومؤسسات أخرى تنشط في مجال اإلعاقات البصرية، عبر تنظيم فعاليات شهرية 

تشمل محاضرات وخدمات اجتماعية ومسابقات ترفيهية للمكفوفين.

كيف تسهم المؤسسة في تطوير المسيرة المهنية لذوي اإلعاقة البصرية؟
نحاول أن نكون حلقة الوصل بينهم وبين سوق العمل، فنقوم بإرشادهم للمهن 

التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم ومؤهالتهم العلمية والوظيفية. نسعى أيًضا إلى 
توعية الشركات الحكومية والخاصة التي ما زالت تنظر للمعاق كشخص غير قادر 
على تحمل أعباء وظيفته فتخفف األعباء الوظيفية عنه أو تتخوف من توظيفه! 

فهو أمر يصيبه باإلحباط ويجعله يعتقد أنه مهما اجتهد في عمله فلن تتغير هذه 
النظرة السلبية تجاهه.

ما مدى اعتماد ذوي اإلعاقة البصرية على التكنولوجيا؟
لقد أصبح للتكنولوجيا أهمية كبيرة في حياة ذوي اإلعاقة، فهناك العديد من 

األجهزة والبرامج التي يمكنهم االعتماد عليها للقراءة والكتابة وممارسة حياتهم 
اليومية، ما أسهم في تيسير أمور عديدة في مجالي الدراسة والعمل، لذلك نركز 

في المؤسسة على الجانب التكنولوجي كثيًرا من خالل شرح أحدث تطبيقات نظامي 
"iOS" وآندرويد، وتقديم المراجعات ألحدث األدوات المساعدة خالل لقاءاتنا في 

المؤسسة، وعبر قناتنا على يوتيوب، قناة "عالم كفيف تقني". كما نعمل على توفير 
األجهزة الخاصة بالمكفوفين كالُعصي الذكية والساعات الناطقة وساعات برايل.

وهل هناك نسخ معربة من هذه األدوات؟
تم تحقيق تقدم ملموس في مجال تعريب هذه األدوات، ولكن الغالبية العظمى 

منها ما زالت تتوفر فقط باإلنجليزية، فمثاًل من الصعوبات التي نواجهها عدم توفر 
نظام "OCR" الذي يحول النصوص المكتوبة لنصوص رقمية عبر الماسح الضوئي 

باللغة العربية، بنفس كفاءة نظيره باللغة اإلنجليزية. أضف إلى ذلك استغالل بعض 
الشركات لنقص األجهزة ذات المواصفات الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية في قطر 

وبيعها بأسعار خيالية، خاصة المعربة منها! نأمل في التواصل مع شركات لتطوير 
التكنولوجيا محلًيا. 

ما طموحاتك فيما يخص المؤسسة؟ 
أتمنى أن تصل مؤسسة أصدقاء ذوي اإلعاقة البصرية في قطر ألعلى المستويات، 

وأن يبلغ أعضاؤها أقصى درجات النجاح في مسيرتهم األكاديمية والمهنية.

ما النصيحة التي توجهها لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؟
أنصحهم باالهتمام بمسيرتهم األكاديمية وتطوير مهاراتهم، وأقول لهم أنتم 

قادرون على تهيئة الظروف المحيطة بكم لتناسب قدراتكم. بإمكانكم تحقيق أكبر 
اإلنجازات وبلوغ أعلى المناصب، وإذا واجهتهم أي عوائق، فإن هناك دوًما وسيلة 

لتجاوزها.

ما الرسالة التي تريد توجيهها للمجتمع؟
نطمح أن يغير المجتمع نظرته لذوي اإلعاقة وأاّل يراهم كأشخاص غرباء ُينظر لهم 

بعين الشفقة، فهم مثل باقي فئات المجتمع، يمكن التعاُمل معهم مباشرًة بدون 
أي حساسيات. كما أنهم قادرون على القيام بدورهم على الوجه األمثل في حالة 

حصولهم على الفرص، سواًء على مستوى التعليم أو العمل.
 

كيف تقضي أوقات فراغك؟
أهوى القراءة، وأخصص لذلك وقًتا كل يوم، كما أتابع أحدث ما وصلت له 

التكنولوجيا في مجال األجهزة والبرامج التي تخدم ذوي اإلعاقة البصرية. ومن 
هواياتي األخرى أيًضا برمجة المواقع والعناية بالنباتات، فأنا أحب الطبيعة كثيًرا. 
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تقارير

الخدمة الوطنية
مهارات مدى الحياة

تحتفل أكاديمية الخدمة الوطنية هذا العام بتخريج الدفعة الحادية 
عشرة من طالبها، والتي تعد أولى دفعاتها منذ إصدار حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، 

القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية اإللزامية.
وحدد القانون الجديد مدة الخدمة بسنة واحدة لكل قطري بلغ 
18 عاًما أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تكون 
تأديتها شرًطا لمزاولة أي مهنة أو للتعيين بأي وظيفة حكومية أو 
غير حكومية. كما غلظ القانون عقوبات التخلف عن تأدية الخدمة، 

وحدد حاالت االستثناءات واإلعفاءات والتأجيل. وللمرة األولى 
تم فتح باب تأدية الخدمة للنساء ممن بلغن سن الثامنة عشرة 

اختيارًيا.
وتشمل مدة الخدمة فصلين رئيسيين. أولهما ستة أشهر من 
التدريب العسكري الذي يكتسب خالله "المقدام" مجموعة من 

المهارات التي تعزز اللياقة البدنية والثقافة السلوكية والتطوعية، 
عبر خوض تدريبات السباحة والدفاع عن النفس والرماية، ومهارات 

الميدان والمعركة، والقتال في المناطق المبنية. كل ذلك في 
إطار برامج عسكرية تم تحديثها لتتواكب مع المعدات واآلليات 

العسكرية المتطورة بالوحدات المختلفة للقوات المسلحة 
القطرية.

أما الفصل الثاني، فيشهد التأهيل األكاديمي للمجندين قبل 
دخولهم للجامعات من خالل مسارين، وذلك بالتعاون مع جامعة 

قطر وكلية المجتمع وكلية شمال األطلنطي في قطر، فعلى 

مدار يومين أسبوعًيا، تقوم جامعة قطر وكلية المجتمع بتدريس 
مواد الثقافة اإلسالمية، وتاريخ قطر، واللغة العربية كمتطلبات 

عامة، فيما تقوم كلية شمال األطلنطي في قطر بتدريس الطالب 
مواد اللغة اإلنجليزية، والتواصل، والرياضيات، ما يساعدهم في 

االلتحاق بجامعات المدينة التعليمية والجامعات الدولية. ويتولى 
قسم التوجيه بمعسكر مقدام مهمة تنمية مهارات الطالب خالل 

أيام األسبوع المتبقية.
وتعزز بنود القانون الجديد من دور أكاديمية الخدمة الوطنية 

كمنصة مثالية إلعداد كوادر شابة ملتزمٍة أخالقًيا ومهنًيا، 
ومسلحٍة بالمهارات العسكرية التي تجعلهم أكثر قدرة وكفاءة 
على تعزيز أمن الوطن وتنمية المجتمع، في ظل التحديات غير 

المسبوقة التي تواجهها دولة قطر في المنطقة.

انضباط والتزام
يقول ناصر عمر جنيد، وهو مقدام في الدفعة الحادية عشرة: 

"خالل األشهر الثمانية التي قضيتها في أكاديمية الخدمة الوطنية 
اختلفت حياتي بشكل كبير. ففي أثناء فترة المدرسة كنت أعود 
للمنزل وأقضي وقتي في المذاكرة أو ممارسة ألعاب الفيديو، 

كما كنت قد توقفت عن ممارسة رياضة كرة القدم كلًيا في السنة 
األخيرة للتركيز على الدراسة. لم يكن هناك ما يجبرني على تغيير 

نمط حياتي. خضت هنا تدريبات بدنية وعسكرية شاقة لم أكن 
أتخيل يوًما أنني قادر على القيام بها. كما تعلمت قيًما ومهارات 

غيرت من شخصيتي تماًما مثل االلتزام واالعتماد على النفس 
وتنظيم الوقت والصبر وتحمل أي موقف صعب. أصبحت أنام 

مبكًرا واستيقظ قبل آذان الفجر ألصلي في المسجد مع زمالئي، 
وأستفيد بكل ساعة في يومي. سأعمل على أن أحافظ على هذه 

العادات بعد أدائي الخدمة الوطنية".
كما اعتبر المقدام الشاب أن من أبرز ما اكتسبه خالل شهوره 
األولى في الخدمة الوطنية كان الثقة بالنفس في التواصل مع 

اآلخرين والقدرة على التعايش معهم، إلى جانب مهارات القيادة، 
حيث يقول: "قبل قدومي إلى هنا، لم أكن ألبدأ حواًرا مع أشخاص 

ال أعرفهم. اآلن يمكنني التواصل مع أي شخص. لقد كونت 
صداقات عديدة. أنا اآلن وكيل كتيبة ومسؤول عن تنظيمها 

بالكامل أمام وكيل الكتائب. تعلمت كيف أكون قائًدا، وكيف 
أواجه المشاكل وأحلها". 

ويرى السيد عمر جنيد، والد ناصر، أن تحمس نجله للدراسة في 
الجامعة من أبرز التغيرات التي طرأت على شخصيته، وعن ذلك 

يقول: "لقد أصبح أكثر تحماًل للمسؤولية وأكثر انضباًطا، ولكن أهم 
ما أسعدني هو تشوقه للدراسة في الجامعة واهتمامه بالتدريب 

األكاديمي في الخدمة الوطنية. لم يكن األمر كذلك حينما كان 
في المدرسة. لقد أصبح أكثر نضًجا".

وسبق لشقيقي ناصر تأدية الخدمة الوطنية، وهو ما يراه 
والدهم في غاية األهمية خالل المرحلة الراهنة: "شعرت 

بالفخر في كل زيارة للمعسكر وأنا أشاهد أبنائي يؤدون حق 
الوطن. كنت أتمنى منذ زمن أن يتم تطبيق نظام التجنيد 

اإلجباري في قطر. أبناؤنا ملتزمون أخالقًيا ولكنهم كانوا في 
حاجة للتعود على عيش حياة قاسية بعض الشيء. سيعدهم 
ذلك لمواجهة مصاعب الحياة ومواكبة التحديات التي تواجه 

بلدنا".

مهارات عملية
إن خوض تجربة الخدمة الوطنية من شأنه أن يسهم أيًضا في 

تطوير المسيرة المهنية للمجندين. يقول خليفة القحطاني، 
منسق الموارد البشرية في جامعة حمد بن خليفة، عضو 

مؤسسة قطر، والذي قضى ثالثة أشهر في الخدمة 
الوطنية: "كانت تجربة ملهمة علمتني الكثير فيما يتعلق 

بالقيادة والعمل الجماعي وااللتزام وروح المسؤولية. كما 
تعلمت أن تحقيق األهداف ال يأتي إال بالجهد والمثابرة. ال 

يوجد طريق سهل. بنيت عالقات ممتازة والصداقات التي كونتها 
خالل فترة الخدمة الوطنية ما زالت قائمة. لقد كانت فرصة 

للتعرف على أصدقاء من جميع الخلفيات الثقافية والمهنية، أطباء 
ومهندسون وطيارون. لقد استفدنا كثيًرا من خبرات بعضنا البعض".

ويعتبر اكتساب مثل هذه المهارات من أهم فوائد الخدمة 
الوطنية األكثر تأثيًرا على حياة الشباب القطري، والتي قد ال 

يعرفها الكثيرون في الغالب، حيث تجعلهم تلك المهارات مؤهلين 
إلى درجة كبيرة لدخول سوق العمل والتعامل مع تحدياته وإدارة 
حياتهم المهنية بشكل فّعال. وباكتساب الشباب لتلك المهارات 

يصبحون كذلك أكثر قيمة لدى أصحاب العمل. ويعمل برنامج 
الخدمة الوطنية أيًضا على تعزيز السمات الشخصية األخرى، مثل 
حب العمل واحترام اآلخرين والكفاءة واالنضباط وااللتزام، وكل 

ذلك سيعود في نهاية المطاف بفائدة كبيرة على مسيرتهم 
المهنية في المستقبل.
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تعزيز مسارك المهني

أسئلة 
شائعة 

خالل 
المقابلة 

الشخصية
سواًء كنت حديث التخرج من الجامعة أم ال تزال تبحث عن وظيفتك 

األولى، أو كنت بالفعل تمتلك الخبرة وتسعى لخوض تجربة عمل 
في مكان مختلف، سيكون عليك في كافة األحوال اجتياز المقابلة 

الشخصية.
في البداية عليك أن تعلم جيًدا أن المقابلة الشخصية ليست اختباًرا 

تتوقف عليه مسيرتك المهنية، بل هي بكل بساطة مجرد حوار بينك 
وبين الشركة التي تسعى للعمل فيها، ممثلة بطبيعة الحال في 

الشخص أو مجموعة األشخاص الذين سيجرون المقابلة معك أماًل 
في معرفة المزيد عنك وتقييم إمكانياتك بشكل مبدئي لتحديد مدى 

قدرتك على تلبية احتياجات الشركة. وبالتالي حتى لو لم يحالفك 
التوفيق، فإن خوضك للمقابالت الشخصية في حد ذاته يمنحك خبرة، 

ال سيما إذا كنت حديث التخرج. فهي فرصة ثمينة لتطوير مهاراتك 
االجتماعية واكتساب المزيد من الثقة، إلى جانب تحسين قدرتك على 

ترك انطباع أولي إيجابي. 
وكما هو الحال في أي مهمة، فإن التخطيط الجيد يؤدي لنتائج 

أفضل، واستعدادك للمقابلة يخفف كثيًرا من التوتر الذي قد يصيبك 
خاللها.

إحدى أهم الخطوات التي قد تسهل مهمتك هي التدرب على إجابة 
األسئلة التي ُيحَتَمل توجيهها إليك خالل المقابلة. 

هناك عشرات األسئلة التي يمكن طرحها، بينها أسئلة عامة تكاد 

ال تخلو منها أي مقابلة، وأخرى تتعلق بتفاصيل محددة في مجال 
دراستك أو عملك. كما قد يرغب المحاور في أن يوجه إليك أسئلة أخرى 
بعيدة عن الوظيفة لقياس سرعة رد فعلك أو مستوى ذكائك أو مدى 

ثقافتك.
وبكل تأكيد، ليس ثمة إجابة نموذجية عن أسئلة المقابالت 

الشخصية، فاألمر يختلف من شخص آلخر بحسب خبراته السابقة. ولكن 
ستجد خالل السطور التالية خمسة من أكثر أسئلة المقابالت الشخصية 

شيوًعا وكذا بعض النصائح التي تساعدك في اإلجابة عنها بشكل 
مقبول، مع االفتراض أنك قمت باالطالع مسبًقا على كافة المعلومات 

واألخبار المتعلقة بالشركة، وأنك قرأت جيًدا المهام التي تتطلبها 
الوظيفة المعلن عنها، وبطبيعة الحال أن تكون ُملًما بأبرز ما يميزك من 

مهارات وإمكانيات وصفات، إلى جانب أي إنجازات تكون قد حققتها 
خالل فترة الدراسة أو العمل.  

حدثنا عن نفسك
هو السؤال الكالسيكي الذي تبدأ به تقريًبا كل المقابالت الشخصية. ركز 
على مسيرتك المهنية واألكاديمية، إال إذا ُطِلب منك غير ذلك، وحاول 

أن تكون مختصًرا قدر اإلمكان. في حدود دقيقة أو دقيقتين، تحدث 
عن أهم ما أنجزته خالل دراستك أو عملك، مع نبذة مختصرة عن أبرز 

مهاراتك وإمكانياتك التي تتناسب مع مهام الوظيفة التي تتقدم لها. 

يمكنك العودة لألعداد السابقة من مجلة "دليلك 
المهني" للمزيد من الموضوعات المفيدة المتعلقة 

بالمقابالت الشخصية:
استعادة ثقتك في نفسك بعد خوض مقابلة 	 

شخصية غير ناجحة )العدد السابع، 2017(
التخطيط للمقابلة الشخصية )العدد السادس، 2016(	 
فن اجتياز المقابلة الشخصية )العدد الرابع، 2014(	 

كثيًرا ما ُيطلب منك خالل المقابلة الشخصية أن تذكر 
موقًفا لتوضيح إجابة معينة، فبداًل من تضييع وقت 

المقابلة في محاولة تذكر هذه المواقف يمكنك التحضير 
لذلك مسبًقا. مبدئًيا فكر في مواقف تعرضت فيها لتحٍد 
أو ضغط وتعاملت معها بنجاح، أو مواقف نجحت خاللها 
في تحقيق إنجاز معين، أو مواقف أظهرت خاللها صفات 

القيادة أو العمل ضمن فريق، وتدرب على سردها باختصار. 

ما نقاط ضعفك؟
غالًبا ما يأتي هذا االستفسار في أعقاب سؤال عن أبرز نقاط قوتك 

التي من المفترض أن تكون قد ذكرت خاللها أهم ما يميزك من مهارات 
وإمكانيات وصفات.

ُكن حريًصا واختر نقطة ضعف ال تربطها عالقة مباشرة بالوظيفة 
التي تسعى للحصول عليها، يمكنك أن تذكر مثاًل نقطة ضعف كنت 

تعاني منها ونجحت في القضاء عليها عبر اكتساب مهارة جديدة، كما 
يمكن أن تكون نقطة ضعف مفيدة للعمل بشكل ما، مثل اهتمامك 

الزائد بإنهاء مهام عملك حتى لو لم تحصل على أي وقت للراحة أو 
اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة. ومهما كان اختيارك فعليك أن توضح 

أنك تعي تماًما نقطة ضعفك وتعمل على التخلص منها، إن لم تكن قد 
قمت بذلك فعاًل.

   
 لماذا تريد العمل في هذه الوظيفة؟ أو لماذا 

يجب علينا اختيارك أنت بالذات لهذه الوظيفة؟
من أهم األسئلة التي قد تكون إجابتها بشكل جيد مفتاًحا لحصولك 
على الوظيفة، واألمر يتطلب أن تكون قد تقصيت عن الشركة جيًدا 

وربطت بين أبرز نقاط قوتك والمهام التي تتطلبها الوظيفة المرتقبة. 
احرص على منحهم إجابة تبرز حماسك وثقتك في القدرة على اتخاذ 

القرارات المناسبة ألداء مهام الوظيفة على أكمل وجه واإلسهام في 
تطوير أداء الشركة بشكل عام. 

لماذا تركت عملك السابق؟ أو لماذا تريد تركه؟
في جميع األحوال، تجنب الحديث بشكل سلبي عن عملك السابق أو 
الحالي، فحتى لو كانت تجربتك في غاية السوء، عليك أن تجد طريقة 

لتذكر بها بعض مميزات تلك الوظيفة وتؤكد خاللها فضل شركتك 
السابقة في تطوير مهاراتك وتكوين شخصيتك، بعد ذلك يمكنك أن 
توّضح كيف يمكن للوظيفة المرتقبة أن تمنحك فرصة لتطوير مهارة 

معينة أو اإلبداع في مجال محدد، ال يمكن أن تنالها في وظيفتك 
السابقة أو الحالية. 

ما توقعاتك المادية؟
األمر يتوقف على خبراتك وإمكانياتك، وأنت وحدك الذي تعلم قيمة 

ما يمكنك تقديمه ومدى احتياجاتك المادية. ولتجنب االبتعاد كثيًرا 
عن نطاق الرواتب المتاحة في الشركة أو سوق العمل، فإن إجراء بحث 

سريع عن الرواتب التي يحصل عليها العاملون في وظائف مماثلة 
أو سؤالك لذوي الخبرة في هذا المجال سيمنحك فرصة طلب رقم 

مقبول، علًما أنه بإمكانك أيًضا أن تلقي الكرة في ملعبهم عبر سؤالك 
عن نطاق الراتب الذي يقدمونه لهذه الوظيفة، مع اإلشارة إلى أنه 

عندما تتلقى عرًضا رسمًيا من الجهة المشغلة، فإنه يمكنك وقتئذ أن 
تبدأ المفاوضات بشأن التوقعات المادية.

المقابلة الشخصية كما ذكرنا هي مجرد حوار، وبالتالي عندما 
تتاح لك فرصة طرح األسئلة على المحاور، عليك استغاللها 

جيًدا إلظهار حماسك واهتمامك باالنضمام لفريق العمل في 
الشركة. وحاول بقدر اإلمكان أن تكون أسئلتك مرتكزة على 

مهام الوظيفة.

كيف يمكن لشاغل هذه الوظيفة أن يفوق توقعاتكم؟
يوضح هذا السؤال أنك ال ترغب فقط في أداء الوظيفة على النحو األمثل، 
بل تحرص كذلك على التميز والحصول على التقدير نظير ما قد تحققه من 

إنجازات.

إذا لم تمنحني الوظيفة، فبرأيك ما الذي قد يتسبب في ذلك؟
يمكنك من خالل هذا السؤال أن تتأكد من عدم وجود أي اعتقادات خاطئة 

ينبغي لك تفسيرها قبل انتهاء المقابلة، كما أن أي معلومات ستحصل عليها 
ستكون مفيدة ألي مقابالت شخصية مقبلة.

ما نوع التدريب أو فرص التطوير للموظفين في الشركة؟ 
يلمح هذا السؤال إلى رغبتك في تطوير مسيرتك المهنية على المدى البعيد 
داخل الشركة، وأنك ال تنظر إلى هذه الوظيفة كوسيلة الكتساب الخبرة من 

أجل البحث عن عمل في مكان آخر.

ما أكثر شيء تحبه في عملك مع هذه الشركة؟
الناس يحبون التحدث عن تجاربهم الشخصية، واإلجابة ستمنحك فرصة 

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشركة قبل االلتحاق بها.

هل هناك خطط لتطوير الشركة أو التوسع خالل السنوات المقبلة؟
إظهار اهتمامك بنمو الشركة في المستقبل يعطي انطباًعا برغبتك في أن 

تكون جزًءا من أي نجاح سيتم تحقيقه.
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البحث عن 
معلمي 

المستقبل

 "الطالب المعلم"
مبادرة تهدف الستقطاب الطلبة 

القطريين لمهنة التدريس

كان المعلمون القطريون، حتى تسعينيات القرن الماضي، يشكلون 
نسبة كبيرة من معلمي المدارس الحكومية، خاصًة على مستوى 

المرحلة االبتدائية. لكن األمور تغيرت كثيًرا بعد ذلك، وبدأت 
أعدادهم في التناقص بشكل واضح. فحسب النشرة اإلحصائية 

للتعليم الصادرة في نوفمبر 2018، بلغ عدد المعلمين القطريين 135 
معلًما، وهي نسبة ال تتجاوز خمسة بالمائة من إجمالي المعلمين 

في المدارس الحكومية، فضاًل عن كونه عدًدا ضئياًل جًدا إذا قارناه 
بعدد المعلمات القطريات البالغ أكثر من 2800 معلمة. 

ما الذي أدى لعزوف الشباب القطري عن العمل في هذه المهنة؟ 
وهل ستستمر هذه األرقام في التضاؤل؟ هل من الممكن أن يأتي 

يوم يختفي فيه المعلم القطري من المنظومة التعليمية؟ كل هذه 
التساؤالت كانت تؤرق الدكتور صالح اإلبراهيم، مدير مدرسة الدوحة 
الثانوية للبنين، فالمدرسة التي يديرها تضم ما يقارب 660 طالًبا وال 

يوجد بها سوى مدرس قطري واحد، ومعظم أبناء جيله من المعلمين 
القطريين يتولون اآلن مناصب قيادية، كما أنه يعلم جيًدا بحكم خبرته 

أن المعلم القطري هو األكثر قدرة على التأثير في أبناء بلده.
اتخذ الدكتور صالح قراًرا بمواجهة هذه الظاهرة والعمل على 

إيجاد حلول فاعلة لها، معتمًدا على الخبرات الواسعة التي اكتسبها 
خالل مسيرة طويلة ومشرفة في مجال التعليم بدأها كمدرس 

للمواد االجتماعية في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتخصص 
في التربية الخاصة، ويحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في 

تخصص المسؤولية االجتماعية ودور المؤسسات المجتمعية في 
حل المشكالت السلوكية داخل المدارس. 

يمكن القول، بناًء على مخرجات دراسة شاملة، إن األسباب 
الجذرية التي أدت لعزوف الشباب القطري عن ممارسة هذه 

المهنة، تعزى لسببين رئيسيين، أولهما الصورة الذهنية السلبية التي 
ارتسمت عن مهنة التدريس على مدار العقود الماضية، سواًء عبر 
اإلعالم أو عبر قناعات نسبة ليست قليلة من المعلمين القدامى 

أنفسهم، الذين اعتبروا التدريس مهنة صعبًة تفتقد للمقابل المادي 
المناسب وفرص التطوير المهني.

تقارير

أما السبب الثاني، فهو افتقار الكثير من الشباب للخلفية 
العلمية الالزمة لممارسة هذه المهنة، والتي كان عليهم 

اكتسابها منذ بداية تعلمهم للقراءة والكتابة في المدرسة، 
والعمل على بنائها تدريجًيا وصواًل لبداية مسيرتهم المهنية.

وبما أن تغيير الصورة الذهنية عمل يحتاج لتضافر جهود 
العديد من الجهات عبر خطة طويلة األمد، فقد كان السبيل 

األمثل من أجل محاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة يتمثل 
في التركيز على الطالب، ومن هنا قرر الدكتور صالح إطالق 
مبادرة "الطالب المعلم"، التي كان هدفها األساسي تزويد 

الطالب بالعلوم والثقافات والمهارات التي من شأنها أن 
تحفزهم في المستقبل للعمل في مهنة التدريس. 

وعلى سبيل التجربة، تم اختيار مجموعة صغيرة من 
الطالب، وبدأ فريق من المعلمين والمشرفين العمل 

على إثراء خلفيتهم العلمية عبر تعليمهم مناهج تعتمد 
الحد األقصى من معايير وزارة التعليم والتعليم العالي، 

ومناهج نظام الثانوية البريطانية. كما مثلت هذه المجموعة 
المدرسة في مناظرات وشاركت في أنشطة وفعاليات 

مثل "صانع" و"الحياة هندسة"، عالوًة على ذلك، تم تصميم 
منهج خاص بتنمية مهارات التفكير العليا للطالب، خاضوا 

من خالله دورات لتنمية مجموعة من المهارات مثل اإللقاء 
والخطابة وإدارة الوقت والتخطيط.

وجاءت نتائج التجربة مبشرة للغاية، ذلك أن التغييرات 
اإليجابية التي أحدثتها في شخصيات المجموعة المختارة 

من الطالب فاقت كل التوقعات. اعتباًرا لذلك، تقرر 
توسعة نطاق المبادرة عن طريق تطبيق البرنامج التدريبي 

المكثف نفسه على أكثر من 100 طالب. وتم استعراض 
نتائج المشروع خالل ملتقى "عدنا" في مارس 2018، الذي 
استضافته مدرسة الدوحة الثانوية وسط حضور مسؤولين 

من وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من الشخصيات 
المجتمعية والتربوية البارزة، حيث عاين الحضور بأنفسهم 

الطالب المعلمين وهم يقومون بتدريس 50 حصة في 
مختلف المواد لزمالئهم بكفاءة عالية.

وشكل النجاح الذي تحقق دافًعا للمزيد من العمل على 
تطوير المشروع، حيث حرص الدكتور صالح على التسويق 
له في كل وسائل اإلعالم من خالل تسليط الضوء على 

الطالب أنفسهم، في الوقت الذي واصل فيه زيارة مختلف 
المؤسسات الستعراض نتائج المبادرة وتوصيل الفكرة 

لجميع شركاء المنظومة التعليمية. كما قرر العمل بنظام 
المشروعات على أن يكون الطالب هو محور المشروع، 

عالوًة على رفع مستوى التحدي بإعداد الطالب لتدريس 
جميع المواد العلمية واألدبية، وتحويل األنشطة التي ال 

يوجد لها منهج مثل التحكيم الرياضي والكشافة والمسرح 
إلى مواد دراسية وإعداد طالب لتدريسها. على خلفية ذلك، 
شهدت النسخة الثانية من الملتقى، التي أقيمت في مارس 
الماضي، مشاركة نحو 100 طالب في تدريس 180 حصة على 
مدار يوم دراسي كامل، وسط حضور لحشد من الشخصيات 

العامة والمسؤولين، باإلضافة إلى طالب ومسؤولين من 
17 مدرسة. 

ويرى الدكتور صالح أن هناك حلواًل عديدة من شأنها أن 
تعالج مشكلة نقص المعلمين القطريين في المستقبل، 
حيث يقول: "في رأيي، أحد الحلول هو تقديم المزيد من 

الحوافز المادية للمعلمين ألنهم يتعاملون يومًيا مع مئات 
الطالب ويحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة وهي بناء 

األجيال التي ستقود الوطن في المستقبل. ومن الحلول 
األخرى التي يمكن أن تصنع الفارق، افتتاح مدرسة متخصصة 

إلعداد المعلمين، بدًءا من الصف العاشر، يتم فيها إعداد 
الطالب وتأهيله معرفًيا ومهارًيا ونفسًيا تحت إشراف كلية 

التربية".
ويضيف: "مهما كان مستقبل المبادرة فإن المكاسب 

التي تحققت على أرض الواقع عديدة، ونحن فخورون بنجاحنا 
في تسليط الضوء على اإلمكانيات الهائلة التي يتمتع بها 

الطالب القطري. ال شك أن المهارات التي اكتسبها الطالب 
المشاركون في المبادرة من خالل خوض تجربة التدريس لن 
تسهم فقط في تطوير مسيرتهم األكاديمية والمهنية، بل 
سيكون لها أيًضا أثر إيجابي طويل األمد على شخصيتهم".  الدكتور صالح اإلبراهيم

مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين
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كيف تتعامل 
مع الفشل 
اجعله حافًزا لتحقيق النجاح

في كثير من مجاالت الحياة، تجد أن القليل من 
األشخاص هم من ينجحون في بلوغ القمة 
ويسطرون إنجازات لم يسبق ألحد تحقيقها.

عندما تستوضح مسيرة هؤالء األشخاص عن 
كثب ستجد أن طريقهم لم يكن أبًدا مفروًشا 

بالورود، وأن هناك العديد من أوجه الشبه في 
ما يتعلق بالخطوات التي اتخذوها رغم اختالف 

مجاالتهم. فجميعهم لم يحققوا إنجازاتهم 
إال بعد التخطيط السليم واكتساب المعرفة 

الالزمة والتفاني في العمل والمثابرة، مع 
التركيز دوًما على الهدف النهائي.

ولكن هناك أيًضا عامل مشترك شّكل 
على الدوام حافًزا مهًما في مسيرتهم - إنه 

الفشل! ليس من بين هؤالء من حقق النجاح 
من محاولته األولى، بل إن مسيرتهم اقترنت 

في أوقات كثيرة بلحظات تعثر، وفي أحيان 
أخرى لم يكن أمامهم أية بارقة أمل. ولكن 

الفارق األساسي بينهم وبين أي شخص 
عادي يكمن في تعاملهم مع هذا الفشل 

واستثماره لتغيير استراتيجيتهم وتصحيح 
مسارهم. إنهم ببساطة ال يرون في الفشل 

أكثر من مجرد خبرة اكتسبوها ليوظفوها في 
تحقيق أهدافهم.

بكل تأكيد، ليست هذه دعوة للتعثر 
ومحاكاة العظماء في فشلهم، بل على 

العكس تماًما، ندعوك هنا لعدم االستسالم 
والمثابرة والتصميم على بلوغ هدفك. القصد 

هو أال تمنح اإلحباط فرصة للسيطرة عليك 
إذا فشلت يوًما في تحقيق ما تصبو إليه. وإن 

رسبت في اختبار أو اتخذت قراًرا خاطًئا خالل 
العمل أو فشل مشروعك التجاري، فإن هناك 
دائًما طريقة للتعافي ومالمسة طريق النجاح.

إليك سبع خطوات بسيطة تساعدك في 
السيطرة على الموقف والنهوض مجدًدا.  

تعزيز مسارك المهني

األمر لن يأخذ منك الكثير من الوقت! ينبغي أن تعلم أنك الوحيد القادر على مساعدة نفسك في إيجاد الحلول وتغيير وضعك الحالي. عليك أن 
تعترف في قرارة نفسك بأنك ارتكبت خطًأ في وقت ما. ربما اتخذت قراًرا غير صحيح أو لم تختر الوقت المناسب أو تهاونت قلياًل. وحتى لو لم 
تكن أنت السبب المباشر لما حدث، أو قد يكون هناك تأثير ألي عوامل خارجية، فإنك إن أتحت لتلك العوامل فرصة التأثير عليك بشكل سلبي، 

فستكون بذلك قد أخطأت. أصبحت اآلن تمتلك الخبرة، ويمكنك االستعداد بشكل أفضل لمواجهة حاالت الفشل المحتملة في المستقبل.

ال تستمر في تعذيب نفسك وتغرقها في إحباطات الماضي. عليك بداًل من ذلك أن تحلل الموقف الحالي وتمعن التفكير في األسباب التي 
أدت إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة. راجع خطواتك وتساءل: هل بذلت المجهود المناسب؟ هل منحت األمر الوقت الكافي؟ هل خططت جيًدا؟ 

هل التزمت بخطتك؟ هل كنت تمتلك المعلومات الكافية؟

تفاءل بالخير! تخلص من جميع المشاعر السلبية، فال مكان للحزن أو الغضب إذا أردت أن تعالج الموقف، وال مكان أيًضا للخوف من الفشل مجدًدا، 
فكل ذلك يقف عائًقا أمام قدرتك على اإلبداع وإيجاد الحلول، كما أنه يستهلك طاقتك التي من المفترض أن توجهها نحو تحقيق الهدف الجديد.

تلك هي اللحظة الفارقة! واألمر لن يستغرق سوى ثواٍن معدودة. اتخذ قرار تجنب أخطاء الماضي وأعد المحاولة، حتى لو تطّلب األمر العودة 
إلى نقطة البداية؛ فالفشل الحقيقي هو السقوط مع عدم محاولة النهوض من جديد!

تحدث مع أصحاب الخبرة، مثل المعلمين أو المديرين أو أصحاب المشروعات الناجحة. احصل منهم على نصائح قد تفيدك في التخطيط بطريقة سليمة هذه المرة. 
اقرأ السير الذاتية لمن سبقوك في تحقيق إنجازات في نفس المجال الذي تسعى لتحقيق النجاح فيه. األمر لن يمنحك فقط رؤية واضحة لما ينبغي عليك القيام 

به، بل سيحفزك أيًضا على بذل المزيد من الجهد. ويكفي أن تعلم مثاًل أن توماس إديسون احتاج لما يقرب من ألف محاولة فاشلة قبل أن ينجح في اختراع المصباح 
الكهربائي. غير أن هذا العالم لم ينظر أبًدا إلى هذه المحاوالت على أنها رديفة للفشل، بل اعتبرها مجّرد خطوات على درب تحقيق هدفه. 

اآلن وبعد أن حصلت على كافة المعلومات التي تحتاجها وتعلمت من أخطاء الماضي، خطط لبلوغ هدفك الجديد. ضع خطة طويلة األمد 
وحدد المهام المطلوبة لتحقيقها. اختر هدًفا كبيًرا تجد في نفسك شغًفا لتحقيقه، ولكن اجعله مرًنا، فعند بدء التنفيذ وتقييمك لألمور من وقت 

آلخر قد تضطر لتغييره أو تعديل خطتك.

االنغماس في العمل هو ما سيجعلك تنسى الماضي وتبدأ البناء مجدًدا. ركز على نفسك وليس على ما حققه اآلخرون. وارد أن تشعر بالملل 
أحياًنا، وعليك حينها أن تذّكر نفسك بالهدف الكبير، أبقه دائًما في مخيلتك، وأخلص لعملك؛ فتقدمك ولو بخطوات صغيرة نحو هدفك، سيمنحك 

القوة لالستمرار، ومع مرور الوقت ستتحول جهودك إلى خطوات عمالقة وستحقق ما تصبو إليه. 
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ل المسؤولية تحمَّ

حلل الموقف

ُكن إيجابًيا

اتخذ القرار

استفد من خبرات اآلخرين

ضع خطة جديدة

اعمل بجد من منا ال يعلم قصة ستيف جوبز، الرجل الذي أحدث ثورة في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمول 
والهواتف الذكية. المؤسس الشريك لشركة "آبل" يتحدث خالل هذا الفيديو الشهير من حفل 

تخرج جامعة ستانفورد عام 2005، عن المواقف الصعبة التي تعرض لها خالل حياته، وكيف 
تعامل معها في كل مرة واستغل الظروف لصالحه محقًقا اإلنجاز تلو اآلخر.                                                                           
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تعزيز مسارك المهني

*  كلمة مفقودة
إذا كنت غير قادر على تذكر إحدى الكلمات في 

العبارة التي تبحث عنها، يمكنك وضع عالمة النجمة 
* بداًل منها بدون ترك مسافة بينها وبين الكلمة التي 

تسبقها أو التي تليها، وجوجل سيكمل المهمة. 

-  استبعاد
ُيمكنك استبعاد الصفحات التي تحتوي على 

كلمة محددة من نتائج البحث عبر إضافة 
تلك الكلمة مسبوقة بعالمة ناقص –، كما 

بإمكانك أيًضا استبعاد صفحات موقع معين 
من النتائج بإضافة نفس العالمة متبوعة 

باسم الموقع.

:site  موقع محدد
بإمكانك استخدام محرك بحث جوجل للتفتيش عن 
معلومة داخل صفحات موقع محدد عبر استخدام 

األمر :site، فمثاًل إضافة site:alarab.qa قبل أو بعد 
الموضوع الذي تبحث عنه سيحصر عملية البحث في 
صفحات جريدة العرب. ويمكنك استخدام نفس األمر 

لحصر البحث داخل جميع مواقع نطاق عام محدد مثل 
org. أو qa. أو edu.، فمثاًل إضافة site:.qa سيحصر 

.qa البحث في كافة المواقع التي ينتهي اسمها بنطاق

:filetype  البحث عن ملفات
أمر :filetype ذو أهمية بالغة للباحثين، حيث يستعرض 
لك فقط النوع المحدد من الملفات الذي يحتوي على 

المعلومة المنشودة، فمثاًل filetype:pdf سيظهر 
لك فقط ملفات الـ PDF التي تحتوي على الكلمات أو 

المعلومة التي تبحث عنها، ومع إضافة أمر :site سيتم 
 استعراض تلك الملفات في الموقع المحدد فقط.

ومن أبرز الملفات األخرى التي يمكنك البحث عنها عبر جوجل: 
 	docx أو doc ملفات وورد
 	xlsx أو xls ملفات إكسل
 	 pptx أو ppt ملفات باوربوينت

 نطاق مخصص
تحديد النطاق الزمني

في أي وقت، يمكنك حصر النتائج التي 
ظهرت بين الصفحات التي تم نشرها خالل 

نطاق زمني محدد. قائمة "أي وقت" في 
شريط "األدوات" تمنحك القدرة على حصر 
النتائج على الصفحات التي تم نشرها خالل 
آخر ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، 

باإلضافة إلى إمكانية تحديد "نطاق مخصص" 
بين تاريخين محددين. 

يمكنك استخدام أكثر 
من أمر بحث في نفس 
الوقت إلى جانب بعض 

األدوات أيًضا! ابحث اآلن 
عن "أوامر بحث جوجل" 

 Google Search" أو
Operators" للتعرف 

على المزيد من األدوات 
واألوامر التي تمكنك من 

التحكم في نتائج البحث. اختصر الوقت وابحث باحترافية
تعرف على خبايا محرك البحث األول عالمًيا

من منا ال يستخدم محرك البحث جوجل! 
حسب آخر اإلحصاءات، يستقبل محرك البحث األول عالمًيا حوالي 

40 ألف طلب بحث كل ثانية، أي ما يقارب 3.5 مليار طلب في 
اليوم الواحد. إنها أرقاٌم مذهلة ودليٌل واضح على أهميته البالغة 

في الحياة اليومية لجميع مستخدمي شبكة اإلنترنت.
تستخدم منصة جوجل خوارزميات خاصة تمكنها من البحث بين 

عشرات التريليونات من الصفحات في أجزاء من الثانية، قبل أن ُتقيم 
تلك الصفحات وترتبها بحسب صلتها بالموضوع الذي تبحث عنه.

في حال كانت نتائج البحث أكثر مما توقعت أو ليست 
بالدقة التي كنت تأملها، هناك العديد من الخيارات في قائمتي 

اإلعدادات واألدوات، التي تمكنك من تقليل عدد النتائج، كما 
 SEARCH" يمكنك استخدام عدد من األوامر، المعروفة باسم

OPERATORS"، التي ُتمّكنك من حصر النتائج في نطاقات 
محددة، وبالتالي تزيد من فرصتك في بلوغ المعلومة المنشودة 

خالل وقت أقل.

»«  عبارة محددة
هي أحد أبرز الطرق التي تمكنك من بلوغ المعلومة 

المطلوبة بطريقة أسرع؛ فوضع عبارة بين عالمتي 
تنصيص "" يحصر نتائج البحث فقط في الصفحات التي 
تحتوي على تلك العبارة بالكامل. األمر سيكون مفيًدا 
عند البحث عن اسم يتكون من أكثر من كلمة، أو عند 

البحث عن عبارة داخل نص بحثي أو خبر.
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تقارير

 بوصلة المستقبل
تحديد االتجاه

عندما بدأت إيمان العبيدي الدراسة في الصف التاسع 
لم تكن لديها أدنى فكرة عن المسار األكاديمي 

الذي ستسلكه. وبالنظر لتفوقها في المواد العلمية 
ولمعدلها الدراسي المرتفع، فقد وقع اختيارها على 

التخصص في المجال العلمي، ألن الجميع نصحها 
بالتفكير في دراسة الطب. وبالفعل اقتنعت بذلك 

وبدأت في تخيل نفسها في المستقبل كطبيبة 
متخصصة في مجال الجراحة. ولكنها تعرضت الحًقا 

لموقف صعب، اضطرها الستخدام مهاراتها في 
اإلسعافات األولية إلنقاذ مصاب في حادث. لم تتحمل 

إيمان المشهد وتأثرت نفسًيا، وهو ما جعلها تعيد 
التفكير مجدًدا في مدى مالءمة مجال الطب لقدراتها 

الشخصية.
حتى اآلن تبدو القصة مشابهة للعديد من قصص 

الشباب الذين يواجهون حيرة في اتخاذ قرار بشأن 
مسارهم األكاديمي. لكن األمر هنا مختلف، ألن الفتاة 

الشابة لم تستسلم للحيرة وقررت اتخاذ موقف، 
فأعادت استكشاف قدراتها من خالل القراءة في 

مجاالت مختلفة، ثم التحقت بدورة تدريبية في معهد 
الجزيرة لإلعالم لتكون بمثابة نقطة تحول في طريقة 

تفكيرها. فمن خالل تعرفها على مجال اإلعالم، 
اكتشفت أنها تمتلك المواهب الالزمة للنجاح فيه. 

تقول إيمان عن تلك التجربة: "تغيرت حياتي تماًما 
واختلفت طريقتي في التواصل مع اآلخرين، كما 

أصبحت أكثر ثقة بنفسي، واكتسبت مهارتي التخطيط 
وترتيب األفكار. اآلن حددت اتجاهي وأسعى لدراسة 

اإلعالم والتسويق وإدارة األعمال".
قررت الفتاة الشابة العمل على نقل تجربتها ألبناء 

جيلها، أماًل في مساعدتهم الختيار المسار األكاديمي 
الذي يناسب ميولهم وقدراتهم، فبدأت في 

التفكير جدًيا في إطالق مبادرة تمنح من خاللها طالب 
المدارس الثانوية فرص تدريب ميداني قصير في بعض 

المؤسسات للتعرف على بيئة العمل بشكل أفضل. ورغم 
أن كل من حولها رأوا أن األمر مستحيل، أصرت على أن تثبت 
لهم العكس. وكانت العقبة األولى أمامها هي إيجاد غطاء 

رسمي لمشروعها، ولكن الحل جاء سريًعا بفضل احتضان 
مركز "صناع اإلبداع" للمبادرة التي ُأطِلق عليها اسم "بوصلة 

المستقبل".
من خالل استخدام أسلوب تسويقي جذاب، أبرز 

للمؤسسات المكاسب التي سيجنونها بدعمهم للمبادرة 
عبر برامجهم الخاصة بالمسؤولية االجتماعية، نجحت إيمان 
في إقناع 25 مؤسسة، من بينها تلفزيون قطر وإذاعة قطر 

وكتارا ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، بتوفير فرص تدريب 
للطالب. 

نجاٌح الفٌت
انطلقت النسخة األولى من "بوصلة المستقبل" في 

األسبوع األخير من عام 2018، بمشاركة 250 طالًبا وطالبة، 
تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاًما، تدربوا في مجاالت إدارة 

المشروعات واإلعالم والهندسة والطب ومراكز الشباب 
وخدمة العمالء. 

وبلغت نسبة النجاح في الدفعة األولى 69 في المائة، 
وهي نسبة جيدة مع األخذ في االعتبار أنها مبادرة غير 

ربحية اعتمد منظموها على مصادر تمويل شخصية. وكان 
تقييم الطالب على أساس عملهم، باإلضافة إلى خمسة 

بنود أساسية هي االلتزام والتمكين واإلبداع واالبتكار 
واألخالق الحميدة، في ظل تطبيق شروط صارمة تم خاللها 
استبعاد الطالب الذين تغيبوا أو لم يقدموا تقريًرا يلخص ما 

استفادوه من التجربة.
كما جاء ترشيح المبادرة لجائزة أخالقنا في نسختها 

الثانية دلياًل على تميزها، على اعتبار أن األخالق كانت تعد 
من القيم األساسية التي عملت المبادرة على غرسها في 

نفوس الطالب المشاركين. 
أدارت إيمان المبادرة بالتعاون مع فريق يضم 25 شخًصا، 

بينهم طالب في المرحلة الثانوية وأصحاب مؤهالت عليا 
وموظفون، وهو ما تطلب الكثير من الجهد، ولكنها نجحت في 

القيام بدورها على أكمل وجه، ولم يؤثر األمر على دراستها، 
بسبب التزامها الصارم بجدول مهام يومي، كما أنها كانت 

 تعتزل العمل تماًما قبل االختبارات للتركيز على المذاكرة.

وعن المثابرة وأهمية العمل الجماعي، تقول إيمان:  "إذا 
انتظرت أن يأتي الناس لتأييد الفكرة لم يكن ليحدث شيء، 

فقد سمعت كلمة مستحيل عشرات المرات، وقالوا لي إنني 
لن أحقق أي شيء، وطالبوني بالتركيز على مذاكرتي. العمل 

والمثابرة فقط أثبتا لهم العكس، اآلن اقتنعوا بعد نجاح 
البرنامج، وما زالوا متفاجئين. لكن بالطبع لوال جهود الفريق 

القائم على المبادرة ومعهد الجزيرة ودعم األستاذ محمد 
الجفيري، مؤسس مركز "صناع اإلبداع"، لما كان كل هذا 

النجاح قد تحقق". 
الجدير بالذكر أن االستعدادات إلطالق النسخة الثانية 

من المبادرة قد بدأت بالفعل، ومن المنتظر أن تشهد هذه 
النسخة مشاركة أكثر من 300 طالب، مع إمكانية إقامة 

تعاون مع الجامعات، إلى جانب توفير فرص للتدريب على 
تخصصات أكثر، من بينها التسويق وإدارة األعمال وإدارة 

المطاعم. كما يأمل القائمون على البرنامج في أن يشمل 
مستقباًل طالب المرحلة اإلعدادية، وأن يصبح مشروًعا 

وطنًيا يستفيد الوطن العربي كله من تجربته.

جيٌل مختلٌف
ترى إيمان أن أهم العناصر التي جذبت الطالب للمشاركة في 

المبادرة هو كونها اقتصرت على التدريب الميداني العملي 
لمدة ما يقارب أسبوعين، بدون محاضرات أو ورش عمل. 
كما تشدد الطالبة الشابة على أهمية البدء في إرشاد 

الطالب ألهمية اختيار مسار أكاديمي خالل المرحلة 
اإلعدادية، حتى ال يضيعوا 16 عاًما بدون تكوين أي معرفة 
حقيقية عن التخصصات المختلفة أو يشّكلوا صورة ذهنية 
خاطئة عن بعض تلك التخصصات، حيث توضح: "ربما على 

األطفال أيًضا التعرف على التخصصات المختلفة منذ بداية 
تعاملهم مع المجتمع، فاألطفال أصبحوا ينضجون مبكًرا، 

وقد تقابل مثاًل طالًبا في الصف السادس شخصيته أقوى 
من آخر في المرحلة الثانوية. في رأيي، أكبر خطأ يقع فيه 

بعض المرشدين األكاديميين هو أنهم ال يعملون على 
تقليص عدد االختيارات أمام الطالب، بل يقومون بحصر 

االختيارات أمامه في اختيار واحد فقط".
وتوجه إيمان نصيحة لكل الطالب الذين لم يحددوا بعد 

مسارهم األكاديمي: "ال تسيروا بعشوائية، حددوا اتجاهكم. 
فالقيام باختيار خاطئ وغير مدروس قد ينتهي بكم في 

وظيفة ال تطيقونها أو ال تناسب قدراتكم، وهو ما سيؤثر 
سلًبا على إنتاجيتكم، وبالتالي يضر أيًضا اقتصاد بلدكم".
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توصيات لمعالجة قضايا التوجيه 
المهني في دولة قطر

أسفرت اجتماعات الدورة الثانية للقاء شركاء التوجيه المهني، الذي عقد 
العام الماضي في الدوحة، تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وبالشراكة مع مكتب اليونسكو بالدوحة، 

ووزارة التعليم والتعليم العالي، عن عّدة توصيات تهدف لمعالجة قضايا 
التوجيه المهني على مختلف المستويات. ومن بين هذه التوصيات ما يلي: 

على المستوى الوطني
توفير أدوات العمل األساسية الالزمة للشروع في وضع األطر والمعايير 	 

والسياسات واالستراتيجيات والقواعد التنظيمية الخاصة بمجال التوجيه 
المهني على المستوى الوطني.

تقديم األدلة التجريبية الالزمة لوضع استراتيجية وطنية للتوجيه المهني 	 
كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 في دولة قطر، 

على اعتبار أن التوجيه المهني يطال أبعد من قطاع التعليم والتدريب. 
وستكون هذه االستراتيجية وسيلًة لوضع نظام توجيه مهني متسق 

يتسم بوضوح الهيكلية التنظيمية.

تكريس الجهود والموارد الالزمة إلنشاء نظام إلكتروني للتخطيط المهني 	 
يتناسب مع السياق القطري والمعطيات الحالية بهدف تحسين جودة 

خدمات التوجيه المهني المقدمة، والعمل على إتاحتها بكل سهولة 
ويسر. ويجب أن يرتكز هذا النظام على الخبرات الحالية المستمدة من 

نظام التوجيه المهني الحالي الذي تستعين به المدارس الحكومية 
وغيرها من المؤسسات التعليمية، فضاًل عن مؤسسات سوق العمل 

بدولة قطر.

على مستوى قطاع التعليم
تطوير التوجيه المهني لطالب المدارس بوضع استراتيجية توجيه مهني 	 

بدًءا من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر على مستوى جميع 

المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، ُبغية مساعدة طالب المدارس 
في إدارة الخيارات التعليمية والمهنية المطروحة أمامهم بشكل أفضل، 

عالوًة على النهوض بقدراتهم.
دمج برنامج المهارات الحياتية القائم مع برامج اإلرشاد األكاديمي 	 

المقدمة حالًيا لطالب المدارس الحكومية، واستحداث مجموعة محددة 
من خدمات التوجيه المهني الالزمة لمساعدة الطالب في تطوير 

مهارات إدارة المسار المهني.

إعداد برنامج لمساعدة الطالب ذوي اإلعاقة على االنتقال من المدرسة 	 
إلى سوق العمل، تشتمل مكوناته الرئيسة على التقييم المهني 

واستكشاف فرص العمل المتاحة والتدريب على المهارات والتعلم القائم 
على أساس العمل ودعم التوظيف. 

مراجعة وتقييم وتوسيع نطاق أدوات العمل األساسية التي تعزز 	 
مشاركة اإلناث في برامج التعليم والتدريب الفني والمهني والتحاقهن 

بالعمل، ألن ذلك سيسهم في إضافة قيمة كبيرة إلى التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها دولة قطر.

رفع مستويات خريجي مؤسسات التعليم العالي القطرية من أجل زيادة 	 
فرصهم في التوظيف في سوق العمل المحلي.

على مستوى سوق العمل
تحسين خدمات التوجيه المهني من أجل تشجيع رواد األعمال الفاعلين 	 

وزيادة عددهم في دولة قطر، عبر قيام حاضنات األعمال ومراكز ريادة 
األعمال على مستوى الدولة بإدراج التوجيه المهني ضمن نظامها 

الحالي لدعم خدمات األعمال، إلى جانب االهتمام بالشباب، ال سّيما 
طالب المدارس والتعليم العالي، كمصدر لرواد األعمال الواعدين 

مستقباًل.
االعتماد على التوجيه المهني لتنمية المواهب الوطنية وتمكينها من 	 

زيادة إسهامها في تطوير رأس المال البشري بدولة قطر.

للتعّرف على كافة 

التفاصيل المتعلقة 

بالتوصيات واإلجراءات 

المطلوبة لتنفيذها، 

يمكنكم االطالع على 

تقرير لقاء شركاء التوجيه 

المهني لعام 2018.

تعزيز مسارك المهني
هل سبق لك قضاء ساعات طويلة في مذاكرة مادة معينة وعندما جاء 

وقت االختبار وجدت نفسك غير قادر على تذكر معظم ما ذاكرته؟! 
ربما تعرض الكثيرون منا لهذا الموقف من قبل. وإن حدث لك ذلك 

فال داعي للقلق، إذ ال تكمن المشكلة غالًبا في ضعف قدراتك أو 
إمكانياتك، فربما يعود السبب فقط إلى الطريقة التي استذكرت بها 

دروسك. 
عندما يتعلق األمر بالمذاكرة، ليس ثمة طريقة واحدة تناسب 

الجميع، فلكل منا طقوسه التي يفّضلها، كما أن القدرة على الفهم 
واالستيعاب واستدعاء المعلومة من الذاكرة تختلف من شخص آلخر.

ولضمان نتائج أفضل، ينبغي التركيز خالل الحصص الدراسية أو 
المحاضرات، والحرص على التغذية السليمة وممارسة الرياضة، والنوم 

لمدة كافية، إلى جانب وضع جدول طويل األمد تخصص من خالله 
أوقاًتا للمذاكرة على مدار العام الدراسي كاماًل. وإليك أيًضا خمس 

نصائح إضافية من شأنها أن تساعدك في تحقيق االستفادة القصوى 
من وقتك ومجهودك:

فّكر
اعلم جيًدا أن حفظ المعلومة بدون 

فهمها يزيد من فرص نسيانك 
لها، لذا عليك أن تبحث دائًما عن 

األسباب. اسأل نفسك: لماذا 
حدث ذلك؟ أو كيف يحدث؟ وما 

الذي وراء هذه المعلومة؟ وكيف 
يمكنني ربطها بمعلومات وحقائق 

أخرى؟ وكلما كانت أجوبة تلك 
األسئلة تتطلب الربط بين أكثر من 
معلومة داخل عقلك ستزيد فرص 

تذكرك لها الحًقا. 

ابتعد عن الجّوال 
لقد أصبحنا متعلقين بشاشات هواتفنا المحمولة أكثر من أي وقت مضى! وبحسب دراسة أجريت قبل عامين في 
جامعة تكساس بالواليات المتحدة، فإن وجود الهاتف المحمول بالقرب منك خالل أي عملية تتطلب القدرة على 

اإلدراك يشتت تركيزك ويؤثر بالسلب على النتائج التي يمكنك تحقيقها، حتى لو كان الهاتف مغلًقا!
خالل التجربة خاض أكثر من 500 طالب اختبارات لقياس قدرتهم على اإلدراك والتركيز، بعضهم ُسمح له باالحتفاظ 
بالهاتف المحمول مغلًقا في جيبه أو في حقيبته الشخصية، والبعض اآلخر كان عليه تركه في غرفة أخرى، وكانت 

النتائج األفضل للمجموعة األخيرة. 

 ذاكر في مجموعة 
ولكن بشروط

المذاكرة في مجموعة قد تكون 
مفيدة، فقيامك بالشرح لزمالئك 
يساعدك في فهم الموضوع أكثر 
ويثبته في ذاكرتك. ولكن حتى ال 
يكون األمر مضيعة للوقت، ينصح 
رون فراي في كتابه "كيف تذاكر" 
بأن تحرص على اختيار زمالء على 
نفس مستوى ذكائك والتزامك 

وجديتك، وأن تقوموا بتقسيم 
المهام بينكم، بحيث يشارك أعضاء 

الفريق جميًعا ويلتزمون بتنفيذ 
المهام في الوقت المحدد. 

اختر المكان المناسب 
من المهم اختيار المكان المناسب 

للمذاكرة بعناية، بحيث تشعر 
فيه باالرتياح النفسي، ويشمل 
ذلك االختيار المناسب للمكتب 
والكرسي ونوعية اإلضاءة، مع 

الحرص على أال يكون هذا المكان 
هو السرير أو أمام التلفاز! وأيًضا مع 
وضع قواعد مع بقية أفراد األسرة 

حتى يمنحوك وقًتا للتركيز.

راجع 
إذا وضعت جدواًل طويل األمد 

للمذاكرة على مدار فترة الدراسة، 
فعليك أال تهمل أبًدا تخصيص 

أوقات للمراجعة. 
ومن األفضل أن تراجع ما ذاكرته 

خالل األسابيع األربعة األولى، 
فبحسب العديد من الدراسات، تلك 
هي الفترة التي تكون فيها فرصتك 
أفضل في تثبيت المعلومات التي 

سبق لك استذكارها. واألمر بديهي، 
كلما راجعت أكثر، زادت قدرتك على 

تذكر المعلومات في المستقبل.

الكاتب األمريكي رون فراي له العديد من المؤلفات في مجال المذاكرة والتعلم وتحسين الذاكرة، من بينها "كيف تذاكر"، وهو 
كتاب يضم العديد من المعلومات اإلرشادية والنصائح التي تساعد الطالب وأولياء األمور في وضع استراتيجية مناسبة للمذاكرة 

تؤدي لتحقيق نتائج أفضل. الكتاب ُمتاح لالستعارة من مكتبة قطر الوطنية باللغتين العربية واإلنجليزية.
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اإلرشاد األكاديمي في قطر
طموحات وتحديات

ُيعد اإلرشاد األكاديمي مجااًل حديث العهد نسبًيا 
في المدارس الحكومية القطرية، ولكنه قطع 

خطوات واسعة خالل السنوات األخيرة في ظل 
التعاون الوثيق بين قسم اإلرشاد األكاديمي 

في وزارة التعليم والتعليم العالي، ومركز قطر 
للتطوير المهني، ما أثمر تعزيز مهارات المرشدين 

األكاديميين والعمل على تحديد إطار عملهم 
لضمان تحقيق أفضل النتائج في المستقبل.

وللتعرف على طبيعة عمل المرشد األكاديمي 
والتحديات التي تواجهه، أجرينا حديًثا مع األستاذ 

محمد علي صويلح، المرشد األكاديمي في مدرسة 
أحمد بن حنبل الثانوية للبنين.

التوجيه المهني

يعمل محمد علي صويلح في مجال اإلرشاد األكاديمي منذ أربعة 
أعوام، وقد اختار هذا التخصص رغبة منه في مساعدة الطالب 
على اتخاذ القرار الصحيح، ال سيما وقد أدرك بنفسه أهمية هذا 

األمر حين احتاج التخاذ قرار بخصوص مساره األكاديمي عندما 
أتيحت له خيارات عديدة لم يكن على دراية بها من قبل، حتى 

قرر في نهاية المطاف االلتحاق بكلية اآلداب في جامعة قطر، 
والتي حصل منها على درجة الليسانس في اللغة اإلنجليزية. 
إثر ذلك، عمل على إعداد نفسه للدخول في مجال اإلرشاد 

األكاديمي، فخاض عدًدا من الدورات في مجال التطوير المهني، 
أبرزها برنامج إعداد المستشارين المهنيين الذي يقدمه مركز قطر 
للتطوير المهني، عالوًة على مشاركته في دورات بمجال التدريب 

والتنمية البشرية.
وترتكز جهود المرشد األكاديمي بشكل عام حول تقديم 

المشورة للطالب من أجل مساعدتهم على اتخاذ المسار 
األكاديمي الذي يناسب اهتماماتهم وقدراتهم ومهاراتهم، مع 

األخذ في االعتبار االحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
ويصف محمد بعض المهام التي يقوم بها قائاًل: "نعقد 

جلسات إرشاد جماعية وفردية مع الطالب، وفي بعض األحيان 
مع أولياء أمورهم، لمناقشتهم ومساعدتهم على استكشاف 

إمكانياتهم والمسارات الدراسية المتاحة لهم. كما نقوم بتقييم 
مهارات الطالب عبر عدد من األدوات، أبرزها اختبار السمات 
الشخصية للطالب، الذي يطبق بالتعاون بين وزارة التعليم 

والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني. وتساعد نتائج هذا 
االختبار الطالب في التعرف على قدراتهم وميولهم المهنية 

الختيار المسارات األكاديمية األنسب لهم".
ويؤكد محمد على نقطة بالغة األهمية، وهي أن االختيار 
في النهاية يجب أن يكون بيد الطالب، حيث يقول: "علينا أن 

نحرص على عدم دفع الطالب الختيار تخصص معين، بل ينبغي 
أن نتناقش معه، وننصحه باختيار التخصصات والمسارات التي 

تتوافق مع قدراته وميوله، ونترك له حرية االختيار، ولكننا في 
الوقت نفسه نحثه على التفكير بشكل جدي في األمر، وننبه أنه 

سيحصد نتيجة اختياره عند تخرجه في الجامعة بعد بضع سنوات".
ويتطلب عمل المرشد األكاديمي في المدارس الحكومية 

التعاون الوثيق والدائم مع قسم اإلرشاد األكاديمي في وزارة 
التعليم والتعليم العالي. كما ينبغي للمرشد أن يكون على دراية 

كاملة بمنظومة التعليم العالي والفرص المتوفرة للطالب 
من أجل الدراسة في الجامعات المحلية أو الحصول على منح 

للدراسة الجامعية في الخارج. وتشمل مهامه أيًضا توفير 
المعلومات بشكل كامل للطالب ومساعدتهم في استيفاء 

كافة الوثائق المطلوبة لاللتحاق بالجامعات التي اختاروها، إلى 
جانب تدريبهم على األدوات التي سيحتاجونها خالل مسيرتهم 

األكاديمية والمهنية، مثل كتابة المقاالت الشخصية والسير 
الذاتية. كما تطال مهامه التواصل الدائم مع الجامعات لتنظيم 

زيارات متبادلة تمنح الطالب فرصة للتعرف عن كثب على مختلف 
التخصصات، إلى جانب التعاون مع الشركات والمؤسسات 

لتنظيم ورش عمل ودورات تدريب يستكشف الطالب من خاللها 
بيئات العمل المختلفة ومدى مالءمتها لميولهم وقدراتهم.

ويعتبر محمد أن أبرز تحٍد يواجهه كمرشد أكاديمي يكمن في 
عدم دراية نسبة كبيرة من الطالب وأولياء األمور بدوره وطبيعة 

عمله، كما أن تعّرف الطالب على فكرة اإلرشاد المهني للمرة 
األولى وهو في المرحلة الثانوية يصّعب من مهمته. وفي 

سياق ذلك، يوضح قائاًل: "يمر على الطالب تسع سنوات دراسية 
بدون أي تفكير في المسار المهني الذي يريد اتخاذه. في رأيي، 

من األفضل أن يبدأ التفكير والتعرف على المجاالت المهنية 
المختلفة خالل المرحلة اإلعدادية، ليبدأ الدراسة في الصف 

العاشر وهو على علٍم بما يريد تحقيقه على المستوى المهني 
بعد انتهائه من الدراسة الجامعية. نحاول تعويض ذلك بمساعدة 
الطالب على تطوير مهاراتهم الحياتية واألكاديمية والمهنية عبر 
ورش عمل ودورات متخصصة، ليكونوا قادرين على اتخاذ قرارات 

أفضل".
كما يرى محمد أن هناك تغييرات بسيطة قد تساعد المرشد 

األكاديمي في القيام بدوره على نحو أكثر فاعلية، من قبيل عدم 
منحه مهام إضافية بعيدة عن اإلرشاد األكاديمي، وتوفير مكتب 

مستقل يمنحه بعض الخصوصية خالل االجتماع مع الطالب 
وأولياء األمور في جلسات فردية، إلى جانب تقليل عدد الطالب 

تحت مسؤولية المرشد لمنحه القدرة على التركيز، ألن عدد 
الطالب في بعض المدارس الثانوية يتجاوز 900 طالب.

ويشدد محمد على أن تنسيق الجهود مع كافة الشركاء داخل 
المدرسة وخارجها يكتسي أهمية بالغة أيًضا، حيث يقول: "اإلرشاد 
األكاديمي منظومة متكاملة، فال يمكن لكل جهة العمل بشكل 

منفرد، إنها عملية ذات طابع جماعي، وينبغي للوزارة وإدارات 
المدارس والمعلمين والمرشدين األكاديميين ومؤسسات 

المجتمع بالكامل إيصال نفس الفكرة للطالب من زوايا مختلفة 
لتثبيتها وتوضيحها".

محمد علي صويلح
مرشد أكاديمي

مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين
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في صيف عام 2016، حققت ابتهاج محمد إنجاًزا تاريخًيا غير مسبوق 
عندما باتت أول رياضية أمريكية ترتدي الحجاب في أثناء مشاركتها 
في األولمبياد، وذلك بخوضها منافسات المبارزة في أولمبياد ريو 

دي جانيرو. بعدها بأياٍم قليلة، كانت على موعد مع إنجاٍز جديد بنيلها 
الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، فئة السيف العربي، لتصبح 

بذلك أول رياضية أمريكية مسلمة تحصل على ميدالية أولمبية.
طريق البطلة الملهمة نحو القمة كان مليًئا بالتحديات والعقبات، 
فمثل أي رياضي يسعى للصعود على منصة التتويج األولمبية كان 

على ابتهاج العمل بجد لسنوات طويلة وخوض المنافسة تلو األخرى 
بنجاح لضمان مكانها بين النخبة التي تمثل بالدها في أكبر حدث 
رياضي في العالم. كما كانت األمور بالنسبة البتهاج أكثر تعقيًدا 

لكونها فتاة ملتزمة دينًيا وتمثل أقلية عرقية، لكنها نجحت في التغلب 
على كل تلك الظروف، وحصدت على أرض البرازيل ثمار كفاحها قبل 

أشهر قليلة من إتمامها عامها الحادي والثالثين، لتكتب اسمها 
بحروف من ذهب في تاريخ بالدها الرياضي وتصبح واحدة من أهم 

الرموز الرياضية في العالم.
النجمة األمريكية زارت الدوحة خالل احتفاالت اليوم الرياضي 

للدولة بدعوة من مكتب االتصال الحكومي، حيث شاركت في أنشطة 
مختلفة وزارت عدًدا من المؤسسات الرياضية والتعليمية من بينها 

مؤسسة قطر. كما شاركت ابتهاج في جلسة مع عدد من الطالبات، 
استضافتها مكتبة قطر الوطنية، تحدثت خاللها عن التحديات التي 
واجهتها خالل مسيرتها الناجحة ليس فقط كبطلة رياضية، بل أيًضا 

كناشطة ومتحدثة ورائدة أعمال وكاتبة.  
ولدت ابتهاج محمد عام 1985 في والية نيوجيرسي ألبوين من 

أصول أفريقية اعتنقا اإلسالم، وقد كان لهما دوٌر كبيٌر في تشجيعها 
على ممارسة الرياضة منذ الصغر. وبعد أن جربت رياضات مثل ألعاب 

القوى والتنس، وقع اختيارها على رياضة المبارزة وهي في سن الثانية 
عشرة، وشجعها على ذلك في البداية أنها رياضة ترتدي فيها زًيا 

يغطي جسدها بالكامل وهو ما يتناسب مع ارتدائها للحجاب، ولكنها 
سرعان ما أثبتت تفوقها في هذه الرياضة، وتألقت بشكل الفت ليتم 
اختيارها عام 2002 للتدرب في مؤسسة بيتر ويستبروك الشهيرة التي 
تهتم بتعليم المهارات الحياتية للصغار الذين يعيشون في مجتمعات 

فقيرة عبر رياضة المبارزة. وتطور أداء ابتهاج واستمر تألقها لتحصل 
على منحة دراسية من جامعة ديوك في عام 2005، مّثلت خاللها 
الجامعة في بطوالت المبارزة المحلية، وحققت المزيد من النتائج 

المبهرة، لتفكر جدًيا في التركيز على مسيرتها كمحترفة لرياضة المبارزة 
والعمل على االنضمام يوًما ما لمنتخب بالدها.

ولكن ابتهاج كانت تعلم أنها أمام تحٍد كبير، حيث تقول: "لم يكن 
في المنتخب األمريكي للمبارزة بالسيف العربي رياضية سمراء أو 

محجبة، ولكن بما أنني كنت أحب التركيز على الحلول، فقد شعرت أن 
علي فعل ذلك، ليس ألنني امتلك السجل الذي يؤهلني لتحقيق ما 

أطمح له أو ألن األمر سيكون سهاًل، فوقتها لم أكن قد شاركت من 
قبل في أية بطوالت دولية أو حتى أي بطولة على مستوى الكبار 
ولم أكن ضمن التصنيف العالمي أو المحلي، كل االحتماالت كانت 

ضدي. ولكن كنت أؤمن بصدق أنني قادرة على فعل أي شيء، ألنني 
أعمل بجد وأحب التنافس. كما أن اعتقاد بعض األشخاص أنني غير 

قادرة على القيام بأمر ما كان يمنحني الطاقة، وكنت أقول لنفسي 
سأريكم أنني لست فقط قادرة على القيام بذلك، بل سأقوم به 

بطريقة أفضل منكم، هذه هي عقليتي".
وتضيف البطلة الملهمة: "إن ما يثير االهتمام حًقا بشأن رحلة كل 
شخص مّنا، هو أنها خاصة بنا، وبالتالي من غير الضروري أن يفهمها 
اآلخرون في البداية. لقد تمكنت من تخطي التحديات المجتمعية، 

وتمسكت بما أريد أن أكون عليه، وما أرغب أيًضا بتحقيقه".
وبالفعل انضمت ابتهاج للمنتخب األمريكي للمبارزة في عام 2010 

وحققت مع الفريق إنجازات عديدة خالل السنوات التالية، أبرزها 
التتويج بلقب بطولة العالم عام 2014، كما سجلت نجاحات الفتة خارج 
حلبات المبارزة، حيث أطلقت مع شقيقتها وشقيقها شركة للمالبس 

أطلقوا عليها اسم "لويال"، وانتجوا من خاللها مالبس محتشمة 
تناسب المحجبات وتتماشى مع أحدث صيحات الموضة، كما أصبحت 

سفيرة عالمية لمبادرة وزارة الخارجية األمريكية لتمكين الفتيات 
والسيدات من خالل الرياضة.

وبالنسبة البتهاج، فإن المسيرة المهنية كرياضية محترفة تختلف 
عن أي مسيرة مهنية أخرى، حيث توضح: "العمل الشاق ال يتوقف. 

عليك أن تتدرب في صالة األلعاب الرياضية وأن تراقب ما تأكله 
وأن تخوض المنافسات وتشاهد الفيديو، وتفعل ذلك مجدًدا مراًرا 

وتكراًرا. في الصباح أخوض تدريبات أوزان وتدريبات أخرى لخفة 
الحركة. أحب أيًضا الركض أو القيام بتدريبات لياقة بدنية خاصة، ومن 
فترة بعد الظهيرة حتى المساء أخوض تدريبات خاصة بالمبارزة. أعمل 

مع المدرب على الفنيات وأتدرب على حركات قدماي، ثم أشاهد 
فيديو لتحليل أدائي وأداء المنافسين، ومن بعدها أتدرب لساعات 

مع زميالتي في النادي". 
إنجاز أولمبياد ريو فتح أمام ابتهاج المزيد من أبواب الشهرة، 

فاختارتها مجلة تايم كواحدة من أكثر 100 شخصية تأثيًرا في العالم، 
ثم أصبحت وجًها دعائًيا لشركة نايكي للمالبس الرياضية التي قامت 

بإنتاج مالبس مخصصة للمحجبات، كما أنتجت شركة ماتيل دمية 
باربي محجبة على هيئة البطلة األمريكية التي أصدرت أيًضا كتاًبا 

يحكي سيرتها الذاتية عنوانه "فخورة: كفاحي من أجل حلم أمريكي 
غير محتمل". 

وحرصت ابتهاج على استخدام الشهرة التي حققتها كمنصة من 
أجل الدعوة للمساواة في المجتمع األمريكي والدفاع عن حقوق 

األقليات العرقية والدينية ومحاربة التمييز ضد المرأة، فقد كانت ترى 
أن رحلتها في الرياضة يجب أن يكون لها هدًفا سامًيا، وعن ذلك تقول: 

"أسعى دوًما ألن أكون مصدر تحفيز بالنسبة لآلخرين من أجل إحداث 
التغيير اإليجابي. وأشعر دائًما أن رحلتي في الرياضة كامرأة، هي رحلة 

لنا جميًعا، بمعنى أنني أريد الفتيات الصغيرات الالتي يشبهنني أن يرين 
أنفسهن في مكاني يوًما ما، وأن يرين أنفسهن في أماكن غير تقليدية، 

وأن يعلمن أن عليهن أخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق ما يردن".
وتنصح ابتهاج الفتيات بأن ال يتخلين أبًدا عن أحالمهن وأن ال 

يسمحن للخوف بإعاقة تقدمهن، بقولها: "أتمنى أن تكون أحالمكن 
أكبر بكثير من أحالمي. من المهم أن نتحلى باإليمان، ليس فقط في 
مرحلة الطفولة وإنما مدى الحياة، لنتغلب به على الخوف الذي قد 

يعيق تطورنا". 

الكلمة األخيرة 

بطلة تحلت بإيمانها 
في مواجهة الخوف

لمشاهدة الحوار الكامل مع ابتهاج 
محمد خالل سلسلة محاضرات المدينة 

التعليمية، يرجى زيارة هذا الرابط:

بطلة تحلت بإيمانها 
في مواجهة الخوف

ابتهاج محمد
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يسرنا اإلعالن عن انطالق الموقع الرسمي الجديد لمركز 
قطر للتطوير المهني.

من خالل زيارة الموقع ستتمكنون من متابعة آخر أخبارنا 
واالطالع على كافة التفاصيل المتعلقة ببرامجنا وفعالياتنا، 

فيما يتيح قسم "المطبوعات" االطالع على األعداد السابقة 
من مجلة "دليلك المهني"، إلى جانب التقارير والدراسات 

واألوراق البحثية التي يصدرها المركز. 
كما يضم قسم "التوجيه المهني" مجموعة من المقاالت 
المتخصصة والتثقيفية التي تجعل منه مرجًعا ثميًنا للطالب 

والخريجين وأولياء األمور والمرشدين المهنيين واألكاديميين 
والعاملين في مجال التوجيه المهني، باإلضافة إلى الراغبين 

في استكشاف المسارات المهنية، أو الباحثين عن وظيفة، أو 
حتى الراغبين في تغيير مساراتهم المهنية. 

 نرحب دائًما بآرائكم واقتراحاتكم على البريد اإللكتروني: 

qcdc@qf.org.qa

qcdc.org.qa

 زوروا موقعنا
في ُحلته الجديدة

We are pleased to announce the launch of Qatar Career 
Development Center’s new official website.

Visit the website to follow our latest news and know 
all the details about our programs and events. The 
“Publications” section offers access to the previous editions 
of the “Career Guide” magazine, in addition to selected 
reports, studies and research papers produced by the 
center.

An array of special and educational articles makes the 
“Career Guidance” section a valuable resource for students, 
graduates, parents, academic and career counselors, 
career guidance stakeholders, job seekers, and anyone 
interested in exploring a different career path or hoping to 
make a career shift.
 Your opinions and suggestions are always welcomed at:  

qcdc@qf.org.qa 

qcdc.org.qa

 VISIT OUR 
NEW WEBSITE




