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حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

ال يمكننا إنجاز النهضة وإيصال وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة إذا لم نوِل اإلنسان 
جل اهتمامنا، فهو عماد أية نهضة. والعمران ال يقاس بالمباني والمرافق فقط، بل 

بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها وصيانتها، والمدارس التي تعلّمهم، والجامعات التي 
تخرجهم، وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، واألخالق.
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 االبتكار مفتاح
نهضة األمم

وما يفترض أن تعلموه عنها خالل المراحل 
المختلفة من مسيرتكم األكاديمية والمهنية. 

كما نستعرض معكم أيًضا الجهود التي تبذلها 
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع 

البحوث والتطوير واالبتكار في مؤسسة قطر، 
لدعم االبتكار وتشجيع رواد األعمال على 
تأسيس مشروعات ناجحة تسهم في بناء 

اقتصاد قائم على المعرفة.
كما سعدنا في هذا العدد بإجراء لقاءات مع 
شخصيات ناجحة في شتى المجاالت، آملين أن 
تكون تجاربهم مصدر إلهاٍم لكم، وعوًنا التخاذ 

القرارات السليمة بشأن مستقبلكم المهني.
أبنائي وبناتي، مهما حققتم من مكانٍة 

علمية ومهنية، عليكم الحرص على االستمرار 
بالتعلم مدى حياتكم لالرتقاء بمسيرتكم 

المهنية في بيئة عمل تتغير متطلباتها بشكل 
مستمر. إن الوصول لمصادر المعرفة أصبح اآلن 

أسهل من أي وقت مضى، ويمكنكم التعرف 
من خالل هذا العدد على بعض المواقع 

المفيدة للتعلم عبر اإلنترنت، التي تمكنكم من 
توسيع مدارككم واكتساب مهارات جديدة.
كما أفردنا في هذا العدد أيًضا مساحة 
لتسليط الضوء على قطاع واعد بإمكانه 
أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنوع 

االقتصادي وتوفير فرص عمل لآلالف من 
أبنائنا، وهو قطاع السياحة، فدولة قطر تمتلك 
كل المقومات التي تجعل منها وجهًة سياحية 

جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم.

في العام الماضي، قدم مركز قطر للتطوير 
المهني بنجاح العديد من البرامج والمبادرات 

الموجهة للطلبة وأولياء األمور والمرشدين 
المهنيين، وستتعرفون في هذا العدد على 

واحٍد من أهم تلك البرامج، وهو برنامج 
مهارات االستعداد المهني الذي تعاونا من 
خالله مع أكاديمية العوسج لتعزيز القدرات 

المهنية للطلبة الذين يواجهون صعوبات في 
التعلم، وإعدادهم لاللتحاق بسوق العمل، 

التزاًما منا بتمكين كافة شرائح المجتمع في 
إطار دورنا كعضو في قطاع تنمية المجتمع 

بمؤسسة قطر.
اآلن ونحن في مطلع عقد جديد، نتعهد 

بمواصلة المسيرة التي بدأناها لترسيخ مفهوم 
اإلرشاد المهني في دولة قطر، فكل ما 

تحقق خالل األعوام الماضية ما هو إال البداية، 
وهذا العام نستعد للدورة الثالثة من لقاء 

شركاء التوجيه المهني الذي نسعى من خالله 
للتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين 
لتطبيق نظام إرشاد مهني متكامل على أعلى 
مستوى، يسهم في بناء جيل دولة قطر الذي 

يحقق نهضتها وازدهارها.

افتتاحية العدد

عبدالله المنصوري
المدير التنفيذي

مركز قطر للتطوير المهني

قراءنا األعزاء، يُسرنا أن نضع بين أيديكم أول أعداد 
“دليلك المهني” لعام 2020.

عندما بدأنا في إصدار هذا الدليل، وضعنا نصب 
أعيننا تحفيز شبابنا الستكشاف قدراتهم وتنمية 
مهاراتهم من أجل تخطيط مسارهم األكاديمي 
والمهني بما يتناسب مع االحتياجات والخطط 

المستقبلية لسوق العمل القطري. ولذلك حرصنا 
دوًما على أن يكون كل عدد زاخًرا بالمعلومات 
والنصائح والمقابالت الملهمة التي تجعل منه 

مرجًعا يستعينون به في أي وقت من أجل تنفيذ 
خططهم.

وها نحن نفخر بإصدار العدد العاشر الذي اخترنا 
أن نحتفي خالله باالبتكار، أحد أهم مهارات القرن 

الحادي والعشرين المطلوبة في سوق العمل.
الدول التي ستنجح في غرس القدرة على 

االبتكار في عقول أبنائها هي التي ستحتل مكانة 
مرموقة في المستقبل. واإلبداع هو أساس 

االبتكار، لذلك ستجدون في هذا الدليل مواضيع 
متنوعة من شأنها أن تيقظ اإلبداع الكامن بداخلكم 

وتحفزكم على استكشاف قدرات ربما لم تكونوا 
تعلمون من قبل أنكم تمتلكونها. ولكن قبل كل 
شيء، عليكم أن تؤمنوا أن بإمكانكم أن تصبحوا 
مبدعين! مهما كان عمركم أو مجال تخصصكم. 
ال يوجد حدود لإلبداع، واألمر كله يتوقف على 

طريقة تفكيركم وتقديركم للمهارات التي تتمتعون 
بها.

وبالطبع ال يمكن ذكر االبتكار بدون الحديث عن 
التكنولوجيا. العالم حولنا يتغير بوتيرة متسارعة، 

والتقنيات الناشئة من شأنها التأثير على شتى 
القطاعات والمهن في المستقبل. نوفر لكم في 
هذا الدليل نبذة مبسطة عن بعض هذه التقنيات 
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 شراكة بين مركز قطر للتطوير
المهني وكيدزانيا الدوحة

وّقع مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية شراكة 
مع كيدزانيا الدوحة، تتضمن افتتاح مركز تعليمي ترفيهي يحمل اسم 
“مركز التطوير المهني” ضمن المدينة التفاعلية المخصصة لألطفال، 

والتي تجمع بين اإللهام والمرح والتعلم من خالل لعب األدوار 
الواقعية لألطفال.

ويهدف “مركز التطوير المهني” الجديد في كيدزانيا إلى تعريف 
األطفال، من عمر 4 سنوات وحتى 14 عاًما، بمفهوم التخطيط 
المهني، ومساعدتهم على استكشاف المسار المهني األمثل 

لمستقبلهم بطريقة تعليمية وترفيهية في آن واحد، وكذلك تدريبهم 
على إيجاد خيارات مهنية تتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم من 

خالل مجموعة من األنشطة المسلية والمفيدة التي تساعدهم على 
تحديد المهن األقرب إلى توجهاتهم وتعرفهم بشكل مبسط للغاية 

على بعض األدوات المطلوبة في سوق العمل مثل السيرة الذاتية.
كانت كيدزانيا الدوحة قد فتحت أبوابها في قطر نهاية أبريل 2019، 

لتوفر تجربة تعليمية وترفيهية فريدة من نوعها مع 42 منشأة، تتيح 
لألطفال لعب دور “وظائف الكبار” وممارسة أكثر من 60 نشاًطا، 

يتعلمون من خاللها مجموعة متنوعة من القيم، بما في ذلك 
االعتماد على الذات، والعمل الجماعي، والصدق، والنزاهة والعمل 

المجتمعي.
وسبق لمركز قطر للتطوير المهني تحقيق نتائج الفتة في مجال 

التعليم الترفيهي من خالل شراكة مماثلة مع مدينة “كيدزموندو 
الدوحة”، انطلقت في عام 2018 واستفاد منها حتى اآلن ما يزيد عن 

6000 طفل.

القرية المهنية 
تستقطب أكثر من 

أربعة آالف زائر

في شهر سبتمبر الماضي، نظم مركز قطر للتطوير المهني بنجاح 
نسخة جديدة من “القرية المهنية” بالتعاون مع مركز اإلنماء 

االجتماعي “نماء”، وبمشاركة 35 مؤسسة محلية تمثل مختلف 
قطاعات العمل في دولة قطر مثل التعليم، والثقافة، والمال 

واألعمال، والطاقة والصناعة، والمواصالت، والصحة، واإلعالم، 
واألمن. 

على مدار ثالثة أيام، توافد أكثر من أربعة آالف شخص، معظمهم 
من طالب المدارس الثانوية واإلعدادية من 100 مدرسة حكومية 

وخاصة من جميع أنحاء الدولة، إلى مبنى ملتقى )مركز طالب 
المدينة التعليمية(، للتعرف عن كثب على المسارات المهنية المتاحة 

أمامهم، والتخصصات األكاديمية المؤدية إلى هذه المسارات.
وإلى جانب عدد كبير من الجامعات والمدارس المتخصصة، كان 

من ضمن الجهات المشاركة: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية – معهد اإلدارة العامة، ووزارة الداخلية- إدارة الموارد 

البشرية، واإلدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المرور، واإلدارة 
العامة ألمن السواحل والحدود، وكلية الشرطة، ومؤسسة حمد 

الطبية، والخطوط الجوية القطرية، وقطر للبترول، وبنك قطر 
الوطني، ومؤسسة الدوحة لألفالم، وقنوات الكأس الرياضية، 

وغيرها.
وحظي الطالب الزائرون بفرصة للتعرف على التخصصات 

األكاديمية والفرص المهنية المتاحة أمامهم في دولة قطر، من 
خالل الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات التي 

تقدمها، إلى جانب المشاركة في أنشطة تفاعلية قربتهم أكثر من 
الجانب العملي لعدد من المهن.

أخبارنا

على هامش فعاليات القرية المهنية، أقام مركز اإلنماء االجتماعي 
“نماء” حفل تدشين الحملة  التوعوية “تمكن”، والتي تهدف إلى توعية 

الشباب بأهمية التطوير المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق 

العمل القطري، عبر تحفيزهم لتنمية مهاراتهم الشخصية وتوجيههم 
ليكونوا متمّيزين في أدائهم المهني، من أجل الوصول إلى التطلعات 

المنشودة لدولة قطر.

تدشين حملة “تمكن”
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 تخريج دفعتين جديدتين من برنامج
إعداد المستشارين المهنيين

برنامج لتدريب 
المرشدين المهنيين 

بالشراكة مع 
السفارة األمريكية 

في قطر 

شهد شهر نوفمبر الماضي تخريج الدفعتين الثامنة والتاسعة من “برنامج 
إعداد المستشارين المهنيين”، وهو أول برنامج متخصص في إعداد 

المستشارين المهنيين في الدولة، يقدمه مركز قطر للتطوير المهني بشكل 
حصري في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي، كما أنه برنامج معتمد من 

مؤسسة كودر األمريكية، إحدى الشركات الرائدة عالمًيا في مجال خدمات 
التخطيط المهني.

وشارك في هاتين الدفعتين من البرنامج 45 شخًصا – 25 في النسخة 

العربية و20 في النسخة اإلنجليزية – معظمهم من العاملين في مؤسسات 
القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية في دولة قطر. 

ويسبق انعقاد البرنامج تقديم دورة تمهيدية في اإلرشاد المهني 
مفتوحة للتسجيل أمام عامة الراغبين يتم خاللها تعريف الحضور بأساسيات 

اإلرشاد والتوجيه المهني، والتوعية بالدور الذي يقوم به المستشار 
المهني، باإلضافة إلى التعريف بالسمات األساسية لبرنامج إعداد 

المستشارين المهنيين.

نظم مركز قطر للتطوير المهني برنامًجا تدريبًيا بالشراكة مع السفارة 
األمريكية في الدوحة، يهدف إلى تزويد المستشارين المهنيين 

واألكاديميين بالمعرفة واألدوات الالزمة لتعزيز التوجيه المهني 
ودعم الطالب في مختلف المدارس في دولة قطر.

وقامت السيدة جين لوري، وهي خبيرة استشارية عالمية تتمتع 
بخبرة تزيد عن 30 عاًما في مجال االستشارات المهنية والجامعية، 
بقيادة المشاركين من خالل ورش عمل وأنشطة على مدار يومين، 
حيث جرى التركيز خالل جلسات اليوم األول على المرشدين الجدد، 

مع التشديد على كيفية إعداد الطالب للبحث عن الجامعة المناسبة، 
وتحديد اهتماماتهم، ووضع قائمة شاملة للمدارس المحتملة. أما 
اليوم الثاني من البرنامج فكان مخصًصا للمرشدين األكثر خبرة، مع 
التركيز على عملية تقديم طلبات االلتحاق بالكليات، بما في ذلك 

عملية القبول، وجلسة حول إشراك أولياء األمور في عملية تقديم 
المشورة بشأن اختيار الكليات.

توقيع مذكرة تفاهم 
مع جامعة قطر

على هامش اليوم الختامي من “برنامج إعداد 
المستشارين المهنيين”، وقع مركز قطر للتطوير 
المهني مذكرة تفاهم مع جامعة قطر سيعمل 
الطرفان من خاللها على تبادل الخبرات لتحقيق 

األهداف المشتركة، من خالل أشكال متنوعة 
من التعاون بما في ذلك التدريب، واالستشارات، 

وتقديم خدمات متعددة في مجال التطوير المهني.

أخبارنا

يقدم مركز قطر للتطوير المهني “برنامج إعداد المستشارين المهنيين” سنوًيا بالتعاون مع مدربين من ذوي الخبرة، وباللغتين العربية واإلنجليزية. 
 .qcdc@qf.org.qa :للمزيد من المعلومات ولمعرفة مواعيد النسخ المقبلة من البرنامج، يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

مشاركة فاعلة 
في الندوة الدولية 

التاسعة حول 
التطوير المهني 

والسياسات العامة
شارك مركز قطر للتطوير المهني في الندوة الدولية التاسعة حول التطوير 

المهني والسياسات العامة التي أقامها المركز الدولي للتطوير المهني 
والسياسات العامة بالتعاون مع إدارة المهارات التابعة لوزارة التعليم والبحوث 

بالنرويج، في مدينة ترومسو النرويجية. 
امتدت فعاليات الندوة على مدار ثالثة أيام، جمعت خاللها صّناع 

السياسات والمستشارين المهنيين والباحثين والمتخصصين لمناقشة الجهود 
الدولية الكفيلة بتعزيز التطوير المهني، تحت عنوان “قيادة خدمات التطوير 
المهني في مستقبل غامض: ضمان الوصول والتكامل واالبتكار”، بمشاركة 

ممثلين عن 34 دولة من حول العالم. 
وقد مّثل دولة قطر في الندوة وفد من وزارة التعليم والتعليم العالي ترأسه 

الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، ووفد من مركز قطر للتطوير 
المهني ضم كل من السيد عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور 

تاج السر كردمان، مدير البرامج والخدمات المهنية في المركز. وقدم مركز قطر 
للتطوير المهني خالل الندوة ورقة بحثية تستعرض جهود المركز  الرامية إلى 
المساهمة في وضع وتنفيذ سياسة شاملة ومتكاملة للتطوير المهني في 

قطاعات متعددة ترتبط بمختلف احتياجات وتطلعات المهنيين القطريين.
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تعاون بين مركز 
قطر للتطوير 

المهني ومدى 

وقع مركز قطر للتطوير المهني اتفاقية شراكة مع مركز مدى 
تهدف إلى تطوير سياسة اإلرشاد المهني لتعزيز قدرات الطالب من 

ذوي اإلعاقة، ومساعدتهم في تحديد أهدافهم فيما بعد مرحلة 
التعليم، وإدراك مهاراتهم، وكذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي 

فيما يتعلق بالنفاذ الرقمي بهدف تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 
وإدماجهم في المجتمع.

وستوحد هذه االتفاقية جهود الطرفين للعمل على تطوير 
الخدمات في مجال التعليم والتطوير المهني، من خالل تقديم 

االستشارات وبناء القدرات في مجال التوجيه المهني، ودعم تحول 

الطالب ذوي القيود الوظيفية من مرحلة التعليم المدعوم إلى 
التعليم المتقدم، من خالل نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

كما سيتم بموجب هذا االتفاقية، العمل على منح االعتماد 
الرقمي لعدد من المنصات الرقمية التابعة لمركز قطر للتطوير 

المهني، أبرزها الموقع اإللكتروني للمركز، والتدريب على أفضل 
الممارسات في مشروع النفاذ إلى الوظيفة، وفي التعليم والتدريب 

التقني والمهني الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، واعتماد 10 
أشخاص متخصصين في تقديم اإلرشاد المهني لألشخاص من ذوي 

القيود الوظيفية.

نجاح الفت 
لبرنامج أكاديمية 

المهن المطور
نظم مركز قطر للتطوير المهني أنشطة الدورة األولى من برنامجه 

المطور “أكاديمية المهن”، الذي استقطب ما يقرب من 60 طالًبا 
وطالبة من المرحلة الثانوية، شاركوا في برامج متنوعة تعرفوا خاللها 

على بعض المسارات المهنية المتاحة أمامهم.
وتضمن البرنامج الذي امتد على مدار أسبوعين، زيارات إلى 

مؤسسات من القطاعين العام والخاص في الدولة، من بينها سدرة 
للطب وكلية شمال األطلنطي والخطوط الجوية القطرية وحديقة 

القرآن النباتية، حيث أتيحت للمشاركين فرصة الحديث مع الموظفين 
الذين يعملون في هذه القطاعات والجهات، وهو ما ساعدهم على 

اكتشاف الحياة المهنية الواقعية.
كما تم تقديم مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلكساب 

الطالب المشاركين بعض المهارات الشخصية والحياتية الالزمة لدخول 
سوق العمل مثل االعتماد على الذات والثقة بالنفس، باإلضافة إلى 
مهارات التواصل والتحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي. كما تمتع 

المشاركون بمجموعة من األنشطة الترفيهية والتثقيفية، من بينها 
صفوف فنية تدربوا خاللها على بعض الحرف واألعمال اليدوية، 
وفي اليوم الختامي للبرنامج، حضر ممثلون عن مجموعة من 
الجامعات الموجودة في دولة قطر لتقديم نبذة عن جامعاتهم 

واستعراض معلومات عن األقسام والتخصصات المتاحة أمام الطالب، 
باإلضافة إلى تعريفهم بالدرجات العلمية التي تمنحها هذه الجامعات، 

وكيفية التقديم وشروط القبول.

أخبارنا

مركز قطر للتطوير المهني يساهم في 
جلسة “ساعدني في حلها” بقمة "وايز" 

شارك مركز قطر للتطوير المهني في جلسة “ساعدني في حلها” ضمن فعاليات 
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم “وايز” 2019. ومثل المركز كل من الدكتور 

تاج السر كردمان، مدير البرامج والخدمات المهنية، والسيدة إفروسيني بارامبوتا، 
كبير مسؤولي البرامج والخدمات المهنية.

وخالل لقاء مباشر مع الجمهور، ناقش خبيرا مركز قطر للتطوير المهني الجهود 
المبذولة لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على االنتقال من التعليم الثانوي إلى 

سوق العمل في دولة قطر. كما تطرقت المناقشات أيًضا إلى “برنامج مهارات 
االستعداد المهني”، وهي مبادرة أطلقها المركز بالشراكة مع أكاديمية “العوسج” 

لدعم الطالب الذين يواجهون صعوبات طفيفة إلى معتدلة في التعلم.



10

 كل ما تريد معرفته عن
 كلية طب األسنان

في جامعة قطر

تعليم 

مع تدشين كلية طب األسنان في جامعة قطر واستقبالها لدفعتها األولى في 
خريف عام 2019، “دليلك المهني” يجيب على كافة تساؤالتك بخصوص الدراسة 

 في الكلية الجديدة.

ما الذي قد يجعلني أفكر في دراسة طب األسنان؟
المؤسسات الطبية في قطر في حاجٍة ماسٍة ألطباء أسنان، خاصة في ظل 	 

التطور السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الدولة لمواكبة الزيادة 
السكانية والنمو العمراني المتسارع، والذي يصاحبه طلب متزايد على رعاية 

صحة الفم واألسنان بالتحديد، في الوقت الذي يشهد فيه هذا التخصص إقبااًل 
ضعيًفا من الطالب القطريين.

تأسيس كلية طب األسنان جاء بناًء على دراسة الحتياجات سوق العمل القطري 	 
المستقبلية، والهدف هو إمداد المجتمع بكفاءات طبية قادرة على مواجهة 

التحديات المحلية في صحة األسنان، كما يأتي ذلك تماشًيا مع استراتيجية 
قطر الوطنية للصحة 2018-2022، حيث يقدم ذلك حاًل مستداًما لواحدة من 

التوصيات الرئيسية لخارطة طريق الصحة، وهي: “تثقيف قوتنا العاملة في طب 
األسنان”.

إلى جانب ممارسة المهنة في المؤسسات الطبية، هناك فرص عديدة أمام 	 
أطباء األسنان في سوق العمل، في مجاالت، مثل البحث العلمي، والصناعات 
الطبية ذات الصلة بطب األسنان، وإدارة المؤسسات الطبية، وبطبيعة الحال 
 بإمكان أطباء األسنان أيًضا اختيار العمل بشكل مستقل في عياداتهم الخاصة.

ما أبرز مميزات الكلية الجديدة؟
ع التخصصات الصحية في جامعة 	  كلية طب األسنان هي رابع كلية ضمن تجمُّ

قطر، والذي يضم كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية، وهذا األمر سيتيح 
فرًصا للتعلم متداخل التخصصات والتبادل العلمي بين البرامج المهنية المختلفة 

في المجال الصحي.
توفر الكلية إعداًدا مهنًيا عالي المستوى من خالل التعاون الوثيق مع 	 

مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، حيث يستفيد الطالب 
من اكتساب خبرة التدريب اإلكلينيكي المبكر في المرافق الطبية الخاصة 

بالمؤسستين، بما في ذلك عيادة محاكاة األسنان ومستشفى طب األسنان 
الجامعي التابع لمؤسسة حمد الطبية.

تتبنى الكلية المعايير الدولية ألفضل الممارسات التي وضعتها مؤسسات 	 
االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وأوروبا، كما أنها تتعاون 

بشكل وثيق مع جهات االعتماد الدولية لضمان االلتزام بمعايير الجودة العالية.
الطالب المقبولون في كلية طب األسنان مؤهلون للكفالة من برنامج وزارة 	 

التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية؛ حيث تقوم مؤسسة حمد الطبية 

ومؤسسة الرعاية الصحية األولية بكفالة الطالب الذين يوّقعون على اتفاقية 
االنضمام إلى العاملين بمجال طب األسنان في هاتين المؤسستين بعد التخرج. 

ما نظام الدراسة؟
برنامج الدراسة مدته ست سنوات، ُيمنح بعدها الخريج درجَة “طبيب في 	 

تخصص طب أسنان”.
السنة األولى مشتركة مع جميع طالب تجّمع التخصصات الصحية بجامعة قطر. 	 
خالل الفترة من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء الفصل الدراسي األول من 	 

السنة الرابعة، سيتم التركيز على تكامل التعلم ما قبل اإلكلينيكي، والتعلم 
اإلكلينيكي عبر التخصصات، بما في ذلك تدريب المحاكاة.

الفترة من بداية الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة وحتى نهاية السنة 	 
السادسة واألخيرة، هي بمثابة المرحلة اإلكلينيكية النهائية إلعداد الطالب 

المؤهلين لتقديم رعاية األسنان فور تخرجهم.
ن في التدريب الجامعي.	   تدريب االمتياز غير مطلوب بعد التخرج حيث إنه ُمضمَّ
 

ما هي شروط القبول؟
التقديم مفتوح للقطريين وغير القطريين من الجنسين، ويبلغ عدد المقبولين 	 

سنوًيا 25 طالًبا فقط.
يجب أال يقل مجموع الطالب في الثانوية العامة عن 90 %، أما بالنسبة 	 

للمدارس الدولية، فسيتم إجراء معادلة للدرجات وتحويلها إلى نسبة مئوية 
بواسطة قسم القبول في جامعة قطر.

اجتياز مادتين على األقل من أصل ثالث مواد في المقررات العلمية خالل 	 
المرحلة الثانوية، األحياء والكيمياء والفيزياء، على أن تكون األفضلية لمن اجتاز 

مادة األحياء.
اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية التالية:	 

اجتياز أحد اختبارات القبول الجامعي التالية:	 

IELTS
6

SAT
530

TOEFL
520

ACT
21

IPT
68

QU MATH PLACER

200

للمزيد من المعلومات عن كلية طب األسنان في جامعة قطر، 
 يمكنكم زيارة الرابط التالي:

 http://www.qu.edu.qa/ar/dentistry 
أو التواصل مع الكلية عبر البريد االلكتروني:

 dentistry@qu.edu.qa

خالل عام 2019، كشفت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطالق عشرة برامج جديدة للدراسات العليا 

في كلياتها الست، وذلك في إطار تركيزها على مواصلة تطوير وتقديم برامج 
فريدة ومتعددة التخصصات تعالج القضايا االجتماعية واالقتصادية المعاصرة، 

وتتداخل مع مجاالت دراسية متعددة، عبر تجربة أكاديمية ثرية، ونظام بحثي 
بيئي فريد من نوعه. إليكم نبذة عن تلك البرامج الجديدة:

 ماجستير اآلداب في األخالق التطبيقية اإلسالمية
كلية الدراسات اإلسالمية

برنامج  يتناول إسهامات اإلسالم، كديانة عالمية تتمتع بتراث ديني أخالقي 
ثري، في الحوار األخالقي العالمي. 

 ماجستير نظم المعلومات في اإلدارة الصحية
كلية العلوم والهندسة

برنامج فريد ُمَصمم إلعداد الطالب لتولي أدواٍر مهنية في مجال تصميم وإدارة 
نظم المعلومات والخدمات في مؤسسات وقطاعات الرعاية الصحية. 

 ماجستير العلوم في إدارة األنشطة الرياضية والفعاليات
كلية العلوم والهندسة

م هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة كارولينا الجنوبية، وهو ُيجهز الطالب  ُيقدَّ
لالضطالع بالمهام اإلدارية والقيادية في مجالي الرياضة والفعاليات.

 ماجستير السياسة العامة
كلية السياسات العامة

برنامج يوفر تدريًبا أكاديمًيا ومهنًيا عالمي المستوى في تحليل السياسة العامة، 
وتصميمها، وتنفيذها، وتقييمها، وإدارتها في المجاالت ذات الصلة وتخصصات 

السياسة االجتماعية، والطاقة، والبيئة.

 ماجستير العلوم في علوم اللياقة البدنية والصحة
كلية العلوم الصحية والحيوية

برنامج أكاديمي يقدم بالتعاون مع أحد برامج علوم اللياقة البدنية في الواليات 
المتحدة األمريكية، وكلية أرنولد للصحة العامة في جامعة كارولينا الجنوبية.

 الماجستير  في القانون االقتصادي والتجاري الدولي
كلية القانون

برنامج مثالي للمحامين الذين يعملون أو يطمحون للعمل في قطاع األعمال 
على المستوى الدولي، أو المشاريع الخاصة، أو المجال األكاديمي، أو الجهات 

الحكومية، أو األجهزة القضائية.

ماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية
كلية القانون

برنامج يوفر تدريًبا أكاديمًيا ومهنًيا من طراز عالمي في القانون الدولي، وصنع 
القرار في السياسة الخارجية بشأن التحديات العالمية الُملحة التي تواجه مجتمع 

اليوم.

دكتوراہ في العلوم القانونية
كلية القانون

أول برنامج يمنح درجة دكتوراه بحثية مكثفة ومرموقة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، مع العلم أنه ُصِمم لتسهيل بناء العالقة مع “العالم 

الحقيقي” من خالل الندوات والدورات التدريبية المبتكرة ذات المستوى 
العالمي، التي من شأنها إعداد الطالب لتطبيق المعرفة القانونية ضمن أنظمة 

قانونية متعددة ومتقاربة.

 ماجستير اآلداب في التواصل بين الثقافات
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

برنامج يوفر فهًما متعمًقا للتحديات التي تفرضها األوضاع المتغيرة للتواصل بين 
الثقافات في قطر والعالم على نطاق أوسع.

 دكتوراہ في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

أحد البرامج القليلة في العالم التي تزود الطالب بأسس فلسفية وتقنية 
لتصميم برامجهم الخاصة متداخلة التخصصات، واختيار تخصصاتهم، مع 

المساهمة بفعالية في مجتمعاتهم.

 لالطالع على تفاصيل أكثر من 30 برنامًجا
 تقدمه جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة الرابط:

https://www.hbku.edu.qa
11 www.qcdc.org.qa
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 جامعة حمد بن خليفة تطلق
برامج جديدة للدراسات العليا

mailto:dentistry%40qu.edu.qa?subject=
http://www.qu.edu.qa/ar/dentistry 

https://www.hbku.edu.qa
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السياحة في قطر ... 
قطاع واعد

يعد قطاع السفر والسياحة من أكبر وأسرع القطاعات نمًوا في 
العالم، فبحسب أحدث تقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة 

يساهم هذا القطاع بما يقارب 10 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي العالمي، كما يوفر ما يزيد عن 300 مليون وظيفة حول 

العالم. 
وال يبدو المشهد مختلًفا في قطر، فقد شهد هذا القطاع 

تطوًرا هائاًل خالل السنوات األخيرة، في إطار حرص الدولة على 
خلق التنوع االقتصادي الذي يتوافق مع أهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030.  وتمتلك الدولة جميع المقومات التي تجعل 
منها وجهة سياحية عالمية جاذبة، بتوفيرها لتجارب متنوعة 

ُترضي مختلف الفئات من السياح.
يتولى المجلس الوطني للسياحة مسؤولية التخطيط 

االستراتيجي ورسم السياسات الالزمة لتطوير سياحة مستدامة 
في قطر من خالل وضع خطة شاملة لتحقيق الفائدة المثلى 

من المزايا السياحية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز فرص 
االستثمار في القطاع، والعمل على ترسيخ مكانة قطر على 

خارطة السياحة العالمية. 
ويعمل المجلس، بالتعاون مع شركائه في القطاعين 

العام والخاص على تنويع المنتجات السياحية القطرية. كما 

يبذل جهوًدا كبيرة على المستوى الدولي من أجل الترويج 
لتلك المنتجات في األسواق المستهدفة، وتعزيز الشراكات 

الدولية مع أهم المؤسسات والشركات المتخصصة في صناعة 
السياحة.

ومع النمو  المتواصل لهذا القطاع وازدياد الطلب على كل 
أنواع المهن ومستويات المهارات المرتبطة بالسياحة، يحرص 

المجلس الوطني للسياحة أيًضا على تنمية رأس المال البشري 
لتلبية احتياجات القطاع من المواهب والكفاءات المدّربة، وذلك 

عبر  التعاون مع العديد من المؤسسات من أجل تعزيز مهارات 
العاملين في القطاع، ودعم  عدة مبادرات تدريبية وتعليمية، 

من بينها برنامج تدريب وترخيص المرشدين. وبالتعاون مع بنك 
قطر للتنمية وحاضنة قطر لألعمال، أطلق المجلس "حاضنة 

قطر لألعمال السياحية" التي تشجع رواد األعمال على تطوير 
منتجات وخدمات تسهم في تعزيز التجارب السياحية في قطر. 

ويأتي تطوير القطاع السياحي في وقت مثالي، حيث تستعد 
قطر الستضافة واحدة من أكبر البطوالت الرياضية في العالم 

خالل أقل من ثالثة أعوام، وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم 
عام 2022، والتي ستكون بمثابة فرصة ثمينة لتسليط الضوء 

على ما تمتلكه الدولة من إمكانيات سياحية. 

تقرير خاص

حقائق وأرقام ... قطر على 
خريطة السياحة العالمية

استقبلت دولة قطر ما يقارب 2.1 مليون زائر خالل عام 	 
2019، بزيادة بلغت 17% عن عام 2018.

ارتفع عدد االستثمارات في القطاع الفندقي وقطاع 	 
تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية بشكل الفت، 

حيث تم إصدار تراخيص لعشر منشآت فندقية جديدة 
و24 مكتًبا سياحًيا وأربعة مراكب سياحية وتسع مدن 
ترفيهية و14 مكتب فعاليات لألعمال وثالث مكاتب 
تنظيم فعاليات ومهرجانات سياحية جديدة، كما تم 

ترخيص 114 فعالية أعمال متنوعة بين معرض ومؤتمر.

احتلت قطر المركز األول على مستوى الشرق األوسط 	 
في مؤشر االنفتاح الستقبال الزوار والخدمات 

السياحية، كما نالت الصدارة أيًضا في مؤشر بيئة 
العمل، خالل النسخة األحدث من “تقرير تنافسية 
السياحة والسفر” الصادر عن المنتدى االقتصادي 

العالمي، ويأتي ذلك تزامًنا مع اإلجراءات التي اتخذتها 
الدولة لتسهيل سياسات وإجراءات الحصول على 
التأشيرة، إلى جانب حرصها على توفير بيئة مثالية 

للشركات العالمية من أجل القيام بأعمال تجارية.

للعام الثاني على التوالي، احتفظ قطاع الضيافة 	 
القطري بالمركز األول على مستوى الشرق األوسط 

في مجال تجربة الضيوف، وذلك بحسب التقرير 
السنوي الذي تصدره شركة أوليري المتخصصة في 

بيانات السفر والسياحة.

ادرس برامج إدارة قطاع السياحة
أطلق المجلس الوطني للسياحة في قطر العام الماضي أول أكاديمية سياحية 

رقمية في العالم، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وجامعة IE اإلسبانية. 
تتيح لك األكاديمية في الوقت الحالي دراسة برنامجين متخصصين في إدارة 
قطاع السياحة، أولهما هو “مقدمة في إدارة قطاع السياحة” الذي تتعرف 

خالله على مبادئ هذا المجال، أما الثاني فهو “أساسيات إدارة قطاع السياحة” 
الذي يتعمق بشكل أكبر في شرح مفاهيم مرتبطة بإدارة قطاع السياحة، 

مثل وضع االستراتيجيات والتسويق الرقمي واإلدارة المالية وإدارة العمليات 
واالبتكار والتحول الرقمي.

كال البرنامجين باللغة اإلنجليزية ويتم تقديمهما بالكامل عبر اإلنترنت، وهما 
مفيدان للعاملين في قطاع السياحة الذين يرغبون في إثراء معرفتهم وتطوير 

مسيرتهم المهنية، أو ألي شخص يرغب في التعرف بشكل أكبر على تخصص 
إدارة قطاع السياحة. 

تعرف على المزيد من التفاصيل عبر زيارة الرابط التالي: 

ُتمِكن حاضنة قطر لألعمال السياحية 

رواد األعمال من تطوير منتجات 

وخدمات تعزز التجربة السياحية في 

قطر عبر توفير األدوات الالزمة لتحويل 

فكرة عملك إلى منتج أو خدمة ناجحة 

تساهم في دعم قطاع السياحة في 

الدولة. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة 

هذا الرابط:

فرصة لرواد األعمال
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تقرير خاص

ستندن قطر 
إعداد الكفاءات

ستندن قطر – جامعة العلوم التطبيقية، هي أقدم جامعة خاصة في 
قطر، وتعتبر المزود الوحيد للتعليم في مجال السياحة والضيافة في 

الدولة، حيث توفر برامج بكالوريوس وماجستير معتمدة من وزارة 
التعليم والتعليم العالي، والمركز الدولي للتميز في تعليم السياحة 

والضيافة.
ومنذ أن افتتحت الجامعة أبوابها رسمًيا في عام 2000، تحت 

رعاية معالي الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تخرج منها أكثر من 
900 طالب من أكثر من 40 جنسية مختلفة، يشغل العديد منهم اآلن 

مناصب رئيسية في مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية 
في قطر وجميع أنحاء العالم.

ويتوقع الدكتور إيفان نينوف، عميد ستندن قطر – جامعة العلوم 
التطبيقية، مستقباًل مشرًقا لقطاعي السياحة والضيافة في قطر، 

حيث يقول: “أصبحت قطر مركًزا رئيسًيا للفعاليات الرياضية والثقافية 
البارزة، واألمر سيستمر في المستقبل، فقد استثمرت الدولة الكثير 
من الموارد في تطوير البنية التحتية، ولديها خبرة كبيرة في تنظيم 

األحداث الدولية الكبرى، والتي ستكون ذروتها استضافة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم عام 2022. كل ذلك يدعو للتفاؤل بشأن 
مستقبل السياحة في قطر، واألمر الرائع إلى جانب كل ما سبق 

ذكره، هو أن قطر نجحت في الحفاظ على أصالتها الثقافية وأبرزتها 
بشكل ممتاز، وهو ما يشكل عنصر جذب للعديد من الزوار المهتمين 

بالثقافة العربية واإلسالمية األصيلة”. 
وأضاف عميد جامعة ستندن قطر: “تمتلك قطر كل الموارد 

الالزمة لتطوير نفسها كوجهة سياحية عالمية، فالوصول إلى قطر 
سهل نظًرا لموقعها الجغرافي المتميز، كما تتوفر فيها العديد من 

خيارات اإلقامة الرائعة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات 
الممتازة التي يتم تقديمها للسياح”.

وينصح الدكتور نينوف الطالب في التفكير جدًيا بالعمل في هذا 
المجال، حيث يقول: “ال يوجد وقت أفضل ألن تصبح جزًءا من قطاعي 
السياحة والضيافة، فهما أكبر موفر للوظائف في العالم، والقطاعان 

في نمو مستمر بفضل استثمار دولة قطر للعديد من الموارد 
لتنميتهما، وبالتالي الفرص التي تتوفر أمام الحاصلين على درجات 

في السياحة أو الضيافة ال حصر لها”.
ويرى الدكتور نينوف أن طموحات الشباب يجب أال تتوقف عند 

التفكير في الحصول على وظيفة متعلقة بالقطاعين، بل إن عليهم 
التفكير في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، حيث يوضح: “الحظت توجه 

العديد من الشباب القطري لريادة األعمال، والعديد من خريجينا 
بدأوا مشروعاتهم الخاصة وحققوا الكثير من النجاحات خاصة في 

قطاع الضيافة. إطالق مثل هذه المشاريع ليس صعًبا ولكن النجاح 
ليس سهاًل كما قد يعتقد البعض، فمستوى التنافسية في قطاع 

الضيافة مرتفع جًدا، وبالتالي تحتاج إلى فهم دقيق لكافة التفاصيل 
الخاصة بإدارة مثل تلك المشاريع. وأعتقد أن دراسة الضيافة 

والسياحة يمكن أن تساعدك بشكل كبير في نجاحك كرائد أعمال في 
هذين القطاعين”.

قصة نجاح
تماضر الحر، شابة قطرية خاضت مسيرة مهنية ناجحة في قطاع 

الضيافة، حيث بدأت العمل في هذا المجال أثناء الدراسة بجامعة 
ستندن قطر التي تخرجت منها بدرجة البكالوريوس في إدارة الضيافة 

الدولية، ثم تولت منصب مدير التسويق في فندق شيراتون جراند 
الدوحة، قبل أن تلتحق بالعمل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات 

مطلع العام الماضي، في منصب مدير تطوير األعمال، الذي تتضمن 
مهامه إدارة قسمي التطوير والتسويق.

وتوضح تماضر أسباب اختيارها العمل في مجال الضيافة رغم أنه 
في العادة مجال غير جاذب للقطريين، قائلة: “حبي لعالم الفعاليات 

وانخراطي فيه كان من أهم أسباب اختياري دراسة هذا المجال 
وخوض مسيرة مهنية فيه. كنت دوًما أتساءل لماذا ال نمثل القطاع 

الفندقي والسياحي كمواطنين! كنت أشعر بالفخر عندما أزور سلطنة
 عمان فأجد من يستقبلني في فنادقهم العالمية من أهل البلد، 

فقد كنت أشعر بحفاوة االستقبال وأكون على ثقة من المعلومات 
التي يقدموها لي. االحساس بالمسؤولية والرغبة في إحداث تغيير 

من أهم الحوافز التي جعلتني أبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح 
في هذا المجال”.

وتضيف الشابة القطرية الملهمة: “كنت أيًضا أسعى لتحفيز 
الشباب لخوض تجربة العمل في السياحة والفندقة، إيماًنا مني 
بأهميتهما على المستويين الثقافي واالقتصادي، فهما مصدر 
الدخل الرئيسي واألول للعديد من الدول، وتعدد مصادر الدخل 

للدولة يدعم بشكل كبير ركيزة التنمية االقتصادية في رؤية قطر 
الوطنية 2030”.

ولكن الشابة القطرية، التي حققت أيًضا نجاًحا كبيًرا في العمل 
اإلعالمي، ترى أن قرار خوض مسيرة مهنية في هذا المجال لم 

يكن أبًدا سهاًل نظًرا للمعتقدات المجتمعية الخاطئة المرتبطة به، 
حيث توضح: “كان قراًرا صعًبا ومليًئا بالتحديات، خاصة بسبب نظرة 

المجتمع للعمل في هذا المجال، فالبعض يعتقد أن بيئة العمل في 
القطاع الفندقي ال تناسب السيدات القطريات، ولكنني نجحت في 

إثبات عكس ذلك، ومع الوقت تغيرت األمور، وأصبح هناك تقبل 
لألمر. عندما تؤمن برسالتك وأهدافك، وتخطط لمستقبلك بشكل 

جيد، تكون على ثقة بما تقدمه، وتصبح خير ممثل للتغيير”.
تعتقد تماضر أن من يرغب في العمل بهذا المجال، عليه أن يتحلى 
بصفات مثل الصبر والمرونة والعمل تحت الضغط، ويتملك مهارات 

تواصل جيدة، إلى جانب القدرة على حل المشكالت، ألنه مجال 
متجدد باستمرار يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، كما يجب عليه 

أيًضا أن يكون مثقًفا حيث توضح: “السائح يتوقع منك أن تجيب على 
جميع أسئلته واستفساراته. بالنسبة له أنت الموسوعة التي يستقي 

منها أهم المعلومات عن البلد”.
وعن أكثر ما تحبه في العمل بهذا المجال تقول تماضر: “التواصل 

واالنفتاح على ثقافات الشعوب األخرى وعاداتهم وتقاليدهم. 
نسمع كثيًرا جملة »العالم قرية صغيرة”. من منا زار كل بيوت هذه 

القرية؟ التعامل والتواصل مع الزوار والسائحين القادمين من 
كل دول العالم، يشعل لدي الشغف في التعرف على ثقافاتهم 

وعاداتهم وتقاليدهم، وتبادل الخبرات والتوجهات واألفكار معهم«.
وتضيف: “قطاع الضيافة ليس جديًدا علينا نحن المسلمون، 

فالضيافة من سنن المرسلين، هي رسالة عن الكرم وعن نبل األخالق 
وسعة الصدر، هي رسالة أمان واطمئنان وسالم، كما قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: )من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر، فليكرم 
ضيفه(. قطر دأبت على فتح أبوابها للعالم من خالل استضافة 

المؤتمرات والفعاليات التي جمعت ضيوًفا من كافة أنحاء العالم، 
إليجاد الحلول وعقد حلقات للنقاش. كما فتحت أبوابها لتبادل 

الثقافة والمعرفة خاصة في المعارض الدولية والقمم العالمية، 
فمن ال يريد أن يكون جزًءا من مثل هذه األحداث العظيمة؟”.

وتوجه تماضر النصيحة التالية للشباب الذي قد يفكر في العمل 
في هذا المجال: “لكل مجال إيجابيات وسلبيات، أهم شيء هو أن 

تحب ما تعمل، ألنك إذا أحببت ما تعمل ستبدع فيما تقدم”.

 للمزيد من المعلومات
 يرجى زيارة هذا الرابط:

http://www.stenden.edu.qa

البكالوريوس 
إدارة الضيافة الدولية	 
إدارة السياحة 	 
إدارة األعمال الدولية	 

الماجستير 
إدارة الضيافة والخدمات 	 

الدولية
إدارة الترفيه والسياحة 	 

والفعاليات الدولية

البرامج التي تقدمها ستندن قطر

http://www.stenden.edu.qa
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استكشاف المسارات المهنية 

استكشاف
المسارات
المهنية

أخصائي معلومات المكتبة

على مر األزمنة، ظلت المكتبات العامة ِقبلًة لكل باحث عن المعرفة، ومكاًنا لحفظ 
التراث والتاريخ المكتوب، ثم جاءت تحديات العصر الرقمي، لتدفع هذه الصروح 

الثقافية والعلمية إلى تعديل استراتيجيتها حتى ال تصبح قاعات مهجورة. مكتبة 
قطر الوطنية نموذٌج مثالٌي للمكتبة العامة الحديثة والعصرية، فقد أصبحت، رغم 

حداثة عهدها، مركًزا حيوًيا للعلوم والثقافة والفنون تقصده كافة أطياف المجتمع 
من أجل البحث والدراسة والتعلم، ليس فقط عبر مئات اآلالف من الكتب الورقية 

والرقمية ومئات المصادر اإللكترونية، بل أيًضا عبر التفاعل مع عشرات الفعاليات 
من ندوات ومحاضرات ومعارض فنية وعروض موسيقية وورش عمل لتعليم 

مختلف المهارات وتنمية اإلبداع في عقول أجيال المستقبل.
وكما تطورت المكتبات، تطور معها دور أمين المكتبة، وتغير مسماه 

الوظيفي ليصبح “أخصائي معلومات المكتبة”، الذي لم تعد مهامه تقتصر 
على اختيار الكتب وتحديد طرق عرضها، ومساعدة زوار المكتبة للوصول إلى 

مبتغاهم من المعلومات، بل صارت تشمل مهاًما أخرى مثل إدارة المصادر 
العلمية والمساهمة في تنظيم ورش العمل والندوات والمحاضرات والمعارض. 

وتتطلب تلك المهام أن يكون أخصائي المعلومات منفتًحا على مفهوم 
التعلم مدى الحياة، من أجل صقل مهاراته واكتساب مهارات جديدة يواكب بها 

البيئة النشطة في المكتبات. 
على أخصائي معلومات المكتبة أن يكون خريًجا جامعًيا متخصًصا في مجال 
يتناسب مع متطلبات القسم الذي سيلتحق به في المكتبة، لكي يكون قادًرا 
على إدارته وتطويره وإثراءه بما يمتلكه من معرفة وخبرة. كما يفضل حصوله 

على شهادة عليا مثل الماجستير، حتى يكون ُمِلًما بمجال البحث، ألن عمله 
سيتطلب توفير المساعدة للباحثين المبتدئين وتطوير قدراتهم البحثية. وبالطبع 

فإن دراسة علم المكتبات من شأنه أن يطور مسيرته المهنية في هذا المجال.

أخصائي معلومات المكتبة هو في حقيقة األمر بمثابة سفير للثقافة والعلم وتنوير 
العقول. 

تخرجت من كلية العلوم الصحية في جامعة قطر بشهادة البكالوريوس في مجال 
تغذية اإلنسان، قبل أن أعمل لمدة سبع سنوات في الجمعية القطرية للسكري 

كأخصائية تغذية وتثقيف بمرض السكري.
أحببت القراءة منذ الصغر، وأفادني ذلك كثيًرا على المستويين الشخصي 

والمهني، فقد كنت دوًما أبحث عن كل معلومة جديدة لمساعدة المرضى خالل 
عملي، وكذلك مساعدة أفراد عائلتي وأصدقائي.

قرار تغيير مسيرتي المهنية لم يكن سهاًل، فالضغوط من األهل والزمالء كانت 
هائلة. ثمة تصورات خاطئة في مجتمعنا عن طبيعة العمل في المكتبات، إذ 

يعتقد الكثيرون أن مهمة أخصائي المعلومات تقتصر على ترتيب الكتب ومساعدة 
الزوار، لكنني كنت أعلم أن األمر مختلٌف، وأن عملي في المكتبة سيمنحني فرصة 

االستفادة من خبرتي ودراستي في المجال الصحي، وسيكون في الوقت نفسه 

تحدًيا جديًدا يثري قدراتي ويكسبني مهارات جديدة. ولكن كان البد لي من أن أقوم 
بدراسة هذا المجال بشكل علمي في إحدى الجامعات المتخصصة، ولذلك حصلت 

على ماجستير المكتبات والمعلومات من كلية لندن الجامعية، وكان ذلك في نفس 
العام الذي التحقت فيه بالعمل في المكتبة كأخصائي معلومات.

لخوض مسيرة ناجحة في هذا المجال، على أخصائي المعلومات أن يؤمن بدور 
المكتبة في خدمة المجتمع وتطويره، وأن يكون لديه الفضول، أو ما يمكن أن 

نسميه “نَهم المعرفة”. وأن يسعى دوًما للتعرف على كل معلومة جديدة والبحث 
في مختلف المجاالت لكي يكون قادًرا على التأقلم مع أي تغيير يطرأ على طبيعة 

عمله، فقد يتطلب األمر في بعض األحيان مساندة زمالئه في األقسام األخرى 
بالمكتبة. 

وعلى عكس ما قد يظن البعض، فإن مهنة أخصائي المعلومات في المكتبة 
تخلو تماًما من الروتين، وبيئة العمل في المكتبة تعج دوًما بالنشاط. كما أنها مهنة 

ثرية تقدم فرًصا عديدة للتطوير المهني المستمر.

رئيس قسم العلوم أماني اليافعي
مكتبة قطر الوطنية



www.qcdc.org.qa19

الطبيب البيطري
الطبيب البيطري

الطب البيطري فرٌع من فروع الطب التي ُتعنى بتشخيص وعالج األمراض 
التي تصيب الحيوانات، والعمل على وقايتهم منها.  وكما هو الحال في الطب 

البشري، قد يتخصص الطبيب البيطري في مجال بعينه مثل الطب الباطني 
أو األمراض الُمعدية أو التغذية أو الوالدة أو الجراحة أو التخدير، أو ربما يكون 
التخصص في عالج أنواع أو مجموعات معينة من الحيوانات مثل الماشية أو 

الخيل أو الحيوانات األليفة. 
ظهرت مهنة الطب البيطري بشكلها الحديث في أوروبا خالل القرن الثامن 

عشر، حيث افتتحت أول مدرسة لتعليم الطب البيطري في مدينة ليون الفرنسية 
عام 1762، ولكن هناك أدلة تاريخية على أن عالج اإلنسان للحيوان بدأ قبل آالف 
السنين، خاصة في المجتمعات التي اعتمدت على الحيوانات في التنقل والزراعة 

وخوض الحروب.
ومع الوقت تطورت هذه المهنة حتى أصبحت من المهن الحيوية في أي 

دولة تسعى للحفاظ على ثرواتها الحيوانية، سواًء من أجل دعم االقتصاد واألمن 
الغذائي، أو ألهداف أخرى كما هو الحال مثاًل في الدول التي تعتمد على ثروتها 
من الحيوانات البرية لدعم قطاع السياحة. وقد أصبحت هناك اآلن مستشفيات 

متخصصة لعالج الحيوانات، يعمل بها األطباء البيطريون إلى جانب فرق طبية 
كاملة تضم مساعدين وممرضين ومتخصصين في الصيدلة والتغذية. 

وال يوجد أدنى شك أن جهود األطباء البيطريين تفيد المجتمع بأسره، 
وليس الحيوانات فقط، فإلى جانب منعهم تفشي أمراٍض فتاكة قد تنتقل 
من الحيوان إلى اإلنسان، قد يشمل عملهم مهاًما أخرى حيوية مثل فحص 

المنتجات الحيوانية والتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي. 
وإلى جانب حبه للتعلم المستمر، يجب أن يكون لدى الطبيب البيطري 

القدرة على التعاطف مع الحيوانات، وأيًضا التحلي بالصبر والهدوء حال التعرض 
ألي ضغوط خالل العمل، ففي بعض األحيان سيكون عليه اتخاذ قرارات 

حاسمة في أوقات حرجة، مع األخذ في الحسبان أن تشخيص وعالج أمراض 
الحيوانات ليس باألمر الهين، لكونهم بطبيعة الحال غير قادرين على التعبير عن 

سبب ألمهم. 
ولممارسة مهنة الطب البيطري عليك الحصول على شهادة البكالوريوس 

في الطب البيطري التي قد تتطلب الدراسة الجامعية لخمسة أعوام، يمكنك 
بعدها التخصص في المجال الطبي أو الفصائل الحيوانية التي تفضلها.

السالمة والصحة المهنية مجاٌل متعدد التخصصات ُيعنى بتهيئة بيئة عمل آمنة 
لعناصر اإلنتاج البشرية والمادية. وقد زاد االهتمام بهذا المجال في العقود األخيرة 
بعد أن ثبت أنه من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة، خاصة في المجاالت الصناعية. 

فأي حوادث في مكان العمل، مهما كان حجمها، تؤثر بالسلب على اإلنتاجية بطريقة 
أو بأخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر مادية، قد يمتد أثرها أحياًنا إلى اقتصاد 

دولة بأكملها.
تختلف طبيعة مهنة مسؤول السالمة والصحة المهنية بحسب بيئة العمل، 

ولكن هناك دائًما ثالثة أهداف أساسية مطلوب تحقيقها، وهي التأكد من سالمة 
األفراد وعدم تعرضهم ألي ضرر، والحد من األضرار التي قد تلحق بالبيئة نتيجة 

العمليات التشغيلية، إلى جانب حماية المعدات والممتلكات والـتأكد من سالمتها.
ويتطلب ذلك القيام بمهام مثل اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تضمن عدم 

حدوث الخطر، أو الحد من األضرار التي قد تنتج عنه، وذلك من خالل َحصر األماكن 
األكثر خطورة، وتحديد مصدر الخطر وتقييمه، وتحليل النتائج ووضع آليات خطط 

احترازية لحماية األفراد من األضرار التي قد تلحق بهم، باإلضافة إلى التحقيق في 

جميع الحوادث التي وقعت أو كادت أن تحدث أثناء وقت العمل.
عالوة على ذلك، يقوم مسؤول السالمة والصحة المهنية بنشر ثقافة السالمة 
المهنية، وتوعية األفراد بالمخاطر المحتملة، وطرق الوقاية منها أو التعامل معها، 
باتباع أفضل الممارسات والقوانين الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. وهذه 

األضرار قد تكون جسدية أو نفسية، وبالتالي من مهام مسؤول السالمة أيًضا التأكد 
من أن جميع األفراد يتمتعون بصحة نفسية جيدة لضمان جودة اإلنتاجية.

العمل في هذا المجال يحتاج المتالك مهارات تواصل جيدة، والتزام أعلى معايير 
المهنية والحيادية، مع القدرة على اتخاذ القرارات تحت الضغط والربط بين األحداث.
المؤهل العلمي المطلوب للعمل بوظيفة مسؤول السالمة بشكل مبدئي هو 

الدبلوم العالي في تخصص السالمة المهنية كحد أدنى، ودورات تدريبية داخلية 
م مبادئ السالمة المهنية، أو شهادة البكالوريوس في أحد المسارات  وخارجية لتعلُّ

صات النادرة جًدا، ليس فقط في دولة قطر بل في  ذات الصلة. ولكنه من التخصُّ
العالم أجمع، لهذا تجد أن الكثير من العاملين في هذا المجال تخرجوا من تخصصات 

مثل العلوم البيئية أو الهندسة الكيميائية وغيرها. 

مجال الطب البيطري كان ُحلمي منذ الصغر! لقد ترعرعت في بيئة 
محبة للحيوانات، حيث كان جدي - رحمه الله - يمتلك مزرعة لألبقار، 

وهو ما ترك في نفسي أثًرا كبيًرا، فقررت دراسة الطب البيطري وبالفعل 
حصلت على شهادة البكالوريوس في عام 2012 بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف من خالل منحة قدمتها وزارة البلدية والبيئة، ألصبح أول امرأة 

قطرية تعمل كطبيبة بيطرية.
بعد عملي في أدوار مختلفة في قسم إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة 

لمدة عامين، قررت التخصص في جراحة الخيل، وكنت من مؤسسي المركز 
الطبي البيطري للخيل، حيث بدأت العمل مع الشقب على المشروع في 

عام 2015. 
أكثر ما أحبه في مهنتي هو اتصالي بالحيوانات وقربي منهم، حيث 
أشعر بسعادة بالغة حينما أنجح في رفع األذى عنهم ومعالجتهم من 

آالمهم. 
الشغف هو من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يسعى لخوض 
مسيرة مهنية ناجحة في مجال الطب البيطري، فقد يمتد العمل لساعات 

أطول من المعتاد، كما يحتاج الطبيب البيطري للتطوير المهني المستمر 
من خالل خوض الدورات التدريبة وورش العمل وحضور المؤتمرات 

الطبية لالطالع على كل ما هو جديد في هذا المجال. حرصت على ذلك 
خالل مسيرتي المهنية وحصلت على رخصة معتمدة من االتحاد الدولي 
للفروسية منذ 2016، كما أطمح اآلن للحصول على زمالة مجلس جراحات 

الخيل.
أطمح أن أرفع مستوى وجودة الطب البيطري في قطر، وأتمنى أن 

أكون مثاًل أعلى للشباب في المنطقة لكي يخوضوا مسيرة أكاديمية 
ومهنية في هذا المجال.

اخترت هذا المسار لشغفي بدراسة العلوم المتعلقة باألحياء واألحياء 
الدقيقة، وحبي لمساعدة الناس.

َعملُت في إدارة العمليات كُمشغل خط إنتاج لفترة وجيزة قبل انتقالي 
إلدارة السالمة والصحة والبيئة والجودة، وهو ما أكسبني الخبرة العملية 
والميدانية، ولطموحي ورغبتي باستكمال الدراسة الجامعية، حصلُت على 
شهادة بكالوريوس علوم في تخصص البيئة الصحية مع مرتبة الشرف من 

المملكة المتحدة. ويعد هذا التخصص بمثابة المرجعية الشاملة لتضمنه 
كافة المسارات المتعلقة بالسالمة المهنية والصحة والبيئة والجودة. 

وبعد نيل هذا المؤهل العلمي النادر محلًيا، بدأت مسيرتي المهنية 
كمسؤول سالمة في قسم السالمة والصحة المهنية.

شغفي بالدراسة كان وراء حصولي على شهادة الماجستير في إدارة 

المشاريع من المملكة المتحدة، ما جعلني أكثر اطالًعا على أحدث أساليب 
إدارة األعمال وإدارة المشاريع المتعلقة بمنصبي الحالي أو المناصب التي 

قد أشغلها مستقباًل.
أكثر ما أحبه في هذه المهنة هو بعدها عن الروتين، ففي كل يوم 

تواجه تحديات جديدة تتطلب حنكة ومهنية لحلها وضمان عدم تكرارها.
الصحة والسالمة المهنية من التخصصات المطلوبة في سوق العمل. 

أنصح كل من يود االلتحاق بمسار مهني في نفس هذا المجال أن يختار 
هذا التخصص عن قناعة تامة، بعد أن يقرأ عنه أكثر، أو يستشير أشخاص 

يعملون فيه. وفي حال قرر العمل في هذا المجال، أنصحه باالنتساب 
ألحد المنظمات الدولية كمعهد السالمة والصحة المهنية، ألن ذلك 

سوف يكسبه مزيًدا من الدراية الفنية والخبرة.

 غافان فرج العبد اهلل الدكتورة/ منيرة الفضالة
طبيبة بيطرية

المركز الطبي البيطري للخيل 

مسؤول السالمة
إدارة السالمة والصحة والبيئة والجودة

شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة
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استكشاف المسارات المهنية

18



www.qcdc.org.qa 2021

أخصائي التغذية

قد تعتقد أن نظامك الغذائي يؤثر فقط على صحتك، ولكن األمر أكبر من 
ذلك بكثير، فالتأثير قد يمتد القتصاد الدولة التي تعيش فيها! بحسب النسخة 

الخامسة من “تقرير التغذية العالمي” الصادر عن منظمة األمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسف( في عام 2018، ُيكِلف سوء التغذية المجتمع العالمي 

ما يقارب 3,5 تريليون دوالر أمريكي سنوًيا، من بينهم 500 مليار بسبب السمنة 
وزيادة الوزن التي يعاني منها ما يقارب 39% من البالغين في العالم أجمع، 
والمرتبطة بمشاكل صحية مثل السكري والضغط والكوليسترول والضغط 

النفسي. لذا فإن بناء مجتمع مثقف يتبع نظاًما غذائًيا صحًيا ال بد وأن يكون 
هدًفا رئيسًيا ألي دولة تسعى لبلوغ مصاف الدول المتقدمة، وهنا تكمن 

أهمية دور أخصائي التغذية، الذي يسهم بشكل أساسي في نجاح منظومة 
الرعاية الصحية بأي دولة.

يتواجد أخصائي التغذية في كافة المؤسسات الطبية حيث تكون مهمته 
األساسية هي مساندة الطبيب من خالل »التغذية العالجية«، التي يتعامل 

خاللها مباشرة مع المرضى ويساعدهم على اتباع نظام غذائي سليم يحقق 
النتائج المرجوة من الخطة العالجية الموضوعة له. كما قد يكون تعامله مع 

أشخاص أصحاء بهدف وقايتهم من اإلصابة بمرض معين، فمع التطور الهائل 

في علم التغذية، أصبح لكل مرض أنظمة تغذية محددة تسهم في الوقاية منه 
أو عالجه أو تقليل آثاره السلبية.

وال يقل الدور التثقيفي ألخصائي التغذية أهمية، حيث يتوجب عليه العمل 
من أجل توعية المجتمع بأهمية اتباع نظام تغذية سليم، فالثقافة الصحية داخل 

األسرة هي نقطة البداية نحو تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الوطني.
كما ال يمكن االستغناء عن خبرات أخصائي التغذية عند وضع السياسات 
والقوانين الخاصة بالتغذية على مستوى الدولة، مثل تلك التي ُتطبق في 

المدارس أو المؤسسات الطبية.
لكي تصبح أخصائي تغذية، أنت في حاجة لدراسة جامعية ورخصة لمزاولة 

المهنة، وتوفر كلية العلوم الصحية في جامعة قطر  فرصة الحصول على 
بكالوريوس تغذية اإلنسان، معتمد من مجلس االعتماد األمريكي المتخصص 

في برامج التغذية اإلكلينيكية )ACEND( التابع ألكاديمية التغذية والحمية 
)AND(، وهي أكبر منظمة عالمية لخبراء الطعام والتغذية تقوم بمنح االعتماد 

األكاديمي للبرامج التعليمية. تمتد مدة الدراسة ألربع سنوات، يتبعها تدريب 
عملي لمدة عام، مع العلم أن العمل كأخصائي تغذية في دولة قطر يتطلب 

الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.  

للهندسة فروٌع عديدة، ولكن الكثيرون يعتبرون الهندسة الكهربائية أهم تلك 
الفروع بسبب التأثير الذي أحدثته في كل جوانب حياتنا منذ اكتشاف الكهرباء 

في القرن الثامن عشر. فالهندسة الكهربائية أساس كل تطور تكنولوجي شهده 
العالم. إذا نظرت حولك ستجد بصمة الهندسة الكهربائية تقريًبا في كل مكان 

وكل جهاز أو آلة تعتمد عليها.
يمكننا القول ببساطة إن الهندسة الكهربائية فرٌع من فروع المعرفة يتيح 

لنا دراسة الطاقة الكهربائية وتطبيقاتها في مختلف المجاالت، وبالتالي يمكننا 
أن ندرج تحتها العديد من التخصصات الفرعية التي تمتلك كل منها طبيعتها 

الخاصة. فتخصص مثل الطاقة يرتبط بأنظمة الكهرباء عالية الجهد، بينما تعتمد 
تخصصات مثل هندسة الحاسوب واإللكترونيات على دراسة األنظمة ذات 

الجهد المنخفض، في الوقت الذي تركز فيه هندسة االتصاالت على دراسة 
الموجات الكهرومغناطيسية.

واالختالف األبرز بين الهندسة الكهربائية ومجاالت الهندسة األخرى هو أن 
الكهرباء ال يمكن رؤيتها وفهمها إال من خالل النتائج.

تختلف مهام عمل المهندس الكهربائي بحسب مجال تخصصه، وسنركز 
هنا على الهندسة الكهربائية في مجال الطاقة الذي يمر إنتاجها بثالث مراحل 
أساسية هي التوليد والنقل والتوزيع. وتتنوع مهام المهندس الكهربائي في 

هذا المجال أيًضا بحسب خبرته والقسم الذي يعمل فيه. 

في قسم الصيانة على سبيل المثال، سيكون عليه تصميم وإعداد خطط 
صيانة األعطال التي قد تصيب األجهزة والمحركات واألنظمة الكهربائية، 

بينما يرتكز دوره في اإلدارة الفنية حول وضع االستراتيجيات الالزمة من أجل 
ضمان حسن استخدام الموارد على المدى القصير والمتوسط للحفاظ على 

سالمة عمل اآلالت واألنظمة الكهربائية بكفاءة، وبأقل نسبة احتمال لألعطال 
وأطول مدة حياة افتراضية. أما إذا كان مسؤواًل عن المشاريع الكهربائية، 

فتكون مهمته األساسية هي التنسيق والمتابعة والتدقيق في حسن سير 
عمل المشاريع الكهربائية، إلى جانب تهيئة الظروف وتذليل التحديات والصعاب 

لاللتزام بالتنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
إذا ُكنت تحب الرياضيات والفيزياء، فدراسة الهندسة الكهربائية قد تكون 

مناسبًة جًدا لك، وهي متاحة في قطر، حيث يمكنك االختيار بين برنامج 
بكالوريوس الهندسة الكهربائية الذي تقدمه كلية الهندسة في جامعة قطر، 

أو برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية والحاسوب الذي تقدمه جامعة 
تكساس إي أند أم في قطر، وكال البرنامجين مدتهما أربع سنوات ومعتمدان 

دولًيا من مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )ABET(. كما تمنح كلية 
شمال األطلنطي في قطر شهادتي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية 

)مدة الدراسة ثالثة أعوام( ودبلوم فني أنظمة الطاقة الكهربائية )مدة 
الدراسة عامان(.

أعمل في الجمعية القطرية للسكري منذ ما يقارب 12 عاًما، حيث 
تخصصت بعد تخرجي من جامعة قطر في التغذية العالجية لمرضى 

السكري.
مهمتي األساسية هي مساعدة المريض على التعايش مع مرض 

السكري، وتخطي الصعاب الشخصية والنفسية التي قد تصاحب هذا 
المرض، عبر وضع النظام الغذائي المناسب لحالته، إلى جانب نظام 

لممارسة الرياضة، مع األخذ في االعتبار أي أمراض أخرى قد يكون مصاًبا 
بها. كما أعمل أيًضا على مساعدة من هم عرضة لإلصابة بالسكري في 

الوقاية من المرض.
إلى جانب ذلك أشارك في برامج توعية المجتمع بأهمية اتباع أسلوب حياة 

صحي ونظام غذائي سليم، من خالل القيام بزيارات للمدارس والمؤسسات 
الحكومية، كما أعمل على تثقيف وتدريب الممرضين والطالب الجامعيين في 

مجال التغذية العالجية لمرضى السكري.

إذا كنت تحب األحياء والكيمياء، قد يكون مجال التغذية مناسًبا لك، فهما 
من المواد األساسية التي ستدرسها في الجامعة، إلى جانب مواد مثل العالج 

بالتغذية وتخطيط الوجبات ومبادئ علم الغذاء. لكن السبيل األمثل لمعرفة 
إذا كان أي مجال مناسًبا لك أم ال، هو أن تبحث فيه بنفسك وتتناقش مع من 

يملكون الخبرة فيه، للحصول على مبتغاك من المعلومات قبل اتخاذ القرار. 
من أجل إقناع المريض باتباع نظام غذائي جديد يحتاج أخصائي التغذية 

لمهارات تواصل جيدة، فالتعامل يختلف من شخص آلخر بحسب عوامل عدة 
مثل العمر والخلفية الثقافية، إلى جانب الحالة النفسية أو الصحية. وينبغي أن 

يكون أخصائي التغذية مستمًعا جيًدا ينصت للمرضى بانتباه، وأن يظهر اهتماًما 
وتعاطًفا يكتسب من خالله ثقتهم.

أكثر ما أحبه في مهنتي هو رؤية التأثير اإليجابي الذي يحدث في حياة مريض 
عندما يكتسب عادات غذائية صحية سليمة تؤدي إلى تحسن حالته الصحية 

والنفسية. أشعر حينها بالسعادة ألن مهمتي قد نجحت.

بدأ شغفي بهذا المجال منذ الصغر، حين كنت أتساءل، كيف يمكن للطاقة 
الكهربائية تشغيل األجهزة اإللكترونية؟ كيف تتحول إلى طاقة ميكانيكية 

وحركية؟ أتذكر إنني كنت أقوم بتفكيك بعض األلعاب واستخراج المحركات 
الصغيرة، قبل أن أجمعها مع مواد أخرى لصناعة قارب صغير بمحرك أو مروحة.

حصلت على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة قطر عام 2005، 
وبدأت مسيرتي المهنية كمشرف كهربائي، قبل أن أتدرج في السلم الوظيفي 

ألصبح مهندًسا كهربائًيا، ثم كبير مهندسين، وأخيًرا رئيًسا لقسم الدقة 
التشغيلية. كما حرصت الحًقا على تعزيز مسيرتي المهنية بالحصول على 

ماجستير إدارة أعمال من جامعة مانشستر في عام 2014.
المسؤولية الملقاة على عاتق المهندس الكهربائي كبيرة، لذا عليه أن يلتزم 

الدقة واألمانة في كل خطوة أو قرار يتم اتخاذه خالل كل مرحلة، مهما كانت 
الضغوطات الزمنية والبشرية والمادية التي يتعرض لها، ألن أي تنازل مهما كان 

بسيًطا قد يؤدي ألضرار بالغة. عليه أيًضا اتباع إجراءات سالمة مشددة، فال 
مجال ألي إهمال عند التعامل مع كهرباء بجهود عالية تصل قوتها في بعض 

األحيان إلى 200 ألف فولت أو أكثر.
أنصح الشباب في التفكير بمجال الهندسة الكهربائية، فمستقبل هذه 

المهنة يبدو جيًدا في سوق العمل، كما أنه مجاٌل يواكب احتياجات الدولة 
في المرحلة المقبلة. لكن لكي تخوض مسيرة ناجحة في هذا المجال، عليك 

أن تمتلك الشغف وحب التعلم المستمر، ألنه مجال مرتبط ارتباًطا وثيًقا 
بالتكنولوجيا، وبالتالي فهو يتطور سريًعا. 

نداء الخطيب
 عبد اهلل عبد الرحمن

محمد خليل

أخصائي تغذية
الجمعية القطرية للسكري

 رئيس قسم الدقة التشغيلية 
اإلدارة الفنية

أوريكس جي تي إل

المهندس الكهربائي

استكشاف المسارات المهنية



لقاء خاص 

في حال قررت أن تبدأ مشروعك التجاري الخاص، فإن اختيار الهوية أو         
الـ “BRAND” المناسبة له، أمٌر ال بد أن تمنحه بالغ االهتمام! 

والهوية المؤسسية ال تعني فقط الشعار أو العالمة التجارية، فهي 
تتخطى الجانب المرئي، حيث يمكن تعريفها بأنها مجموعة العناصر البصرية 
والحسية التي تتكون عند األشخاص حول مؤسسة أو عالمة تجارية معينة، 

وبالتالي فإن اختيار الهوية الصحيحة قد يسهم بشكل فعال  في نجاح 
مشروعك، بينما إذا كان االختيار غير موفق، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير 

مرجوة على المدى الطويل.
رمزان راشد النعيمي، مدير اإلبداع الفني في شبكة الجزيرة اإلعالمية، 
ُيعد من أبرز األسماء المتخصصة في مجال الهوية المؤسسية في دولة 

قطر، وهو إلى جانب ذلك مدرب مخضرم في مجاالت التسويق واالتصال 
المؤسسي والهوية التجارية للمشاريع والتفكير التصميمي أو ما ُيعرف بالـ 
“DESIGN THINKING”، كما أنه عضو في اللجنة العليا للتحكيم بمسابقة 

“AME” الشهيرة في مجال تقييم اإلعالنات، ممثاًل عن منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا.

التقينا مع الشاب القطري الملهم ليحدثنا عن أسرار الهوية البصرية ويقدم 
لقرائنا بعض النصائح المهنية الثمينة. 

كيف كانت بداية عملك في مجال اإلبداع؟
 ”BBC“ تدربت على اإلخراج على يد فريق متخصص من هيئة اإلذاعة البريطانية

من خالل شركة طومسون الشهيرة، بعد أن التحقت بالعمل في قناة الجزيرة 
كمخرج تلفزيوني، وأنا ما زلت في التاسعة عشرة من عمري. من خالل عملي في 

هذا المجال أدركت بشكل أوسع كيفية صناعة الصورة والعناصر التي تكونها، وبما 
أنني كنت أهوى الرسم والتصميم منذ الصغر، حرصت على صقل مهاراتي بدورات 

احترافية في مجال التصميم، النتقل بعدها للعمل في مجال اإلبداع. 

 هل اإلبداع موهبة أم هي مهارة
يمكن ألي شخص أن يكتسبها؟

أعتقد أن اإلبداع موهبة، ولكنها تحتاج الى صقل، فال يمكن لإلبداع أن ينمو 
بدون بيئة حاضنة له توجهه بشكل صحيح وتدعم االبتكار. لكن هناك طرق 
تسهم في تنمية القدرات اإلبداعية داخل أي إنسان مهما كان عمره، من 

بينها التفكير التصميمي أو الـ “DESIGN THINKING”، الذي أؤيد نشره 
كمنهج ُيسّرع من عملية التفكير واالبتكار وتطوير الحلول اإلبداعية. فمن 

خالل هذا المنهج، يمكن ألي شخص تعلم كيفية التفكير بطرق جديدة وأن 
يرى األمور من زوايا مختلفة تحفز رغبته في المشاركة وتزيد من حماسه 

للبحث عن الحلول أو ابتكارها.

كيف تنظر للهوية المؤسسية أو التجارية؟
هي مثل السمعة. أتذكر مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، حين قال: 

“الهوية التجارية هو ما يقوله عنك اآلخرين عندما ال تكون موجوًدا”. 
الهوية المؤسسية أو التجارية هي لغة تواصل قبل أن تكون تصميم بصري، 

فمن خاللها تتكون المشاعر واالنطباعات عند المتلقي أو المتعامل أو 
المستخدم، حيث تتشكل لديه صورة ذهنية إيجابية أو سلبية.

 إًذا فاختيار شعار  أي مشروع يجب أال ينحصر
في العناصر الجمالية؟

االهتمام بالجانب البصري بالطبع مهم، ولكن عليك أيًضا عدم إغفال 
القيم المرتبطة بتصميم الهوية المؤسسية أو التجارية. يجب أن تضع 

 BRAND“ في حسبانك كل ما يتعلق بـشخصية الهوية، أو ما يسمى بالـ
PERSONALITY”، فمثاًل عندما تبني هوية ذات طابع شبابي، فالبد أن 

تلتزم بالعناصر المكملة المناسبة، على سبيل المثال أن تقدم خدمة عمالء 
تناسب طابع الهوية.

ما النصائح التي توجهها لرواد األعمال الشباب من أجل صناعة 
هوية مؤسسية أو تجارية ناجحة لمشروعهم؟

في البداية البد من التعامل مع المختصين والخبراء في مجال الهوية 
المؤسسية أو التجارية، واالبتعاد عن الهواة والمبتدئين. ال تبحث عن 

القيمة المادية األقل، ألن ذلك سيؤثر على القيمة االعتبارية للمشروع. أما 
فيما يخص الجانب البصري، فعليك التأكد من مناسبة شعارك للمشروع. 

ينبغي أن يوصل الرسالة للمتلقي بسهولة ويعكس قيم المشروع. وهناك 
مجموعة عناصر يجب االنتباه لها، مثل أن يكون مفهوًما ومقبواًل عند 

المتلقي، وأال يكون معقًدا وال كثير األلوان، وال منفًرا. 

نسمع كثيًرا اآلن مصطلح التمييز الشخصي أو الـ 
“PERSONAL BRANDING”، الذي يسعى من خالله الشخص 
لصناعة هوية خاصة به عبر مختلف المنصات الرقمية، ُيبِرز من 
خاللها مهاراته وخبراته. ما مدى أهمية هذا األمر ألي شخص 

يريد تطوير مسيرة مهنية ناجحة؟
ا في تشكيل  التمييز الشخصي أو الـ “PERSONAL BRANDING” أصبح مهمًّ

انطباعات اآلخرين عنك. وهو اآلن علم يدرس ومنهج ُيتَبع من خالل إبراز 
شغفك وقيمتك الشخصية والمبادئ والمهارات والخبرات التي لديك 

أو التي اكتسبتها. يقول إيلون ماسك مؤسس شركة تسال: “الهوية هي 
مجموعة من التصورات، والتصورات تعكس الواقع مع الوقت. أحياًنا تكون 

التصورات إيجابية وأحياًنا أخرى تكون سلبية. فالهوية باختصار هي خليط من 
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االنطباعات التي تتشكل حول منتج معين”. ويمكن تطبيق ذلك على اعتبار أن 
المنتج هنا هو مهاراتك وخبراتك.

كيف يمكن أن أصنع هوية شخصية ناجحة؟
من الضروري في البداية أن تسأل نفسك من أنا؟ وما الذي يميزني؟ ثم 

تستعرض مهاراتك وخبراتك للعالم باستخدام أدوات التسويق المناسبة، والتي 
يأتي في مقدمتها اآلن بالطبع وسائل التواصل االجتماعي. يجب أن يكون 
هناك اتساق في شخصيتك عند التعامل مع الجمهور والعمالء، فال ُتكّون 

لديك شخصيات متعددة قد تفقد اآلخرين الثقة بك. ال تحاول أن تقلد اآلخرين، 
بل كون شخصيتك أنت وقيمتك أنت.

ما الذي يجب التركيز عليه عند صناعة المحتوى الرقمي؟ 
تركيزك يجب أن ينصب على جودة المحتوى، وصناعة المحتوى الجيد تحتاج 

إلى عناية بكافة تفاصيله. أصبح عالم وسائل التواصل االجتماعي اآلن مكتًظا 
بالمحتوى الذي يفتقد الجودة، فتركيز معظم صناع المحتوى ينصب بشكل 

أساسي على اللحاق بالمؤشرات وكسب أكبر عدد من المشاهدات. نحتاج ألن 
نقدم محتوى يسهم في تنوير العقول وتطوير الذات، ويفتح أفاًقا جديدة 

للتعلم والمعرفة في مجاالت مختلفة، بغض النظر عما قد يحققه هذا 
المحتوى من تفاعل في البداية.

في اآلونة األخيرة، تعاظم دور مؤثري عالم وسائل التواصل االجتماعي 
في مجاالت الترويج والتسويق، فما هو رأيك في هذا األمر؟

في البداية يجب أن يعلم الجميع الفارق بين المشاهير والمؤثرين! 

فمعظم من نراهم في وطننا العربي يمكن اعتبارهم مشاهير أكثر من 
كونهم مؤثرين. ليس كل مشهور مؤثر! لكي تصبح مؤثًرا يجب أن تكون 

لديك رسالة واضحة ورحلة لصناعة التغيير في أمر أو مجال ما، وال 
يجب أن تعتبر كونك مؤثًرا مهنة في حد ذاتها. فمن األخطاء التي يقع 
فيها المسؤولون في بعض المؤسسات عدم التعرف بشكل جيد على 

الجمهور الذي يخاطبه، أو على شخصية المشهور وفكره وأسلوب طرحه، 
أو مدى فائدة ما يقدمه هذا المشهور لسمعة المؤسسة أو نموها، 
فهم يركزون في معظم األحيان على عدد المتابعين وليس جودتهم.

هل ترغب في توجيه أي نصائح أخرى إلى قرائنا؟
أنصحهم بالحرص على مواصلة التعلم على مدار مسيرتهم المهنية، 
سواًء لصقل مهاراتهم أو اكتساب المزيد من المهارات. إن حصولي 

على شهادة الماجستير التنفيذي في قيادة التحول الرقمي من جامعة 
الدراسات العليا إلدارة األعمال HEC PARIS في قطر، كان من أهم 
العالمات الفارقة في مسيرتي المهنية. ما تعلمته َشّكل لدي رؤية 
مختلفة حول كثير من األمور وانتقلت إلى مرحلة جديدة في حياتي 

المهنية، وهي التركيز على التحول الرقمي واالبتكار المؤسسي. من 
خالل الدراسة توسعت مداركي وبدأت أبحث أكثر وأتعمق في مجاالت 
أصبحت اليوم من أساسيات المستقبل. كما أنصحهم أيًضا بالتطوع في 

أوقات فراغهم، فقد عملت لسنوات كمستشار مع مؤسسة »راف« 
وجمعية أصدقاء الصحة النفسية )وياك(، وأسهم عملي كمتطوع 

في إضافة قيم إنسانية لمسيرتي، وزاد من شعوري بالسعادة والرضا، 
معزًزا في الوقت نفسه الثقة والراحة النفسية لدي.

من الضروري في 
البداية أن تسأل 

نفسك من أنا؟ وما 
الذي يميزني؟ ثم 

تستعرض مهاراتك 
وخبراتك للعالم 

باستخدام أدوات 
التسويق المناسبة.

رمزان راشد النعيمي
 مدير اإلبداع الفني في 
شبكة الجزيرة اإلعالمية
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10 نصائح 
للعمل 

من المنزل 
بفاعلية

 

1واظب على ما اعتدت القيام به صباح كل يوم، كما 
لو كنت ذاهًبا إلى العمل، إذا كنت مثاًل معتاًدا على تناول 

القهوة أو قراءة عناوين الجريدة اليومية أو االستماع لمحطة 
إذاعية معينة، فاستمر في القيام بذلك في نفس األوقات.

2 احرص على ارتداء مالبس مناسبة غير مالبس النوم، 
حتى ال يفكر عقلك في العودة إلى النوم مجدًدا. 

3 التزم بساعات عمل محددة يومًيا. وال تفعل شيًئا ال 
يتعلق بالعمل أثناءها، وتجنب االنشغال بالهاتف وأمور 

المنزل أثناء تلك الفترة.

4 خصص مكاًنا مريًحا للعمل بعيًدا عن كل ما قد يشتت 
انتباهك داخل المنزل. واتفق مع أفراد عائلتك على عدم 

إزعاجك خالل ساعات العمل، إال في حاالت الضرورة.

5 حافظ على نظافة وترتيب مكتبك أو المساحة التي 
تعمل بها، فذلك من أهم العوامل التي من شأنها أن ترفع 

من روحك المعنوية وتعزز انتاجيتك.

6اكتب قائمة بمهامك اليومية وحدد وقًتا إلنهاء كل منها 
على حدة. وحاول أن تجعل هذه القائمة في مكان واضح 

أمامك طوال الوقت.

7 ضع خطة أسبوعية لما تريد إنجازه من عمل، وراجعها 
باستمرار. تركيزك على الصورة الكاملة والهدف الرئيسي 

الذي تسعى لبلوغه من خالل القيام بمهامك اليومية 
سيحفزك لبذل جهد أكبر.

8 احرص على التواصل مع زمالئك في العمل أكثر من مرة 
خالل اليوم.

9 خصص وقًتا للراحة، تلتقط خالله أنفاسك وتستعيد 
تركيزك. كما يمكنك تناول الغداء أو وجبة خفيفة مع أسرتك 

خالل تلك الفترة.

10 ال تهمل صحتك! حافظ على نشاطك البدني من خالل 
القيام بتمارين رياضية بسيطة في المنزل، فالحفاظ على صحة 

بدنك من شأنها أن تمنحك المزيد من الطاقة الذهنية.

24

وجد العالم نفسه منذ مطلع هذه السنة أمام تحٍد 

غير مسبوق جّراء تفشي فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( الذي أجبر العديد من الدول على إغالق 

حدودها وفرض قوانين طارئة كان لها تأثير هائل على 

الحياة اليومية لمليارات األشخاص حول العالم، بما 

في ذلك الطريقة التي يمارسون بها عملهم.

واتخذت دولة قطر عدة إجراءات وقائية وتدابير 

احترازية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار 

الفيروس، ولذلك توجب على معظم الموظفين 

االلتزام بالعمل من المنزل، وهي تجربة يخوضها 

الكثيرون للمرة األولى، مما قد يشكل تحدًيا للبعض، 

خاصة من كانت طبيعة عملهم تقتضي على سبيل 

المثال حضور االجتماعات أو التعاون الوثيق مع 

الزمالء لتنفيذ المشاريع. كما أن البعض قد يجد 

صعوبة في العمل من المنزل وسط وجود مؤثرات 

خارجية ومشتتات االنتباه التي لم َيعتْد على وجودها 

في مكان عمله.

إليكم بعض النصائح المهمة التي من شأنها 

مساعدتكم على تعزيز إنتاجيتكم وتحقيق التوازن 

المطلوب بين مهام العمل ومتطلبات الحياة اليومية:

10 نصائح 
للعمل 

من المنزل 
بفاعلية
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هل تخطط للقيام بمهام عديدة على مدار اليوم، قبل أن تكتشف 
في نهايته أنك لم تنفذ أيًا منها؟ هل تشعر أنك ال تحرز أي تقدم نحو 

أهدافك األساسية في الحياة، أو أنك بحاجة لثماٍن وأربعين ساعة 
يومًيا لتحقيق ذلك؟ إذا كان جوابك باإليجاب، فأنت في حاجة لتحسين 

مهاراتك في إدارة الوقت.
في البداية، من المهم أن تعرف أن إدارتك للوقت هي في الحقيقة 

إدارة لعقلك وتنظيم لمجهودك في اإلطار الزمني المتاح لك يومًيا، 
فالوقت يمر شئت أم أبيت، وال يمكنك التحكم فيه! مفتاح تحقيق 

أهدافك هو أن تكون أكثر إنتاجية وتستفيد من كل دقيقة في يومك. 
إذا كنت جاًدا في ذلك، تحتاج لوضع خطة ترسم من خاللها خارطة 

الطريق نحو بلوغ أهدافك، سواًء كانت قصيرة األمد أو طويلة األمد. 
خطة تبدأ من األهداف األهم في حياتك بلوًغا لجدول مهامك 

اليومية. عليك أن تستيقظ يومًيا وأنت تعلم ما عليك فعله خالل 
الساعات التالية، وأن تلتزم بالمهام المخطط لها حتى موعد عودتك 

للفراش مرة أخرى في نهاية اليوم. 

 

1 حدد أولوياتك
في البداية عليك تحديد أولوياتك. انظر إلى الصورة الكاملة. ما الذي تريد إنجازه على المدى 
الطويل على المستوى الشخصي والمهني؟ ما الذي تحتاج لتغييره في حياتك؟ ما الجوانب 
التي يجب أن تمنحها األولوية في حياتك؟ ما هي أهدافك؟ إجابات تلك األسئلة من شأنها 

أن تضعك على الطريق الصحيح. 
حاول أن تجعل أهدافك ذكية؛ واضحة وقابلة للتحقيق بما يناسب إمكانياتك عبر خطة 

مفصلة ذات مراحل متناسقة وإطار زمني محدد.
حدد المهام التي تحتاج للقيام بها من أجل بلوغ كل هدف، سواًء كانت مهام يومية أو 

أسبوعية أو حتى شهرية. 
 

2 بسط األمور على نفسك
تعلم كيفية تفتيت المهام! الحماس مطلوب ولكن كن واقعًيا، هناك حد أقصى 

لما يمكنك تحقيقه كل يوم! إذا كانت المهمة كبيرة وتحتاج للكثير من الوقت 
والجهد، عليك تقسيمها لمهام أصغر قابلة للتنفيذ في اإلطار الزمني الذي 
حددته. اعلم أنك إذا بذلت مجهوًدا يكفي لتحقيق 1% من هدفك كل يوم، 

ستنجز أكثر من 90 في المئة منه خالل ثالثة أشهر!  

3 خطط يومك
اآلن عليك تخطيط يومك! راجع المهام التي تحتاج للقيام بها على مدار اليوم 
وقسمها عبر جدول زمني. هناك العديد من التطبيقات اإللكترونية التي تتيح 
لك إنشاء قوائم بالمهام، مثل “Google Tasks” أو “Microsoft To Do” أو 

“Todoist”. من شأن هذه التطبيقات مساعدتك في إدارة المهام واستكمالها 
وزيادة كفاءتك وإنتاجيتك على المدى الطويل. اختر ما يناسبك من هذه 

التطبيقات، أو استخدم الورقة والقلم إذا كنت تفضل ذلك. ضع إطاًرا زمنًيا لكل 
مهمة بحسب تقديرك للوقت الذي تحتاجه لتنفيذها.

4 اجمع المهام المتشابهة مًعا 
خالل تخطيط يومك، حاول أن تجمع المهام المتشابهة مًعا في إطار زمني واحد؛ 

على سبيل المثال، متابعة رسائل البريد اإللكتروني والهاتف الجوال، مع إجراء 
المكالمات المهمة، في خالل نفس الساعة. إن قيامك بتلك المهام المتشابهة 
في فترة زمنية واحدة سيوفر لك الكثير من الوقت والجهد، ويرفع من قدرتك 

على التركيز.

5 اترك فراغات 
من الضروري أن تترك فترات زمنية فارغة بين المهام للتقليل من الضغط، فقد 

تحتاج بعض المهام وقًتا أطول مما تعتقد. 20 أو 30 دقيقة قد تكون كافية. من 
الممكن أن تستغل تلك الدقائق اللتقاط أنفاسك أو القيام بالمهام األقل أهمية، 

أو ربما تحتاجها ألي مهام سريعة طارئة. 

6 المهام األصعب أواًل
لن تتساوي جميع المهام اليومية بالطبع في الوقت والمجهود والطاقة 

المطلوبة لتنفيذ كل منها. 
قد تفكر أن من األفضل القيام بالمهام السهلة والسريعة في بداية 
اليوم، وترك المهام األثقل لوقت الحق، ولكن األمر عكس ذلك تماًما، 

فكل فعل تقوم به حتى لو كان مجرد قراءة منشور على وسائل التواصل 
االجتماعي أو الرد على رسالة على واتساب يستهلك طاقتك الذهنية. 

عليك أن تعمل على المهمة األصعب المرتبطة بالهدف األهم في حياتك 
خالل الساعات األولى من يومك، حيث تكون قدراتك الذهنية والبدنية في 

أفضل حاالتها. إنجاز المهمة األصعب سيعزز من ثقتك بنفسك ويمنحك 
النشاط الالزم إلنجاز المهام األسهل خالل ما تبقى من اليوم.

7 ابدأ 
بعد أن قمت بالتخطيط ليومك، وربما ألسبوع أو شهر كامل، اآلن إلى الخطوة 

األهم، أن تبدأ التنفيذ.
إنها الخطوة األصعب ولكنها األهم. ال تسمح لنفسك بالتأجيل أو إعادة التخطيط 

اآلن! عزز ثقتك بنفسك وانطلق! ضع نصب عينيك الهدف النهائي. عندما تبدأ 
العجلة في الدوران ستمنحك الطاقة لالستمرار.

8 رّكز
ركز بشكل كامل على كل مهمة خالل تنفيذها، وال تجمع أكثر من مهمة في الوقت 

نفسه حتى ال تنخفض انتاجيتك وتقل جودة عملك. اعزل نفسك عن أي مؤثرات 
خارجية خالل الفترة الزمنية التي حددتها للقيام بالمهمة. ال تنظر لشاشة الهاتف 
المحمول كل بضع دقائق! ارفض إضافة أي مهمة غير مخطط لها إلى جدولك 

اليومي. تعلم كيف تقول “ال”، إال لو كان هناك ظرف طارئ ال يحتمل التأجيل.

9 أكمل المهام
ابذل قصارى جهدك إلكمال أكبر عدد من المهام اليومية. عليك بلوغ خط 

النهاية! األمر سيمنحك المزيد من الثقة ويقوي إرادتك. 
وحتى لو لم تكن النتائج مثالية في البداية، تقبل ذلك، فالرغبة في تحقيق نتائج 

مثالية من المحاولة األولى من أبرز األسباب التي تدفع البعض للمماطلة في بدء 
رحلتهم نحو تحقيق أحالمهم وطموحاتهم.

10 راقب وقتك وعّدل خطتك
في كثير من األحيان ستجد نفسك غير قادر على تنفيذ بعض المهام التي 

خططت لها خالل اليوم، األمر طبيعي، لذا من الضروري أن تحتفظ بسجل لما 
قمت به على مدار اليوم، والوقت الذي استغرقه تنفيذ كل مهمة. سيتيح لك 

ذلك معرفة أين يذهب وقتك.
كم ساعة أضعتها على القيام بمهام ال تخدم أهدافك؟ هل هناك مهام 

تحتاج لفترات زمنية أكبر مما كنت تتوقع؟ ما هي الفترات اليومية التي تنجز فيها 
المهام بشكل أفضل؟ 

إجابات تلك األسئلة ستساعدك على تخطيط يومك بشكل أفضل في 
المستقبل. ربما سيكون عليك التفكير في تقليل عدد المهام اليومية، أو ربما 
إيكال بعض المهام ألشخاص آخرين. من الصعب أن تنفذ 20 أو 30 مهمة في 

اليوم الواحد، أو أن تقوم بكل شيء بنفسك!

10 خطوات 
إلدارة وقتك 

بفاعلية

نصائح إضافية
خطط لالستفادة من الفترات التي تقوم فيها بأمور ال تحتاج لبذل مجهود ذهني، مثل 	 

فترات االنتظار أو استخدام المواصالت.

ترتيب غرفتك ومنزلك ومكتبك وملفاتك الرقمية يوفر الكثير من الجهد الذهني.	 

النوم في مواعيد محددة يومًيا أمٌر مفيٌد لبدنك وعقلك، ونفس األمر ينطبق على 	 
االستيقاظ مبكًرا.
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إبداع وابتكار! سواٌء كنت طالًبا في المدرسة أو الجامعة، أو كنت بالفعل 
قد بدأت مسيرتك المهنية، فحتًما قد سمعت هاتين الكلمتين في الكثير 

من المناسبات، فهما دوًما الشغل الشاغل في مختلف األوساط التعليمية 
والمهنية. كيف ال والعالم كله يوليهما اهتماًما خاًصا لما لهما من تأثير على 

حاضر ومستقبل البشرية.
اإلبداع من أهم مهارات القرن الحادي والعشرين التي أوصت منظمات 

دولية عديدة – من بينها مجلس األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونيسكو( – باالهتمام بها خالل العملية التعليمية وغرسها في عقول 

األطفال منذ الصغر. كما أن االبتكار واإلبداع يأتيان في مقدمة قائمة أكثر 
المهارات المطلوبة في سوق العمل، بحسب تقرير “مستقبل المهن” الذي 

يصدر سنوًيا عن المنتدى االقتصادي العالمي.
واإلبداع واالبتكار مفهومان مترابطان، لكنهما مختلفان، لذلك نحتاج في 

البداية لتوضيح الفارق بينهما.
اإلبداع عملية ذهنية يطلق فيها الشخص العنان لعقله من أجل تخيل أفكار 
جديدة، قد يؤدي تطبيقها إلى إنتاج أدبي أو فني أو علمي، أو ربما يسهم في 
تطوير منتج أو خدمة أو تقنية، أو يوفر حلواًل غير تقليدية لمشكلة.  وفي حال 
أدى تطبيق هذه األفكار الجديدة إلى نتائج غير مسبوقة، مثل تأسيس منهج 

أدبي أو علمي جديد، أو تطوير منتج أو خدمة أو تقنية ال مثيل لها، أو أدى مثاًل 
لتوفير حلول لم تكن موجودة من قبل، يمكننا هنا اعتبار هذا اإلبداع ابتكاًرا. 

فمثاًل إذا قمت بتأليف رواية، فذلك يعد إبداًعا في مجال أدبي، بينما لو أسست 
هذه الرواية مدرسة جديدة في األدب، يمكن اعتبار ذلك ابتكاًرا. ولو أخذنا أمثلة 

في مجال التكنولوجيا، فإن اختراع الهاتف المحمول مثاًل كان ابتكاًرا، ولكن ال 
يمكن نعتبر كل هاتف محمول أنتج الحًقا ابتكاًرا، إال إذا كان قد أضاف مميزات أو 
تكنولوجيا جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثلما فعلت شركة “أبل” عام 2007 

بإنتاج “آيفون” الذي نقل عالم الهواتف الذكية إلى مرحلة مختلفة. 

إًذا أساس االبتكار هو اإلبداع، وبالتالي ال بد أن تعلم أن تحسين قدرتك 
على التفكير اإلبداعي من شأنه أن يعزز مسيرتك األكاديمية والمهنية. لكن 
ذلك ال يعني أن تهمل صقل قدراتك أيًضا على التفكير النقدي والتحليلي. 

ويمكننا اختصار الفارق بين األنواع الثالثة من التفكير، في أن النوع التحليلي 
ُيعنى بالوصول إلى أسباب المشكلة، أما النوع النقدي فيساعد على تقييم 
المعلومات المتاحة ويصل إلى استنتاجات، بينما يركز التفكير اإلبداعي على 

الحلول. 
ونحن هنا ال نعني بـ “المشكلة” دوًما المعنى الحرفي للكلمة، فقد تكون 
المشكلة مثاًل تحدًيا أو نقًصا في خدمة أو منتج معين. كما أن المفهوم ال 

يقتصر على منتج أو خدمة، فبإمكانك أن تكون مبدًعا في أي مجال. الخروج 
مثاًل بفكرة لحل مشكلة ما في العمل أو البيئة المحيطة بك، أو لزيادة إنتاجية 

القسم الذي تعمل فيه، أو لتسهيل التعاون بين أفراد فريق العمل، يعد أيًضا بال 
شك إبداًعا. 

التفكير اإلبداعي يتطلب منك مالحظة العالقات بين األفكار واألنماط 
المختلفة، والربط بينها معتمًدا على المعارف والخبرات التي اكتسبتها خالل 
مسيرتك األكاديمية والمهنية، محاواًل الوصول إلى حلول مبتكرة؛ قد تكون 

جديدة كلًيا أو مجرد تعديل على حلول موجودة بالفعل. المهم أن تمتلك 
القدرة على رؤية المشكالت أو التحديات كفرص، وتنظر إليها من زوايا مختلفة، 

وأن تكون واثًقا من وجود أكثر من حل، بعيًدا عن أي افتراضات تقليدية.
وسيساعدك التفكير اإلبداعي على االبتكار، الذي أصبح واحًدا من أهم 

متطلبات الشركات والمؤسسات للبقاء في دائرة المنافسة وسط أسواق تتغير 
متطلباتها بشكل مستمر. ولعل نظرة سريعة على قائمة أكبر الشركات في 

العالم توضح لك مدى أهمية االبتكار، فجميع الشركات التي تأتي في المقدمة 
مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابيت )المالكة لشركة جوجل(، تضع األبحاث 

والتطوير في مقدمة أولوياتها.

مفاهيم خاطئة عن اإلبداع

اإلبداع موهبة يولد بها اإلنسان
من أبرز المعتقدات الخاطئة أن اإلبداع موهبة ال يمكن اكتسابها، ألنه في 

حقيقة األمر مهارة يتفاوت مستواها من شخص آلخر بحسب عدة ظروف، مثل: 
البيئة التي ترعرع فيها، وجودة التعليم الذي تلقاه، والجهد الذي بذله لتنميتها، 

وبالتالي بإمكانك اكتساب هذه المهارة والعمل على تطويرها، واألمر كله 
يتوقف على طريقة تفكيرك.

اإلبداع يرتبط بمراحل عمرية معينة
األمر أيًضا ليس صحيًحا، فهناك مبدعون في العديد من المجاالت، من بينهم 

فنانين وكتاب مشاهير، لم تظهر عليهم عالمات اإلبداع إال في العقد الرابع أو 
حتى الخامس من عمرهم، وذلك بعد سنوات من االجتهاد واكتساب الخبرات 

الحياتية المختلفة، إلى جانب خوض التجارب الناجحة والفاشلة.

اإلبداع يرتبط بمجاالت معينة
ربما يكون هناك مجاالت يظهر فيها اإلبداع بشكل أكبر لوجود منتج ملموس 

مثل عمل فني أو رواية، ولكن الحقيقة أن بإمكانك أن تكون مبدًعا في أي 
مجال وأي مهنة، المهم أن تبذل الجهد الكافي إلضافة قيمة لعملك أو لما 

تقدمه شركتك أو مؤسستك.

األفكار تنضب
عليك أن تؤمن دوًما أنه اإلبداع ال حدود له، وأن هناك دوًما أفكاًرا جديدًة، فلو 

كان من سبقونا قد فكروا بنفس الطريقة، لم نكن لنرى اختراعات مثل الهاتف 
المحمول أو التلفاز.  

صفات يتحلى بها المبدعون

التعطش للمعرفة
كن ُفضولًيا وابحث دائًما عن األسباب وتفاصيل األمور. المبدعون يؤمنون 

بأهمية مفهوم التعلم مدى الحياة، ويحرصون على اكتساب المعرفة في شتى 
المجاالت، ألنهم يعلمون أن المعارف التي سيكتسبونها ستعود عليهم بالنفع 

في وقت ما عندما يبحثون عن إطالق طاقاتهم اإلبداعية. 

الجدية في العمل
المبدعون ال يبقون في منطقة الراحة أو األمان، ويعملون دوًما بجد واجتهاد 

واضعين نصب أعينهم الهدف النهائي، مهما كانت الضغوطات والظروف 
المحيطة بهم. تعلم أن تفصل نفسك تماًما عن أي مؤثرات سلبية حولك لتبقي 

ذهنك صافًيا طوال الوقت خالل العمل. 

الثقة في النفس
ال تدع آراء اآلخرين تثبط عزيمتك، كن منفتًحا فقط على النقد البناء، واستفد 

منه لتعديل خطتك، فأنت وحدك تعلم ما أنت قادر على تحقيقه. 

القدرة على التخيل
المبدعون يملكون القدرة على تخيل المستقبل بناًء على الحاضر! فهم يفكرون 

فيما يمكن أن يحمله المستقبل من تحديات ويبدؤون التفكير في حلول 
محتملة لمواجهتها. وهذه واحدة من أهم الصفات التي تميز المبدع عن 

الشخص العادي.

المرونة
كن مرًنا في التعامل مع األمور وانظر لها من زوايا مختلفة. كن مستعًدا 

للتعاون مع اآلخرين، وال َتْخَش خوض التحديات الجديدة وتجربة الحلول غير 
التقليدية، فهذه هي أولى خطواتك على طريق اإلبداع.

أطلق العنان إلبداعك
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7 طرق إليقاظ اإلبداع الكامن بداخلك 

استكشف مجااًل جديًدا 
اختر مجااًل مختلًفا عن دراستك أو عملك وقم باستكشافه عبر قراءة كتاب أو 

مشاهدة فيديو أو فيلم تسجيلي، أو ربما سماع مدونة صوتية. قم بزيارة متحف 
أو معرض فني. احضر فعاليات ثقافية والتق أشخاًصا جدًدا لتستفيد من خبراتهم. 

اكتسب مهارة فنية
التحق بدورة لتعليم مهارة فنية مثل الرسم أو إنتاج الفيديو أو التصوير. تعلم 

العزف على آلة موسيقية. فمن شأن ذلك أن ُيلِهم خيالك!

اكتب 
الكتابة تساعدك على ترتيب أفكارك وتنشيط ذاكرتك، حتى لو كان األمر مجرد 
كتابة يومياتك. لكن لما ال تفكر في كتابة قصة قصيرة؟ حاول أن تطلق العنان 

لخيالك وجرب. األمر يستحق المحاولة!

خض مغامرة
مارس رياضة مختلفة عن أي رياضة مارستها من قبل، أو سافر في رحلة 

الستكشاف مكان جديد، أو تطوع لخدمة أناس محتاجين. لما ال تخض تجربة 
العمل في مهنة مختلفة لبضعة أيام؟

تأمل 
عقلك في حاجة لقسط من الراحة! اعزل نفسك عن الهاتف الجوال 

والتكنولوجيا ولو لساعاٍت قليلة كل أسبوع، حاول خاللها أن تتأمل مثاًل في 
الطبيعة أو تمارس رياضًة مثل اليوغا.

نشط ذهنك
هناك العديد من التدريبات التي تساهم في تنشيط الجانب األيمن من المخ، 
المسؤول عن عملية اإلبداع. حاول مثاًل أن تكتب بيدك غير المعتاد عليها أو 

أن تكتب بيديك االثنتين مًعا في نفس الوقت! اختر ثالث كلمات عشوائية 
من كتاب وحاول أن تربطهم مًعا. ممارسة ألعاب مثل األحجيات والكلمات 

المتقاطعة من شأنها أيًضا تنشيط ذهنك.

جّمع أفكارك
استخدام أساليب مثل العصف الذهني وبناء الخرائط الذهنية من الممكن أن 
يحفز قدرتك على اإلبداع، فتجميع كل األفكار جنًبا إلى جنب في مكان واحد 

قد يساعدك على رؤية الصورة الكاملة ويلهمك الربط بينها بطرق جديدة 
للخروج بحلول مبتكرة.

 استكشف محطات اإلبداع
في مكتبة قطر الوطنية

توفر لك مكتبة قطر الوطنية فرصة اكتشاف طاقاتك اإلبداعية الكامنة 
من خالل محطات اإلبداع، التي تُعِرفك عن ُقرب على مجاالت مثل 

الموسيقى وصناعة المحتوى السمعي والبصري. يمكنك االستفادة من 
هذه المحطات مجاًنا لمدة ال تتجاوز ساعتين يومًيا لكل محطة. كل ما 
عليك فعله هو التسجيل والحصول على بطاقة العضوية في المكتبة، 

والتي ُتمَنح أيًضا بدون مقابل بمجرد تسجيل بياناتك. 
لحجز إحدى هذه المحطات ُيرجى التواصل مع قسم محطات اإلبداع في 

 مكتبة قطر الوطنية عبر البريد اإللكتروني التالي:
.innovationstation@qnl.qa

ُيمِكنك أيًضا االلتحاق بإحدى الدورات التي تنظمها المكتبة على مدار 
العام، باللغتين العربية واإلنجليزية، لتعليم المهارات األساسية الالزمة 
الستخدام األدوات المتاحة في محطات اإلبداع. تابع صفحة “فعاليات 

المكتبة” للتعرف على مواعيد هذه الدورات، مع العلم أنها أيًضا بالمجان 
ويتم تحديد المشاركين فيها بأسبقية الحجز.

محطة التصوير
أستوديو مجهز بأحدث أجهزة التصوير واإلضاءة، يمكنك من خالل 
اإلمكانيات المتوفرة به أن تصنع محتوى فيديو عالي الجودة أو 

تستكشف مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.

محطة المونتاج
غرفة تضم عدًدا من أجهزة الكمبيوتر المزودة بأشهر برامج التصميم 

الرقمي المحترفة على نظامي ماك وويندوز، باإلضافة إلى برامج تصميم 
محتوى الواقع االفتراضي. كما تضم الغرفة أيًضا شاشة تفاعلية لتقديم 

العروض. 

محطة الموسيقى 
أستوديو يضم آالًت موسيقيًة متنوعة ومعدات تسجيل صوتي محترفة، 
تناسب جميع المستويات، فإذا كنت مبتدًئا يمكنك االكتفاء باستكشاف 

اآلالت التي تفضلها، ولو كنت بالفعل تمتلك الخبرة بإمكانك إنتاج 
مقاطع موسيقية وتحريرها عبر أدوات وبرامج محترفة متوفرة في نفس 

األستوديو الذي يضم أيًضا أجهزة وبرامج ُتمِكنك من تسجيل المدونات 
الصوتية )بودكاست(.

محطة التكنولوجيا 
يمكنك من خالل هذه الغرفة التعرف على البرامج التي ُتستخدم في 

تصميم النماذج ثالثية األبعاد. كما يمكنك طباعة مجسمات صغيرة 
عبر طابعة ثالثية األبعاد، وذلك مقابل دفع مبلغ رمزي للمواد الخام 
المستخدمة في الطباعة )هي الخدمة الوحيدة المدفوعة األجر في 

محطات اإلبداع بالمكتبة(. إلى جانب ذلك، تضم الغرفة معدات أخرى من 
 )VHS( بينها ماكينة خياطة ذكية وجهاز لتحويل شرائط الفيديو القديمة

إلى أقراص رقمية )DVD(. استفسر أيًضا هناك عن دورات تعلم برمجة 
 .)LEGO( وتحديات مكعبات الليجو )ARDUINO( األلواح اإللكترونية
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هل مر عليك من قبل مصطلح التقنيات الناشئة؟ يطلق 
هذا المصطلح على مجموعة من االبتكارات التقنية 

الواعدة التي أحدثت تأثيًرا ملموًسا على حياتنا اليومية، 
رغم أنها ما زالت في المراحل األولى من تطويرها 

وتطبيقها.
بما أننا نعيش فيما يعرف بعصر الثورة الصناعية الرابعة 

الذي يعد االبتكار القوة الدافعة الرئيسية له، كان ال بد 
لمثل تلك التقنيات الجديدة التي نجحت في الدمج بين 

العوالم الرقمية والفيزيائية والحيوية، وبلغ تأثيرها كافة 
التخصصات والصناعات، أن تستحوذ على اهتمام العالم 
أجمع، خاصة الدول الساعية لتعزيز اقتصادها المعرفي. 

ورغم أن التقنيات الناشئة ما زالت أمامها سنوات عديدة 
لتحقق كامل إمكاناتها، تؤكد كل المؤشرات أنها ستلعب 

دوًرا بارًزا في تحديد معالم مستقبل البشرية.
اآلن نصل للنقطة األهم! ما الذي يمكن أن تستفيده 

من تعرفك على مثل هذه التقنيات؟
إذا كنت في بداية مسيرتك األكاديمية وقررت اختيار 

مسار علمي، احرص على دراسة التقنيات الناشئة التي 
ترتبط بمجال تخصصك، فمن شأن ذلك أن يعزز من فرصك 

في سوق العمل مستقباًل. 
ولم ال تضع لنفسك هدًفا أكبر؟ بأن تسهم في تطوير 

هذه التقنيات، أو ربما ابتكار تقنيات جديدة كلًيا!
بإمكانك صنع المستقبل، األمر ليس مستحياًل! عليك 
فقط أن تمتلك الحماس والثقة، وتبذل الجهد المناسب 

لتحقيق هدفك، ونظام التعليم في دولة قطر ال يتوانى 

عن توفير الدعم للطالب المهتمين بالمجاالت العلمية 
في كافة المراحل التعليمية من أجل تحفيز اإلبداع 

واالبتكار وتعزيز البحث العلمي. 
وفي حال كنت قد بدأت بالفعل مسيرتك المهنية، 

فمهما كان مجال عملك، ما زال تعرفك على بعض 
التقنيات الناشئة في غاية األهمية بحسب ارتباطها 

بمجالك، فتأثيرها سيمتد إلى كل القطاعات إن آجاًل أم 
عاجاًل. وكلما تعمقت في تلك التقنيات أكثر، كلما زادت 
فرصك في أن تسهم بشكل فاعل في تطوير شركتك أو 

مؤسستك. 
أما لو فكرت في بدء مشروعك الخاص، فال يوجد وقت 
أفضل إلنشاء مشروع رقمي يرتكز على التقنيات الناشئة، 

فحاضنات األعمال الرقمية في قطر تقدم كل الدعم 
لرواد األعمال في إطار سعي الدولة لبناء اقتصاد قائم 

على المعرفة تحقيًقا لرؤية قطر الوطنية 2030. 
كما أن التقنيات الناشئة هي المحرك الرئيسي للمدن 

الذكية، وهو ما تسعى قطر لتحقيقه على مستوى 
الدولة بالكامل، عبر برنامج “تسمو” الذي يشرف على 

تطوير وتنفيذ حلول التكنولوجيا الذكية عبر خمس 
قطاعات هي المواصالت، والرعاية الصحية، والخدمة 

اللوجستية، والبيئة، والرياضة.
ما الذي تنتظره؟ ابدأ في استكشاف هذه التقنيات 

بنفسك عبر قراءة كتاب، أو مشاهدة فيديو على 
يوتيوب، أو خوض واحدة من آالف الدورات المتوفرة على 

اإلنترنت. 

 التقنيات الناشئة ....
كيف يمكن أن تؤثر في 

مسيرتك المهنية؟

أبرز 10 تقنيات ناشئة 
في العالم

الذكاء االصطناعي: عبارة عن تطوير أنظمة ُتمِكن اآلالت أو األجهزة 
من التعلم والتفكير عبر تحليل البيانات والمعطيات واتخاذ القرارات 
المناسبة. من المؤكد أنك تعاملت مع هذه التقنية من قبل خالل 

استخدامك لبرنامج التعرف على الصوت الموجود في هاتفك 
الجوال أو أثناء ممارستك أللعاب الفيديو، ولكن تأثيرها أيًضا يتزايد 

بشكل كبير في مجاالت مثل المواصالت والتصنيع والتعليم وخدمة 
العمالء. وكل ذلك مجرد بداية! وترتبط هذه التقنية ارتباًطا وثيًقا 

بتقنيات أخرى مثل التعلم اآللي والتعلم العميق.

إنترنت األشياء: هو تمكين األجهزة بمختلف أنواعها من االتصال 
باإلنترنت وجمع وتبادل المعلومات دون تدخل اإلنسان. من أمثلة 

هذه التقنية، األجهزة المنزلية الذكية وأجهزة تتبع اللياقة والصحة، 
ولكن تطبيقها أصبح أيًضا واقًعا في مجاالت مثل المواصالت 

والزراعة والصناعة.   

سلسلة الكتل: هي تقنية تساعد على توزيع المعلومات الرقمية 
في مجموعات رقمية محمية )كتل( ال يسمح بنسخها أو تعديلها. 

برزت هذه التقنية في السنوات األخيرة مع اعتماد العمالت الرقمية 
مثل “بيتكوين” عليها، ولكن تطبيقاتها المستقبلية من شأنها التأثير 

على قطاعات عديدة من بينها البنوك والتأمين والرعاية الصحية.

البيانات الضخمة: كنتيجة طبيعية لعصر المعلومات، أصبح لدينا 
كميات هائلة من البيانات في شتى المجاالت. ُتمكننا تقنية “البيانات 

الضخمة” من استخدام برامج قادرة على تحليل ومعالجة كمية 
ضخمة ومعقدة من البيانات ال يمكن للبرامج العادية التعامل معها، 
وبالتالي يصبح من األسهل الحصول على المعلومات واتخاذ القرارات 

المناسبة.

الروبوتيات: الروبوتيات أو علم اآلليات الُمَبْرَمجة موجود منذ عقود، 
ولكن مع دمج هذه التقنية مع تقنيات أخرى مثل إنترنت األشياء 

والذكاء االصطناعي، أصبح بإمكان اإلنسان اآللي تولي مهام لم يكن 
أحد يتخيل قدرته على القيام بها. ترتبط تقنية الروبوتيات بعلوم مثل 
الهندسة والبرمجة، وقد بدأ تأثيرها يظهر بالفعل في شتى مجاالت 

الحياة، كما ساهمت بشكل الفت في تطوير تقنيات أخرى ناشئة مثل 
الطائرات بدون طيار والزراعة العمودية. 

الواقع االفتراضي: هو تقنية تسمح بمحاكاة العالم الحقيقي عبر 

برامج وأدوات 
مساعدة. ربما 

تطبق حالًيا بشكل 
أكبر في مجاالت 
متعلقة بالترفيه، 

ولكن من المتوقع 
أن يكون لها تأثير مستقبلي في مجاالت مثل البحث العلمي والطب 

والتعليم. من التقنيات المشابهة لها أيًضا الواقع المعزز والواقع 
المختلط.

تكنولوجيا الجيل الخامس )5G(: مع بدء انتقال العالم لالعتماد على 
شبكات الـ 5G بدًءا من عام 2019، أصبح باإلمكان تبادل كميات أكبر 
من البيانات بسرعات فائقة، ولكن األمر ال يتعلق فقط باالتصاالت، 

حيث يتوقع أن يكون لهذه التقنية تأثيًرا هائاًل على مشاريع المدن 
الذكية بما تتضمنه من تقنيات مثل المواصالت ذاتية القيادة، وأيًضا 
ستؤثر هذه التقنية على أنظمة العمل في الشركات والمؤسسات، 

إلى جانب مجاالت مثل الطب والزراعة والصناعة. 

الطباعة ثالثية األبعاد: هي تقنية بدأت بالفعل في إحداث تغييرات 
فاعلة في مجاالت مختلفة مثل الصناعة والطب والهندسة. تعتمد 
الطباعة ثالثية األبعاد على بناء منتج مجسم وملموس تم تصميمه 
عبر برامج الحاسوب. ويختلف المنتج والمواد المصنوع منها بحسب 

تصميم الطابعة، فقد شاهدنا في السنوات األخيرة مثاًل طباعة 
مباني بالكامل من األسمنت!

الحوسبة الكمية: هي تقنية أحدثت ثورة في عالم الحاسوب، 
باعتمادها على ميكانيكا الكم لمعالجة البيانات وإنتاج أجهزة حاسوب 

قادرة على القيام بعمليات شديدة التعقيد، تفوق في إمكانياتها 
ما يمكن تحقيقه عبر أجهزة الحاسوب العمالقة. ومن المتوقع أن 

يكون لهذه التقنية تأثير على مختلف المجاالت بما في ذلك العلوم 
والبرمجة والطاقة.

تكنولوجيا النانو: ُتعرف أيًضا بتقنية الجزيئات متناهية الصغر، وهي 
تقنية تسمح بمعالجة المواد عبر العمل على أصغر أجزاء من الذرة، 
وهو ما سيسمح مثاًل بتصنيع روبوتات متناهية الصغر. وُيتوقع أن 

يكون لهذه التقنية تأثير هائل على كافة جوانب حياتنا، خاصة في 
مجاالت مثل الطب والصناعة والطاقة.
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تعزيز مسارك المهني

التعلم عبر اإلنترنت...هل يستحق التجربة؟
إذا كنت تسعى لخوض مسيرة مهنية ناجحة في أي مجال، عليك أن تؤمن 

بأهمية “التعلم المستمر”، بقدر إيمانك بمفاهيم مهنية أساسية أخرى، مثل 
العمل الجماعي واإلدارة الفاعلة للوقت واألمانة المهنية.

لم يعد التعلم مقتصًرا على السنوات التي تقضيها في المدرسة أو الجامعة، 
فمهما كان عمرك أو مستواك العلمي والمهني، يجب أال تتوقف عن إثراء 

معارفك وتطوير مهاراتك الحالية حتى تصبح قادًرا على القيام بمهام عملك 
على أكمل وجه، مع حرصك على اكتساب مهارات جديدة قد تفتح لك في يوم 

ما أفاًقا غير متوقعة. 
وفي عصر الثورة المعرفية، ال يوجد أي عذر لكي تهمل تطوير نفسك، فقد 

أضحت هناك فرًصا للتعلم أكثر من أي وقت مضى، وأًيا كان هدفك ستجد دورًة 
تعليميًة أو كتاًبا يضعك على الطريق الصحيح، كما أن الفضاء اإللكتروني يعج 
بمصادر معلومات ال حصر لها، إلى جانب آالف الدورات المجانية والمدفوعة، 

وكل ما عليك هو أن ُتحِسن االختيار. 
من بين أبرز مصادر التعلم على اإلنترنت ما يعرف بـ “دورات التعليم المفتوح 

عبر اإلنترنت” – MASSIVE OPEN ONLINE COURSES أو MOOCS – وهي 
دورات مصممة للتعليم عبر اإلنترنت بواسطة أدوات مثل مقاطع الفيديو 

والنصوص، مع توفير خصائص مماثلة لتلك التي قد تجدها في أي دورة 
تقدمها مؤسسة تعليمية، مثل التواصل مع المعلم وخوض النقاشات 

مع الزمالء، والقيام بمهام في إطار زمني محدد، وأداء االختبارات، وتنفيذ 
المشاريع. 

وحققت المواقع التي تقدم مثل تلك الدورات نجاًحا هائاًل خالل السنوات 
األخيرة، مع إسهامها في توفير العلم والمعرفة للماليين من األشخاص 

حول العالم، ويعود ذلك ألسباب عديدة، فإلى جانب توفيرها للوقت والجهد 
الذي قد يتطلبه خوض نفس التجربة في فصل دراسي حقيقي، فإن التسجيل 
فيها مفتوح للجميع من دون أي متطلبات علمية أو مهنية، وأسعارها تعتبر 

معقولة مقارنة مع حضور دورة مماثلة في مؤسسة تعليمية، كما ال شك أن 
توفير التجربة بالكامل عبر موقع إلكتروني أو تطبيق على جهاز لوحي أو هاتف 

محمول هو أمر أكثر جذًبا لألجيال الشابة.
كل تلك المواقع تقريًبا تمنحك فرصة االلتحاق ببعض الدورات أو أجزاء منها 
بالمجان، فلم ال تجربها.  كل ما عليك هو اختيار الدورة والتسجيل في الموقع، 

ومن ثم بدء الدراسة. سيساعدك ذلك على معرفة ما إذا كان التعلم عبر 
اإلنترنت مناسًبا لك، قبل أن تتخذ قرار استثمار جهدك ومالك في دورة كاملة.

امتلك هدًفا واضًحا! حدد ما الذي تريده من خوض أي دورة، هل هو صقل مهارة حالية؟ 	 
أم اكتساب مهارة جديدة تسهم في تطوير مسيرتك المهنية؟ أو ربما استكشاف مجال 

جديد كلًيا قبل خوض مسيرة أكاديمية أو مهنية فيه؟

هل تناسب الدورة التي اخترتها قدراتك وخبراتك؟  هل تناسب طبيعة وأوقات عملك؟ 	 
هل هي في حدود إمكانياتك المادية؟ 

قيم الدورة جيًدا! ابذل بعض الجهد لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدورة؛ أوقاتها 	 
وتكلفتها وجودة الموقع الذي يقدمها ومدى سهولة التعامل معه، إلى جانب خبرة 

المعلم أو المدرب الذي يقدمها.

معظم دورات التعليم المفتوح عبر اإلنترنت يتم تقديمها باللغة اإلنجليزية.     	 

التسجيل فقط ال يكفي! استفادتك من أي دورة تخوضها يتوقف على مقدار الوقت 	 
الذي ستمنحه لها والجهد الذي ستبذله للتعلم واالستكشاف والبحث عن كل معلومة.

الكثير من الدورات تمنحك شهادة تثبت إتمامك للدورة وتجاوز االختبارات الخاصة بها، 	 
ولكن في النهاية هذه الشهادة وحدها ليست كافية لحصولك على وظيفة، فرغم أنها 
تثبت أنك حريص على التعلم وتسعى بجد لتطوير مهاراتك، األهم هو أن ُتظهر لصاحب 

العمل المحتمل أنك تمتلك بالفعل اإلمكانيات والمهارات الالزمة للقيام بالمهام 
الوظيفية المطلوبة.

ما يجب أن تعرفه قبل اتخاذ قرار التعلم عبر اإلنترنت

م عبر اإلنترنت بإمكانك تجربتها مواقع تعلُّ
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COURSERA
WWW.COURSERA.ORG

كورسيرا، الموقع األشهر في مجال التعليم المفتوح للجميع عبر اإلنترنت، 
حيث يمكنك االختيار من بين ما يقارب 3900 دورة تقدمها جامعات بارزة من 

جميع أنحاء العالم، وتغطي مجاالت متنوعة من بينها تكنولوجيا المعلومات 
والهندسة وإدارة األعمال. يوفر الموقع العديد من الدورات المجانية بشكل 

كامل، كما يمكنك تجربة كل الدورات األخرى تقريًبا بشكل مجاني لفترة محددة 
تكفي للتعرف أكثر على محتواها. ويتيح لك الموقع أيًضا اختيار تخصص يضم 

عدة دورات تساعد على إتقان مهارات وظيفية محددة، كما توفر بعض 
الجامعات من خالله شهادات عليا في تخصصات مختلفة.

EDX
WWW.EDX.ORG

 ،)MIT( موقع تأسس عبر جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
وينافس كورسيرا بقوة على عرش أفضل مواقع التعليم المفتوح للجميع عبر 

اإلنترنت، عبر تعاونه مع جامعات ومؤسسات تعليمية مرموقة من جميع أنحاء 
العالم، من بينها جامعة حمد بن خليفة – عضو مؤسسة قطر. إلى جانب دورات 

في مجاالت مثل إدارة األعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، يقدم 
الموقع تشكيلة متنوعة من الدورات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل 

التاريخ والفنون واألدب. وأكثر ما يميز الموقع سهولة استخدامه، وإمكانية 
الوصول لمحتوى معظم الدورات مجاًنا، حيث تحتاج للدفع فقط في حال 

رغبتك خوض االختبارات الرئيسية والحصول على شهادة إتمام الدورة. 

FUTURELEARN
WWW.FUTURELEARN.COM

يمتلك “فيوتشر ليرن” شعبية كبيرة حيث يضم دورات قصيرة إلى جانب إمكانية 
الحصول على شهادات عليا من جامعات في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا 

وأوروبا. ويقدم الموقع دورات في شتى التخصصات بما في ذلك القانون 
واألدب والفن والتعليم والصحة النفسية والسياسة وإدارة األعمال.

OPEN LEARNING
WWW.OPENLEARNING.COM

ربما يكون موقع “أوبن ليرنينج” أقل شهرة من المواقع السابقة، ولكنه يقدم 
بعض الدورات المميزة في مجاالت التعليم واإلدارة والعلوم اإلنسانية، والكثير 

منها بالمجان. 

معهد الجزيرة لإلعالم 
ELEARNING.ALJAZEERA.NET

يتيح لك موقع التعليم اإللكتروني التابع لمعهد الجزيرة لإلعالم خوض عدًدا 
من الدورات المفتوحة عبر اإلنترنت، التي يقدمها مجموعة من أبرز الخبراء 

العاملين في شبكة الجزيرة اإلعالمية. يتم تقديم جميع الدورات باللغة 
العربية، وهي تغطي مختلف التخصصات اإلعالمية مثل التقديم التلفزيوني 

واإلنتاج والمونتاج واإلخراج. ويعد هذا الموقع دلياًل شاماًل لكل من يفكر في 
استكشاف العمل اإلعالمي، أو يسعى الكتساب مهارات جديدة تسهم في 

تطوير مسيرته المهنية.  

UDACITY
WWW.UDACITY.COM

يعتبر “يوداسيتي” من أهم المواقع التي توفر دورات في مجاالت متعلقة 
بالتكنولوجيا مثل البرمجة والذكاء االصطناعي وعلم البيانات وأنظمة القيادة 
الذاتية. يقدم الدورات مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى، ولذلك قد تجد 

أن أسعار الدورات أعلى من بعض المواقع األخرى، ولكن الموقع يوفر أيًضا 
العديد من الدورات المجانية التي تمنحك فرصة استكشاف مختلف المجاالت 

قبل اتخاذ القرار. 

UDEMY
WWW.UDEMY.COM

ربما يكون “يوديمي” الموقع التعليمي األكبر واألكثر تنوًعا من حيث المحتوى، 
مع توفيره ألكثر من 100 ألف دورة، ولكن بما أن المجال مفتوح ألي شخص 
لالشتراك في الموقع وتقديم خبراته عبر مقاطع الفيديو، تتفاوت مستويات 

الدورات كثيًرا، وبالتالي عليك أن ُتقّيم الدورة والمدرب جيًدا قبل اتخاذ قرار 
االلتحاق بها، وذلك عبر قراءة تقييم الطالب السابقين ومشاهدة المقاطع 

المفتوحة من كل دورة والبحث عن معلومات متعلقة بمقدم الدورة.

LINKEDIN LEARNING
WWW.LINKEDIN.COM/LEARNING

يتيح لك “لينكد إن ليرنينج” تعلم مهارات أساسية لتطوير مسيرتك المهنية، إلى 
جانب إثراء معرفتك في مجاالت عديدة متعلقة باإلدارة واإلبداع والتكنولوجيا، 

وذلك من خالل دورات يقدمها خبراء في تلك المجاالت بطريقة سهلة 
وبسيطة تناسب جميع المستويات.

SKILLSHARE
WWW.SKILLSHARE.COM

يضم موقع “سكيل شير” دورات متنوعة في مجاالت مثل اإلدارة والتسويق 
والبرمجة، إلى جانب مجاالت إبداعية مثل الفن والتصوير والموسيقي. ويقدم 

تلك الدورات مجموعة مختارة من المدربين. وبإمكانك خوض دورات مجانية في 
معظم المجاالت.

CREATIVE LIVE
WWW.CREATIVELIVE.COM

يركز موقع “كريتف اليف” على توفير دورات في مجاالت إبداعية مثل التصوير 
والرسم والتصميم والمونتاج، عبر خبراء في تلك المجاالت. يمكنك تجربة العديد 
من الدورات أو أجزاء كبيرة منها بالمجان، قبل اتخاذ قرار الشراء أو االشتراك في 

الموقع بنظام شهري أو سنوي. 

http://www.coursera.org
http://www.edx.org
http://www.futurelearn.com
http://www.openlearning.com
http://elearning.aljazeera.net
http://www.creativelive.com
http://www.skillshare.com
http://www.linkedin.com/learning
http://www.udemy.com
http://www.udacity.com


في عام 2019، احتفلت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث 
والتطوير واالبتكار في مؤسسة قطر، بمرور عشر سنوات على تأسيسها.
خالل سنوات قليلة، حظي هذا المشروع الوطني الطموح بسمعة 
عالمية ممتازة كمركز دولي للبحوث التطبيقية واالبتكار التكنولوجي 

وحضانة ريادة األعمال، عبر تعزيزه مفهوم االبتكار بين رواد األعمال في 
المنطقة، وإسهامه في تأسيس عدد من الشركات الناشئة التي وفرت 

حلواًل تكنولوجية مبتكرة لتحديات محلية وعالمية.
وحققت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تلك اإلنجازات عبر تقديمها 

مجموعة من البرامج والمبادرات التي رسخت مفهوم ريادة األعمال في 
أذهان الطالب ورواد األعمال الشباب، وساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى 

منتجات تكنولوجية مبتكرة قابلة للتسويق، وذلك ضمن أربعة قطاعات 
رئيسية هي الطاقة، والبيئة، والصحة، وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

يأتي في مقدمة البرامج “مركز حاضنة األعمال”، الذي كان شاهًدا خالل 
السنوات الماضية على العديد من القصص الملهمة لشركات بدأت في واحة 

قطر للعلوم والتكنولوجيا، قبل أن تنطلق نحو نجاحات إقليمية وعالمية، 
مثل تطبيق “MEDDY” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن األطباء 
وحجز مواعيد معهم وتقييمهم. وقد نجح هذا المشروع في الحصول على 

 ،”STELLIC“ استثمارات تقارب 2.5 مليون دوالر أمريكي. كما حققت منصة
التي تساعد الطالب في التخطيط لدراستهم الجامعية، نجاًحا الفًتا، ليتم 

اعتمادها في عدد من الجامعات في الواليات المتحدة. كما اختارتها مجلة 
“فوربس” كأحد المشروعات الواعدة في مجال التعليم. 

وتشمل البرامج األخرى التي تقدمها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
لتسريع إنشاء الشركات الناشئة ودعم مفهوم ريادة األعمال، كال من 

“أكسيليريت” و“ديسترو دوجو”، إلى جانب “األكاديمية العربية لالبتكار”، 
التي تعتبر أضخم برنامج لريادة األعمال في المنطقة العربية. 

كما تحفز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الخريجين على أن يكونوا جزًءا 
من الشركات الناشئة المحتضنة في الواحة من خالل مبادرات أخرى، من بينها 

اتفاق مع المدينة التعليمية يقضي بإلغاء قروض الطالب الذين يلتحقون 
بالعمل في أي من هذه الشركات، سواًء كانوا مؤسسين أو موظفين. 

إلى جانب كل ذلك، استقطبت الواحة بعض أكبر شركات التكنولوجيا 
العالمية المهتمة بمجال البحوث والتطوير، مثل مايكروسوفت وسيسكو 

وسيمنز وغيرها. ووفرت تلك الشركات فرًصا لتدريب الطالب، كما أسهمت 
في تحفيزهم على االبتكار، في الوقت الذي قدمت فيه أيًضا الدعم 

والتوجيه للشركات الناشئة.

مستقبل مشرق
إللقاء الضوء على مستقبل مشاريع التكنولوجيا في قطر، التقينا السيدة 

هيفاء عبد الرحمن العبد الله، مدير االبتكار في واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا، وكان لنا الحوار التالي:

كيف حققت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هذه 
النجاحات في فترة زمنية قصيرة نسبًيا؟

أهم أسباب نجاح واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هو كونها جزًءا من منظومة 
تعليمية فريدة من نوعها كمؤسسة قطر، فُقربنا من الجامعات ومراكز 

البحوث، وتعاوننا الدائم معهم عزز من قدراتنا، كما منح رواد األعمال الشباب 
فرصة االستفادة من الخبرات الموجودة في تلك المؤسسات. 

تقارير

ما مدى أهمية ريادة األعمال؟
المنافسة في سوق العمل أصبحت أشد من أي وقت مضى، وال يشترط 

أن يجد كل خريج وظيفة تناسب إمكانياته وتلبي طموحاته، لذلك من 
األفضل أن يمتلك عقلية ريادة األعمال. الجامعات في حاجة لبذل جهود 

أكبر من أجل تنمية ثقافة ريادة األعمال في الطالب. األجيال الجديدة 
تمتلك عقواًل مستنيرة وهناك العديد من حاضنات األعمال في قطر. 

عليهم استغالل هذه الفرص والتفكير في تأسيس مشروعات توفر حلواًل 
لمشاكل أو تحديات في السوق.

بالحديث عن االبتكار، هي يمكن اعتبار مشاريع مثل 
“MEDDY” أو “OTLOB” أو “CAREEM” ابتكاًرا، رغم أن 

الفكرة كانت موجودة بالفعل من قبل؟  
بالطبع! تطوير خدمة أو منتج ليناسب السوق أو المنطقة يمكن اعتباره 
ابتكاًرا. والتطبيقات التي ذكرتها طورت حلواًل موجودة بالفعل، وجعلتها 

مناسبة أكثر لثقافتنا وسلوكنا ومتطلبات السوق، محققًة نجاًحا كبيًرا.

هل يمكن مقارنة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بـ 
“وادي السيليكون” - عاصمة التكنولوجيا في العالم؟

نأمل بالطبع أن نكون وجهة عالمية لالبتكار، ولكننا نرغب في أن يكون 
لدينا نسختنا الخاصة من وادي السيليكون. نسخٌة تناسب طبيعة منطقتنا 
وثقافة مجتمعاتنا ومتطلبات وحجم السوق. نشجع الشباب على التفكير 

في مشروعات توفر حلواًل لمواجهة تحديات محلية، ولكن في الوقت 
نفسه نحثهم على أن يضعوا في حسبانهم إمكانية تطبيق هذه الحلول 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.

 ما هي الطموحات المستقبلية لواحة
قطر للعلوم والتكنولوجيا؟

كل ما حققته واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حتى اآلن هو مجرد بداية 
لمستقبل مشرق لمشاريع التكنولوجيا في قطر. وضعنا حجر األساس 

وأنشأنا بنية تحتية قوية لألبحاث والتطوير واالبتكار. نسعى لنكون محرًكا 
أساسًيا لالبتكار في المنطقة، ونأمل في تأسيس المزيد من الشركات 
الناجحة في مجال التكنولوجيا لإلسهام في بناء اقتصاد قطري متنوع 

ومستدام.

خمس نصائح ذهبية لرواد األعمال الشباب
توجه السيدة هيفاء عبد الرحمن العبد الله النصائح التالية ألي رائد أعمال 

يرغب في تأسيس مشروع تكنولوجي ناجح:

11 ادرس السوق جيًدا: عليك بدراسة السوق بشكل دقيق. تعرف 
جيًدا على المنافسين، وحدد المستخدمين المحتملين للخدمة أو المنتج 

الذي ستقدمه، إلى جانب التكنولوجيا ذات الصلة بمشروعك.

22 قدم حلواًل مبتكرة: إذا كنت تسعى لحل مشكلة معينة في 
السوق، اسأل نفسك أواًل، هل سأقدم حلواًل جديدة؟ هل سأقدم حلواًل 

أفضل من تلك المتوفرة في السوق؟

33 اختر الفريق المناسب: هذه الخطوة غالًبا ما تحدد نجاح أو فشل 
أي مشروع. هناك شركات عديدة فشلت ألن أعضاء الفريق اختلفوا، أو 
كان من بينهم أفراد ال يمتلكون المهارات التي يحتاجها المشروع. يجب 

أن يؤمن كافة أعضاء الفريق بفكرة المشروع بنفس قدر إيمانك بها، حتى 
تتجاوزوا مًعا أي أوقات صعبة.

44 احرص على أن يمتلك فريق العمل ثالث مهارات أساسية: 
يجب أن يضم الفريق الشخص الذي يمتلك المعرفة أو الخبرة في مجاالت 

التكنولوجيا المرتبطة بمشروعك، ومن يمتلك مهارات التسويق إلنجاح 
المشروع تجارًيا، باإلضافة إلى من يمتلك مهارات جلب الدعم المادي 

لمشروعك عبر إقناع المستثمرين. 

55 تابع التقنيات الناشئة عن كثب: هذه التقنيات تتطور بشكل 
سريع للغاية، وهناك جديد كل يوم، ومن المؤكد أنك ال تريد أن تبني 

مشروعك على تقنية قد تصبح قديمة في الوقت الذي تدخل فيه السوق.

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ...           القلب النابض لالبتكار
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في مطلع عام 2020، نظمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
النسخة الثالثة من برنامج “األكاديمية العربية لالبتكار” في الدوحة، 

بالتعاون مع األكاديمية األوروبية لالبتكار. أكثر من 190 طالًبا من 
داخل وخارج قطر، شاركوا في مخيم تدريبي تلقوا من خالله تدريًبا 
عملًيا مكثًفا على يد مجموعة من أكفأ الخبراء المحليين والدوليين 

في مجال ريادة األعمال، للمساعدة في تحويل مشاريعهم من 

طور الفكرة إلى شركات ناشئة في غضون 10 أيام فقط. وحرص 
المنظمون على أن يضم كل فريق خمسة رواد أعمال من جنسيات 

مختلفة ليستفيدوا من تجربة العمل الجماعي مع أفراد من 
ثقافات وخبرات مختلفة.

التقينا مجموعة من هؤالء الشباب الواعدين ليحدثونا عن أبرز ما 
تعلموه من خالل مشاركتهم في البرنامج:

محمد سلطان السويدي
قطر

هاندي رينت
منصة تربط بين من يمتلك أي أدوات أو معدات يرغب في 

عرضها لإليجار، وبين من يرغب في تأجير تلك األدوات أو 
المعدات.

زهراء الشرشني
قطر

بريف بوليت
مشروع يركز على حل مشكلة التنمر عند األطفال.

يوسف ملكاوي
األردن

جو ستار
تطبيق يساعد اآلباء في تحسين مهارات أبنائهم من خالل 

استغالل أوقاتهم في مهام مفيدة بطريقة ممتعة.

عبد الرحمن الشيخ ناصر
فلسطين

همزة
تطبيق يهدف لتصحيح األخطاء اللغوية 

عند كتابة اللغة العربية.

سماح سعد
الجزائر

سالمتك
نظام رقمي يربط بين مرضى السكري 
والمؤسسات الطبية المعالجة لهم، 

ويسمح بالتدخل المبكر إلنقاذ المرضى 
في أي حاالت حرجة.

تقارير

األكاديمية  العربية لالبتكار 2020
نصائح من رواد أعمال واعدين

“رائد األعمال عليه امتالك روح العمل الجماعي. يجب أن يتمتع بالقدرة على 
تقبل مختلف اآلراء ومن ثم تقييمها لمعرفة إذا كانت تخدم الهدف األساسي 

للمشروع أم ال. في رأيي بإمكان أي شخص أن يصبح رائد أعمال ناجح، حتى لو كان 
يعمل في وظيفة أو يمارس مهنة أخرى، إذا امتلك مهارة تنظيم الوقت”.

“أكبر تحدي يواجه رائد األعمال هو الحصول على ثقة الزبائن وتحقيق رغباتهم من 
خالل المنتج المقدم، وهناك تحديات أخرى مثل أن األفكار تنتشر بسرعة مما يزيد 

من عدد المنافسين، كما أن عالم ريادة األعمال بشكل عام غير مستقر، ولكن 
هناك طريقة للتغلب على كل هذه التحديات، وهي عبر العمل الدؤوب. أنصح كل 

شخص يفكر بدخول عالم ريادة األعمال أن يتحلى بالصبر والشجاعة، وأن يحرص 
على التعلم المستمر، ويكرس كل مهاراته وقدراته للعمل على المشروع”.

“ابحث عن المشاكل! تعرف على تفاصيل المشكلة. رائد األعمال الناجح 
يعتبر كل مشكلة فرصة، ُيمكن االستفادة منها عبر تطوير حلول مناسبة 

ومربحة تجارًيا.  واستمع للزبائن، فهم من يحددون الحلول المطلوبة، وأنت 
عليك تنفيذها”.

“العمل تحت الضغط ضمن 
فترات زمنية محددة من أهم 

المهارات التي يجب أن يمتلكها 
رائد األعمال الناجح. وضع الخطة 

الصحيحة والتزام كل فرد من أفراد 
الفريق بمهامه يساعد في نجاح 

المشروع. أريد أن أصبح رائد أعمال 
ألنه مجال يمنحك االستقاللية 

والقدرة على بناء مشروعك 
الخاص. بالنسبة لي األمر أفضل 

من العمل في وظيفة روتينية”.  

“لتكون رائد أعمال ناجح عليك أن 
تمتلك روح القيادة. يجب أن تكون 
قادًرا على حل الخالفات بين أفراد 

الفريق، وعلى تحفيزهم نحو تحقيق 
هدف موحد تحت أي ظروف. البعض 

قد يعتبر أن الحصول على التمويل 
يكفي إلنجاح أي مشروع، ولكن األمر 
ليس كذلك، فاختيار الفكرة المناسبة 

للسوق هي الخطوة األهم. وحتى 
لو توفر التمويل والفكرة غير مناسبة 

فلن ينجح المشروع!”.
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توجيه مهني

ويعمل المرشدون األكاديميون في فنلندا باستقاللية تامة عندما يتعلق 
األمر بالتخطيط واختيار األدوات التي يستخدمونها. في سياق ذلك، توضح آريا: 

“هناك منهج واحد، ولكننا نضع الخطة بحسب الطالب والمواقف المختلفة. 
ال نعتمد على اختبار معياري لتقييم مهارات وقدرات الطالب. بل نستخدم 
اختبارات الشخصية، ونجعلهم يفكرون في نقاط الضعف والقوة المتعلقة 
بمهاراتهم خالل حصص اإلرشاد والمقابالت، ليتعرفوا على أنفسهم جيًدا 

ويخططوا لمستقبلهم بشكٍل أفضل”.
وال تقتصر االستقاللية في اتخاذ القرار على المرشدين فقط، فالطالب أيًضا 

يتمتعون باستقاللية كبيرة في اختيار مسارهم األكاديمي، حيث تضيف آريا: 
“الحظت هنا أن األهل لهم دوٌر أكبر في اختيارات أبنائهم! بالطبع في فنلندا 
يكون لألهل دوٌر أيًضا، ولكن الطالب هم من يتخذون قراراتهم بأنفسهم في 

النهاية”.
وعن المهارات التي يجب أن تتوافر في المرشد األكاديمي لكي يتسنى 
له القيام بعمله على أكمل وجه، تقول آريا: “المهارات االجتماعية في غاية 

األهمية. يجب أن يمتلك المرشد األكاديمي القدرة على التواصل الفّعال مع 
الطالب واالستماع بتمّعن لهم وفهم ما يريدون قوله، وعليه أن يمنحهم 

خيارات مختلفة. يجب أن يكون نشيًطا، وأن يبني شبكة عالقات جيدة داخل 
وخارج المدرسة، ليتسنى له الوصول للمعلومات التي يريدها من مصادر 

مختلفة، كما يجب عليه أن يمتلك معرفة جيدة بنظام التعليم العالي والحياة 
العملية في البيئة المحيطة”.

وتضيف: “أثناء عملي في فنلندا كان علي التعاون بشكل مستمر مع جهات 
مختلفة على مستوى المدينة والمنطقة، إلى جانب المستوى الوطني، واألمر 

مثمر للغاية. نتبادل الحقائق واألفكار التي تساعدنا على القيام بعملنا، فنحن 
في حاجة دائمة لتوفير أحدث المعلومات للطالب. في قطر، نتعاون مع 

جهات مختلفة، ولكننا نطبق نظام التعليم الفنلندي، وبالتالي نمتلك بعض 
االستقاللية”.

ولكن بالتأكيد هناك أمور أخرى أيًضا من شأنها أن تعين المرشد على أداء 
عمله، حيث تضيف آريا: “التعرف جيًدا على الطالب يعطي عمل المرشد معنى 

أكبر. في عامي األول عملت على بناء العالقات واكتساب ثقة بعضنا البعض 
والعمل على إيجاد طرق للعمل سوًيا. بالطبع تواجد مكتب خاص بالمرشد في 

المدرسة يمكن للطالب زيارته في أي وقت هو أمر مهم للغاية. كما أن عدد 

الطالب المسؤول عنهم المرشد أيًضا يشكل فارًقا كبيًرا. 250 طالًبا قد يكون 
العدد األقصى الذي يمنح المرشد فرصة تحقيق نتائج أفضل على مدار العام 
الدراسي، فبعض الطالب يقابلون المرشد األكاديمي أكثر من مرة في الشهر، 

والبعض اآلخر قد يلتقوه مرة واحد خالل العام الدراسي كله”.
ونظًرا للسمعة العالمية لنظام التعليم الفنلندي على المستوى الدولي 

كنظام متطور وناجح، جذبت المدرسة القطرية الفنلندية الدولية أكثر من 
700 طالب من ما يقارب 60 جنسية مختلفة. ويشكل ذلك تحدًيا كبيًرا للمرشد 
المهني، فمعظم هؤالء الطالب سيتوجهون إلى بالدهم للدراسة الجامعية، 

وبالتالي عليه أن يجد طريقة لمعرفة معلومات عن أنظمة القبول في 
الجامعات في هذه الدول ليتمكن من مساعدة الطالب على القيام باالختيار 

الصحيح.
ولكن بالنسبة آلريا، ال يعتبر ذلك التحدي الوحيد، فهناك تحديات أخرى 

عديدة أبرزها أسواق العمل المتغيرة في العالم، حيث توضح: “من الصعب أن 
نعلم ما الوظائف التي ستكون مطلوبة بعد عشرين عاًما من اآلن، فاألمور 

تتغير بسرعة. أنصح الطالب أن يكونوا دائًما مستعدين لتغيير مسارهم المهني 
إذا تطلبت الظروف ذلك، وأن يتبنوا مفهوم التعلم مدى الحياة، وأن يضعوا 

في الحسبان أن الوظائف الثابتة قد ال تكون متوفرة بكثرة في المستقبل 
مقارنة مع فرص العمل األخرى، كالعمل بنظام المشاريع على سبيل المثال”.

لمحة عن 
اإلرشاد 
األكاديمي 
في المدارس 
الفنلندية

في العدد السابق من مجلة “دليلك 
المهني”، استعرضنا نظام اإلرشاد 

األكاديمي في المدارس الثانوية 
القطرية، والتحديات التي تواجه 

المرشدين األكاديميين، من خالل لقائنا 
مع األستاذ محمد صويلح، المرشد 

األكاديمي في مدرسة أحمد بن حنبل 
الثانوية للبنين. 

أما في هذا العدد، فسنركز على اإلرشاد األكاديمي في 
المدرسة القطرية الفنلندية الدولية، التي فتحت أبوابها في 

عام 2014، واقتصرت خدماتها في البداية على المرحلتين 
االبتدائية واإلعدادية، قبل أن تشمل المرحلة الثانوية انطالًقا 

من الصيف الماضي. 
وتطبق فنلندا واحًدا من أفضل أنظمة اإلرشاد المهني 

في العالم، حيث تركز على تطوير هذا المجال منذ عقود 
طويلة. وال يتوقف األمر على اإلرشاد األكاديمي في 

المدارس والمعاهد والجامعات، بل يمتد أيًضا لمساعدة 
الخريجين على التخطيط لمسارهم المهني بالشكل األمثل، 

تطبيًقا لمفهوم اإلرشاد مدى الحياة.
التقينا مع األستاذة آريا توسيارفي-إلورانتا، خالل فترة 

توليها مهمة اإلرشاد األكاديمي في المدرسة، لتحدثنا 
عن أهم ما يميز النظام الفنلندي لإلرشاد األكاديمي في 

المدارس، والتحديات التي تواجه المدارس الدولية، باإلضافة 
إلى رؤيتها لما يمكن أن تكون عليه البيئة المثالية للمرشد 

األكاديمي في المدارس.
تعمل آريا في اإلرشاد األكاديمي والمهني منذ عام 

2004، حيث بدأت مسيرتها المهنية كمعلمة، قبل أن تدرس 
مجال اإلرشاد في جامعة متخصصة منحتها مؤهاًل لممارسة 

المهنة. ويسلك هذا المسار معظم المرشدين في فنلندا، 
ولكن هناك أيًضا مساًرا آخر أكثر تخصًصا، يتضمن الدراسة 

الجامعية لخمس سنوات بعد المرحلة الثانوية، يحصل بعدها 
الخريج على درجة الماجستير في اإلرشاد المهني.

ويبدأ الطالب في المدارس الفنلندية التعرف على المهن 
المختلفة بشكل مبسط خالل الصف السادس، قبل أن يبدأ 
المرشد عمله معهم بدًءا من الصف السابع، بمساعدتهم 

على استكشاف ميولهم عبر مناقشات في مجموعات 
صغيرة، يتحدثون خاللها عن دراستهم، وعما إذا كانوا يرغبون 

في العمل بمجال معين. ويكمن الهدف هنا في تحفيز 
الطالب على التفكير في مستقبلهم المهني، وليس على 

اتخاذ القرار.
في الصف الثامن يعمل المرشد مع الطالب في مشاريع 

صغيرة الستكشاف المهن المختلفة، والتعرف على ما 
يتوجب عليهم تعلمه لممارسة كل منها، مع الحرص على أال 

يكون هناك توجيه للطالب لكي يسلك مساًرا مهنًيا معيًنا، 
فالغرض هنا ما زال تعريف الطالب بمختلف المسارات. 

وبإمكان المرشد اقتراح مسارات تناسب تميز الطالب في 
مواد دراسية معينة، ولكن القرار في النهاية بيد األخير، الذي 
من المفترض أن يصل للصف التاسع وهو يعلم تماًما ما يريد 
إنجازه في المستقبل، لكي يحدد المواد التي سيدرسها خالل 

المرحلة الثانوية.
ويشمل المنهج الفنلندي دروس إرشاد إجبارية، كما يتوجب 
على طالب الصف التاسع االجتماع بالمرشد قبل اختيار مسار 

المدارس الثانوية أو المدارس المهنية، واألمر نفسه يتكرر قبل 
خوضه امتحانات السنة األخيرة في المرحلة الثانوية. أما ما 

دون ذلك فاألمر كله يتوقف على الطالب ومدى رغبته في 
االستفادة من مساعدة المرشد.

التعرف جيًدا على الطالب يعطي 
عمل المرشد معنى أكبر.

األستاذة آريا توسيارفي-إلورانتا
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 برنامج مهارات
االستعداد المهني 

 بداية الطريق نحو منظومة
توظيف شاملة في قطر

“ال يوجد ما يقارن بالثقة التي يحصل عليها األبناء عندما يعلموا أن 
آباءهم فخورون بهم ويؤمنون بقدراتهم، فذلك يسهم بشكل كبير 

في تحفيزهم على تطوير مهاراتهم”.
وتضيف: “بعد ذلك يأتي دور المجتمع. نحن بحاجة إلى تغيير 
الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى األشخاص الذين يواجهون 

تحديات في التعلم. قد ال يستطيع هؤالء األشخاص القيام بكل 
شيء، ولكن األمر نفسه ينطبق علينا! هناك دائًما حدود لما 

يمكن ألي شخص القيام به. يمكنهم القيام بالكثير من األشياء، 
والنتيجة في بعض األحيان تكون عادية، وفي أحيان أخرى تكون 

مذهلة، تماًما مثل أي شخص آخر. تمكين األشخاص الذين يواجهون 
تحديات في التعلم، ومساعدتهم على التعامل مع المشكالت التي 

يواجهونها، سيعود بالفائدة على المجتمع بأسره”.
يتضمن برنامج مهارات االستعداد المهني أيًضا فرص تدريب 

عملي، حيث صمم مركز قطر للتطوير المهني مخططات تدريب 
مهني تركز على نقاط القوة واهتمامات الطالب. وأقيمت أنشطة 

التدريب أسبوعًيا، وتدرجت خاللها المهام المنوطة بالطالب من 
حيث الكثافة والتعقيد.

ويواجه األشخاص الذين يعانون من تحديات التعلم صعوبة في 
إيجاد وظائف في قطر، مثلما ينطبق األمر على الشرائح السكانية 

األخرى ذات االحتياجات الخاصة، رغم أن القانون القطري ينص 
على تأمين اثنين في المئة من الوظائف في الهيئات الحكومية 
والمؤسسات العامة لصالح ذوي االحتياجات الخاصة، والقانون 
نفسه ينطبق على الشركات الخاصة التي يعمل بها 25 موظًفا 

أو أكثر. ولحل هذه المشكلة هناك ضرورة لبذل مزيد من الجهود 

إلنشاء أماكن عمل يسهل النفاذ والوصول إليها من قبل ذوي 
االحتياجات الخاصة، وزيادة التزامات التوظيف لدى المؤسسات 

العامة والخاصة، وتوفير فرص التدريب الداخلي، وإعداد الموظفين 
للتعامل بشكل صحيح مع زمالء مختلفين، وإجراء التعديالت 

المناسبة على بيئة العمل، ودمج حلول التكنولوجيا المساعدة.
هناك العديد من التجارب الناجحة في دول عديدة حول العالم 

تم خاللها دمج األشخاص الذين يواجهون تحديات التعلم في سوق 
العمل، فالحلول في هذه الحالة قد تكون مجرد إجراء تعديل بسيط 

على مكان العمل، أو توفير تدريب مخصص لتمكينهم من القيام 
بمهام عملهم.

وعن هذا الموضوع تقول السيدة ديميتريوس: “نحث أرباب 
العمل على أن يكونوا أكثر شمولية. وعليهم أن يثقوا بأن األشخاص 

الذين يواجهون تحديات في التعلم قادرون على االنخراط في 
سوق العمل بدون أدنى مشكلة، وأنه إذا تم توفير البيئة المناسبة 

والدعم الالزم لهم، يمكنهم أن يتفوقوا في أداء مهام العمل 
المنوطة بهم. نرحب بجميع الشركات لالنضمام إلى برنامجنا، إذ 

يمكننا أن نشملهم ضمن رحالتنا الميدانية، كما يمكنهم توفير فرص 
لتدريب الطالب. نأمل أن نجد شركات توفر فرص تدريب تؤدي في 

النهاية لتوظيف فعلي في المستقبل”. 
يتميز برنامج مهارات االستعداد المهني بإمكانية تعديل 

وتطبيق إطاره الرئيسي لخدمة شرائح وفئات أخرى من ذوي 
االحتياجات الخاصة، وهو ما يعمل عليه مركز قطر للتطوير 
المهني حالًيا في إطار خطة إلعداد مبادرة جديدة متعلقة 

بالتوظيف الشامل.

في عام 2020، يحتفل مركز قطر للتطوير المهني بختام النسخة 
الثانية من برنامج مهارات االستعداد المهني الذي يهدف لتعزيز 

جهود التوجيه المهني لدى طالب أكاديمية العوسج الذين 
يواجهون تحديات في التعّلم تتراوح حدتها ما بين طفيفة ومعتدلة 
)بما في ذلك المصابين بمرض التوحد(، ومساعدتهم على االنتقال 

من مرحلة التعليم الثانوي إلى سوق العمل في دولة قطر.
ويركز البرنامج على ثالثة محاور رئيسية، األول هو طمأنة 

العائالت بأن تعليم أطفالهم من شأنه أن يكون مثمًرا، وذلك من 
خالل تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب 
مساعدتهم على اتخاذ القرار الصائب حول مستقبلهم المهني. 

أما المحور الثاني فيتمثل في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول 
التحديات التي يواجهها الطالب الذين يعانون من صعوبات في 

التعلم وكيفية تخطيها من أجل إعادة صياغة التوجه المجتمعي 
إزاء عملية التعليم والتعّلم. ويركز المحور الثالث على تثقيف أرباب 
العمل حول كيفية إدماج تلك الفئات المعنية ضمن نشاط عملهم، 
على نحو ما ينص عليه القانون القطري، مما يساعد على خلق بيئة 

مهنية محلية فاعلة تشمل كل فئات المجتمع. 
وقد وفّر برنامج مهارات االستعداد المهني تدخالت أسبوعية 
على مستويات عدة وأنشطة تعليمية تعتمد على المشروعات، 

وذلك في إطار منهج المدرسة، مع العلم أن البرنامج سيتم دمجه 
رسمًيا في المنهج واعتماد درجاته ضمن نتيجة التخرج بدًءا من العام 

الدراسي المقبل. واشتملت األنشطة على ورش عمل، ومحاضرات 
تحفيزية قدمها رواد أعمال قطريون، ورحالت ميدانية إلى 

مؤسسات تمثل مختلف قطاعات العمل بالدولة، وتجارب تطوع، 
ومشروعات مسؤولية اجتماعية تسلط الضوء على القيم األخالقية 

للمجتمع القطري وتربط الطالب بالمجتمع األوسع.
كل عنصر في البرنامج جرى تصميمه بهدف تعزيز ثقة الطالب 

بأنفسهم وتسليط الضوء على نقاط القوة لديهم، كما توضح 
السيدة إفروسيني ديميتريوس، كبير مسؤولي الخدمات والبرامج 
المهنية بمركز قطر للتطوير المهني: “نعتمد على أفضل النماذج 

العالمية للتوجيه المهني بعد تعديلها لتناسب المتطلبات المحلية. 
فالبرنامج يساعد الطالب على النمو والتطور ليس فقط على 
المستوى المهني، بل على المستوى الشخصي كذلك، بحيث 

يكونوا قادرين على مواجهة تحديات الحياة الواقعية. نعمل على 
إثراء البرنامج كل عام بإضافة عناصر جديدة. ومن بين العناصر 

المتميزة التي أضفناها هذا العام مثاًل، استخدام الُدمى، التي أثبتت 
األبحاث أن لها فوائد عديدة في التعليم والتوجيه التنموي، حيث 

سبق استخدامها من قبل بالفعل على نطاق واسع في التعليم 
وإرشاد األطفال والمراهقين، وحتى البالغين، كشكل من أشكال 

التواصل المعبرة للغاية”.
إن عقول األشخاص الذين يواجهون تحديات في التعلم تستقبل 

وتعالج المعلومات بطريقة مختلفة عن المعتاد، ولكن ال يعني ذلك 
أبًدا أنهم أقل ذكاًء من األشخاص اآلخرين، فهم في معظم الحاالت 

يمتلكون نقاط قوة في العديد من الجوانب المهارية، ويكونون 
في الغالب أكثر قدرة على االبتكار وحل المشكالت. وربما ُتفاجئ 

إذا علمت أن هناك الكثير من المشاهير كانوا يواجهون تحديات في 
التعلم، من بينهم العالم ألبرت أينشتاين، والعب كرة القدم ليونيل 

ميسي، والمالكم محمد علي كالي.
اآلباء والمجتمع لهم دور حيوي في بناء شخصية األطفال الذين 

 يواجهون تحديات في التعلم، حيث تقول السيدة إفروسيني:
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الكلمة األخيرة

يعيش المشهد الثقافي في دولة قطر حالة فريدة من االزدهار في 
ظل حرص الدولة على توفير الدعم للمبدعين في شتى المجاالت، فال 

يكاد يمر أسبوٌع إال وتتزين العاصمة القطرية بحدٍث ثقافي أو معرٍض 
فني، كما كان النضمام صروح مثل مكتبة قطر الوطنية ومتحف 

قطر الوطني إلى المشهد أبلغ األثر في تعزيز سبل التعلم والمعرفة، 
وإطالق عنان اإلبداع في عقول الشباب والنشء.

وتعد الكتابة من الفنون األدبية التي ازدهرت بشكل الفت خالل 
األعوام األخيرة، خاصة مع اهتمام وزارة الثقافة والرياضة بالوصول 
إلى كافة أطياف المجتمع عبر مراكزها الثقافية والفنية في جميع 

أنحاء الدولة، وهو األمر الذي أسهم في ظهور أجيال شابة توجهت 
نحو األدب والكتابة وسط بيئة خصبة ظهرت فيها منصات إبداعية 

جديدة، كما ازداد فيها االحتفاء بالكتاب والكتب، وأصبح هناك رونٌق 
خاٌص لجوائز الكتابة والدراما من خالل فعاليات مثل مهرجان جائزة 

كتارا للرواية العربية.
وكان من بين المبادرات الخاصة الالفتة في الفترة األخيرة، مشروع 

“قلم حبر” الذي أسسته الكاتبة بثينة الجناحي في عام 2018، وهو 
مشروع يهدف لمساعدة األجيال الشابة على تطوير مهارات الكتابة 

اإلبداعية من خالل دورات وورش عمل يقدمها كتاب مخضرمون 
وبارزون في الساحة األدبية.

التقينا بالكاتبة الشابة التي تحدثت معنا عن مشروعها واألسباب 
التي دفعتها إلطالقه، وعن رأيها في الكتابة كمهنة، كما وجهت 

بعض النصائح الثمينة للشباب الراغبين في تحسين مهاراتهم الكتابية، 
أو ربما اتخاذ مسيرة مهنية في مجال الكتابة.

فكرة “قلم حبر” غير تقليدية بالنسبة لمشروع هادف للربح، ولكن 
الكاتبة الشابة كانت تمتلك الدوافع الكافية لتأسيسه بعد دراسة 

متأنية للمشهد الثقافي المحلي امتدت لسنوات كانت خاللها حاضرة 
بقوة عبر كتاباتها في جريدة العرب اليومية، حيث تقول: “تم تأسيس 
“قلم حبر” بسبب الشعور بوجود فجوة كبيرة جًدا ما بين المخضرمين 

والشباب في القطاع الثقافي. والسبب الرئيسي في ذلك أن الفئة 
الشابة ترهب نظيرتها المخضرمة التي تنتقدها بسبب أمور مثل 

ضعف مصطلحاتها في اللغة العربية أو األساليب التي قد تعتبر 
ركيكة”. 

“تساءلت لما ال تكون هناك أساليب جديدة تقرب الفئتين من 
بعضهما البعض؟ واتضح لي أن المنصات األدبية الكالسيكية 

الموجودة حالًيا في الساحة الثقافية القطرية ال تجذب الشباب بشكل 
كاٍف. لذا عملت على تأسيس منصة شبابية، نقدم من خاللها أنشطة 
وفعاليات متنوعة تمد جسور التعارف والتواصل بين الشباب والكتاب 

المخضرمين في إطار جذاب وعصري”.
ورغم أن “قلم حبر” اكتسب شعبية ال بأس بها بين الشباب خالل 

فترة وجيزة، ترى مؤسسة المشروع أنه من المبكر الحكم على نتائجه، 
حيث توضح: “هدفنا هو اإلسهام في تطوير مجال الكتابة اإلبداعية 

في قطر، وتحقيق المزيد من التعاون مع الجهات المعنية في 
الدولة. فهناك شريحة كبيرة بين الشباب متعطشة الستكشاف هذا 
المجال األدبي. ونحن نطمح لمساعدتهم في تطوير موهبتهم، كما 

نأمل أيًضا في استقطاب المزيد من الكتاب المخضرمين. المشروع ما 
زال في بدايته، وأمامنا الكثير من العمل إلنجازه”.

مهارة أم موهبة
لم تكتشف بثينة الجناحي موهبتها في الكتابة إال بعد التحاقها 

بالجامعة، التي بدأت مسيرتها فيها بدراسة الهندسة، قبل أن تقرر 
تغيير مسارها وااللتحاق بكلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر، حيث 

تخصصت في دراسة الشؤون الدولية، ثم بدأت بعدها التوجه نحو 
الكتابة، وعن ذلك تقول: “بدأت تنمية مهارة الكتابة لدي مع دخولي 

الجامعة، خاصة بعد أن تعرفت على نخبة واسعة من المفكرين 
والمثقفين الذين ألهموني بآرائهم الشخصية. تأثري بالسقف الحر 

في التفكير وحرية التعبير الكامن في الحرم الجامعي كان نقطة 
انطالقتي، وأعتقد أن الكتابة هي التي اختارتني، فقد جعلت لضميري 

الساكن صوًتا، وغايًة ال تقف عند الحواس الخمس”.
وترى الكاتبة القطرية أن الكتابة خليط ما بين مهارٍة ُتكتَسب 

وموهبٍة تبُرز فيها شخصية الكاتب، ولكنها في كل األحوال ال بد أن 

تكون من األساسيات لكل من يبحث عن خوض مسيرة مهنية ناجحة، ألن من 
المستحيل أن ينخرط اإلنسان في أي مجال لو افتقد لمهارات كتابية ولفظية 

مناسبة ألجوائه المهنية. وتنصح الكاتبة كل من يرغب في تطوير مهارة 
الكتابة لديه قائلة: “بالطبع القراءة هي األساس! فإذا كانت قراءتنا ضعيفة، 

ستكون مهارة الكتابة أيًضا ضعيفة. اقرأ في مجاالت مختلفة، وتعرف 
على مصطلحات جديدة. ابحث عن معاني الكلمات في المعجم، وتعلم 

من أخطائك السابقة وتفادى تكرارها في المستقبل. كل ذلك من شأنه 
أن يصقل مهارة الكتابة لديك. اجعل الكتاب رفيًقا لك وخصص وقًتا يومًيا 

للقراءة. ال تكتف بقراءة المنشورات في وسائل التواصل االجتماعي!”.

الكتابة كمهنة
أما بالنسبة التخاذ الكتابة كمهنة، تعتقد الجناحي أن في الوقت الحالي 

قد يكون األمر ممكًنا فقط إذا كان الكاتب يعمل في مجال مثل الدراما أو 
اإلعالم أو الصحافة، أما إذا كان اعتماده فقط على مبيعات كتبه كمصدر 

رزق، فاألمر ما زال صعًبا في المنطقة العربية مقارنة مع الغرب.
وتوجه الجناحي النصائح التالية لكل من يرغب في تحقيق نجاح بمجال 

الكتابة األدبية: “اكتب باستمرار! بعدها سيكون بإمكانك التقدم في المراحل 
الكتابية من حيث اختالف نوعية الطرح، ومن ثم سيكون عليك التعرف جيًدا 

على نوعية قراءك والمواضيع التي تكمن فيها قوتك الكتابية”.
وتعتقد الكاتبة أن التأثر بأسلوب ُكتاب آخرين في بداية مسيرتك أمر 

طبيعي حيث تقول: “ال توجد أي مشكلة إذا تأثرت بأسلوب كاتب آخر في 
بداية مشوارك، فمن الطبيعي أن يتأثر الكاتب بأسلوب أدباء سبقوه إلى هذا 

م  العالم، ولكن المهم أن تكون حبكتك مختلفة. مع الوقت والتجربة ستتعلَّ
كيف تبني حبكتك الخاصة”.

العديد من الكتاب الشباب قد يتوقفون عن الكتابة في حالة عدم تحقيق 
أعمالهم األولى للنجاح الذي توقعوه، ولهؤالء تقول الجناحي: “الكاتب 

الناجح ال يضع سقًفا لطموحاته، عليك أن تكون ذكًيا وأن تعي الفارق بين 
اآلراء السلبية والنقد البناء. يجب أال تأخذ اآلراء السلبية بعين االعتبار، بقدر 

ما عليك تقبل النقد البناء الذي من شأنه أن يساعدك على عملية التحسين 
واإلصالح. القرار متروك بيدك، وفي كلتا الحالتين عليك أال تستسلم”.

بثينة الجناحي بثينة الجناحي 
قوة الكتابة
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