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

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

رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية البشرية، وذلك 
عبر غرس التوجيه المهني وترسيخه كجزء من الثقافة 

االجتماعية واالقتصادية للدولة.

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

مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل المستقبلية في الدولة. 
ويدعم المركز أيًضا أولياء األمور والمعنيين بالتوجيه والتطوير 

المهني، حيث يقوم بتزويدهم باألدوات والمعلومات التي 
تساعدهم على تقديم المشورة لطلبتهم وأبنائهم بشكل 

فعال.

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

إلى ثالثة محاور:

المواءمة بين أهداف مركز قطر للتطوير المهني ورؤية قطر   .1
الوطنية 2030 واالستراتيجيات الوطنية الناتجة عنها، وخصوًصا 

استراتيجية قطاع التعليم والتدريب في قطر ، إضافة إلى 
استراتيجية قطاع تنمية المجتمع في مؤسسة قطر.

تبني ثالثة من محاور التوجيه المهني، وهي:  .2

التعليم والتدريب المهني.  )1

بناء الوعي المهني وزيادة االهتمام به.  )2

توفير المعرفة المهنية ونشرها وتطبيقها.  )3

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

في دولة قطر.

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

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

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

المهنيين واألكاديميين، واالختصاصيين ذوي الصلة، 
والمستشارين المهنيين، إدراًكا منه بأنهم يمثلون جانًبا 

من األطراف المؤثرة التي تؤدي دوًرا جوهرًيا في مستقبل 
الشباب القطري.

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

قام بجمع وتحليل الكثير من المعلومات والخبرات التي 
اكتسبها على مدار السنوات السابقة، وعبر العديد من 

األنشطة والدراسات االستقصائية واالستطالعات، ما ساعد 
في وضع مبادرات وبرامج جديدة من شأنها أن تحقق 

االستفادة المرجوة للشباب وسوق العمل على حد سواء.

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

االحتياجات، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية الحالية 
والمستقبلية.

وبذلك كله، ينسجم دور مركز قطر للتطوير المهني مع 
رؤية مؤسسة قطر التي ترتكز على إطالق قدرات اإلنسان 

وتطويرها من خالل التركيز على توفير التعليم النوعي 
وتنوع أوجه االستثمار في الرأسمال البشري. وضمن جهود 

مؤسسـة قطر في هذا السياق، يدعم مركز قطر للتطوير 
المهني هدف المؤسسة المتمثل في تمكين الشـباب 
ودعمهم منذ اليوم الدراسي األول وصوًلا إلى مرحلة 

الدراسات العليا المتقدمة وما بعدها. كما ُيساهم المركز 
في تحقيق أهداف مؤسسة قطر، المتمثلة في تحقيق 

الرخاء االجتماعي واالقتصادي، وذلك ببناء مجتمعات أكثر 
قوة من خالل التعلم النوعي المستمر.

نبذة عن مركز 
قطر للتطوير 

المهني
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حقق مركزنا في هذا العام مرحلة متقدمة من مراحل 
التأسيس لمنظومة اإلرشاد والتوجيه المهني في دولة قطر، 

والتي يسعى لجعلها منظومة رئيسية يقوم عليها مجتمعنا 
كباقي المجتمعات المتقدمة. إذ تمكنا، بفضل اهلل، من تطوير 

برامج أكثر تخصًصا في مجال اإلرشاد المهني، واجتهدنا في 
تقديمها لكافة شرائح المجتمع المعنية باالستفادة من 

فكر التوجيه المهني، من الطلبة وأولياء األمور والمرشدين 
المهنيين واألكاديميين، وغيرهم من المعنيين ببناء القدرات.

وكلنا نعلم أن العمل الجاد مرهون بالتفكير والتخطيط 
إليجاد حلول حاضرة واستشراف المستقبل، لذا نسعى إلى 

السير قدًما على طريق اإلبداع واالبتكار في بناء المستقبل 
المهني األفضل للشباب في قطر عبر تجهيزهم بمهارات 

متنوعة من شأنها العمل على تطوير قوة عاملة وطنية ذات 
كفاءة عالية تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته 

المحلية، الحالية أو المستقبلية، حيث يعتبر ذلك عنصًرا أساسًيا 
في تحقيق االستدامة ألية دولة على المدى البعيد.

وقد تمكنا أيًضا من تعزيز الوعي لدى شركائنا، فأدركوا أن 
أهدافنا تصب في مصلحتهم ومصلحة الشباب في قطر 
على المدى الطويل، ما أثمر عن بناء العالقات التي تجمعنا 
بهم اآلن، وتوسيع سبل التعاون بيننا، وأصبحنا نتيجة لذلك 

كياًنا أساسًيا في مؤسسة قطر يلعب دوًرا محورًيا في تحقيق 

أهدافها االستراتيجية، وجزًءا ال يتجزأ من خططها السنوية 
المرتبطة بالطلبة والمجتمع، فبتنا نشارك ونشرف على عدد 

كبير من الفعاليات والبرامج التي تطرحها المؤسسة على مدار 
السنة.

وعلى الصعيد الدولي، قمنا هذا العام بمشاركة تجاربنا 
وقصص نجاحنا في مجال اإلرشاد والتوجيه المهني في عدد 

من المحافل الدولية من خالل األوراق البحثية التي قدمناها 
لنستعرض أفضل الممارسات التي نتبعها للنهوض بعملية 
التوجيه المهني في دولة قطر، كما تواصلت معنا جهات 

رسمية في دول مختلفة بهدف االستفادة من تجربتنا في هذا 
المجال، وأيًضا بهدف بناء نوع من عالقات التعاون الدولي، ما 

يعطي صورة مشرقة لجهودنا أمام العالم.

في الختام، يطيب لي أن أشكر كل من ساهم في إنجاح 
برامجنا أو تطويرها، أو قدم لنا الدعم، بمختلف األشكال، ولو 

حتى بالكلمة الطيبة، فحفزنا على االستمرار دون كلل.

رســــالة المدير 
التنفيــذي

عبداهلل المنصوري
المدير التنفيذي
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تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجه مؤسسة 
قطر ، يهدف مركز قطر للتطوير المهني إلى مساعدة 

الشباب القطري على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية 
والمهنية. ويقوم مركز قطر للتطوير المهني بذلك من 

خالل تقديم البرامج والخدمات رفيعة المستوى، التي 
تهدف إلى تثقيف ودعم الجمهور المستهدف حول أفضل 

السبل التخاذ القرارات المهنية، ووضع خطط سليمة، 
وتحقيق النمو والتطور المهني، وتحقيق أهدافهم في 

الحياة بأفضل األساليب التي تساهم في دعم نمو دولة 
قطر واستمرار مسيرة ازدهارها.

رســـالتنا

غرس العقلية المهنية في المجتمع القطري من خالل   •
وسائل وبرامج تعمل على تعزيز الوعي المهني وخلق 

االهتمام به.

إرساء سياسات وخطط وممارسات مهنية فعالة عبر   •
التعاون الوثيق مع الجهات المعنية بالتوجيه المهني.

تعزيز النظام التعليمي عن طريق أدوات التوجيه المهني   •
والخدمات المهنية.

تتلخص رؤيتنا في أن نصبح مركًزا نموذجًيا للتطوير المهني 
معروًفا بإسهاماته الجليلة في إعداد رأسمال بشري قطري 

ذي كفاءة عالية.

أهدافنــا

رؤيتنـــا

المسؤولية االجتماعية والوطنية

الرؤية الواضحة

السعي المستمر نحو األفضل

المعايير المهنية العالية

التطوير والتقدم

الريادة والقيادة

االبتكار واإلبداع والمبادرة

المعرفة والخبرة

روح الفريق

بيئة العمل الصحية

طالب المرحلة ما قبل الجامعية

الطالب الجامعيون والخريجون الجدد

أولياء األمور

المرشدون والمستشارون األكاديميون 
والمهنيون

المتخصصون والعاملون في مجال رأس المال 
البشري 

الباحثون واألكاديميون المختصون بالتوجيه 
المهني

الوزارات والجهات الحكومية

المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية

صّناع السياسات واالستراتيجيات المهنية 
والتعليمية

القطاعان العام والخاص

المنظمات المدنية وغير الربحية

المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة 

اإلعالم وقادة الرأي

قيمنــا

جمهورنا

شركـاؤنا
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من المشاركين في 

مبادرات وبرامج المركز 
أعربوا عن رضاهم العام 

بتلك البرامج

تنظيم 

 28
برنامًجا 
ومبادرة

المشاركة في 

3
 مؤتمرات 

مختصة 
بالتوجيه 

المهني

التفاعل مع أكثر من 

31000 شخص

المشاركة في

9 
 فعاليات توعوية 
مختلفة

تحقيق تغطية إعالمية 
مجانية في وسائل 
ا�عالم المطبوعة 
والمرئية بقيمة

 9,6 
مليون ريال قطري

استقبال أكثر من

 5000 
طفل في مركزنا 

الترفيهي للتوعية 
المهنية بمدينة 

كيدزموندو الدوحة

تخريج 

 45
مستشاًرا مهنًيا 
من برنامج إعداد 
المستشارين 
المهنيين

إصدار

 3 
أوراق بحثية عن 
التوجيه وا�رشاد 
المهني

إصدار العدد 9 من 
مجلة "دليلك المهني" 

بالتزامن مع التطبيق 
ا�لكتروني لها

توزيع

 7000
نسخة من مجلة 

"دليلك المهني" على 
مستوى الدولة

تخريج 52 
مرشًدا مهنًيا وأكاديمًيا 
من المدارس المستقلة 

والخاصة ضمن برنامج 
تدريب المرشدين المهنيين

إطالق مركزنا 
الترفيهي 

 2
للتوعية المهنية 

ل±طفال، ضمن مدينة 
كيدزانيا الدوحة
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حصيلــة  2019
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التغطيــــة 
اإلعالميــــة

تحقيق تغطية إعالمية مجانية 
في وسائل اإلعالم المطبوعة 

واإللكترونية بقيمة

 8.6 مليون ريال قطري
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تحقيق تغطية إعالمية مجانية 
في وسائل اإلعالم المطبوعة 

واإللكترونية بقيمة

 8.6 مليون ريال قطري

التغطيــــة 
اإلعالميــــة
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البرامــج 
والمبــادرات 

المهنيــــــة
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برنامج »مهنتـــي – مستقبلي«

الطـــالب

أطلق مركز قطر للتطوير المهني النسخة األولى من 
برنامجه الجديد “مهنتي - مستقبلي”، الذي عقد في 

الفترة ما بين ٧ وحتى 11 أبريل 201٩، لمساعدة طالب 
المرحلة الثانوية على التخطيط الصحيح لمستقبلهم 

المهني.

وتميز البرنامج - الذي استمر أسبوًعا كامًلا الستكشاف 
مختلف المهن- بالتركيز على تخصص مهني واحد 

مختلف في كل يوم. 

وتضمنت فعاليات البرنامج قيام الطالب المشاركين 
بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الرائدة في 

دولة قطر شملت كًلا من الخطوط الجوية القطرية 
ومؤسسة قطر، كما زار الطالب سدرة للطب وجامعة 

نورثوسترن في قطر وكلية شمال األطلنطي في 
قطر، حيث تعرفوا خالل هذه الزيارات على طبيعة 

المهن فيها، ومدى مالءمة مهاراتهم وقدراتهم مع 
هذه المهن، وحصلوا على فرص الكتشاف ما يمكن 

توقعه في الحياة المهنية الواقعية.

وباستخدام النهج القائم على الترفيه والتثقيف 
من خالل األنشطة التفاعلية وورش العمل التدريبية 

والزيارات الميدانية، نجح البرنامج في رفع الوعي 
المهني لدى هؤالء الطالب وتعريفهم بالمسارات 

المهنية المتوفرة والمطلوبة في سوق العمل 
القطري، ومساعدتهم على التخطيط األمثل 

لمستقبلهم األكاديمي والمهني واتخاذ أفضل 
القرارات المناسبة لهم.

كما تضمن البرنامج باقة متنوعة من األنشطة 
والبرامج المهنية التثقيفية وورش التدريب التفاعلية 

لتوعية المشاركين حول أهمية التخطيط األكاديمي 
والمهني لمستقبلهم، وتزويدهم بمجموعة من 

المهارات العملية المفيدة التي تساعدهم على ذلك. 
هذا إلى جانب ورش العمل التي تم عقدها حول اتخاذ 

القرارات وحل المشكالت والتفكير اإلبداعي، والتي 
تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية لدى الطالب 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وزرع روح المبادرة والمثابرة 
والعمل الجماعي.

وأقيم حفل ختامي في نهاية البرنامج بتاريخ 11 أبريل 
201٩، حيث تم توزيع شهادات المشاركة على الطالب 

الملتحقين بالبرنامج، بحضور أولياء أمورهم وعدد من 
ممثلي وسائل اإلعالم وأفراد المجتمع القطري.
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نظم مركز قطر للتطوير المهني النسختين الثالثة 
والرابعة من فعالية “القرية المهنية” في مبنى ملتقى 

)مركز طالب المدينة التعليمية(، حيث توافد طلبة 
المدارس الثانوية واإلعدادية، والمعلمين، وأولياء األمور 

للمشاركة في الفعاليات المتنوعة للقرية.

واشتمل برنامج القرية المهنية في نسختيها على 
العديد من األنشطة التفاعلية التي قدمتها 3٥ جهة 

مشاركة، حيث أتيحت للزوار فرصة التعرف على المهن 
المتنوعة والمتطلبات الالزمة للعمل في المجاالت التي 

تمثلها كل جهة، باإلضافة إلى مجموعة من الورش 
التدريبية والمحاضرات الخاصة بتنمية المهارات الحياتية 

لدى الطالب.

في النسخة الثالثة، استهدفت الفعاليات األطفال ابتداًء 
من سن الخامسة، وطلبة المرحلة اإلعدادية، وطلبة 
المرحلة الثانوية، إلى جانب أولياء األمور والمرشدين 

المهنيين واألكاديميين وذوي االختصاص. بينما ركزت 
النسخة الرابعة، والتي نظمها المركز بالتعاون مع 

مركز اإلنماء االجتماعي “نماء”، على طالب المرحلتين 
اإلعدادية والثانوية، وأولياء األمور، والمرشدين المهنيين 

واألكاديميين، وذوي االختصاص.

واستقبلت القرية ما يزيد عن ٤000 شخص في كل نسخة، 
أكثرهم من فئة طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية. 
وشاركت في القرية 11٤ مدرسة حكومية وخاصة في 

النسخة الثالثة من فعاليات القرية المهنية التي أقيمت 
خالل الفترة ما بين 2٦ و28 فبراير 201٩، مقابل مشاركة 

100 مدرسة حكومية وخاصة خالل النسخة الرابعة التي 
أقيمت من 20 سبتمبر 201٩ وحتى 2 أكتوبر 201٩.

وشملت الئحة الجهات المشاركة في “القرية المهنية” 
مؤسسات مرموقة من كافة القطاعات في قطر، منها 

قطاع التعليم، والثقافة، والمال واألعمال، والطاقة 
والصناعة، والمواصالت، والصحة، واإلعالم، واألمن. 

وكان من ضمن الجهات المشاركة كل من وزارة التعليم 
والتعليم العالي، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية – إدارة االبتعاث الحكومي، إلى جانب وزارة 
الداخلية - إدارة الموارد البشرية، واإلدارة العامة للدفاع 

المدني، وإدارة المرور، واإلدارة العامة ألمن السواحل 
والحدود، وكلية الشرطة، إضافة إلى مؤسسات أخرى 

عديدة.

وقد تمّكن الطالب المشاركون من مقابلة ممثلي 
الجهات والمؤسسات والجامعات المشاركة في القرية، 

وطرح األسئلة عليهم للتعرف على المزيد من المعلومات 
عن الفرص المتاحة في تلك الجهات، باإلضافة إلى 

االنخراط في أنشطة تفاعلية مقدمة من المؤسسات 
المشاركة للتعرف على المهن المتوفرة فيها بشكل 

عملي.

وتميز اليوم األول من النسختين بزيارة سعادة السيد 
يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية، الذي أظهر اهتماًما كبيًرا 
بطريقة عرض الجهات للتخصصات المهنية المتاحة 
فيها، وأثنى على اعتماد التجربة العملية في التوعية 

وما له من أثر بارز في لفت نظر الزوار خاصة فئة الطالب. 
وشهدت الفعالية زيارة السيدة بثينة النعيمي رئيس 

قطاع التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر، كما قام 
عدد من اإلعالميين المتميزين بزيارة القرية المهنية من 
بينهم اإلعالمي حسن الساعي، المذيع بتلفزيون قطر، 

واإلعالمية أسماء الحمادي، المذيعة بشبكة الجزيرة 
اإلعالمية. 

وعلى هامش فعاليات النسخة الثالثة، أقيم معرض 
فني لمجموعة مختارة من الصور توضح مراحل تطور 
القطاعات والمؤسسات المشاركة منذ بدايتها وحتى 

وقتنا الحاضر، إلى جانب صور للشخصيات المهمة 
التي ساهمت في إنشاء وتطوير وإثراء تلك القطاعات 

والمؤسسات.

بينما أقام مركز اإلنماء االجتماعي “نماء”‘، في إطار 
النسخة الرابعة، حفل تدشين الحملة التوعوية “تمكن”، 

وهي حملة موجهة لتوعية الشباب بأهمية التدريب 
والتطوير في مسارهم المهني وربط غاياتهم بما 

بتناسب مع احتياجات سوق العمل القطري، واالستفادة 
من الخبرات الثرية للمتقاعدين في المجاالت المختلفة. 

كما تخلل الفعاليات تنظيم مركز نماء لمعرض لرسوم 
الكاريكاتير، سلط الضوء على التحديات التى تواجه 

الشباب عند التطوير المهني، واالستفادة من الخبرات 
السابقة من فئات المتقاعدين، عبر لوحات كاريكاتير 

ُرسمت بطريقة حديثة لتجذب فئة الشباب.

فعالية »القرية المهنية«
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أجرت أكاديمية الخدمة الوطنية، بالتعاون مع مركز قطر 
للتطوير المهني، عدًدا من التقييمات واالختبارات الخاصة 

للدفعة الحالية من مجنديها، بهدف تحديد اهتماماتهم 
وميولهم المهنية واستكشاف مهاراتهم وقدراتهم.

وتندرج هذه االختبارات ضمن نظام اإلرشاد المهني 
اإللكتروني الخاص بمركز قطر للتطوير المهني، وهو نظام 

إرشاد وتخطيط مهني متوافق مع المنظومة االجتماعية 
واالقتصادية في دولة قطر، أعده المركز بالتعاون مع 

مؤسسة كودر األمريكية، وهي إحدى الشركات العالمية 
الرائدة في مجال خدمات التخطيط المهني. ويحتوي على 

اختبارات تحديد الميول واالهتمامات المهنية 
لمجندي أكاديمية الخدمة الوطنية

أدوات للقياس النفسي وتحليل الشخصية، وكذلك العديد 
من الوحدات المتنوعة المبتكرة التي تشمل جميع المجاالت 

المتصلة بالتخطيط المهني السليم، بما في ذلك التعرف 
على القدرات الشخصية، واستكشاف المهن، والتخطيط 

للتعليم والعمل وغيرها من أساسيات هذا المجال.

وخضع المجندون لنوعين من التقييمات، وهما: تقييم كودر 
لالهتمامات المهنية، وتقييم مقياس سوبر لقيم العمل. 

ويتمثل الهدف من الخضوع لهذين التقييمين في مساعدة 
المستخدم على تحديد اهتماماته وقدراته، ومن ثم 

اقتراح الخيارات المهنية المناسبة له. وبعد إتمام التقييمين 

واستعراض النتائج، تظهر للمستخدم قائمة بالمهن 
المقترحة وفًقا لهذه النتائج.

وكان التعاون بين أكاديمية الخدمة الوطنية ومركز قطر 
للتطوير المهني قد انطلق العام الماضي، بما يتماشى مع 

نهج األكاديمية بالتعاون مع مختلف المراكز المتخصصة 
في الدولة بما فيه صالح تطوير المجندين من كافة النواحي. 

ويأتي هذا التعاون انطالًقا من اإليمان الراسخ بأن أمن 
وتنمية الوطن وجهان لعملة واحدٍة، وأن هناك حاجة ماسة 
إلعداد كوادر أفضل من الشباب القطري الواعد والقادر على 
النهوض بأعباء األمة المستقبلية أمنًيا وتنموًيا ومهنًيا وعلى 

كاْفة األصعدة. ولذلك يجب أن تتضافر جهود المؤسسات 
المدنية والعسكرية، لشحذ طاقات الشباب، وتهيئتها، 

لجعلها أكثر قيمة وفاعلية في المجتمع القطري.

وبناًء على نتائج التقييمات واالختبارات التي أجراها المجندون 
سيتم تحديد جلسات إرشادية الحقة لهم مع نخبة 

من المتخصصين في مجال اإلرشاد والتوجيه المهني 
التابعين لمركز قطر للتطوير المهني، حيث سيتم تحليل 

النتائج وتناولها بالتفصيل لمساعدة المجندين على تحديد 
المسارات األكاديمية والمهنية األنسب لهم بعد إنهاء 

الخدمة، بما يتوافق مع احتياجات الدولة المستقبلية.
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أطلق مركز قطر للتطوير المهني النسخة األولى من برنامج مهارات 
االستعداد المهني، الذي يسعى لتعزيز جهود التوجيه المهني لدى 

طالب أكاديمية العوسج الذين يواجهون صعوبات طفيفة إلى معتدلة 
في التعلم.

ويعزز البرنامج، الذي يستخدم أفضل النماذج العالمية للتوجيه المهني 
بعد تعديلها لتناسب المتطلبات المحلية، ثقة الطالب بأنفسهم، ويوفر 
لهم فرص تنمية مهاراتهم، وُيساعدهم على اتخاذ القرار الصائب حول 

مستقبلهم المهني. كما يسعى البرنامج لتأسيس بيئة مهنية محلية 
فاعلة وإعادة صياغة التوجه المجتمعي تجاه التعليم والتعّلم.

وفي الوقت نفسه، يتصدى البرنامج لثالثة تحديات رئيسية، وهي طمأنة 
العائالت بأن تعليم أطفالهم من شأنه أن يكون مثمًرا، وتوعية المجتمع 

بالتحديات التي يواجهها الطالب وكيفية تخطيها، وتثقيف أرباب العمل 
حول كيفية إدماج الشريحة السكانية المعنية، علًما بأن النقطة الثالثة 

سُتعالج في العام األكاديمي المقبل. 

وأقيم حفل في أكاديمية العوسج، عضو مؤسسة قطر، لالحتفاء 
باختتام البرنامج، شارك خالله الطالب تجربتهم مع األهل والموجهين 

وفريق عمل مركز قطر للتطوير المهني وأكاديمية العوسج.

وُاختبر برنامج مهارات االستعداد المهني خالل العام الماضي، وذلك إثر 
توقيع مذكرة التفاهم ما بين مركز قطر للتطوير المهني وأكاديمية 

العوسج.

وقد وفّر البرنامج تدخالت أسبوعية على مستويات عدة وأنشطة 
تعليمية تعتمد على المشروعات، وذلك في إطار منهج المدرسة. 

واشتملت األنشطة على ورش العمل، والمحاضرات التحفيزية التي 
قدمها رواد أعمال قطريون، والرحالت الميدانية إلى القطاعات 

المختلفة، والتطوع، ومشروعات المسؤولية المجتمعية التي تسلط 
الضوء على القيم األخالقية للمجتمع القطري.كما تضمن البرنامج 

فرص التدريب العملي، حيث صمم مركز قطر للتطوير المهني 
مخططات تدريب مهني تركز على نقاط القوة واهتمامات الطالب. 
وأقيمت أنشطة التدريب أسبوعًيا، وتدرجت خاللها المهام المنوطة 
بالطالب لجهة الكثافة والتعقيد. وُيمّكن البرنامج الطالب، من خالل 

هذه األنشطة، حتى يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم عبر 
اختيارهم المسار المهني الذي يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 

ومساهمتهم إيجاًبا في تنويع االقتصاد القطري.

برنامج »مهارات االستعداد المهني«
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أطلق مركز قطر للتطوير المهني الدورة االفتتاحية من 
برنامجه المطور »أكاديمية المهن«، الذي استقطب ما 

يقرب من ٦0 طالًبا وطالبة من المرحلة الثانوية، شاركوا 
في برامج متنوعة، تعرفوا خاللها على المسارات المهنية 

المتاحة أمامهم. وقد استمر البرنامج لمدة أسبوعين 
كاملين من تاريخ 30 يونيو وحتى 11 يوليو 201٩ في مبنى 

ملتقى )مركز طالب المدينة التعليمية(.

وتضمن البرنامج العديد من الزيارات إلى مؤسسات 
القطاعين العام والخاص في الدولة، حيث وزعت أيام 

الزيارات بحسب القطاعات التي تمثلها الجهات، من 
بينها: يوم الطب برعاية سدرة للطب، عضو مؤسسة 

قطر، واليوم الزراعي برعاية حديقة القرآن النباتية، عضو 
مؤسسة قطر، واليوم الهندسي برعاية كلية شمال 
األطلنطي في قطر، ويوم الطيران برعاية الخطوط 

الجوية القطرية. وأتيحت للمشاركين فرصة للحديث مع 
الموظفين الذين يعملون في هذه القطاعات والجهات، 

وهو ما ساعدهم على اكتشاف ما يمكن توقعه في 
الحياة المهنية الواقعية.

كما تضمنت أنشطة »أكاديمية المهن« برنامًجا تعريفًيا 
عن الجامعات الموجودة في دولة قطر، مثل جامعة 

قطر وجامعة ستندن للعلوم التطبيقية في قطر، 
وجامعات المدينة التعليمية وغيرها. حيث حضر ممثلون 

عن تلك الجامعات في اليوم الختامي للبرنامج بهدف 
تقديم نبذة عن جامعاتهم واستعراض معلومات عن 

األقسام والتخصصات المتاحة أمام الطلبة، باإلضافة 
إلى تعريفهم بالدرجات العلمية التي تمنحها هذه 

الجامعات، وكيفية التقديم وشروط القبول، وهو ما 
يساعد الطلبة على االستعداد للمرحلة الجامعية 

وتحديد مساراتهم األكاديمية بشكل واٍع ومستنير. 

وتمتع المشاركون بمجموعة من األنشطة الترفيهية 
والتثقيفية، من بينها صفوف فنية تدربوا خاللها على 

بعض الحرف واألعمال اليدوية، التي تساعد على 
إكسابهم مجموعة من المهارات الشخصية والحياتية 

مثل االعتماد على الذات والثقة بالنفس، باإلضافة إلى 
مهارات التواصل والتحدث أمام الجمهور والعمل 

الجماعي، وغيرها من المهارات التي يمكن االستفادة 
منها الحًقا عند دخول سوق العمل.

وحصل الطالب المشاركون، في ختام البرنامج، على 
شهادات مشاركة إلتمامهم البرنامج بنجاح. 

برنامج »أكاديمية المهن«
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إطار وظيفتهم، باإلضافة إلى استكشاف المزيد من التفاصيل 
حول الوظائف المتاحة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف طالب المرحلتين اإلعدادية 
والثانوية عن قرب على مختلف المجاالت المهنية التي 

يرغبون بها، ويساعدهم على اكتشاف طبيعة الحياة المهنية 
عن قرب، ويوجههم نحو الخيارات المهنية السليمة التي 

تناسبهم، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري. كما 
ُيعّرف البرنامج الطالب بالمسارات األكاديمية التي تتماشى 

بالشكل األفضل مع مهاراتهم، من خالل توفير فترات عمل 
تدريبية في مؤسسات مختلفة، حيث يالزمون الموظفين 

ويساعدونهم في أداء بعض األعمال، ويتعرفون عن كثب 
على طبيعة الوظائف والمهام المطلوبة في مختلف المهن.

طرح مركز قطر للتطوير المهني النسخة األولى من 
برنامج "االستكشاف المهني للطالب عبر مالزمة 

الموظفين" ، بالتعاون مع المدرسة القطرية الفنلندية 
الدولية، وجمعت هذه النسخة، متطلبات نظام التعليم 

الفنلندي المشهور عالمًيا مع سوق العمل القطري، 
ووضعت أفضل الممارسات المتصلة بتحقيق رؤية قطر 

الوطنية 2030، بدافع إظهار االبتكار في الشركات المحلية. 
واستهدفت طالب الصفين الثامن والتاسع، حيث شارك 
طالب الصف التاسع بزيارات ميدانية إلى مؤسسة قطر 

وشركة جيم للدعاية واإلعالن، بينما زار طالب الصف 
الثامن مؤسسة قطر ومركز قطر للتطوير المهني، 

حيث ُأتيحت لهم فرصة استكشاف مختلف اإلدارات 
ومساعدة الموظفين في إنجاز المهام المطلوبة في 

برنامج »االستكشاف المهني 
عبر مالزمة الموظفين«
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برنامج إعداد المستشارين المهنيين

المستشارون 
المهنيون 

والمعنيون بمجال 
التوجيه المهني

شهد شهر نوفمبر من عام 201٩ 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، وهو 
برنامج معتمد من مؤسسة كودر األمريكية، إحدى 

الشركات الرائدة عالمًيا في مجال خدمات التخطيط 
المهني.

وشارك في هاتين الدفعتين من البرنامج ٤٥ شخًصا 
– 2٥ في النسخة العربية و20 في النسخة اإلنجليزية – 

معظمهم من العاملين في مؤسسات القطاعين العام 
والخاص والمؤسسات التعليمية في دولة قطر. 

ضمت قائمة المحاضرين في البرنامج كًلا من السيد 
خليفة الصالحي، وهو مستشار مهني معتمد ويتمتع 

بخبرة طويلة من العمل في قطاع التعليم العالي؛ إلى جانب 
السيدة أنيتا أبراهام، أخصائية التطوير المهني في مجال 

العلوم في المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية 
بجامعة قطر، التي تعمل في مجال التعليم منذ 2٥ عاًما؛ 

والسيدة سوزانا ماسكارينهاس، أخصائية التطوير المهني في 
المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية بجامعة 

قطر.

وقبل انعقاد كل دفعة من البرنامج، بادر مركز قطر للتطوير 
المهني لتنظيم »دورة تمهيدية في اإلرشاد المهني«، والتي 

كانت مفتوحة للتسجيل أمام عامة الراغبين. وهدفت الدورة 
إلى تعريف الحضور بأساسيات اإلرشاد والتوجيه المهني، 

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

المهنيين التابع للمركز.



3132 التقرير السنوي 2019 313132

نظم مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة 
قطر، خمس دورات مجانية في مبادئ اإلرشاد المهني 
شارك فيها أكثر من 130 شخًصا من المهتمين باإلرشاد 

والتوجيه المهني من كافة شرائح المجتمع.

وأقيمت الدورات بشكل شهري ابتداًء من شهر سبتمبر 
وحتى شهر ديسمبر 201٩، وقدم النسخ العربية من الدورة 

السيد خليفة الصالحي، المستشار المهني المعتمد 
الذي يتمتع بخبرة طويلة من العمل في قطاع التعليم 

العالي. أما النسخ اإلنجليزية فقدمتها السيدة إفروسيني 
بارامبوتا، كبير مسؤولي البرامج والخدمات المهنية 

بمركز قطر للتطوير المهني، والحاصلة على العديد من 
االعتمادات الدولية في مجال التطوير المهني.

وتأتي هذه الدورات في إطار جهود مركز قطر للتطوير 
المهني في غرس ثقافة التطوير المهني في الدولة 
ونشر الوعي بأساسيات اإلرشاد والتوجيه المهني بين 

أفراد المجتمع من كافة القطاعات.

الدورات التمهيدية في 
اإلرشاد المهني

نظمت سفارة الواليات المتحدة األمريكية في الدوحة، 
بالشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني، الدورة الخامسة 
من "برنامج تدريب المرشدين المهنيين" ، يومي 1 و2 ديسمبر 

201٩. شارك في البرنامج أكثر من ٥0 مستشاًرا أكاديمًيا 
ومهنًيا متخصًصا، يمثلون ما يزيد عن 30 مدرسة خاصة، 
والعديد من المدراس الحكومية التابعة لوزارة التعليم 

والتعليم العالي.

افتتح البرنامج الدكتور توماس هوكينز، مدير المدرسة 
األمريكية في الدوحة، فتحدث عن أفكاره وتجاربه في 

التعليم الدولي، مشدًدا على الدور الهام الذي يلعبه 
المرشدون األكاديميون في حياة الطالب. وذّكر هوكينز 
المشاركين بالتأثير الكبير الذي يتمتعون به في مساعدة 
الطالب على التفكير في مجموعة متنوعة من الخيارات، 

األمر الذي سيؤدي في النهاية للوصول إلى الخيار األفضل.

خالل أنشطة البرنامج، قامت السيدة جين لوري، وهي 
خبيرة استشارية 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، والبحث عن الجامعات، 

ووضع قائمة شاملة للمدارس المحتملة.

أما اليوم الثاني من البرنامج فكان مخصًصا للمرشدين 
األكثر خبرة، مع التركيز على عملية تقديم طلبات االلتحاق 

بالكلية، بما في ذلك عملية القبول، وجلسة حول إشراك 
أولياء األمور في عملية تقديم المشورة بشأن اختيار 

الكليات. كما قدمت كل من السيدة أنميك بيلي، من 
مدرسة لندن الدولية في قطر، والسيدة ليزنويل دونكان، 

من المدرسة األمريكية في الدوحة، جلسات تكميلية 
لضمان تفاعل المرشدين مع مجموعة متنوعة من الخبراء 

في هذا المجال.

برنامج تدريب 
المرشدين المهنيين
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التوعية ونشر 
المعرفة المهنية



3536 التقرير السنوي 2019 353536

قدم مركز قطر للتطوير المهني هذه الورقة البحثية 
خالل مشاركته في فعاليات مؤتمر رابطة التوجيه 

المهني في آسيا والمحيط الهادئ، والذي انعقد هذا 
العام في مدينة “هو تشي منه” في فيتنام، خالل 

الفترة من 21 إلى 2٥ مايو 201٩. وهو مؤتمر دولي لتبادل 
األفكار والخبرات التي تثري ممارسات التوجيه والتطوير 

المهني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واستعرضت الورقة البحثية الطرق التي يساهم بها 
المركز في تطوير نظام فعال للتوجيه المهني في 

قطر، من خالل تحديد ومعالجة التحديات وأوجه 
القصور الحالية، واقتراح الحلول الالزمة. 

كما أوضحت الورقة اإلطار الخاص الذي ابتكره مركز 
قطر للتطوير المهني، وهو “لقاء شركاء التوجيه 

المهني”، الذي يمثل منصة تجمع الشركاء من 
مختلف القطاعات من أجل تعزيز التوجيه المهني في 

دولة قطر على الصعيدين االستراتيجي والعملياتي. 
ويجمع “لقاء شركاء التوجيه المهني” كال من صّناع 

السياسات، وأصحاب القرار، ومؤسسات التوجيه 
المهني، والعاملين في المؤسسات التعليمية، 

والباحثين، وأيًضا الفئات المستهدفة من عملية 
التوجيه المهني، مثل الطالب والباحثين عن عمل 

ورقة بحثية بعنوان »تبني منهج إبداعي عملي 
قائم على إشراك الجهات المعنية لتطوير نظام 

التوجيه المهني في قطر«

وأولياء األمور وغيرهم، ضمن مسار تفاعلي للتعاون 
واالبتكار وتبادل المعرفة، وكذلك تبادل أفضل 

الممارسات في تطوير التوجيه المهني، في سبيل 
تحقيق النجاح الشخصي والتعليمي واالجتماعي 

واالقتصادي لقطر وشعبها.

وأشارت الورقة إلى كيفية استخدام المشاركين 
في اللقاء أنشطة االبتكار العملي كوسيلة 

لمواجهة تحديات التوجيه المهني ذات الصلة 
ووضع توصيات عملية. وركزت إحدى هذه 

التوصيات على كيفية استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ودمجها ضمن برامج 

وخدمات التطوير المهني باعتبارها أداة قوية 
لتقديم خدمات التوظيف والتعليم والتوجيه 

المهني ضمن منصة إلكترونية واحدة.

البحــــــوث 
والمنشورات
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قدم مركز قطر للتطوير المهني هذه الورقة البحثية 
خالل مشاركته 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. 

ويتمثل الهدف من الورقة البحثية في استعراض آخر 
تطورات سياسات اإلرشاد والتوجيه المهني والتحديات 

التي تواجهها دولة قطر في هذا السياق، ومشاركة 
تلك المعلومات مع الوفود المشاركة في المؤتمر 

والذين يمثلون 33 دولة من جميع أنحاء العالم. 
وتمحورت الورقة حول المواضيع األربعة الرئيسية 

للمؤتمر، وهي: "سياق وتحديات وضع سياسات 
التطوير المهني"، و"أهداف التطوير المهني وكيفية 

الوصول إليه"، و"دمج التطوير المهني في المجتمع"، 
و"قيادة التغيير المبتكر للمستقبل".

وأشارت الورقة إلى أن االستقرار السياسي والنمو 
االقتصادي المتسارع والتكنولوجيا المتقدمة واالنفتاح 

المتزايد للدولة، وغير ذلك من العناصر األخرى، قد 
ساهمت جميعها في ظهور صناعات جديدة، 

وأدت للحاجة ألنواع جديدة من العمل، وخلق فرص 
عمل جديدة. ومن أجل االستجابة لتلك المتغيرات 

واالستفادة من هذا الواقع، ال بد من وضع سياسات 
قادرة على تعزيز ثقافة التطوير المهني، ودمج حلول 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ممارسات 
التوجيه المهني، وإنشاء أنظمة تحتوي على معلومات 

شاملة عن سوق العمل والقطاع التعليمي.

ورقة بحثية عن دولة قطر في الندوة الدولية 
التاسعة حول التطوير المهني والسياسات العامة

وأوضحت الورقة أن هناك حاجة إلطالق مبادرات 
تهدف إلى وضع سياسات على المستوى الوطني 
والمؤسسي ومستوى القطاعات تسعى إلحداث 

تغييرات مبتكرة في نوعية خدمات التطوير 
المهني المقدمة في الدولة. فعلى سبيل المثال، 

يجب أن يكون هناك نظام تخطيط مهني 
إلكتروني على مستوى الدولة، وأن تكون هناك 

بوابة إلكترونية وطنية تحتوي على معلومات عن 
سوق العمل، وأن يتم إدخال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الخدمات المهنية بغرض تحسينها، 

ويشمل ذلك خطوط المساعدة الهاتفية، 
ومؤتمرات الفيديو، والتطبيقات اإللكترونية، ودورات 

التعليم اإللكتروني، وغيرها.

وخلصت الورقة إلى أنه بالرغم من التقدم 
المستمر لعملية التطوير المهني في دولة قطر، 

إال أن هناك حاجة ماسة لتدخالت على مستوى 
السياسات لمواجهة الطبيعة المتغيرة للتوجيه 

المهني، وتقديم خدمات قائمة على االحتياجات، 
وتحسين طرق الوصول إلى تلك الخدمات، وغرس 

ثقافة التطوير المهني في المجتمع، ودعم 
االبتكارات القائمة والمحتملة الخاصة بتصميم 

خدمات التطوير المهني وتقديمها وتقييمها.
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أطلق مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، 
العدد التاسع من مجلة »دليلك المهني«، التي تضم 

مجموعة متكاملة من الموضوعات والمقابالت والنصائح 
المفيدة من المتخصصين في مجالي اإلرشاد والتطوير 

المهني في الدولة.

ويركز العدد الجديد على موضوعات عديدة من بينها بيئة 
الدراسة والعمل في مجال الطب، عبر تسليط الضوء على 

النجاح الكبير الذي حققته المرأة القطرية في القطاع 
الصحي. كما يلقي الضوء على مجموعة من المبادرات 

المهمة التي أطلقتها نماذج ملهمة من المجتمع القطري، 
قررت أن تحمل على عاتقها العمل على تنمية قدرات 

ومهارات الشباب. كما يتطرق العدد الجديد إلى دور الخدمة 
الوطنية في بناء الشباب القطري وإعدادهم لمواجهة 

تحديات المستقبل.

ووّزعت المجلة على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات 
الرسمية في دولة قطر، كما تم توزيعها على كافة 

المدارس، وذلك بإشراف مركز قطر للتطوير المهني الذي 
سيقوم بتنظيم زيارات دورّية، بالتنسيق مع إدارات المدارس، 
لتعريف الطّلاب والمعّلمين والمرشدين بالمجلة، وشرح آلية 

عمل المركز والهدف منه، والغاية من إطالق المجلة وعرض 
محتواها الثري والمتنّوع.

وبإمكان القراء االطالع على محتويات العدد الجديد من 
مجلة »دليلك المهني«، باإلضافة إلى جميع األعداد السابقة 

عبر الموقع الرسمي لمركز قطر للتطوير المهني: 
www.qcdc.org.qa، أو عبر تحميل التطبيق الخاص بالمجلة 

على الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية من خالل 
متجري التطبيقات )أبل ستور( و)جوجل بالي( ، والذي يوفر 

لمستخدميه تجربة تفاعلية فريدة.

قدم مركز قطر للتطوير المهني هذه الورقة البحثية 
خالل جلسة "ساعدني في حلها" ضمن فعاليات مؤتمر 

القمة العالمي لالبتكار في التعليم )وايز( 201٩. وتستند 
هذه الورقة إلى أدلة تجريبية توصل إليها المركز من 

خالل جلسات النقاش المكثفة التي أجراها خالل النسخ 
السابقة من "لقاء شركاء التوجيه المهني" ، حيث 

استعرضت الورقة التحديات التي يواجهها األشخاص من 
ذوي االحتياجات الخاصة عند االنتقال من مرحلة التعليم 

الثانوي إلى سوق العمل في قطر.

وأوضحت الورقة أن التوجيه المهني يمكن أن يسد 
الفجوة الموجودة بين التعليم وسوق العمل، بالنسبة 
لجميع األفراد في المجتمع، وخصوًصا األشخاص من 

ذوي االحتياجات الخاصة. وبالرغم من الجهود التي 
يبذلها المركز في هذا اإلطار، إال أن عملية إقناع أرباب 
العمل بتقديم فرص تدريب عملي لذوي االحتياجات 

الخاصة تظل هي األصعب، باإلضافة إلى شعور 
الموظفين بعدم االرتياح للعمل مع األشخاص من ذوي 

االحتياجات الخاصة.

كما ناقشت الورقة إمكانية توفير فرص لزيادة قابلية 
التوظيف لدى األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة 
بما يعزز صحتهم النفسية والذهنية والبدنية، وهو ما 

سيعود بالنفع على االقتصاد المحلي في نهاية المطاف، 
حيث سيتم االستفادة من القدرات الكامنة لدى هؤالء 

األشخاص وتوظيفها بالشكل السليم لتصب في 
مصلحة هذا الوطن.

مجلة »دليلك المهني« ورقة بحثية بعنوان »مساعدة 
األشخاص من ذوي االحتياجات 

الخاصة على االنتقال من 
مرحلة التعليم الثانوي إلى 

سوق العمل في قطر«
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المؤتمــرات 
الدوليــــــة 
والمحليـة
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شارك الدكتور تاج السر كردمان، مدير البرامج 
والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، 
والسيدة إفروسيني بارامبوتا، كبير مسؤولي البرامج 

والخدمات المهنية بالمركز، في جلسة »ساعدني في 
حلها« ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 

في التعليم )وايز( 201٩.

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 قطر. كما تطرقت 
المناقشات أيضًا إلى »برنامج مهارات االستعداد 

المهني«، وهي مبادرة أطلقها مركزنا بالشراكة مع 
أكاديمية العوسج لدعم الطالب الذين يواجهون 

صعوبات طفيفة إلى معتدلة في التعلم.

المســتوى 
المحــلي

مؤتمر القمة العالمي 
لالبتكار في التعليم 

)وايز( 2019

شارك مركز قطر للتطوير المهني في فعاليات قمة 
كيدزانيا التعليمية 201٩، التي انعقدت في مدينة 

كيدزانيا الدوحة، بحضور 100 مشارك من المعلمين 
والمعنيين بالعملية التعليمية من مختلف أنحاء دولة 

قطر.

والقمة هي مبادرة أطلقتها »كيدزانيا« العالمية، تم 
عقدها للمرة األولى في الدوحة هذا العام، وهي 

تهدف إلى توفير منصة للمعلمين والتربويين لتبادل 
الرؤى والمعرفة فيما يتعلق بتعلم األطفال، وسبل 

التغلب على التحديات القائمة، وتوفير خارطة طريق 
لفهم مستقبل األجيال الشابة.

وتندرج هذه القمة ضمن فعاليات مهرجان »أيام 
الدوحة للتعّلم«، في إطار التعاون بين كيدزانيا 

الدوحة، مع مؤتمر القمة العالمية لالبتكار )وايز(، حيث 
تم تقديم ورشة عمل مصممة خصيصًا للمدرسين 

في قطر، تحمل عنوان »الدور الذي نلعبه: تصميم 
نهج إبداعي للحركة االجتماعية«. هدفت ورشة العمل 

إلى التركيز على أهمية لعب األدوار في عملية تعلم 
األطفال، وعلى كيفية تمكنهم من بناء نهج إبداعي 

تجاه الحركة االجتماعية.

كما شارك المركز ممثًلا بالدكتور تاج السر كردمان، 
مدير البرامج والخدمات المهنية، في ندوة حوارية إلى 

جانب كل من السيدة منى فاضل السليطي، المدير 
التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهالل 

األحمر القطري، والكابتن طيار أحمد السعيد، مدير 
برنامج الطيارين المتدربين بالخطوط الجوية القطرية.

قمة كيدزانيا التعليمية
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شارك مركز قطر للتطوير المهني للعام الثاني على 
التوالي في فعاليات مؤتمر رابطة التوجيه المهني في 
آسيا والمحيط الهادئ، وهو مؤتمر دولي لتبادل األفكار 

والخبرات التي تثري ممارسات التوجيه والتطوير المهني 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

انعقدت دورة هذا العام تحت شعار "االنطالق بالتوجيه 
المهني في عصر الثورة الصناعية الرابعة" ، واستضافها 
معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا )RMIT( في مدينة 

"هو تشي منه" في فيتنام، خالل الفترة من 21 إلى 2٥ 
مايو 201٩.

جمع المؤتمر متخصصين من عدة مجاالت، مثل 

مؤتمر »رابطة التوجيه المهني في 
آسيا والمحيط الهادئ« لعام 2019

الموارد البشرية، والمرشدين األكاديميين في المدارس، 
والعاملين في التطوير المهني من مختلف المؤسسات 

والمدارس الحكومية، والجامعات والمؤسسات 
التعليمية الخاصة. كما تم التطرق إلى عدد واسع 

من القضايا المتعلقة بموضوع المؤتمر، وجرى نقاش 
حول أفضل ممارسات التوجيه والتطوير المهني في 

السياقات الثقافية المعقدة.

مّثل مركز قطر للتطوير المهني في المؤتمر كل من 
السيد محمد تجريدة، كبير مسؤولي النشر، والسيد 

عبدالرحمن المالكي، مسؤول االتصال والتسويق في 
المركز. 

المستوى الدولي

وخالل المؤتمر، قّدم مركز قطر للتطوير المهني ورقة 
بحثية بعنوان “تبني منهج إبداعي عملي قائم على إشراك 
الجهات المعنية لتطوير نظام التوجيه المهني في قطر”، 

استعرض خاللها الطرق التي يساهم بها المركز في 
تطوير نظام فعال للتوجيه المهني في قطر، من خالل 

تحديد ومعالجة التحديات وأوجه القصور الحالية، واقتراح 
الحلول الالزمة. 

وعلى هامش المؤتمر، التقى وفد مركز قطر للتطوير 
المهني بالعديد من خبراء وممارسي التطوير المهني 
الدوليين، لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات 

حول استراتيجيات التطوير المهني، واستكشاف التجارب 

المختلفة في العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، مثل 
سنغافورة وهونج كونج واليابان.

وتقّدم رابطة التوجيه المهني في آسيا والمحيط الهادئ، 
وهي مؤسسة غير ربحية جرى إشهارها ألغراض تعليمية 

في والية ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية، التدريب 
للمهنيين الذين يشاركون في دعم وتعزيز عملية التطوير 

المهني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خالل 
تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والفعاليات التي تجمع 

أخصائيي التطوير المهني لتبادل الخبرات ومشاركة األفكار 
والمشاريع المهنية.
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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 

3٤ دولة من حول العالم. وشهد الجلسة االفتتاحية 
السيد توم إيرلند سكوج، وزير الدولة من وزارة التعليم 

والبحوث النرويجية.

وقد مّثل دولة قطر في الندوة وفد من وزارة التعليم 
والتعليم العالي ترأسه الدكتور إبراهيم بن صالح 

النعيمي، وكيل الوزارة، برفقة السيد إبراهيم السادة، 
المستشار في الوزارة، والسيدة لولوة النعيمي، رئيس 

قسم التدريب والتطوير في الوزارة؛ ووفد من مركز 
قطر للتطوير المهني ضم كًلا من السيد عبداهلل 

المنصوري، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور تاج السر 
كردمان، مدير البرامج والخدمات المهنية في المركز.

وشملت مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في 
الندوة تقديم ورقة تستعرض جهود المركز في 
سبيل المساهمة بتطوير وتنفيذ سياسة شاملة 

ومتكاملة للتطوير المهني في قطاعات متعددة 

الندوة الدولية التاسعة حول التطوير 
المهني والسياسات العامة

ترتبط بمختلف احتياجات وتطلعات المهنيين 
القطريين، من بين مواضيع أخرى متعددة. وقد 

أصدر كل وفد مشارك ورقة بحثية حول القضايا 
الرئيسية ببلدانهم في إطار أحد المواضيع األربعة 

الرئيسية للمؤتمر، وهي: "سياق وتحديات وضع 
سياسات التطوير المهني"،  و"أهداف التطوير 

المهني وكيفية الوصول إليه"، و"دمج التطوير 
المهني في المجتمع"، و"قيادة التغيير المبتكر 

للمستقبل".

كما حضر السيد المنصوري والدكتور كردمان 
حلقات نقاشية بمشاركة ممثلين عن ٥ منظمات 

دولية رائدة، هي منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD(، ومؤسسة التعليم والتدريب 
)ETF(، والمركز األوروبي لتنمية التدريب المهني 

)CEDEFOP(، والمفوضية األوروبية، ومنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(. وركزت المناقشات على كيفية عمل 
بلدان شمال أوروبا، بما في ذلك النرويج، لتعزيز 

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

عموم الجمهور. 

التواصل المجتمعي

وقد شارك المركز خالل الفترة ما بين يناير وديسمبر 201٩ في ٩ فعاليات رئيسية في قطر:

 معرض المدينة
التعليمية المهني

٥ – ٦ فبراير ٢٠١٩مؤسسة قطر

 المعرض الثامن للجامعات
وقطاعات العمل

١٢ مارس ٢٠١٩مدرسة الوكرة الثانوية للبنين

 فعالية (مرحًبا) لطالب
وخريجي المدينة التعليمية

28 – 29  أغسطس  2019مؤسسة قطر

 معرض الجامعات التابع
للمدرسة ا�نجليزية الحديثة

١٨ سبتمبر ٢٠١٩المدرسة ا�نجليزية الحديثة

 ٧ – ٨ أكتوبر ٢٠١٩مؤسسة قطراكتشف المدينة التعليمية

 اليوم المفتوح للتوظيف
واالبتعاث السادس

 مدرستي قطر للعلوم المصرفية
وإدارة ا¬عمال للبنين والبنات

٤ – ٥ نوفمبر ٢٠١٩

١٢ نوفمبر ٢٠١٩برنامج الجسر ا¬كاديميمعرض جامعات دولة قطر

 مدرسة مسيعيد الدوليةمعرض الجامعات
التابعة لقطر للبترول

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

التاريخالجهة المنظمةالفعالية

١٢ – ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩درب الساعياحتفاالت اليوم الوطني
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الشــــراكات

عمل مركز قطر للتطوير المهني على مدار السنوات 
الماضية على تطوير السياقات المؤاتية لعقد شراكات 

استراتيجية مع مختلف الجهات واألطراف المعنية بمجال 
التوجيه المهني، وهي أطراف تم اختيارها بشكل مدروس 

من داخل وخارج دولة قطر. وقد أظهرت الظروف الراهنة 
التي تعايشها دولة قطر صحة هذا الخيار أكثر من أي 

وقت مضى، لكونه يضمن استمرارية مسار تنمية الرأسمال 
البشري، ودعم االبتكار واالستدامة في الدولة.

وقد عملنا خالل العام المنصرم على تطوير شراكاتنا 
االستراتيجية القائمة، باإلضافة إلى تحديد جهات رئيسية 

جديدة ذات دور محوري في مجال التوجيه المهني 
من بين ٤ فئات، تتمثل بالمؤسسات، والجهات المحلية، 
وتلك اإلقليمية، وأيًضا الجهات الدولية. كما عملنا على 

استكشاف أفضل الطرق المؤدية لتحقيق المشاركة 
والتفاعل البّناء مع هذه الفئات، من خالل وضع أهداف 

مشتركة وغايات محددة، وخطط عمل ملموسة.
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وّقع مركز قطر للتطوير المهني اتفاقية شراكة خاصة 
تجمعه مع كيدزانيا الدوحة، تتضمن افتتاح مركز 

تعليمي ترفيهي خاص 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 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.

ويستهدف "مركز التطوير المهني" األطفال من عمر 
٤ سنوات وحتى 1٤ عاًما، حيث يقدم لهم مجموعة 

من األنشطة المسلية والمفيدة التي تساعدهم 
على معرفة اهتماماتهم وقدراتهم، وتحديد المهن 
األقرب إلى توجهاتهم. كما سيقدم فعاليات مهنية 

مخصصة، مثل مساعدة األطفال على كتابة السيرة 
الذاتية وطباعتها وفًقا الهتماماتهم وتطلعاتهم 

المهنية.

وكانت كيدزانيا الدوحة فتحت أبوابها في قطر نهاية 
أبريل 201٩، لتوفر تجربة تعليمية وترفيهية فريدة من 

نوعها مع ٤2 منشأة، تتيح لألطفال لعب دور "وظائف 
الكبار" وممارسة أكثر من ٦0 نشاًطا، يتعلمون من خاللها 
مجموعة متنوعة من القيم، بما في ذلك االعتماد على 

الذات، والعمل الجماعي، والصدق، والنزاهة والعمل 
المجتمعي.

المستوى 
المؤسسي

وّحد مركز قطر للتطوير المهني جهوده مع 
مركز "مدى" ، 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.

وسيتم تنفيذ هذه األهداف بموجب اتفاقية شراكة 
عقدها مركز قطر للتطوير المهني مع مركز "مدى"،    

الذي يهدف إلى توطيد معاني الشمولية الرقمية 
وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود 

الوظيفية- ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن.

أتي توقيع هذه االتفاقية انطالًقا من أهداف مركز 
قطر للتطوير المهني لغرس الثقافة المهنية 

في المجتمع القطري، من خالل قنوات وبرامج 
التوعية المهنية، ووضع السياسات المهنية الفعالة، 

والتخطيط والتعاون مع الجهات المعنية بالتوجيه 
المهني في الدولة، وذلك من أجل تعزيز النظام 
التعليمي عبر أدوات التوجيه المهني والخدمات 

المهنية التكنولوجية.

وتهدف هذه الشراكة 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.

وبموجب هذا االتفاقية، سيتم 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. 

مركز مدى

سفارة الواليات المتحدة 
األمريكية في قطر

كيدزانيا الدوحة

يرتبط مركز قطر للتطوير المهني بعالقات قديمة 
وراسخة مع السفارة األمريكية في قطر وبرنامج 

)EducationUSA(، ويشترك معهما في أنشطة 
تعليمية رئيسية تقدم في البالد، وأهمها البرنامج 

السنوي لتدريب المرشدين المهنيين.

وبفضل الثقة واالحترام المتبادلين بين الشركاء، قام 
مركز قطر للتطوير المهني، بالشراكة مع السفارة 

األمريكية في قطر، بتصميم وتقديم برنامج للتطوير 
المهني في الربع األخير من العام 201٩. 
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المستوى 
الوطني

وقع مركز قطر للتطوير المهني مذكرة تفاهم مع كلية 
التربية بجامعة قطر، لتعزيز التوجيه األكاديمي والمهني، 

ودعم التطوير المهني. وجرى توقيع المذكرة من قبل 
السيد عبداهلل المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر 

للتطوير المهني، والدكتور أحمد العمادي، عميد كلية التربية 
في جامعة قطر، خالل حفل خاص ُأقيم للمناسبة في 

مبنى ملتقى )مركز طالب المدينة التعليمية(.

جامعة قطر 
وتؤسس مذكرة التفاهم الموقعة لشراكة استراتيجية، 

تساهم في تمكين الطرفين من تحقيق أهدافهما 
المشتركة على الصعيدين المحلي والدولي. وبموجب 

مذكرة التعاون هذه، سيتبادل كل من مركز قطر 
للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع، وجامعة قطر الخبرات لتحقيق األهداف 

المشتركة، من خالل أشكال متنوعة من التعاون، بما في 
ذلك التدريب، واالستشارات، وتقديم خدمات متعددة.

وسيتم التخطيط لتنفيذ األنشطة بشكل مشترك، بما 
يساهم في تعزيز التوجيه المهني، ويلبي احتياجات السوق 

القطري، ووفًقا ألفضل الممارسات المعترف بها دولًيا.

كما تبني مذكرة التفاهم على التعاون الفريد الذي يجمع 
كل من مركز قطر للتطوير المهني وجامعة قطر مع 

الشركاء المحليين والدوليين، في سبيل خدمة المجتمع 
المحلي، وتلبية احتياجات قطاع التعليم والتدريب في قطر.
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توجهنا االستراتيجي للعام 2020
تماشًيا مع تطوره وسعيه المستمر ليكون مركز تطوير وتوجيه مهني متخصًصا ومتكامال، ومن 
خالل برامج وخدمات وأنشطة وفعاليات عديدة، حدد مركز قطر للتطوير المهني مجموعة من 

األهداف االستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها خالل المرحلة المقبلة: 

زيادة تأثير مركز قطر للتطوير المهني، وهو ما 
يتماشى مع الهدف االستراتيجي لمؤسسة 
قطر الرامي إلى "تعزيز إدراك مؤسسة قطر 

للطاقات والقدرات والتعاون واالستدامة".

تدعيم النظام التعليمي من خالل توفير أدوات 
التوجيه المهني والخدمات المهنية. ويرتبط هذا أيًضا 

ارتباًطا قوًيا بالهدف االستراتيجي لقطاع تنمية 
المجتمع في مؤسسة قطر ، والذي يتمثل في "غرس 

االهتمام بالعلوم والتعلم المستمر مدى الحياة".

تعزيز السياسات والخطط والممارسات المهنية 
الفعالة، من خالل المشاركة والتعاون مع مختلف 

الجهات المعنية. وهو ما يرتبط أيًضا بهدف 
استراتيجي آخر لقطاع تنمية المجتمع في 

مؤسسة قطر، وهو "تعزيز المشاركة المجتمعية".

نشر ثقافة التوجيه المهني على المستوى 
الوطني، من خالل حمالت وبرامج التوعية 

المهنية المناسبة. ويتصل هذا بشكل وثيق مع 
الهدف االستراتيجي لقطاع تنمية المجتمع في 

مؤسسة قطر الرامي إلى "غرس االهتمام 
بالعلوم والتعلم المستمر مدى الحياة".
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الطالبة مضاوي نايف
مشاركة في برنامج "مهنتي – مستقبلي"

 "كنت مترددة بشأن المهنة التي أريد أن أعمل بها 
مستقبًلا، إذ أنني في الصف الحادي عشر وعلّي 

تحديد تخصصي الجامعي خالل سنة واحدة. وبعد 
تجربتي في برنامج "مهنتي - مستقبلي" أستطيع 

القول أنني حددت مجال مهنتي المستقبلية، وهو 
مجال الطيران، وأنا واثقة من هذا االختيار، كوني 

اطلعت عليه بصورة مباشرة خالل رحلتنا إلى 
الخطوط الجوية القطرية".

خالد علي المولوي
عضو مجلس إدارة شركة قطر الترفيهية (تسالي)

"تعد شراكتنا مع مركز قطر للتطوير المهني إضافة 
هامة لمدينة كيدزانيا الدوحة داعمة لها في رسالتها 

التي تهدف لرفع سقف طموحات ا»طفال ودمجهم 
في الحياة العملية وإثارة شغفهم بثقافة العمل 

والتعرف على ميولهم منذ الصغر لتنمية مهاراتهم 
بما يتناسب مع قدراتهم".

الدكتورة مارلين مايز 
المديرة التنفيذية لرابطة التوجيه المهني في 

آسيا والمحيط الهادئ

"لقد سعدت باالطالع على مجلة "دليلك المهني" 
التي ينشرها مركز قطر للتطوير المهني. فهذه 

المجلة تحتوى على العديد من الموضوعات الشيقة، 
وأرى أنها بمثابة أداة مفيدة للغاية تلقي الضوء على 
رحلة نماذج رائعة، بينما تقدم للشباب في قطر رؤى 

مثيرة لالهتمام في سوق العمل المحلي".

السيد مارك هيوز
مدير أكاديمية العوسج

"يتمثل هدفنا في دعم طالبنا على المستويات 
العملية واالجتماعية وا»كاديمية، من خالل برامج 

تحّضرهم لما بعد المدرسة، والجامعة، والمسار 
المهني. ويتلقى طالبنا في أكاديمية العوسج 

الدعم في النواحي المذكورة آنًفا، بالتعاون مع 
مركز قطر للتطوير المهني، من خالل برنامج 
مهارات االستعداد المهني، ¿تاحة الخدمات 

المتوفرة لهم مع التركيز بشكل خاص على تلبية 
احتياجاتهم التعليمية المختلفة".

خليفة الصالحي
المحاضر في برنامج إعداد المستشارين المهنيين

"أتاح هذا التدريب للمشاركين فرصة التعرف والتدرب 
على العالقة ا¿رشادية بشكل عملي، وفهم عدد 

من نظريات ا¿رشاد المهني، كما تعلموا كيفية 
تصميم وتنفيذ برامج ا¿رشاد المهني بشكل عام 

لفئات مختلفة في الدولة. ونحن نشكر مركز قطر 
للتطوير المهني على هذا التنظيم، وعلى حسن 

التعامل".

Lorem ipsum

المالزم أول فهد المسلماني
ا�دارة العامة للسواحل والحدود، وزارة الداخلية

أحد العارضين في القرية المهنية

"تأتي مشاركتنا في القرية المهنية كإدارة تخصصية 
لتعريف الطلبة بمهام ا¿دارة وواجبتها والتخصصات التي 
تعمل تحت إدارتنا، ومدى أهميتها وارتباطها بأمن الوطن، 

خاصة وأن أكثر من 80% من حدود دولة قطر هي حدود 
ساحلية، كما نحرص بدورنا على تشجيع الطالب والخريجين 

الجدد على ا¿نضمام إلينا ومشاركتنا في المحافظة على 
أمن الوطن".

السيد ويليام جرانت
القائم با�عمال ا�مريكي لدى دولة قطر

"تفخر السفارة ا»مريكية بالتعاون مع مركز قطر 
للتطوير المهني في تنظيم برنامج تدريب المرشدين 

المهنيين. فمستشارو المدراس الثانوية يلعبون دوًرا 
هاًما في مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات 
المصيرية حول مستقبلهم المهني. وأتاح هذا 

البرنامج للمستشارين ا»كاديميين والمهنيين فرصة 
مناقشة التحديات المشتركة، والتفكير مًعا للتوصل 

إلى حلول جماعية وتبادل أفضل الممارسات".

سعادة السيدة أمال بنت عبد اللطيف المناعي 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

"سعداء بمشاركة مركز "نماء" في القرية المهنية، فهي 
مشاركة مميزة وذات أهمية والتي جاءت لتعبر عن فخرنا 

باالنطالقة ا»ولى لحملة "تمكن" التي تهدف إلى توعية 
المجتمع بأهمية التطوير المهني وهو مما يتوائم مع هذه 

الفعالية وفي ذات الوقت الفئة العمرية المستهدفة".

اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي
رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية

"يسرنا أن نتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني كونه أحد 
المراكز المتخصصة في التوجيه والتطوير المهني، وهو ما يبرز 

دور الخدمة الوطنية في إعداد كوادر أفضل من الشباب القطري 
وتأهيلهم ليكونوا قادرين على بناء الوطن وتحقيق أمنه وتنمية 

مجتمعه".

الدكتور أحمد العمادي 
عميد كلية التربية في جامعة قطر 

"نحن سعداء بالتعاون الذي تم بين جامعة قطر ومركز 
قطر للتطوير المهني، وكلنا ثقة بأن تضافر جهودنا 

سيساهم في تحقيق إنجازات أساسية في سبيل تعزيز 
التوجيه المهني وا»كاديمي بهدف تأمين كوادر مؤهلة 

تكون قادرة على القيام بدورها وأداء المهام المنوطة بها 
على أكمل وجه، بما يصب بالنهاية في سبيل خدمة 

ا»ولويات الوطنية لدولة قطر".

أحمد المالكي
موظف في مكتبة قطر الوطنية، وأحد 

المشاركين في برنامج إعداد 
المستشارين المهنيين

"أتعامل مع الشباب كثيًرا بحكم طبيعة 
عملي، ولذلك سوف أعمل على تطبيق ما 

اكتسبته في هذا البرنامج على الشباب الذي 
يحتاجون الختيار تخصصاتهم المهنية. هذا 

البرنامج قدم لنا الكثير في موضوع المقابلة، 
وتحديد المهن والتخصصات المناسبة 
لهؤالء الطالب. وهنا نشكر مركز قطر 

للتطوير المهني على تقديم مثل هذه 
البرامج المفيدة".

رقية السعيد
أحد المشاركين في الدورة التمهيدية في 

ا�رشاد المهني

"أتوجه بالشكر لمركز قطر للتطوير المهني ¿تاحة 
الفرصة لي للمشاركة في هذه الدورة الرائعة، والتي 

فتحت أمامي آفاًقا جديدة من التعلم، فقد 
حصلت على الكثير من المعلومات حول ا¿رشاد 

والتوجيه المهني، وتعرفت بشكل دقيق على الدور 
الذي يضطلع به المستشار المهني".

الطالب علي الهاشمي 
مشارك في "القرية المهنية"

"تمكنت من خالل "القرية المهنية" من اكتشاف العديد 
من الفرص المهنية المتاحة للمواطنين في المستقبل، 
والتعرف على الجامعات وجهات العمل المختلفة في 

الدولة، وأيًضا المدارس الثانوية التخصصية، وهذا الجهد 
الرائع يضاف إلى أفضال الدولة على مواطنيها، 

واهتمامها بكافة الفئات العمرية في المجتمع".

الطالب محمد التميمي
مشارك في برنامج "أكاديمية المهن"

"اشتركت في "أكاديمية المهن" هذا العام لتحديد تخصصي 
المهني، وقد ذهبنا في الكثير من الزيارات الميدانية 

لمساعدتنا على ذلك. طالما تمنيت أن أتخصص في المجال 
الطبي، لذا كانت زيارة سدرة للطب مفيدة جًدا بالنسبة لي 

حيث تعمقت أكثر في هذا المجال وتعرفت عليه بشكل 
أفضل".
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