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برنامج إعداد
المستشارين المهنيين

يقدمه مركز قطر للتطوير المهني



نبذة عن البرنامج

برنامج إعداد المستشارين المهنيين هو أول برنامج 
متخصص في إعداد المستشارين المهنيين في قطر، 

يقدمه مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بشكل 

حصري في دولة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي، وهو برنامج معتمد من مؤسسة كودر، 
إحدى الشركات الرائدة عالمًيا في مجال خدمات 

التخطيط المهني.

ويهدف برنامج إعداد المستشارين المهنيين إلى 
تجهيز األفراد بالمهارات األساسية والمعرفة الالزمة 

للتخطيط المهني واالستشارات المهنية، وكذلك 
تزويدهم باألدوات واألنشطة الالزمة لمساعدة الشباب 

القطري على االنطالق في مسيراتهم المهنية 
الطموحة.

النسخة اإلنجليزية
التاريخ: 22 - 26 نوفمبر 2020

الوقت: 8 صباًحا - 2 ظهًرا   

المكان: المدينة التعليمية 

النسخة العربية
التاريخ: 6 - 10  ديسمبر  2020

 الوقت: 8 صباًحا - 2 ظهًرا

المكان: المدينة التعليمية 



المستفيدون من 
البرنامج

المستشارون المهنيون. 1

المستشارون األكاديميون. 2

موظفو الموارد البشرية )خاصًة ممن شاركوا . 3
في أنشطة التنمية الوطنية(

أولياء األمور )الذين يؤثرون بشكٍل كبير على . 	
قرارات أبنائهم بشأن المسارات المهنية، لذا 

يمكن اعتبارهم المستشارين المهنيين 
ألبنائهم داخل المنزل(

المدربون واألساتذة. 5

العلماء )الباحثون، وطالب الدرجات التعليمية . 6
المتقدمة، وما إلى ذلك(

األشخاص اآلخرون الذين لديهم اهتمام عام . 7
بالتطوير المهني

األهداف والنتائج

ما الفائدة التي ستعود على األفراد؟. 	

اكتساب المهارات المهنية التي 	 
ستؤهلهم لتولي منصب محتمل 

كمستشار مهني.

اكتساب رؤية متعمقة لتطوير مسارهم 	 
المهني وكذلك تنمية قدرات أبنائهم.

اكتساب معرفة واسعة بنظام 	 
التخطيط داخل مواقع عملهم.

إرشاد الطالب أو العمالء ومتابعتهم بعد 	 
استخدام نظام التخطيط المهني.

تعلم التطبيقات القائمة على 	 
التكنولوجيا واستخدامها بما يعود 

بالنفع على التطوير المهني.

ما الفائدة التي ستعود على المؤسسات . 	
التعليمية والشركات؟

يكون لديهم طالب قادرون على تحديد 	 
أفضل الخيارات المستنيرة التي تتعلق 

بتخصصاتهم بعد المرحلة الثانوية، مما 
يزيد من معدل الحفاظ عليهم في 

التعليم واستكمال الحصول على الدرجات 
التعليمية. 

يكون لديهم طالب أو عمالء قادرون 	 
على تحديد أفضل الخيارات المهنية، مما 

يزيد من إنتاجية العمل ويحقق رضاهم 
بحياتهم الشخصية.

يكون لديهم موظفون بارعون يمكنهم 	 
مساعدة الطالب أو البالغين في 

اختياراتهم المهنية والتخطيط لها، من 
خالل ما لديهم من معرفة وممارسات 

متخصصة.

يكون لديهم موظفون مدركون 	 
لخيارتهم المهنية ويشعرون بالرضا 

حيالها.

يكون لديهم موظفون يتمتعون بالقدرة 	 
على مساعدة العمالء في استخدام 

معلومات سوق العمل للمفاضلة بين 
خياراتهم المهنية.

يكون لديهم موظفون يتمتعون بالقدرة 	 
على توجيه العمالء لمعرفة كيفية العثور 

على فرص عمل.

يكون لديهم القدرة على تصميم 	 
خدمات التخطيط المهني واإلشراف 

عليها.

يكون لديهم القدرة على مراقبة 	 
المستشارين المهنيين، وتقويمهم 
ودعمهم حسبما تقتضي الحاجة.



بناء القدرات. 	

هناك تسع كفاءات محددة يتوجب تحقيقها   
طوال فترة البرنامج:

مهارات تقديم المساعدة	 

التمتع بالخبرة في تسهيل عملية اتخاذ   
القرارات بشأن تحديد المسارات المهنية، مع 

التمتع بعالقات شخصية مثمرة.

نظرية التطوير واالختيار المهني	 

فهم نظريات التطوير المهني ونماذجه   
وأساليبه ألنها تسري على عملية التطوير 

مدى الحياة وكذلك النوع والعمر والخلفية 
العرقية.

التقييم والتخطيط المهني	 

فهم واستخدام كل من تقييمات التطوير   
المهني الرسمي وغير الرسمي )تحت 

اإلشراف( مع التأكيد على تلك التقييمات 
المتعلقة بالسكان.

دور المعلومات في التخطيط المهني	 

وصف عملية التخطيط المهني واقتراح   
األساليب والمعايير التي ستساعد في صنع 

الخيارات المهنية.

محتوى البرنامج

اإلرشادات األخالقية	 

اتباع مدونة األخالقيات ذات الصلة   
ومعرفة اللوائح التشريعية الحالية.

العمل في مجموعات	 

دعم برنامج التطوير المهني الذي يتعلق   
بتفسير التقييم وموارد البحث عن عمل.

االستعانة بالتكنولوجيا	 

فهم واستخدام التطبيقات القائمة على   
تكنولوجيا التطوير المهني.

مهارات البحث عن فرص العمل	 

معرفة استراتيجيات وأساليب البحث   
عن فرص عمل وكذلك عملية التوظيف، 

السيما عند العمل مع مجموعات 
محددة.

تخطيط البرامج وتطبيقها	 

التعرف على برامج التطوير المهني   
وتطبيقها، والعمل كحلقة وصل في 

العالقات التعاونية.

البرنامج. 	

اليوم األول: المقدمة وعملية التخطيط   
المهني 

التعرف على النشاط في إطار المجموعة 	 

نظرة عامة على البرنامج التدريبي 	 
واللوجستيات الخاصة به 

عملية التخطيط المهني	 

طرق التعامل مع مجموعة السمات 	 
الشخصية والخصائص البيئية

العمل على دراسة الحالة	 

اليوم الثاني: النظرية والتقييمات كأدوات   
ذات قيمة في التخطيط المهني 

نظرية جون هوالند	 

التقييم وفًقا لنظرية هوالند	 

التقييم وفًقا لنظرية سوبر	 

إجراء اختبار البحث المهني لشركة كودر 	 
ومقياس قيم العمل لسوبر عبر اإلنترنت 

مناقشة نتائج تقارير المشاركين	 

فحص تقارير نتائج العمالء في حالة 	 
الدراسة المحددة

اليوم الثالث: المعلومات كأداة قّيمة   
في التخطيط المهني 

دور المعلومات في اتخاذ القرار بشأن 	 
المسارات المهنية

قواعد المعلومات المطلوبة لدعم 	 
القرارات المهنية 

مصادر المعلومات المهنية	 

استخدام معلومات صنع القرار	 

التطبيق على دراسة الحالة	 

اليوم الرابع: المهارات المساعدة كأداة   
مهمة في توفير التخطيط المهني 

لآلخرين

ما المقصود بالمهارات المساعدة؟	 

ممارسة جميع المهارات المساعدة 	 
)أنشطة تمثيل األدوار(

التعامل مع دراسة حالتك )طريقة 	 
تمثيل األدوار(

 



اليوم الخامس: تقديم خدمات التخطيط   
المهني 

طرق التقديم وكيف يمكن تعديلها مع 	 
اختالف السكان واختالف أوضاع العمل

مميزات كل خدمة وعيوبها	 

خطوات تخطيط طرق التقديم الخاصة بك 	 

مشروع فردي أو في مجموعة صغيرة	 

      يجب أن يستوفي المشاركون المعايير التالية ليكونوا 
مؤهلين للحصول على شهادة المشاركة في برنامج 

إعداد المستشارين المهنيين: 

واجهة عبر اإلنترنت. 	

ستتاح واجهة عبر اإلنترنت مخصصة   
لهذا البرنامج التدريبي من خالل البوابة 

اإللكترونية طوال فترة البرنامج وبعدها 
بستة أشهر. وتعّد هذه الواجهة كنًزا 

معرفًيا للمتدربين يمكنهم االستعانة 
بها والتعويل عليها.

متطلبات مهمة للبرنامج

الحضور - يجب على المشاركين حضور جميع دورات   .1   
البرنامج. فالمشاركون الذين يتغيبون ألكثر من ساعتين 
عن الدورات التدريبية لن يكونوا مؤهلين للحصول على 

شهادات المشاركة.

النجاح في اجتياز جميع اختبارات البرنامج ضمن نظام   .2 
إدارة التعلم بشكل يومي، وقبل انتهاء البرنامج.

يتحمل جميع المشاركين مسؤولية ضمان االلتزام   .3 
بالمعايير األخالقية المالئمة والقيام باألنشطة المطلوبة 

بطريقة مسؤولة.



بالل سلوى

مسؤول استقطاب مواهب ومدرب يتمتع بخبرة دولية 
تزيد عن 21 عاًما مع العالمات التجارية الرائدة في قطر 
وجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. أظهر بالل قدرته 

على اكتساب خبرات متنوعة، بعدما شغل مناصب 
رئيسية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير 

الربحية.

أّهلته خبرته في مجال الموارد البشرية ألن يكون 
مدرًبا مهنًيا للمجموعات المتنوعة ثقافًيا ولغوًيا، 

بما في ذلك الالجئين في أستراليا، وتدريب الباحثين 
عن العمل، كما برز عمله في وكالة توظيف تنفيذية 

عالمية سريعة التطور. وقد أشرف على جهود التقطير 
واستقطاب المواهب الوطنية في سدرة للطب – 
المستشفى والمركز الطبي األكاديمي الرائد في 

الشرق األوسط. وهو يتولى حالًيا عملية استقطاب 
المواهب ضمن فريق الموارد البشرية في مصرف قطر 

المركزي.

يتولى بالل تقديم المحاضرات لوحدات البكالوريوس 
في جامعة نورثمبريا في موضوعات مثل التطوير 

األكاديمي والمهني، وبناء الممارسات المهنية وبناء 
ممارسات األعمال.

سيقدم بالل سلوى النسخة اإلنجليزية من برنامج إعداد 
المستشارين المهنيين.

مرشد مهني معتمد من جمعية اإلرشاد المهني 
األمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في 

اإلرشاد المهني مـن جامعة والية بنسلفانيا. عمــل 
مرشًدا مهنًيا في المـركز المهني بجامعة والية 

بنسلفانيا ألكثر من 600 ســـــاعة إرشاد، حيث قابـــل 
وعمـــل مع العديد من الطالب الراغبيـن في تطوير 

حياتهم المهنية.

يتمتع الصالحي بخبرة طويلة تزيد عن 9 سنـوات 
في قطاع التعلـيم العالي، والعمل مع الطالب 
في مجاالت اإلرشاد المهني والتعليمي. كما أنه 
محاضـر جامعـي، ومـدرب للمــهارات الوظيفية 

لطـالب الجامعــات والمرشدين األكاديمييــن 
والمهنييـــن في المدارس. وهو حالًيا طالب 

دكتوراه في التعليم العالي بجامعة النكستر 
البريطانية.

سيقدم خليفة الصالحي النسخة العربية من 
برنامج إعداد المستشارين المهنيين.

المدربون

خليفة الصالحي



اليوم الخامس: تقديم خدمات التخطيط   
المهني 

طرق التقديم وكيف يمكن تعديلها مع 	 
اختالف السكان واختالف أوضاع العمل

مميزات كل خدمة وعيوبها	 

خطوات تخطيط طرق التقديم الخاصة بك 	 

مشروع فردي أو في مجموعة صغيرة	 

إجراءات الصحة والسالمة

الحضور إلى موقع الفعالية )مبنى ملتقى(  أ - 

إظهار تطبيق »احتراز«، وأن يكون اللون أخضر 	 
طيلة فترة الفعالية.

ارتداء الكمامة.	 

الخضوع لفحص درجة الحرارة لكل من 	 
الموظفين والزوار )يمنع الدخول لمن تبلغ 

درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية أو 
أعلى(. يجب على المتعاقدين وحراس األمن 

إضافة درجة حرارتهم في دفتر السجل.

يجب تشجيع الموظفين/ الزوار/ المتعاقدين 	 
على استخدام معقم اليدين.

 سيتم وضع عالمات التباعد االجتماعي في 	 
جميع أنحاء المكان للحفاظ على مسافة 

اجتماعية ال تقل عن مترين.

ب. التباعد الجسدي

         يجب ممارسة التباعد االجتماعي )مترين على 
األقل( خالل فترة التدريب، وطابور المصاعد، 
وتناول الطعام. عالوة على ذلك، يتم فرض 

حدود السعة واالستيعاب الخاصة باألماكن.  
وأمثلة ذلك ما يلي:

المقاعد والمكاتب لن تكون المسافة بينهما 	 
أقل من مترين.

عند تناول الطعام، يجب على األشخاص 	 
الجلوس على طاوالت فردية إذا لم يكن 

ممكًنا الفصل بينهم بمسافة مترين.

يجب أن تكون غرف االجتماعات قادرة على 	 
استيعاب أعداد األفراد الحاضرين وتلبية 

الحد األدنى من متطلبات التباعد االجتماعي. 
يسمح بحد أقصى 10 مشاركين في التدريب.

ستقتصر نقاط الدخول والخروج على 	 
نقطتين.

سيتم توفير وصيانة مرافق غسل اليدين 	 
بالماء والصابون، باستخدام أجهزة 

استشعار للصابون، والمناشف، وصناديق 
النفايات )بدون آالت تعمل باللمس، كما ال 

توجد مجففات هواء(.

معقمات األيدي )تحتوي على نسبة 	 
كحول ال تقل عن 70٪ وما فوق( مثبتة في 
جميع أنحاء المرافق مع ملصقات نظافة 

اليدين، بما في ذلك في المراحيض، 
لتشجيع التعقيم المنتظم لليدين 

وغسلها لمدة 20 ثانية على األقل. 

عند الحضور إلى مباني مؤسسة قطر، 	 
سيعمل موظفو المؤسسة على إدراك 

ومراقبة متطلبات التباعد االجتماعي 
ومتطلبات السالمة األخرى.

سوف يقوم مسؤولو االمتثال بالمراقبة 	 
للتأكد من التزام الجميع لمتطلبات التباعد 

االجتماعي ومتطلبات السالمة األخرى.



التسجيل والرسوم

يتم التسجيل في برنامج إعداد المستشارين 
المهنيين عبر الرابط التالي:

 https://cvent.me/n8Zlbg 

وتبلغ رسوم التسجيل في البرنامج 5000 ريال قطري، 
ويمكن دفعها إلكترونًيا عبر الرابط أعاله.

لضمان المشاركة في البرنامج، يرجى 

التسجيل في أسرع وقت ممكن، 

فالمقاعد محدودة واليتم تأكيد الحجز إال 

بدفع الرسوم كاملة.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج 

والتسجيل، يرجى التواصل معنا عبر البريد 

qcdc@qf.org.qa :اإللكتروني

تابعونا على مواقع 

التواصل االجتماعي


