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القراء األعزاء، 

يسعدنا أن نقدم لكم العدد الثاني عشر من مجلة دليلك المهني، وهو 
ثالث عدد نصدره منذ أن ألقت أزمة كوفيد-19 بظاللها على العالم 

مطلع عام 2020.

وعلى الرغم من أننا بدأنا في العودة تدريجًيا إلى ما كنا نعتبره الحياة 
الطبيعية، ما زالت التحديات التي فرضتها األزمة قائمة، ويبدو أن الحلول 
التي تبنيناها للتأقلم مع تأثيرات الوباء ستستمر لفترة أطول مما خططنا 

له.

لقد غيرت أزمة كوفيد-19 رؤيتنا لكل ما يتعلق بمستقبل التعليم 
والعمل. فعلى سبيل المثال، كانت بعض الحلول، من قبيل تطبيق 

التعليم عن البعد في المدارس والجامعات، واعتماد المؤسسات على 
عمل موظفيها من المنزل، وتقديم خدماتها ومنتجاتها عبر اإلنترنت، 

تبدو في البداية مؤقتة، غير أنه مع مرور الوقت تأكدنا أنها وجدت 
لتبقى وأن فوائدها عديدة، وبالتالي علينا دراسة نتائجها بتأٍن والعمل 

على االستفادة منها بالشكل األمثل لبناء مستقبل أفضل. 

علينا أيًضا دراسة مستقبل المهن في ظل تسريع المؤسسات 
واألعمال لعملية التحول الرقمي، الذي كان من اإليجابيات القليلة ألزمة 

خلفت خسائر بشرية ومادية مؤسفة. صحيح أن االقتصاد العالمي بدأ 
يتعافى ببطء، إال أن احتياجات سوق العمل ستختلف مع زيادة الطلب 

على بعض المهن وتأثر مهن أخرى.

مهما كانت الظروف، علينا التركيز على اإليجابيات. فمن أبرز التحديات 
التي واجهتنا في مركز قطر للتطوير المهني خالل األشهر الماضية هو 
تعذر تنظيم عدد من الفعاليات السنوية التي اعتدنا من خاللها مقابلة 

الطلبة وأولياء األمور والمرشدين المهنيين وممثلي جهات العمل 
ومختلف الفئات المستهدفة األخرى. فالتعامل الشخصي المباشر كان 

مهًما للغاية بالنسبة لنا. وقد عوضنا ذلك بإطالق مجموعة متنوعة من 
البرامج الرقمية والخدمات عبر اإلنترنت التي أعطت نتائج مبهرة، حيث 
نجحنا في الوصول إلى أعداد أكبر من الطلبة وأولياء األمور وهم في 

منازلهم، وتخطى عدد المتفاعلين مع برامجنا  والمتابعين لحمالتنا عبر 
اإلنترنت حاجز المليون ونصف المليون شخص.  كما أتاح لنا ذلك التواصل 

مع عدد أكبر من الشركاء المختصين داخل الدولة وخارجها.

إن عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن االقتصاد وسوق العمل يضع 
علينا مسؤوليًة أكبر، ويحتم علينا كمركٍز متخصص في التطوير المهني، 

أن نبذل قصارى جهدنا، بالتعاون مع شركائنا من مختلف الجهات المعنية 
في الدولة، في سبيل تثقيف المجتمع المحلي حول أهمية التوجيه 
المهني الذي ُتناط به مهمة تأمين الكوادر البشرية، بما يتناسب مع 

 االحتياجات المستقبلية لمختلف قطاعات العمل بالدولة.

ستجدون في هذا العدد مواضيع متنوعة تفيد الطلبة والخريجين 
وأولياء األمور وكل من يعمل في مجاالت اإلرشاد والتطوير المهني 

والتعليم والتوظيف.  

من خالل تقارير خاصة، ستتعرفون على تأثير أزمة كوفيد-19 على 
المهن المرتبطة بقطاع الطيران، وتقتربوا أكثر من عملية إعداد 

األجيال المقبلة من العاملين في التمريض في قطر، كما سنستعرض 
لكم التحديات التي يواجهها اإلرشاد المهني في الدولة.

عالوًة على ذلك، سنقدم لشبابنا دلياًل متكاماًل حول كيفية 
تحسين مهارات العمل ضمن الفريق، أحد أهم المهارات الشخصية 

ألي شخص يسعى لتحقيق النجاح المهني. ونعرفهم بأهمية الثقافة 
اإلعالمية في ظل التأثير الكبير للمعلومات الخاطئة واألخبار الزائفة 

على كافة مناحي حياتهم، خاصة مع قضاء الكثير منهم ألوقات 
طويلة على مواقع التواصل االجتماعي.

نوفر لكم أيًضا كافة المعلومات عن "نظام اإلرشاد المهني 
اإللكتروني"، وهو نظام تخطيط مهني فريد طورناه بالتعاون مع 

مؤسسة "كودر" األمريكية الرائدة في مجال خدمات التخطيط 
المهني. وقد احتفلنا هذا العام بتوفير استخدام هذا النظام ذي 

المستوى العالمي للطالب مباشرة حتى يتسنى لهم التخطيط 
بشكل مثالي لمسيرتهم المهنية من المنزل عبر أدوات أثبتت كفاءتها 

في مساعدة الماليين من الطلبة حول العالم، والتي تم تعديلها 
بواسطة خبرائنا لتناسب متطلبات وطبيعة المجتمع المحلي. 

إلى جانب كل ذلك، ستطلعون على لقاءات مع شخصيات بارزة 
في مختلف المجاالت، لتتعرفوا من خاللها على مسيراتهم المهنية 

ونصائحهم لمن يرغب في السير على خطاهم، آملين أن تكون مصدر 
إلهام لكم وأن تساعدكم في التخطيط األمثل لمسيرة مهنية ناجحة.

كلنا ثقة في أن المعلومات الموجودة في هذا العدد ستسهم 
في إثراء معارفكم، ونعدكم بالمزيد منها في األعداد المقبلة 

وبأننا لن نتوقف عن بذل جهودنا في سبيل نشر ثقافة التوجيه 
المهني وبناء أجيال واعية ومدركة لمواهبها وطاقاتها وقدراتها، 

ومؤهلة بالشكل األنسب للمساهمة في مسيرة الدولة نحو التنمية 
المستدامة مهما كانت الصعاب والتحديات.

متمنًيا لكم قراءة ممتعة ومفيدة. 

عبدالله المنصوري 
المدير التنفيذي 

مركز قطر للتطوير المهني 

افتتاحية العدد
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ختام البرنامج 
التدريبي لتيسير 
التطوير المهني 

مركز قطر للتطوير المهني يواصل تعاونه مع واحة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا من خالل برنامج "مشكاة"

اعتماد دولي لمدربتين في 
مركز قطر للتطوير المهني

 تنظيم نسخة جديدة ناجحة من برنامج 
"مهنتي – مستقبلي" 

قام مركز قطر بتسليم شهادات المشاركة لعشرة متدربين 
شاركوا في البرنامج التدريبي لتيسير التطوير المهني، الذي 

نظمه المركز بالتعاون مع مركز "مدى"، وقدمت بموجبه 
الجمعية الوطنية للتطوير المهني )NCDA( تدريًبا شامًل لتأهيل 

المشاركين في مجال اإلرشاد والتيسير المهني لألشخاص من ذوي 
اإلعاقة. وحصل خريجو البرنامج على ترخيص لممارسة اإلرشاد المهني 

كمقدمي خدمات مهنية معتمدين من الجمعية. 

جاء ذلك على هامش حفل خاص أقيم في مقر مركز "مدى"، تسلم خلله 
مركز قطر للتطوير المهني درع وشهادة "اعتماد النفاذ الرقمي"، الذي 

أصبح بموجبه الموقع اإللكتروني لمركز قطر للتطوير المهني في متناول 
جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن.

نظمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون 
مع مركز قطر للتطوير المهني، ورش عمل 

للمعلمين من 50 مدرسة ثانوية في قطر حول 
أهمية دمج االبتكار وريادة األعمال في المناهج 

األكاديمية لتعزيز العقلية اإلبداعية منذ الصغر، 
وذلك في إطار برنامج "مشكاة" المشترك بين 

الواحة والمركز.
ويضم البرنامج ثلثة أنشطة رئيسية، هي 
ورش العمل لطلب المدارس، والعيادات 

األكاديمية للمستشارين األكاديميين،
والندوات التقديمية حول أهمية وفرص 
ريادة األعمال واالبتكارات التكنولوجية. 

احتفل مركز قطر للتطوير المهني بمحطة فارقة في جهوده المستمرة 
الرامية لدعم التطلعات المهنية للطلب في قطر ودول الخليج، حيث 

حصلت مستشارتان مهنيتان تابعتان للمركز، هما إيفروسيني بارامبوتا 
وبيدج ماكدونا، الخبيرتان في اإلرشاد والتطوير المهني، على شهادة 
مدرب مؤهل لتقديم البرنامج التدريبي لتيسير التطوير المهني. وتعتبر 
المدربتان أول من يحصل على شهادة اعتماد دولية في هذا المجال 

في دولة قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وُيخّرج "البرنامج التدريبي لتيسير التطوير المهني" مقدمي خدمات 
مهنية معتمدين )CCSP(، يحصلون على شهادة من الجمعية الوطنية 

للتطوير المهني )NCDA( المرموقة، وشهادة ميسر التطوير المهني 
.)CCE( من مركز االعتماد في التعليم )G-CDF( العالمي

نظم مركز قطر للتطوير المهني بنجاح الدورة الجديدة من برنامج 
"مهنتي – مستقبلي" خلل الفترة من 14 إلى 23 يونيو 2021. تم تقديم 
البرنامج بشكل افتراضي عبر بث مباشر على حساب المركز في موقع 
إنستغرام بواقع ست جلسات حوارية على مدار أسبوعين أدارها السيد 
شاهين حمد السليطي، كبير مسؤولي البرامج والخدمات المهنية في 
مركز قطر للتطوير المهني، واستضاف خللها شخصيات قطرية ناجحة 

في مجاالت اإلعلم والطب والتكنولوجيا واألمن والسلمة، للتحدث 
عن مسيراتهم المهنية وتجاربهم األكاديمية. كما أجاب الضيوف عن 

أسئلة واستفسارات الطلب المشاركين في الجلسات.

 يمكنكم متابعة حلقات البرنامج كاملة 
 عبر قناتنا في IGTV على منصة إنستجرام

عبر مسح رمز االستجابة السريع التالي:

أخبارنا

إطلق برنامج التطوير التوجيهي 
للممارسين المهنيين 

أطلق مركز قطر للتطوير المهني برنامج التطوير 
التوجيهي للممارسين المهنيين، والذي يتيح 

للممارسين المهنيين وأخصائيي اإلرشاد والتوجيه 
المهني المبتدئين اكتساب خبرات عملية في تقديم 

التوجيه المهني تحت إشراف مختصين متمرسين. 
ويندرج هذا البرنامج تحت مظلة جلسات االستشارات 
المهنية االفتراضية التي يقدمها المركز بهدف توفير 

الدعم المهني المناسب للطلب في قطر.

للمزيد من التفاصيل عن 
كيفية االلتحاق بهذا 

البرنامج, يرجى التواصل مع 
مركز قطر للتطوير المهني 

عبر البريد اإللكتروني التالي: 

QCDC@QF.ORG.QA
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مركز قطر للتطوير 
المهني يشارك 

في المنتدى 
االفتراضي للتعليم

ندوات افتراضية للتوعية 
باضطراب طيف التوحد

مركز قطر للتطوير المهني يواصل تقديم 
الندوات الرقمية الموجهة للطالب

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي بنجاح النسخة الجديدة من 
المنتدى االفتراضي للتعليم خلل شهر أبريل الماضي تحت شعار 

"رؤي وتطلعات ... تتجاوز التحديات".  
شارك في المنتدى نخبة من خبراء التعليم في دولة قطر من بينهم 

الدكتورة حمدة حمد غانم النعيمي، خبيرة اإلرشاد والتطوير المهني في 
مركز قطر للتطوير المهني. 

وقدمت الدكتورة حمدة عرًضا بعنوان "دور اإلرشاد المهني في سد 
الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل"، ركزت من خلله 

على أهمية العمل على المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 
العمل والتنمية المستدامة ودور اإلرشاد المهني المبكر في تحقيق 

ذلك. 

نظم مركز قطر للتطوير المهني ندوتين عبر اإلنترنت لرفع مستوى 
الوعي باضطراب طيف التوحد، وذلك خلل شهر أبريل الذي ُيعد شهر 

التوعية بهذا االضطراب.

حملت الندوة األولى عنوان “شهر التوعية باضطراب طيف التوحد: 
طبيعيون وأبطال - التعايش مع التوحد”، وشهدت مشاركة كل من 

الدكتور ستيفن شور، والدكتورة تمبل غراندين، وهما متحدثان دوليان 
بارزان في هذا المجال يعيش كل منهما حياة ناجحة ومزدهرة على 

المستوى المهني بالرغم من معاناتهما الشخصية من التوحد. 

وقّدمت الندوة نظرة معمقة حول ما تعنيه اإلصابة بطيف التوحد، 
وتطرقت لموضوعات تهم األشخاص ذوي التوحد، مثل توفير فرص 

العمل لهذه الفئات والخطوات التي يجب أن يتبعها أرباب العمل 
إلدماج هؤالء األشخاص في سوق العمل. كما تناولت الندوة أهمية 

تنوع القوى العاملة في دولة قطر لتشمل هذه الفئات.

أما الندوة الثانية فكانت تحت عنوان "شهر التوعية باضطراب 
طيف التوحد: طبيعيون وأبطال- رعاية األشخاص من ذوي التوحد" 

واستضافت كل من السيدة سارة كولمان، معلمة التربية الخاصة 
بأكاديمية العوسج، والسيدة سامانثا كامبيون جيبسون، أخصائية 
التوحد بمركز التعلم، والسيدة سبيكة شعبان، وهي أم لطفلين 

مصابين باضطراب طيف التوّحد. وتحدث الضيوف عن نعمة وتحدي 
تربية وتعليم األطفال الذين تم تشخيصهم باإلصابة بطيف التوحد. 

 بإمكانكم مشاهدة تسجيل للندوتين 
 عبر قناتنا على منصة يوتيوب من 

خلل مسح رمز االستجابة السريع التالي: 

واصل مركز قطر للتطوير المهني تنظيم الندوات المباشرة عبر اإلنترنت 
ضمن مبادرته التي تهدف لمساعدة الطلب والخريجين على التخطيط 

السليم لمسيرتهم األكاديمية والمهنية ومواكبة اآلثار المترتبة على 
جائحة كورونا.  

وشارك في هذه الندوات خبراء في التعليم والتوجيه المهني من 
دولة قطر وخارجها وجرى خللها مناقشة مجموعة متنوعة من 

الموضوعات، مثل الدراسة الجامعية في دولة قطر، والدراسة 

الجامعية في بريطانيا والواليات المتحدة وكندا، وأهمية التوجيه 
المهني المبكر للطلب، والبحث عن العمل بفاعلية. 

 جميع الندوات التي تم تقديمها حتى 
 اآلن متاحة عبر قناتنا على يوتيوب 
 يرجى مسح رمز االستجابة السريع 

التالي لمشاهدتها: 

أخبارنا

إقبال كبير على 
جلسات االستشارات 

 المهنية للطالب 
عبر اإلنترنت

حققت مبادرة مركز قطر للتطوير المهني لتقديم جلسات 
استشارات مهنية افتراضية مجانية للطلب في دولة قطر نجاًحا 
كبيًرا خلل أشهرها األولى، حيث استفاد منها حتى اآلن أكثر من 

190 طالًبا من نحو 60 مدرسة في دولة قطر.

وتساعد هذه الجلسات، التي يقدمها خبراء مركز قطر للتطوير 
المهني بالتعاون مع عدد من المرشدين المهنيين المتطوعين، 

الطلب في التخطيط لحياتهم األكاديمية والمهنية. 

يمكن لكل طالب حجز موعد بنفسه للحصول على جلسة 
استشارات مهنية واحدة لمدة 45 دقيقة، كما يمكنه حجز جلسات 

متابعة في وقت الحق إذا تطلب األمر ذلك، علًما بأن الجلسات 
متاحة باللغتين العربية واإلنجليزية.

يذكر أن الطلب الجامعيين والخريجين حتى عامين بعد التخرج 
يمكنهم أيًضا االستفادة من هذه الجلسات. 
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جامعة والية أركنساس 
تفتح أبوابها في قطر

جامعة قطر تطرح ثالثة 
برامج دراسات عليا جديدة

افتتاح أول جامعة 
هندية في قطر 

أصبحت جامعة والية أركنساس أحدث الجامعات األمريكية المنضمة 
لمنظومة التعليم العالي في دولة قطر من خلل افتتاح فرع للجامعة 

في الدوحة مقره منطقة أسباير. 

وتقدم جامعة والية أركنساس خلل العام األكاديمي 2021-2022 ثلثة 
برامج أكاديمية هي: بكالوريوس العلوم في نظم اإلدارة الهندسية، 

وبكالوريوس العلوم في االبتكار الرقمي، والماجستير في القيادة التربوية. 

يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن جامعة والية أركنساس 
وتفاصيل البرامج التي تقدمها في الدوحة من خلل زيارة الموقع 

 www.astateqatar.com :الرسمي للجامعة في دولة قطر

أعلنت جامعة قطر عن طرح مجموعة جديدة من برامج الدراسات العليا 
التي ستبدأ في خريف عام 2021 ليصبح العدد اإلجمالي للبرامج العليا 

التي تقدمها 61 برنامًجا.

ومن ضمن هذه البرامج، برنامج شهادة الدراسات العليا  وبرنامج 
الماجستير في التعليم المهني الصحي، وكلهما موجه لخريجي 

التخصصات الطبية، والهدف منهما تطوير قدرات الخريجين على تعليم 
المهن الصحية بفاعلية أكبر وتعزيز التعاون بين أعضاء فريق العمل. ويعد 

البرنامجان نتيجة لجهود مشتركة بين كليات تجمع التخصصات الطبية في 
جامعة قطر مثل كليات الطب والعلوم الصحية وطب األسنان والصيدلة، 
باإلضافة إلى تعاون مع كلية التربية وشركاء آخرين مثل مركز حمد الدولي 

للتدريب وإدارة التعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية.

أما البرنامج الثالث، فهو ماجستير العلوم في هندسة الغاز وعملياته 
الذي تطرحه كلية الهندسة، وهو موجه للحاصلين على درجة 

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة البترول. ويرتكز البرنامج 
على طرح عدد من المواد التي شكلت عصب التعاون بين قسم 

الهندسة الكيميائية ومركز أبحاث الغاز بكلية الهندسة في جامعة قطر. 

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن كافة برامج الدراسات العليا في جامعة 
قطر، يرجى مسح رمز االستجابة السريع التالي:

شهد صيف عام 2021 افتتاح أول مؤسسة تعليمّية جامعية من الهند 
في دولة قطر، وهي جامعة سافيرتيباي بوليه بونه والمعروفة اختصاًرا 

بـ “SPPU”. وقد افتتح فرع الجامعة في قطر بالتعاون مع مؤسسة 
مايلستون إنترناشيونال إديوكشن "MIE"، حيث ستعمل تحت مسمى 

  ."MIE-SPPU" كلية ام أي إي – جامعة بيوني الهندية" أو"

وتشمل البرامج التي تقدمها الجامعة في قطر خلل العام األكاديمي 
2021-2022 كًل من بكالوريوس إدارة األعمال، وبكالوريوس التجارة، 

وبكالوريوس اآلداب – العلوم اإلنسانية، وبكالوريوس العلوم – تكنولوجيا 
المعلومات. 

تعرف على تفاصيل هذه البرامج وشروط القبول من خلل زيارة الموقع 
 miesppu.edu.qa :الرسمي لفرع الجامعة في قطر

تعليم
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تقارير

أدت أزمة كوفيد-19 إلى انكماش االقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة قدرها 
صندوق النقد الدولي بحوالي 3.3 في المائة، وهي األسوأ منذ ثالثينيات القرن 

الماضي، حيث لم يسلم أي قطاع من اآلثار السلبية لألزمة، بل وكانت اآلثار 
كارثية بالنسبة لعدد من القطاعات.

ومع إغالق معظم دول العالم لحدودها أماًل في الحد من انتشار الفيروس، 
بات قطاع الطيران واحًدا من تلك القطاعات التي تعرضت ألضرار جسيمة، ليدخل 

بذلك مرحلًة هي األصعب في تاريخه. 
بحسب أرقام نشرها مجلس المطارات الدولي )ACI( - وهو منظمة غير ربحية 

تضم أكثر من 1930 مطاًرا في 183 دولة حول العالم - شهد عام 2020 انخفاًضا 
في حركة الركاب العالمية بنسبة تقدر بأكثر من 60 في المائة مقارنة بعام 2019، 

وهو ما يعني قرابة مليار مسافر أقل! كما تأثر الشحن الجوي للبضائع باألزمة، 
ولكن بشكل أقل حيث لم تتجاوز نسبة االنخفاض 10 في المائة. أدى كل ذلك 

 )ICAO( لخسائر هائلة لشركات الطيران قدرتها منظمة الطيران المدني الدولي
بما يقارب من 370 مليار دوالر، صاحبها تطبيق معظم هذه الشركات إلجراءات 

تقشفية انتهت بفقدان اآلالف من العاملين في هذا القطاع لوظائفهم!
قد تعطي كل تلك األرقام أي طالب يخطط لمسيرته المهنية في الفترة 
الحالية صورًة قاتمًة لمستقبل قطاع الطيران، والكثير منهم قد يرى أنه من 

األفضل عدم التفكير في أي مجاالت مرتبطة بهذا القطاع حتى ينجح العالم في 
تجاوز أزمة كوفيد-19 وتصبح الصورة أكثر وضوًحا. 

لكن في الواقع، األمور ليست بهذا السوء، وهناك أسباب عديدة تدعو 
للتفاؤل بعودة هذا القطاع إلى سابق عهده، بل وحتى النمو مجدًدا.

مؤشرات إيجابية
يقول السيد كامل العوضي، نائب الرئيس اإلقليمي لالتحاد الدولي للنقل الجوي 

"إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق األوسط: "على مدار التاريخ لم تكن هناك 
تأثيرات طويلة األمد ألي صدمات أدت إلى خفض الطلب العالمي على خدمات 
الطيران. على سبيل المثال، كان أقصى تأثير ألزمات مثل أحداث 11 سبتمبر عام 

2011، ووباء سارس في عام 2003، وحاالت الركود االقتصادي الكبرى في عامي 

 مستقبل العمل 
في قطاع الطيران

1991 و2009، هو خفض الطلب العالمي بنسب تراوحت ما بين 5 و20 في المائة، 
وعقب كل أزمة نجح القطاع في التعافي خالل فترات تراوحت ما بين ستة 

وثمانية عشر شهًرا".
سببت جائحة كورونا بكل تأكيد تأثيًرا أعمق من أي أزمات ماضية، ولكن تبدو 

المؤشرات المستقبلية الصادرة عن المنظمات العالمية المسؤولة عن قطاع 
الطيران إيجابية إلى حد كبير. فبحسب تقرير أصدره اإلياتا في شهر مايو الماضي، 
بدأ قطاع السفر الجوي بالفعل عملية التعافي خالل عام 2021، ومن المنتظر أن 
يستمر ذلك العام المقبل ليحقق 88 في المائة مقارنة بنتائج عام 2019، قبل أن 
يتعافى بالكامل في عام 2023، ثم يبدأ بعدها رحلة النمو مجدًدا بشكل تدريجي 

حتى عام 2030 على أقل تقدير. 
ويعزز استمرار ما يمكن وصفه بأكبر حملة تلقيح عالمية في التاريخ من سرعة 

تعافي القطاع، إلى جانب السعي الحثيث من قبل شركات األدوية العالمية 
إلنتاج عالج للفيروس، وهو ما يتوقع أن يحدث قبل نهاية العام الجاري.

وبكل تأكيد ال يبدو العالم مستعًدا لالعتماد على وسائل بديلة للسفر عبر 
المسافات الطويلة، ومعظم الدول حريصة على إيجاد الحلول إلعادة فتح 

حدودها ورفع القيود المفروضة على المسافرين وتمكين السفر الدولي من 
االستئناف لتخفيف الخسائر االقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا. وعلى الرغم 

من استمرار وجود بعض المخاطر المتمثلة بشكل رئيسي في ظهور سالالت 
جديدة متحورة من الفيروس، يبدو أن العالم قد بدأ أخيًرا في التعايش مع 

األزمة بشكل أفضل بعد قرابة عام ونصف تعلم فيها دروًسا قاسية، أهمها أن 
اإلغالقات الكاملة ستجعل عملية التعافي االقتصادي أبطأ.

ويرى العوضي أن السفر عبر الجو يعتبر أكثر أماًنا من أنشطة عديدة استؤنفت 
بالفعل حول العالم مثل األحداث الرياضية والفنية، حيث يقول: "مع تطور الوباء، 

توفر لدينا المزيد من المعلومات حول احتمالية انتقال الفيروس عبر رحالت السفر 
بالطائرة. وبالرغم من ذلك فإن بيئة السفر الجوي آمنة للغاية نظًرا لفعالية تدابير 

السالمة البيولوجية متعددة المستويات التي يطبقها قطاع الطيران، بحيث 
انخفضت احتمالية انتقال الفيروس أثناء السفر بصورة أقل بكثير مما هي عليه 

في معظم األماكن األخرى التي استأنفت نشاطاتها بالفعل".
وطبق قطاع الطيران نهًجا متعدد المستويات للحد من انتقال العدوى بهدف 
تعزيز صحة وسالمة المسافرين والعاملين في القطاع، وشمل ذلك عدة إجراءات 

مثل إلغاء أو تقليل التالمس أثناء الرحلة، وتطبيق تقنيات المراقبة الصحية مثل 
الفحص الحراري، وجوازات السفر الصحية، وتزويد الطائرات بمرشحات الهواء 

الجسيمية عالية الكفاءة، إلى جانب اإلجراءات التقليدية مثل ارتداء الكمامات 
وتطبيق التباعد االجتماعي في المطارات وإجراء اختبارات كوفيد-19. 

ولكن يتوجب على هذا القطاع االستفادة من الدروس التي تعلمها خالل 
فترة الوباء، من أجل االستعداد ألي أزمات مماثلة في المستقبل والعمل على 

تقليل الخسائر الناجمة عنها. ويرى العوضي أن المفاتيح األساسية لضمان حسن 
إدارة قطاع الطيران ألي جائحة في المستقبل هي التكنولوجيا والتحول الرقمي، 

والتعاون بشكل أكبر مع الحكومات، وبلوغ مستويات جديدة من االستجابة 
التشغيلية، حيث يوضح: "سيكون استخدام البيانات والتقنيات الرقمية بشكل أكبر 
جزًءا أساسًيا من عملية التعافي وخطة المرونة الالزمة لمواجهة أي أزمة مماثلة 

في المستقبل، وذلك نظًرا ألهميتهم في إدارة مخاطر انتقال أو عودة ظهور 
فيروس كورونا، إلى جانب أي أمراض وبائية محتملة في المستقبل".

ويضيف: "إن زيادة التعاون مع حكومات الدول أمٌر ضروري أيًضا لوضع خطط 
إلعادة ربط شعوبها واقتصاداتها بأمان عبر النقل الجوي استناًدا إلى معايير 

واضحة لرفع القيود االحترازية وبروتوكوالت االختبار والتلقيح وذلك من أجل 
إدارة المخاطر بفاعلية. كما أن تحسين االستجابة التشغيلية أمر بالغ األهمية، 

وباإلمكان تحقيق ذلك من خالل مشاركة البيانات على مستويات أعلى".

قطاع الطيران في قطر صمد أمام األزمة
تبدو أحوال قطاع الطيران في دولة قطر أفضل من نظيراتها في دول عديدة، 

فعلى الرغم من األزمة، جاء مطار حمد الدولي ضمن أول عشرة مطارات في 
العالم خالل عام 2020 من حيث عدد المسافرين وكميات البضائع التي مرت 

من خالله. كما عززت الخطوط الجوية القطرية مكانتها كأحد أهم شركات 
الطيران في العالم التي توفر رحالت المسافات الطويلة، بل إنها استمرت في 
توسيع شبكتها العالمية ونجحت في إضافة وجهات جديدة مثل سياتل وسان 
فرانسيسكو )الواليات المتحدة( وبريزبن )أستراليا( وآكرا )غانا( وأبيدجان )كوت 

ديفوار(.
ومع استمرار الخطوط الجوية القطرية في تقديم برامجها الساعية 

الستقطاب المواهب المحلية من خالل مبادرة الدرب للتقطير، ال يوجد ما 
يدفع الشباب القطري للقلق من خوض مسيرة مهنية في هذا القطاع. بل ربما 
عليهم أيًضا النظر لألمور من زاوية مختلفة، فدخول قطاع الطيران في عصر ما 

بعد كوفيد-19 قد يتيح للشباب وظائف جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والصحة 
والسالمة، المهم أن يمتلكوا القدرة على التأقلم مع أي تغييرات وأن يركزوا على 

مهاراتهم القابلة للنقل ويكونوا دوًما مستعدين للقيام بأدوار مختلفة تتناسب 
مع مهاراتهم والخبرات التي اكتسبوها.
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ُيَعّد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية، واحًدا من 
البرامج الرائدة في تطوير وتنمية المواهب والقدرات المحلية على مستوى 

الدولة. فمنذ تدشينه في عام 2012، أسهم البرنامج في توفير مجموعة 
واسعة من فرص العمل المحلية والدولية للشباب القطري في قطاع 
الطيران. وقد شهد البرنامج تطوًرا هائاًل على مدار السنوات الماضية، 
فأصبح يضم مجموعة متنوعة من البرامج التي توفر فرًصا مهنية في 

العديد من التخصصات عبر أقسام الشركة 
المختلفة. وتقول السيدة نبيلة فخري، 

نائب رئيس أول التقطير والمشاريع 
الخاصة في الخطوط الجوية القطرية: 

"نحن فخورون بما حققه برنامج الدرب 
للتقطير من نجاحات على مدار 

السنوات الماضية، من خالل توفيره 
أفضل الفرص الوظيفية للشباب 

القطري وتمكينه من العمل 
في واحدة من شركات الطيران 

الرائدة في العالم. الكثير من هؤالء 
الشباب ما زالوا يقدمون مساهمة 

قيمة لمجموعتنا حتى هذه 
اللحظة".

وتعد أحد أهم مزايا 
هذا البرنامج منحه 

لمنتسبيه من الطالب 
والخريجين فرصة 

العمل على مشاريع حقيقية في أماكن عديدة حول العالم، وهو ما يثري 
خبرتهم العملية ويهيئهم لمسيرة مهنية ناجحة. كما أن تصميم البرنامج 
والخيارات المتنوعة التي يوفرها تتيح لهم استكشاف مختلف المسارات 

المهنية المتاحة قبل اختيار ما يناسبهم ويتفق مع طموحاتهم.
ورغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على مختلف المؤسسات، حرصت 

الخطوط الجوية القطرية على أن تبقى مرنة ومبتكرة خالل فترة الوباء، 
حيث توضح السيدة نبيلة: "لقد استخدمنا هذا الوقت لتعزيز برامجنا بشكل 

أكبر. ونواصل الترحيب بالمنتسبين الجدد في الدرب للتقطير، انطالًقا من 
إيماننا باإلمكانات الهائلة التي تمتلكها مواهبنا الشابة، ونسعى دوًما 
لتزويدها بفرص تعليم وتطوير عالمية المستوى من أجل خوض تجارب 
واكتساب خبرات جديدة في مختلف بيئات العمل. كما نلتزم بمواصلة 

رعايتها من أجل إعدادها لقيادة مستقبل الخطوط الجوية القطرية".
وتضيف قائلة: "إن تطويرنا المستمر واستثمارنا في الشباب القطري 

يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 نحو قطر مستدامة، حيث تهدف رؤية قطر 
الوطنية إلى أن تصبح البالد بحلول عام 2030 مجتمًعا متقدًما قادًرا على 

استدامة تنميته وتوفير مستوًى معيشي مرتفع ألفراده". 
وتدعو السيدة نبيلة الشباب القطري إلى أن يظل متحمًسا للعمل في 

مجال الطيران وأال يقلق من الظروف األخيرة التي صاحبت أزمة كوفيد-19، 
حيث تقول: "إنه مجال حافل بالفرص والتحديات الفريدة التي من شأنها أن 

ُتسهم في تطوير مسيراتهم المهنية بشكل أسرع مقارنة مع أي مجال آخر. 
أدعو شبابنا للتعرف على برنامج الدرب واستكشاف الفرص التي يوفرها 
لهم. كما أنصحهم بأن يكونوا أكثر انفتاًحا على تعلم مهارات تسمح لهم 

بالتكيف مع أي موقف يواجهونه. نؤمن في الخطوط الجوية القطرية بأنه 
حتى تظهر أفضل ما عندك يجب أن تعمل لدى المؤسسة األفضل".

تقارير

برنامج االبتعاث الوطني
يقدم هذا البرنامج الدعم المالي واألكاديمي للطالب القطريين الذين 

يدرسون في دولة قطر وخارجها أثناء فترة الدراسة، كما يتيح لهم عقب 
تخرجهم فرصة االنضمام إلى الخطوط الجوية القطرية كخريجين متدربين.

برنامج تدريب الطيارين
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الطالب المختارين من ذوي الكفاءات 

العالية ليصبحوا طيارين محترفين في المستقبل، حيث سيحصل الخريجون 
على رخصة الطيران التجاري وشهادة البكالوريوس في علوم الطيران.

برنامج هندسة صيانة الطائرات
يسعى البرنامج إلى تطوير المهندسين القطريين لكي يقوموا بدورهم 
في المحافظة على سالمة وكفاءة أسطول الخطوط الجوية القطرية. 

وهو يشمل 18 شهًرا من دراسة الرياضيات األساسية والعلوم واللغة 
اإلنجليزية، و27 شهًرا من الدراسة في كلية قطر لعلوم الطيران، باإلضافة 

إلى عامين إضافيين من التدريب أثناء العمل. 

برنامج عمليات المطار
يوفر هذا البرنامج فرص التطوير للحاصلين على دبلوم إدارة عمليات 

المطار من كلية قطر لعلوم الطيران لمتابعة العمل في أداء أدوار مختلفة 
في مطار حمد الدولي على مختلف المستويات المهنية. ويهدف هذا 

البرنامج إلى تزويد الخاضعين لعملية التطوير بالمعرفة الشاملة لألنشطة 
المطلوبة إلدارة مختلف الوظائف وخبرات خدمة العمالء بنجاح داخل 

المطار.

برنامج إدارة الطيران
يوفر برنامج إدارة الطيران – الذي تبلغ مدته سنة واحدة - فرصة ممتازة 

للمهنيين من ذوي الخبرة في القطاعات غير المتعلقة بالطيران لشغل 
مناصب إدارية داخل الخطوط الجوية القطرية.

برنامج تطوير الخريجين
هو برنامج مدته سنة واحدة يوفر فرًصا للخريجين الحاصلين مؤخًرا على 

درجة البكالوريوس ضمن ثماني مجاالت مختلفة، من بينها الموارد 
البشرية واإلعالم واالتصال، من أجل مساعدتهم على اكتساب المهارات 

والكفاءات والسلوكيات الالزمة لتولي مناصب عليا في إدارات محددة 
بعد تلقيهم للتدريب المطلوب.

البرنامج التطويري للمحطات الخارجية
هذا البرنامج الفريد من نوعه هو نتاج للتعاون بين الخطوط الجوية 

القطرية وجامعة جنيف السويسرية واالتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا(، 
وقد تم تصميمه لتوفير تدريب نظري واكتساب خبرة عملية للمنتسبين. 

ولدى استكمالهم للبرنامج وكافة األقسام التدريبية المطلوبة، يمنح 
الخريجون شهادة دبلوم في الدراسات المتقدمة في إدارة الطيران، ثم 
يتم تعيينهم في مناصب بالمكاتب الخارجية للشبكة العالمية للخطوط 

الجوية القطرية في مجاالت مختلفة. كما يتيح هذا البرنامج التدريبي 
المكثف الفرصة أمام المنتسبين لدراسة برنامج ماجستير إدارة األعمال 

التنفيذية.

برنامج التدريب الصيفي
يوفر البرنامج فرصة للشباب القطري من أجل االطالع على عالم الطيران 

وتطوير مهاراتهم المهنية عبر العمل بمقر الخطوط الجوية القطرية خالل 
فترة اإلجازة الصيفية. ويتم تخصيص مدرب لكل متدرب يكون مسؤواًل 
عن توجيهه وإرشاده خالل مدة البرنامج التي تتراوح ما بين شهرين إلى 

ثالثة أشهر.

برنامج 
الدرب 

للتقطير 

 لمحة عن 
برامج الدرب 

للتقطير
بوابة الشباب 

 القطري للعمل 
في قطاع الطيران

 جميع هذه البرامج متاحة فقط للمواطنين 
القطريين وأبناء األمهات القطريات.

للتعرف على المزيد من التفاصيل عن هذه 
البرامج وشروط القبول وكيفية التقديم لكل 
منها، يرجى مسح رمز االستجابة السريع التالي:
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خبراء الموارد البشرية يتحدثون 
عن أسرار السيرة الذاتية المميزة

سؤال وجواب

14

السيرة الذاتية أداة ال غنى عنها خالل مسيرتك 
المهنية من أجل بناء عالمتك الشخصية في سوق العمل 
والحصول على وظيفة، فمن خاللها يتعرف صاحب العمل 

المحتمل على مهاراتك وخبراتك وحصيلتك التعليمية، ويرسم 
صورة مبدئية لما يمكن أن تضيفه من قيمة لمؤسسته.

في معظم األوقات، سيكون أمام سيرتك الذاتية فرصة 
واحدة عندما تصل إلى مسؤول التوظيف في 

المؤسسة التي تقدمت للعمل بها. 
ربما تكون سيرتك الذاتية محظوظة فتنال 

بضع دقائق من وقته، أو قد يستغرق األمر 
أقل من دقيقة، يحدد بعدها ما إذا كان سيتم اختيارك كأحد 

المرشحين للوظيفة أم ال.
كل ذلك يحتم عليك بذل قصارى جهدك عند إعداد سيرتك 
الذاتية سعًيا لبنائها بناًء سليًما وإبراز ما يميزك عن أقرانك في 

سوق العمل، على أمل إقناع صاحب العمل المحتمل بأنك 
الشخص الذي يبحث عنه لجعل مؤسسته أكثر قيمة.

نستضيف في قسم "سؤال وجواب" لهذا العدد خبراء موارد 
بشرية يمثلون ثالث مؤسسات قطرية كبرى للتعرف على 

نصائحهم لكل من يرغب في إعداد سيرة ذاتية تعطي انطباًعا 
جيًدا لدى المسؤولين عن التوظيف في جهات العمل المحتملة. 

ما الذي يجعل السيرة الذاتية مميزة؟ 
يراجع المسؤولون عن استقطاب المواهب في أي مؤسسة 

عدًدا كبيًرا من السير الذاتية كل يوم، وأهم العناصر التي تجعلهم 
يفضلون سيرة ذاتية معينة عن البقية هو استيفاء المرشح 
لمتطلبات الوظيفة، إلى جانب كون السيرة الذاتية منظمة 

ومكتوبة بشكل جيد مع تركيزها على إبراز أحدث المعلومات عن 
المرشح للوظيفة. السيرة الذاتية الجيدة من الممكن أن تتضمن 

فقرة موجزة عن المرشح وتفاصيل عن مؤهالته وخبراته المهنية 
وأي معلومات أخرى ذات صلة بالوظيفة التي يتقدم لها مثل 

المهارات الشخصية والتقنية، إلى جانب أي تدريب إضافي 
وشهادات وعضويات مهنية.

ما الذي قد يجعلك تستبعد سيرة ذاتية معينة مبكًرا؟
األخطاء اإلمالئية والنحوية يمكنها أن تعطي انطباًعا أولًيا 
خاطًئا، وكذلك الحال إذا كانت السيرة الذاتية غير منظمة 

بشكل جيد. لذلك، نوصي المتقدمين للوظائف باستخدام 
األدوات اإللكترونية أو التطبيقات عبر اإلنترنت لمراجعة 

سيرتهم الذاتية قبل تقديم أي طلب. كما يمكنهم االعتماد 
على بعض هذه األدوات لتنسيق السيرة الذاتية. على سبيل 
المثال، يوفر مايكروسوفت أوفيس أداة مراجعة تكشف عن 

األخطاء اإلمالئية والنحوية. كما يوفر نفس البرنامج مجموعة 
متنوعة من قوالب السيرة الذاتية التي تتسم بالبساطة 

وسهولة االستخدام، والتي يمكن استخدامها لتنظيم السيرة 
الذاتية.

في رأيك، كم عدد الصفحات المناسب للسيرة الذاتية؟
السيرة الذاتية المثالية يجب أن تتكون من صفحة واحدة 

أو صفحتين على األكثر. سيعتمد ذلك على سنوات الخبرة 
والمعلومات اإلضافية التي يرغب المتقدم للوظيفة في 

تضمينها. كلما كانت السيرة الذاتية مختصرة وموجزة، كلما 
تمكن المراجع من االطالع على المعلومات األكثر صلة 

بالمتقدم للوظيفة في وقت أقصر. في مؤسسة قطر نرحب 
بجميع أنواع السير الذاتية، حيث نستخدم األدوات اإللكترونية 

التي تتيح لنا فرز وتصفية السير الذاتية المالئمة لمتطلبات 
القسم الساعي للتوظيف.

هل تهتم بزيارة حسابات المتقدم للوظيفة على موقع 
"لينكد إن" ووسائل التواصل االجتماعي األخرى؟

إذا كانت السيرة الذاتية توفر جميع المعلومات المطلوبة، 
فلن تكون هناك حاجة إلى زيارة صفحة المتقدم للوظيفة 
على موقع "لينكد إن"، إال في حالة الحاجة إلى مزيد من 

التوضيحات أو استكمال بعض البيانات الناقصة. أما بالنسبة 
لحسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمتقدم 
للوظيفة، فإننا ال نقوم بزيارتها ألنها في الغالب تضم 

معلومات شخصية ال عالقة لها بالعمل.

ما النصائح التي تقدمها ألي شخص يرغب في إعداد 
سيرة ذاتية جيدة؟ 

أنصح الراغبين في إعداد سيرة ذاتية جيدة ومحكمة تنال رضا 
مسؤولي التوظيف باتباع اآلتي: 

نظم السيرة الذاتية جيًدا واجعلها مركزة ودقيقة، مع 	 
إبراز المعلومات المهمة عنك مثل األهداف الشخصية 

والمهارات والمؤهالت والخبرات المهنية.
إذا لم تكن متأكًدا من أين تبدأ، استخدم أحد القوالب 	 

العديدة المتاحة عبر اإلنترنت، المهم أن ُتحسن االختيار، 
وتضيف إليه خبراتك وإنجازاتك األهم واألكثر حداثة.

تأكد من أن الملخص واألهداف واضحة وجذابة، وأن 	 
معلومات االتصال بك صحيحة، وتحقق كذلك من الدرجات 
العلمية وسنة التخرج، ومن إضافة تفاصيل سنوات العمل 

لكل وظيفة ومؤسسة عملت بها. وتذكر أن إضافة 
اإلنجازات ذات الصلة بالوظيفة التي تتقدم لشغلها يشكل 

أيًضا ميزة إضافية.
إذا كانت هناك فجوة في السيرة الذاتية بسبب الدراسة أو 	 

التفرغ، نوصي بشدة بتضمين تفاصيل عنها للمسؤول عن 
التوظيف. 

أخيًرا، قم بتدقيق السيرة الذاتية الخاصة بك، وراجع 	 
محتواها أكثر من مرة، وتحقق من األخطاء النحوية 

واإلمالئية قبل تقديمها. 

حمد دلموك
مدير إدارة القوى العاملة والتعويضات

إدارة الموارد البشرية
مؤسسة قطر 



ما الذي يجعل السيرة الذاتية مميزة؟ 
السيرة الذاتية الجيدة يجب أن تكون واضحة وُمختصرة. 

أكثر عنصر يجذب انتباهي هو التسلسل السليم والواضح 
ألقسام السيرة الذاتية، فهو يسهل للمسؤول عن 

التوظيف التنقل بينها والوصول للمعلومة المطلوبة في 
أقصر وقت ممكن. كما يجب أن تحتوي السيرة الذاتية على 

كامل البيانات الخاصة بالمرشح للوظيفة، وأن يكون بعض 
هذه البيانات على أقل تقدير ذا صلة بمتطلبات الوظيفة 

التي يسعى للحصول عليها. تعد صياغة مقدمة قوية 
وجذابة تسلط الضوء على أبرز مهارات وإنجازات المرشح 
للوظيفة أيًضا واحدة من عالمات السيرة الذاتية الجيدة. 

ما الذي قد يجعلك تستبعدين سيرة ذاتية معينة؟
يتم استبعاد السيرة الذاتية إذا كانت مؤهالت وخبرات 
المتقدم للوظيفة ال تالئم طبيعة عمل المؤسسة أو 
متطلبات الوظيفة. وقد يؤدي نقص البيانات أو عدم 

وضوحها أيًضا إلى استبعاد سيرة ذاتية معينة، إلى جانب 
المعلومات الخاطئة مثل تناقض تواريخ فترات العمل. 
وهناك عالمات أخرى في السيرة الذاتية قد ال تعطي 

انطباًعا جيًدا لدى المسؤول عن التوظيف، مثل تغيير مكان 
العمل بشكل مستمر خالل فترة قصيرة، وكثرة األخطاء 

اإلمالئية النحوية في صياغة السيرة الذاتية.

في رأيك، كم عدد الصفحات المناسب للسيرة الذاتية؟ 
أرى أن العدد المثالي لصفحات السيرة الذاتية ينبغي أال 

يتجاوز ثالث صفحات بحد أقصى. سيتوقف طول السيرة 
الذاتية بالطبع على حجم الخبرات التي يمتلكها المتقدم 

للوظيفة. في جميع األحوال عليه أن يسرد معلوماته 
بطريقة واضحة وأن يختصر بقدر المستطاع.

هل تهتمين بزيارة حساب المتقدم للوظيفة على موقع 
"لينكد إن" ووسائل التواصل االجتماعي األخرى؟ 

نعم لبعض الوظائف، حيث تمكننا الشبكات المهنية مثل 
"لينكد إن" من االطالع على المزيد من المعلومات التي لم 

يتم وضعها في السيرة الذاتية، ومعرفة المزيد عن اهتمامات 
المتقدم للوظيفة، وعما إذا كانت هناك أي رسائل توصية. 

نقوم بزيارة صفحات المتقدم للوظيفة على وسائل التواصل 
االجتماعي األخرى إذا أضاف تلك الحسابات ضمن معلومات 

االتصال في سيرته الذاتية، وخصوًصا إذا كان يستخدمها لدعم 
مسيرته المهنية والترويج لخبراته ومهاراته.  

 ما نصائحك ألي شخص يرغب في 
إعداد سيرة ذاتية جيدة؟ 

حافظ على التدرج بشكل صحيح عند كتابة سيرتك 	 
الذاتية. ابدأ بالتعريف عن نفسك وأبرز المهارات التي 

تتمتع بها، ثم اذكر المؤهل الدراسي، ومن بعده أضف 
الخبرات التي حصلت عليها، ثم الدورات التدريبية التي 

تلقيتها والمهارات التي اكتسبتها من خاللها، ومن 
بعدها اللغات التي تجيدها ومدى إجادتك لكل منها.

حاول بقدر المستطاع االختصار مع الحرص على أال 	 
تفقد السيرة الذاتية وضوحها. اعرض معلوماتك بشكل 

مبسط، واحذر المبالغة في سردها.
اذكر تفاصيل المؤهل الدراسي بما في ذلك التخصص 	 

وتاريخ التخرج والمؤسسة التي تخرجت منها.
أضف معلومات االتصال بشكل واضح في بداية السيرة 	 

الذاتية.

نورا راشد سويد
مسؤول فريق التوظيف

قطاع الشؤون المالية والموارد البشرية
مجموعة beIN اإلعلمية

ما الذي يجعل السيرة الذاتية مميزة؟ 
يمكننا اعتبار السيرة الذاتية جيدة إذا مهدت الطريق لصاحبها 
بأن يتم ترشيحه لوظيفة معينة وأن يحصل على فرصة إلجراء 

مقابلة عمل، بغض النظر عما إذا كان سيحصل في النهاية على 
عرض عمل أم ال. يجب أيًضا تحديث بيانات السيرة الذاتية بشكل 

دوري، ومن الحكمة في بعد الحاالت أن يتم تعديلها لتناسب 
متطلبات فرصة عمل محددة. 

ما الذي قد يجعلك تستبعدين سيرة ذاتية معينة مبكًرا؟
الشك أن األخطاء النحوية واإلمالئية تعطي انطباعا أولًيا سيًئا 

عن السيرة الذاتية، وهو أمر مهم للغاية في اختيار المرشحين 
المحتملين. وعالوة على ذلك، يجب األخذ بعين االعتبار أال 
تكون السيرة الذاتية طويلة جًدا ومليئة بالتفاصيل. كما أن 

احتواء السيرة الذاتية على معلومات قديمة أو خاطئة قد يترك 
انطباًعا غير جيد عن المتقدم للوظيفة. فعلى سبيل المثال، أحد 
األخطاء الشائعة التي الحظتها، أن يتم إضافة وظيفة أو منصب 

جديد في الجزء الخاص بالخبرات، ولكن مع ترك نفس تواريخ 
الوظيفة السابقة! 

في رأيك، كم عدد الصفحات المناسب للسيرة الذاتية؟
ُأفضل أن تكون السيرة الذاتية مكونة من صفحتين، أو ربما 

ثالث صفحات كحد أقصى، حيث أعتقد أن زيادة عدد الصفحات 
على حساب الجودة قد يزيد من فرصة استبعاد السيرة الذاتية. 

يجب أن تكون السير الذاتية موجزة وأن تركز على المؤهالت 
األساسية للمتقدم للوظيفة.

هل تهتمين بزيارة حسابات المتقدم للوظيفة على موقع 
"لينكد إن" ووسائل التواصل االجتماعي األخرى؟

نعم، قد أزور "لينكد إن" أو أي منصة مهنية مماثلة، ولكن لن 
أقوم بزيارة حسابات المتقدم للوظيفة على وسائل التواصل 

االجتماعي األخرى ألنها مساحات شخصية. في بعض األحيان، 
قد يقودك التحقق من نشاط المرشح للوظيفة على شبكة 

مهنية مثل "لينكد إن" إلى مزيد من المعلومات ويسهل 

وصولك إلى مراجع وتوصيات متعلقة بالمتقدم للوظيفة. 
هناك أيًضا اشتراكات معينة في "لينكد إن" تمكننا من استخدام 

العديد من األدوات لتحليل السير الذاتية، وتصفيتها ومقارنتها 
مع متطلبات الوظيفة. االعتماد على مثل هذه المنصات 

المهنية واالشتراكات قد يجعل عملية اختيار المرشحين 
المحتملين أكثر كفاءة وفاعلية.

ما النصائح التي تقدمها ألي شخص يرغب في إعداد سيرة 
ذاتية جيدة؟ 

في البداية، يجب على المتقدم للوظيفة أن يسأل نفسه ما 	 
هي متطلبات هذه الوظيفة؟ هل لدي معلومات كافية عن 
صاحب العمل؟ ما هي مجموعة المهارات التي يبحثون عنها 

في العادة؟ وبناًء على إجابات هذه األسئلة، يمكنه إعداد 
سيرة ذاتية جيدة وتحديثها لتناسب الوظيفة التي يتقدم لها.

هناك بعض القواعد العامة المهمة، مثل ضرورة استخدام 	 
كلمات أساسية داللية والتنسيق االحترافي وتقديم 

المعلومات بطريقة مالئمة. وفي حالة استخدام الرسوم 
البيانية، يجب إبقاؤها جذابة ومنمقة لتجنب تشتيت االنتباه. 
أنا أعتمد شخصًيا على البحث في السيرة الذاتية عن كلمات 

أساسية داللية، ثم أقوم بقياس ذلك مقابل متطلبات 
الوظيفة.

من األفضل أن تقدم معلوماتك في السيرة الذاتية لتتماشى 	 
مع ترتيب متطلبات الوظيفة المعلن عنها، فتقدم األهم 

وتؤخر المهم. لنفترض أن إعالن الوظيفة ينص بوضوح على 
أن شهادة معينة مطلوبة، إًذا يجب عليك إبراز ذلك في 

مقدمة السيرة الذاتية.
من المهم أن تتذكر أن العديد من الشركات في الوقت 	 

الحاضر تعتمد على تطبيقات أو أنظمة متخصصة لتصفية 
السير الذاتية واختيارها، وأن العديد من هذه التطبيقات أو 

األنظمة تستخدم الكلمات الرئيسية والداللية التي تتضمنها 
متطلبات الوظيفة، كأساس الختيار السير الذاتية المحتملة 

التي يتم إرسالها للمسؤول عن التوظيف لمراجعتها.

العنود المالكي 
مسؤول رئيسي للتنقل والسياسات بالتكليف

قسم التعويضات والسياسات
قطرغاز
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في عام 2022، ستدخل دولة قطر التاريخ من أوسع أبوابه عندما 
تصبح أول دولة في الشرق األوسط والوطن العربي تستضيف 
بطولة كأس العالم لكرة القدم، أحد أهم األحداث الرياضية في 

العالم، إن لم يكن أهمها على اإلطالق. وسيكون هذا الحدث 
بمثابة تتويج لجهود جبارة بذلتها الدولة على مدار ما يزيد عن 

ثالثة عقود استضافت خاللها بنجاح أكبر البطوالت الرياضية 
القارية والعالمية.

كما أسهمت المرأة القطرية في كل النجاحات التي حققتها 
دولة قطر خالل مسيرة البناء واالزدهار في السنوات الماضية، 

وسيكون لها بكل تأكيد دوٌر أساسي في إنجاز استضافة هذا 
الحدث العالمي. 

نلتقي في هذا العدد مع السيدة عفراء النعيمي، المدير التنفيذي 
لمعهد جسور، الذراع التعليمي والتدريبي للجنة العليا للمشاريع 

واإلرث، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المرتبطة 
ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إلى جانب ضمان 

إسهام تلك المشاريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي 
تسعى دولة قطر لتحقيقها.

تخرجت عفراء النعيمي من كلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر 
بدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات والمكتبات، قبل أن تبدأ 

مسيرتها المهنية بالعمل في قسم الموارد البشرية بشركة ميرسك 
للبترول. وشغلت بعد ذلك مناصب مختلفة في شركة تسويق 
)قطر للبترول( وهيئة متاحف قطر قبل أن تتولى إدارة الموارد 

البشرية في قطر للمشاريع. في منتصف عام 201٤، التحقت عفراء 
النعيمي بمعهد جسور كمديرة للموارد البشرية، قبل أن تتولى 

منصب المدير التنفيذي للمعهد منذ مطلع عام 2018.

وفي خضم هذه المسيرة المهنية الحافلة، حرصت عفراء على 
تعزيز خبرتها في الجانب األكاديمي، فحصلت على شهادة 

الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال البريطانية، وبرنامج 
القيادات الصاعدة من مركز قطر للقيادات، كما أنها تعمل حالًيا 
على تحضير رسالة الدكتوراه في الدبلوماسية الثقافية واإلرث 

الرياضي بجامعة وارويك البريطانية.
إلى جانب ذلك، لم تنس الشابة القطرية شغفها باألدب والفن، 

فكان من أبرز إسهاماتها رواية "بطاقات عمل مؤنثة" التي 
سلطت فيها الضوء على التحديات التي تواجه المرأة العاملة 

في المجتمعات الخليجية. كما أنها تحرص على مناقشة مختلف 
القضايا النسائية والمجتمعية واإلنسانية من خالل مقالها 

األسبوعي في صحيفة الشرق، في الوقت الذي تعبر فيه أيًضا 
عن تلك القضايا من خالل رسم لوحات فنية. 

من خالل السطور التالية، سنتعرف أكثر على مسيرتها المهنية، 
إلى جانب نصائحها لكل من يرغب في اكتشاف شغفه وتحقيق 

أهدافه:

ما شعورك وأنت جزء من المنظومة المسؤولة عن تنظيم 
أول كأس عالم في الشرق األوسط؟

بالتأكيد شعور رائع ال توجد كلمات لوصفه. البطولة ستكون فخًرا 
لكل قطري وكل عربي. لقد أردت أن يكون لي دور في الفريق 
المسؤول عن تنظيمها منذ اللحظة التي تم اإلعالن فيها عن 

حصول دولة قطر على حقوق االستضافة في عام 2010. بعدها 
بثالث سنوات، عندما تم اإلعالن عن إطالق معهد جسور، عملت 

بجد من أجل االنضمام له رغم إنني كنت مستقرة في عملي 
إلى حد كبير، فرؤية المعهد وأهدافه كانت تتناسب مع خبراتي 

وطموحاتي المهنية، لكونه يربط بين الجانب األكاديمي والمهني، 
ويركز على تطوير الكوادر البشرية.

هل يقتصر دور المعهد على إعداد الكوادر التي ستشارك في 
تنظيم كأس العالم عام ٢٠٢٢؟

بكل تأكيد ال. الهدف األكبر للمعهد هو االرتقاء بقدرات منتسبي 
قطاع اإلدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات في دولة قطر 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خالل توفير 
التعليم والتدريب والشهادات المهنية واالستشارات والبحوث. 
يعمل خريجو معهد جسور اآلن مع مختلف شركائنا على تطوير 
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بناء إرث المونديال على 
مستوى رأس المال البشري

المؤسسات الرياضية وتنظيم الفعاليات التي تستضيفها دولة 
قطر. لقد أصبحت دولة قطر تمتلك خبرات هائلة في تنظيم 

األحداث الرياضية، وبطولة كأس العالم المقبلة ستكون 
نقطة انطالق جديدة نحو استضافة المزيد من األحداث 

الرياضية الكبرى في المستقبل. 

ما مدى تأثير أزمة كوفيد-١9 على خدمات المعهد؟
سببت األزمة بعض التحديات في البداية، لكننا نجحنا في 

االنتقال بسالسة لتقديم ورش العمل والدورات بنظام 
التعليم عن بعد، بسبب القيود االحترازية، دون أن يؤثر ذلك 
على جودة برامجنا. أهم ما تعلمناه من أزمة كوفيد-19 أن 
كل شيء يتغير، وبالتالي علينا أن نعتمد استراتيجيات مرنة 

ونتأقلم مع أي تغيير قد يحدث. يتطلب ذلك التفكير بطريقة 
أكثر ليونة عند اتخاذ القرارات وتحديد أساليب العمل والتعامل 

مع أعضاء فريق العمل. 

بعد تخرجك بدأِت بالعمل في شركة شبه حكومية، كيف 
كانت التجربة؟

كانت تجربة غنية للغاية وأثرت في مسيرتي المهنية 
وتعلمت خاللها الكثير. فالعمل مع زمالء من جميع أنحاء 

العالم واالحتكاك بخبرات وعقليات مختلفة أسهم في 
صقل مهاراتي. أنصح الخريجين الجدد بالتفكير جدًيا في 

العمل بالقطاع الخاص أو شبه الحكومي، على األقل 
في بداية مسيرتهم المهنية، ألن ذلك سيؤهلهم 

بشكل أفضل للعمل الحًقا في قطاع حكومي عندما 
تحين الفرصة. 

تنقلت بعدها بين عدد من المؤسسات، ألم 
تشعري بالقلق من تغيير وظيفتك أكثر من مرة 

خالل فترة قصيرة؟
أعتقد أنه ال توجد أي مشكلة في تغيير وظيفتك أو حتى 

مجالك، باألخص خالل السنوات األولى من مسيرتك 
المهنية، إلى أن تكتشف شغفك الحقيقي. أنا أعتبرها 

مرحلة اكتساب خبرة. لقد كنت أبحث دوًما عن تعلم 
كل ما هو جديد، كما أن عملي في أكثر من مؤسسة 

أكسبني خبرات مختلفة أسهمت في صقل مهاراتي. في 
حقيقة األمر، إذا وصلت إلى مرحلة تشعر فيها أنك ال 
تكتسب أي خبرات جديدة وتقوم بنفس المهام يومًيا 

على مدار سنوات، عليك التفكير جدًيا في التغيير والبحث 
عن تجارب جديدة تضيف لخبراتك المهنية. 

هل تنصحين الخريجين بالتفكير جدًيا في الدراسات 
العليا؟ 

بكل تأكيد، ولكن قبل التفكير في ذلك عليهم 
اكتساب بعض الخبرة المهنية. تجربة التعلم ستدعم 

خبراتهم بالجانب النظري، كما أن وجودهم على رأس 
عملهم سيتيح أمامهم فرصة تطبيق ما يدرسوه 

عملًيا. عليهم أن يعلموا أيًضا أن مثل هذا األمر سيحتاج 
منهم لبذل الكثير من الجهد وتنظيم وقتهم بشكل جيد.

www.qcdc.org.qa19

لقاء خاص مع عفراء النعيمي 
المدير التنفيذي لمعهد جسور



ما سبب اهتمامك باألدب والفن؟ 
اهتمامي بهما بدأ منذ مرحلة الطفولة، فقد كنت حريصة على 
المشاركة في األنشطة والمسابقات الخاصة بالكتابة والرسم 

في المدرسة والجامعة. اقتربت كثيًرا من الفنون والتصميم خالل 
فترة تدريب قضيتها في مكتبة جامعة فرجينيا كومنولث كلية 

فنون التصميم في قطر، وفكرت وقتها جدًيا في خوض مسيرة 
مهنية في هذا المجال. الكتابة والرسم وسيلتي للتعبير عن 

نفسي وعن قضايا نسائية ومجتمعية مهمة. 

ما الرسالة التي أردت تقديمها من خالل رواية "بطاقات عمل 
مؤنثة"؟

حاولت من خاللها تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة 
القطرية والخليجية عندما تعمل في بيئة مختلفة عن البيئة التي 

اعتادت عليها مع أسرتها، وذلك بطريقة واقعية مبسطة عبر 
قصص مختلفة لسيدات مررن بمثل هذه التجربة ونجحن في 

التأقلم وتجاوزن تلك التحديات، مع الحفاظ في الوقت نفسه 
على قيمهن. إنها رسالة للمجتمع لتفّهم مثل هذه التحديات. 

كيف تنجحين في إيجاد الوقت لممارسة هواياتك وسط كل 
مشاغل العمل؟   

يبدأ يومي في الساعة الخامسة والنصف صباًحا وأذهب إلى 
النوم في الساعة العاشرة والنصف مساًء، وما بين ذلك أخصص 

ساعات محددة للعمل وأخرى للمنزل واألسرة ومثلها للقراءة 
والكتابة ولممارسة هواياتي. ال أسمح ألي من تلك األوقات 

بالتداخل مًعا. تنظيم الوقت مهارة مهمة وتحديد جدول للمهام 
اليومية أمر أساسي، ذلك أن عدم االلتزام الكامل بما هو موجود 

في هذا الجدول ضمن المواعيد المحددة، دون أي أعذار، لن 
يجعلك تستفيد من وقتك أو تحقق أهدافك.

من قدوتك على المستويين الشخصي والمهني؟
على المستوى الشخصي، والدي ووالدتي، فتشجيعهما الدائم 

لي ودعمهما الختياراتي التعليمية والمهنية كان له أبلغ األثر 
في تحقيقي للنجاح المهني. أما قدوتي على المستوى المهني، 

فهي بكل تأكيد صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. سموها 
مصدر إلهام وفخر لكل سيدة قطرية وعربية.
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يقدم معهد جسور مجموعة من البرامج التعليمية 
في إدارة الرياضة وإدارة الفعاليات، أبرزها الدبلوم 
المهني في إدارة الرياضة الذي يركز على الجوانب 

المهنية واإلدارية الرئيسية لألعمال الرياضية، وبرنامج 
الدبلوم المهني في إدارة الفعاليات الكبرى الذي يزود 

المشاركين بفهم عميق لكافة جوانب هذا المجال 
حول العالم وفي قطر، من خالل توفير المعرفة 

وأفضل الممارسات بكل ما يتطلبه العمل في إدارة 
الفعاليات الكبرى، سواء كانت رياضية أو فنية أو 
ترفيهية أو موسيقية، أو ذات صلة بالمهرجانات 

والمؤتمرات والمتاحف وعروض األزياء.

يتم تقديم البرنامجين بالتعاون مع كلية بوكوني 
لإلدارة - الشريك األكاديمي للمعهد – والتي صنفتها 

مجلة فايننشال تايمز في المركز السادس لكليات 
األعمال في أوروبا والمركز السابع عالمًيا في إعداد 

البرامج المتخصصة. 

للمزيد من المعلومات عن كافة البرامج التي يقدمها 
المعهد وشروط ومواعيد التقديم، يرجى زيارة الموقع 

 اإللكتروني من خالل مسح رمز االستجابة 
السريع التالي:

 

 معلومات عن 
برامج معهد جسور
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 ما نصيحتك لكل من يرغب في اكتشاف 
التخصص المهني الذي يناسبه؟

أعتقد أن أفضل طريقة هي استكشاف التخصصات المختلفة 
خالل مرحلة الدراسة، وكلما كان األمر مبكًرا كلما كان ذلك 

أفضل. الحصول على فرص تدريب أو تطوع في المجال الذي 
ترغب في التخصص فيه ُيعد أيًضا من أفضل الطرق لتقييم 

شغفك وتحديد مالمح مسيرتك المهنية.
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أبرزت األزمة العالمية التي تسبب بها وباء كوفيد-19 الدور الحيوي 
لقطاع الرعاية الصحية في حماية المجتمعات ودعم االقتصادات 

الوطنية. كما أثبتت بما ال يدعو للشك أن بناء قطاع رعاية صحية آمن 
ومتقدم ال يحتاج فقط إلى ميزانيات ضخمة ومرافق عالية المستوى، 

فاألهم من ذلك وجود الكوادر المؤهلة للعمل في كافة المهن 
الصحية والقادرة على االضطالع بمتطلبات أدوارها على أكمل وجه.
ويأتي التمريض في مقدمة هذه المهن المطلوبة لكونه العمود 
الفقري ألي نظام رعاية صحية بفضل ما يمتلكه العاملون في هذه 

المهنة من معرفة واسعة ومهارات متعددة.
وتولي دولة قطر اهتماًما كبيًرا للتمريض منذ ستينيات القرن 

الماضي، حيث كانت البداية من خالل إنشاء المعهد العالي للتمريض 
الذي قام بدعم قطاع الرعاية الصحية على مدار عقود. لكن مع النمو 

السكاني والتطور الهائل الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية منذ 
مطلع األلفية الجديدة أصبحت هناك حاجة لخريجي تمريض قادرين 
على تلبية احتياجات نظام رعاية صحية أكثر تعقيًدا وتنوًعا، ليشهد 

عام 2007 افتتاح جامعة كالجاري في قطر، إحدى الجامعات الرائدة 
في كندا.

تقول الدكتورة ديبورا وايت، عميد جامعة كالجاري في قطر، التي 
أصبحت الموفر الوحيد للتعليم العالي في التمريض بدولة قطر: 

"يعد التمريض جزًءا مهًما من رؤية قطر الوطنية 2030 واالستراتيجية 

مستقبل واعد 
للتمريض في قطر

الوطنية للصحة التي تركز على التنمية البشرية والتميز في التعليم 
وبناء منظومة رعاية صحية عالمية المستوى".

وتضيف: "نعتز بشراكتنا مع دولة قطر من أجل العمل على تحقيق 
رؤيتها الملهمة. فمهمتنا هي تطوير جيل جديد من الممرضين 

والممرضات المحليين لتحسين النتائج الصحية ومستويات رعاية 
المرضى في الدولة".

وتقدم الجامعة حالًيا برنامج البكالوريوس في علوم التمريض، وهو 
موجه لخريجي المدارس الثانوية وللحاصلين على دبلوم في التمريض، 

وبرنامج الماجستير في علوم التمريض الذي يؤهل خريجيه لتولي 
أدوار قيادية وإدارية في مرافق الرعاية الصحية. كما توفر الجامعة 

برنامًجا تأسيسًيا للطالب الذي يستوفون شروط القبول في برنامج 
البكالوريوس ولكن يحتاجون قبل ذلك إلى تحسين مستواهم في 

اللغة اإلنجليزية أو في الرياضيات أو العلوم.
كما تحرص الجامعة على توفير تدريب عملي مكثف لطالبها 

خالل فترة الدراسة، حيث توضح الدكتورة وايت: "يتعلم طالبنا من 
خالل الفصول الدراسية األكاديمية، ومختبرات المحاكاة، والخبرة 

السريرية في الموقع داخل مؤسسات مختلفة من بينها سدرة للطب 
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية ومؤسسة حمد الطبية، وهو ما 

يعني أنهم يتخرجون وهم يتمتعون بفهم كامل للمهارات والخبرات 
السريرية المطلوبة لالندماج مباشرة في نظام الرعاية الصحية في 

قطر واإلسهام في تطويره".
وقد تخرج من الجامعة حتى اآلن ما يقارب 700 طالب وطالبة – 

من بينهم 107 قطريين – يعمل معظمهم في جهات مثل مؤسسة 

حمد الطبية وسدرة للطب ومؤسسة الرعاية الصحية األولية 
ومستشفى سبيتار والقوات المسلحة القطرية، باإلضافة إلى عدد 

من المؤسسات الصحية الخاصة، بينما اختار بعضهم دعم المنظومة 
الصحية من خالل التوجه إلى مجاالت أخرى مثل البحوث والتدريس 

والعمل الحكومي.

تحديات وحلول
تعمل جامعة كالجاري في قطر على تشجيع المزيد من الطالب على 

دراسة التمريض من خالل زيارتهم في المدارس الثانوية والتحدث 
معهم حول البرامج التي توفرها الجامعة والفرص الوظيفية العديدة 

في مجال التمريض. كما يتم تنظيم فعاليات متنوعة في الحرم 
الجامعي وعبر اإلنترنت على مدار العام، أهمها اليوم المفتوح 

الذي يقام سنوًيا تحت شعار "استكشف جامعة كالجاري قطر"، 
ويتيح للطالب المحتملين وذويهم فرصة التعرف عن كثب على 

دراسة التمريض واستكشاف مرافق الجامعة، إلى جانب التحدث مع 
األساتذة والطالب الحاليين والخريجين واإلداريين للحصول على أي 

معلومات يرغبون بها. 
ولكن رغم كل تلك الجهود ما زال مجال التمريض يواجه تحدًيا في 

جذب المزيد من الشباب القطري لخوض مسيرة مهنية فيه، ويعد 
أحد أسباب ذلك اعتقاد الكثيرين منهم أن المهنة شاقة وأنها تفتقد 

للمكانة االجتماعية التي تأتي مع وظائف أخرى.
وعن ذلك تقول الدكتورة ديبورا: "العاملون في مجال التمريض أكثر 
من مجرد مساعدين لألطباء، إنهم قادة وخبراء ومقدمو رعاية صحية 
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تقارير

عطوفون وقادرون على التواصل بكفاءة عالية مع المرضى. فاختيار 
خوض مسيرة مهنية في التمريض هو خدمة جليلة للوطن. إنها مهنة 
نبيلة، ال تسهم فقط في دعم نظام الرعاية الصحية ورعاية المرضى 

والمصابين وإنقاذ األرواح ولكنك تحمي مجتمعك وأسرتك. 
وتنظم الجامعة حمالت نشطة عبر وسائل اإلعالم ومنصات 
التواصل االجتماعي هدفها تبديد المفاهيم الخاطئة المرتبطة 

بالتمريض وتحسين فهم المجتمع للدور المهم للعاملين في هذا 
المجال في القطاع الصحي. كما تحرص الجامعة على تسليط الضوء 

على اإلنجازات التي حققها خريجوها من إناث وذكور في مختلف 
المؤسسات من خالل منحهم فرصة مشاركة قصص نجاحهم بكلماتهم 

الخاصة وتعريف الطالب والمجتمع بالمزيد عن مجال التمريض". 

قصة نجاح
"لقد اخترت دراسة التمريض ولكني في البداية لم أكن مقتنعة تماًما 

بهذا االختيار، ولكن بعد إكمالي البرنامج التأسيسي وتعرفي على 
المجال بشكل أكبر، شعرت كم هي مهنة عظيمة، ولمست مدى 

تأثير عمل الممرضين وقدرتهم على إحداث فارق في حياة المرضى، 
فقررت منذ تلك اللحظة التعمق أكثر في دراستها".

هكذا تحدثت نوف فهد الكواري عن خطواتها األولى في مجال 
التمريض. بعد تخرجها من جامعة كالجاري في قطر عام 201٤، 

أصبحت نوف أول ممرضة قطرية في سدرة للطب، حيث تعمل حالًيا 
في قسم جراحة األطفال. ولكنها لم تكتف بذلك، بل حرصت على 
مواصلة تطوير مسيرتها المهنية لتحصل على ماجستير في علوم 

التمريض المتقدمة من جامعة غالسكو في اسكتلندا، ثم التحقت 
بعدها ببرنامج الماجستير في تخصص إدارة األلم، والذي سيمكنها 

من العمل في هذا التخصص الدقيق بقسم التخدير.

وتضيف نوف: "ربما يكون السبب وراء ترددي في البداية هو 
الضغوط المجتمعية والنظرة الخاطئة نحو عمل الممرضة باعتبارها 

وظيفة ذات مستوى أقل من الوظائف األخرى. كان علّي بذل الكثير 
من الجهد لكي أثبت لمن حولي أنها مهنة نبيلة تفيد المجتمع وال 

تقل أهمية عن الطب، فكالهما يكمل بعضهما البعض".    
"كنت متخوفة أيًضا بسبب عدم إجادة اللغة اإلنجليزية، ولكن من 

خالل البرنامج التأسيسي تغير كل ذلك، اكتسبت ثقة أكثر في نفسي 
وتطورت مهاراتي بشكل كبير. فقد أصبحت أقدم اآلن عروًضا باللغة 

اإلنجليزية في مؤتمرات!". 
وترى نوف أن مهنة التمريض ليست صعبة كما يعتقد البعض، 

حيث تقول: "ال توجد مهنة بدون تحديات، وستحقق النجاح في أي 
عمل ما دمت تبذل قصارى جهدك وتتوكل على الله. أدعو القطريين 

والعرب المقيمين في قطر بالتفكير جدًيا في خوض مسيرة مهنية 
بهذا المجال، فعدد المتحدثين بالعربية فيه قليل، والفارق الذي 

سيحدثونه في حياة المرضى الذين ال يتحدثون اإلنجليزية مهم للغاية. 
النجاح في مساعدة اآلخرين في خوض رحلة عالج سهلة وآمنة شعور 

ال يمكن وصفه".

المهنة أيًضا للرجال
اعتاد المجتمع على أن تكون الغالبية العظمى من العاملين في 

قطاع التمريض من اإلناث، ولكن الحقيقة هي أن هذا المجال يناسب 
الذكور أيًضا بنفس القدر. وال يقتصر تحدي إقناع المزيد من الطالب 

الذكور بخوض مسيرة مهنية في مجال التمريض على دولة قطر 
أو المجتمعات العربية، فالمشكلة عالمية. إذا نظرنا مثاًل للطالب 

الحاليين في جامعة كالجاري في قطر، سنجد أن ٤ من أصل 30 طالب 
قطري هم من الذكور، أي حوالي 13%. ورغم أن النسبة قد تبدو 

قليلة، هي في الحقيقة مبشرة للغاية إذا علمنا أنها قريبة جًدا من 
نسبة الممرضين الذكور من بين العاملين في هذا المجال خالل عام 

2020 بالواليات المتحدة )12%( وكندا )%9(.
يصف شافي المري، وهو ممرض قطري من خريجي جامعة 

كالجاري قطر يبلغ من العمر 27 عاًما، تجربته في العمل بالتمريض 
بقوله: "منذ السنة األولى التي قررت فيها دراسة التمريض وحتى 

اآلن ما زلت أواجه الكثير من االنتقادات من قبل البعض الختيار مهنة 
التمريض، خاصة بسبب كوني رجاًل قطرًيا، ولكن هذا النقد لم يؤثر في 

أبًدا، بل جعلني أكثر تمسًكا بقراري أن أصبح ممرًضا بغض النظر عما 
يقوله اآلخرون".

"أؤمن بأن التمريض أكثر من مجرد وظيفة، إنها مهنة نبيلة أبذل من 
خاللها قصارى جهدي لتقديم الرعاية واإلرشاد لآلخرين. عندما تصبح 

ممرًضا ستتعلم كيف تصبح قائًدا، وأن تتحلى في الوقت نفسه بقيم 

التعاطف والمهنية الضرورية لتقديم رعاية صحية رفيعة المستوى".
ويؤكد المري أن التحديات التي واجهها جعلته أكثر عزًما على رفع 

مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية هذه المهنة واإلسهامات 
التي يقدمها العاملون فيها لقطاع الرعاية الصحية وصحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين في دولة قطر، حيث يوضح: "أدركت أن هذا 
جزٌء مهم من عملي. أعمل على اكتساب المزيد من المعرفة حول 

رؤية المجتمع للممرضين، سواء كانوا أناًثا أو ذكوًرا. ما هي نقاط 
القوة والضعف؟ كيف يمكن جعل المجتمع أكثر تقباًل لفكرة خوض 

مسيرة مهنية في هذا المجال؟ ما هي سبل رفع مستوى الوعي 
المجتمعي بمهنة التمريض؟ سأسعى للحصول على إجابات لتلك 
األسئلة خالل مسيرتي المهنية. األمر سيحتاج للكثير من األبحاث.

أتمنى أن أصل لنتائج تسهم في تغيير المفاهيم الخاطئة عند الناس 
حول هذه المهنة". 

للمزيد من المعلومات عن البرامج التي تقدمها جامعة كالجاري في قطر 
وكيفية االلتحاق بها، يمكنكم التواصل مع قسم خدمات الطالب في الجامعة 

عبر وسائل االتصال التالية: 

ucqadmit@ucalgary.edu.qa :البريد اإللكتروني

الهاتف: 5222 ٤٤06 97٤+

كما يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للجامعة:
 ucalgary.edu.qa
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استكشاف المسارات المهنية

المحامي
هل يمكن أن نعيش في أي مجتمع بدون قوانين؟ بالطبع ال يمكن ذلك. 

فاحترام وتطبيق القانون هو الضامن األساسي لحقوق وحريات األفراد 
والمؤسسات. القوانين تحمي أفراد المجتمع وتنظم عالقاتهم فيما 

بينهم، وأيًضا عالقاتهم مع المؤسسات والسلطة.
إذا فكرت بعمق ستجد أن كل جانب من حياتنا ينظمه فرع من فروع 
القانون، فعلى سبيل المثال هناك قوانين تنظم عملك ومعامالتك 

التجارية وحقوقك المدنية. كما أن القانون يشكل العقود وااللتزامات 
والحدود التي يتوجب عليك الوفاء بها واحترامها. 

تندرج جميع هذه القوانين بشكل أو بآخر تحت فرعين رئيسيين، هما 
القانون العام والقانون الخاص. ينظم األول العالقات بين أفراد أو جهات 
يمتلك أحدهما سلطة سيادية على اآلخر كالدولة والمواطن، ومثال على 
ذلك القانون اإلداري والقانون الدستوري. أما الفرع الرئيسي الثاني، وهو 

القانون الخاص، فينظم العالقات بين أفراد أو جهات ال تمتلك سلطة 
سيادية على اآلخر، ومثال على ذلك القانون المدني والقانون التجاري.

ونظًرا لهذه األهمية البالغة، ليس من الغريب أن تتيح لك دراسة القانون 
خيارات وظيفية متنوعة في المؤسسات الحكومية والخاصة، فقد تجد 

فرًصا للعمل في أقسام الشؤون القانونية في شركات القطاع العام أو 
الخاص، سواء كخبير أو مستشار أو باحث في مجال القانون. وقد تختار 

العمل الحكومي وتسهم بنفسك في تطوير التشريعات التي تبنى عليها 
القوانين، أو ربما تختار خوض مسيرة مهنية في النيابة العامة أو القضاء. 

ولكننا سنركز في هذا العدد على مسار مختلف وهي مهنة المحامي 
نظًرا ألهميتها في المجتمع.

تتلخص المهمة األساسية للمحامي في مساعدة موكله، سواء كان 
فرًدا أو شركة، في الحصول على حقوقه التي يكفلها القانون، وأيًضا 

مساعدته في االلتزام بالقوانين. وقد يقوم المحامي بذلك من خالل 
المرافعات في المحاكم أو تقديم االستشارات القانونية أو صياغة العقود 
أو الوساطة أو تمثيل األشخاص أمام الجهات الحكومية والخاصة، وغيرها 
من المهام التي تتحدد بحسب نوع القضية والمحكمة وطلبات الموكلين. 
ويجعل هذا التنوع من المحاماة مهنة إبداعية تعتمد على الفكر ومهارات 
مثل التواصل الفاعل والتحليل النقدي. كما أنها تحتاج إلى شغف مستمر،

 فما يتعلمه المحامي خالل الدراسة الجامعية ال يكفي، حيث سيحتاج 
للقراءة والبحث باستمرار في القوانين وتحديثاتها واألحكام السابقة 
ودراسة القضايا المماثلة للوصول إلى أي معلومة قد تفيد موكله. 

ورغم ما يميز مهنة المحامي من إمكانية التمتع باستقاللية في 
ممارستها إذا قررت أن تفتح مكتبك الخاص، فإنها تبقى من المهن 

الصعبة، فهي تحتاج منك أن تكون ذا شخصية قوية لكي تتعامل مع ما 
يصاحبها من ضغوط، ألن المسؤولية ثقيلة ونتيجة مجهودك قد يتوقف 
عليها مصير أشخاص وشركات. ستحتاج أيًضا أن تكون إنساًنا منظًما قادًرا 

على إدارة وقتك ونشيًطا ومثابًرا.
لكي تصبح محامًيا، تحتاج لاللتحاق بأحد كليات القانون أو الحقوق 

والدراسة لمدة أربع سنوات تحصل بعدها على البكالوريوس في القانون 
والذي يعرف أيًضا بليسانس الحقوق في بعض الدول. 

ولكل دولة أنظمتها التي تحدد شروط مزاولة مهنة المحاماة. في دولة 
قطر، تتولى إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل مسؤولية تنظيم 

عمل المحامين. كما يحتاج المحامي للتسجيل في البداية كمحامي 
متدرب، والتدرب لمدة عامين في أحد مكاتب المحاماة، إلى جانب 

خوض دورة المحامين في وزارة العدل، ومن بعدها يتم قيده في جدول 
المحامين المشتغلين. 

تخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2007 بدرجة البكالوريوس 
في القانون )LLB(، ولكني لم اتخذ قرار العمل في المحاماة إال بعد 

ست سنوات. كانت البداية من خالل العمل كمحامي متدرب في 
مكتب األستاذ سلطان العبد هلل الذي أكن له كل االحترام والتقدير، 

فقد تعلمت منه الكثير وكان له الكثير من الفضل في تطوير مسيرتي 
المهنية ومساعدتي في اتخاذ خطواتي األولى للعمل في المحاماة. 
بعد فترة التدريب التي امتدت لعامين من ضمنهما ستة أشهر خضت 
خاللهم دورة التدريب اإللزامية للمحامين في وزارة العدل، تم قيدي 

كمحامي مشتغل على الدرجة االبتدائية، وقررت أن أفتتح مكتبي 
الخاص. 

كنت متخوًفا إلى حد ما من هذا القرار، وبعد عام زادت مخاوفي مع 
تأثر سوق العمل وحدوث ركود بسبب بداية الحصار، ولكن بحمد هلل 

سارت األمور بشكل جيد وبدأت في تكوين فريق عمل لمواكبة الطلب 
المتزايد على خدمات المكتب. اآلن وبعد مرور خمس سنوات توسعنا 

بشكل كبير وأصبح المكتب يضم فريق عمل متكامل قادر على التعامل 
مع كافة القضايا. 

أصبحت اآلن مقيًدا ضمن المحامين المشتغلين في محكمة 
االستئناف، كما أدرس حالًيا في جامعة قطر للحصول على درجة 

الماجستير في القانون الخاص. 
اتخذت قرار دراسة القانون وتغيير مساري المهني في سن أكبر من 

المعتاد، وقد كنت حينها بالفعل على رأس عملي في المؤسسة 
العسكرية، كما عملت لفترة في التجارة، ولكنني كنت دائًما أشعر 

بالشغف نحو القانون لكونه جزًءا مهًما في جميع شؤون الحياة. وبعد 
التخرج كانت أمامي فرصة للعمل في وظيفة ولكنني لم أشعر أبًدا 

بالراحة في العمل كموظف وكنت ال أحب الروتين. كانت هناك بعض 
الضغوط من األهل والمقربين لعدم المخاطرة وترك الوظيفة، ولكنني 

اتخذت القرار. كانت تلك الضغوط دافًعا كبيًرا لي من أجل النجاح. لم 
أفكر في أن أصبح قاضًيا أو وكيل نيابة، فالمحاماة كانت بالنسبة لي 

شغف وحب، وأردت أن أحقق النجاح فيها.

إذا قررت أن تعمل كمحامي مستقل، ربما يكون من األفضل أن تعمل 
قبلها في وظيفة قانونية لعدة سنوات الكتساب الخبرة وتوفير بعض 

المال الذي سيساعدك في بداية مشوارك في المحاماة. كن صبوًرا 
وال تفكر في المال منذ البداية، ركز على بناء سمعتك واكتساب الخبرة، 

اصبر واجتهد، ومن بعدها سيتحقق النجاح المادي. 
من األمور التي ساعدتني كثيًرا في النجاح بهذا المجال حرصي على 

تطوير مهارات التواصل من خالل خوض دورات تدريب في معهد 
الجزيرة لإلعالم، حيث صقلت مهارات مثل اإللقاء وتركيز الصوت 

والتحدث أمام الجمهور. القضاء له هيبة وتحتاج إلى الكثير من الثقة 
للحديث خالل المرافعات وتوضيح أفكارك ووجهة نظرك. 

المحامون الشباب عليهم أيًضا االستفادة من وسائل التواصل 
االجتماعي في تعريف المجتمع بإمكانياتهم المهنية وبناء سمعتهم. 

االهتمام بتسويق نفسي عبر وسائل التواصل االجتماعي اختصر لي 
الكثير من السنوات وأسهم في تطوير مسيرتي المهنية، حيث ركزت 
من خاللها على تقديم النصائح واالستشارات لخدمة المجتمع في 

دولة قطر، ما كان له دور مهم في تعزيز سمعتي وتعريف الناس بي.  
أنصح أي طالب يرغب في العمل بمجال المحاماة مستقباًل أن يحرص 

على اكتساب المعرفة في مختلف المجاالت.
لكي تنجح في هذا المجال ينبغي عليك أن تكون شخًصا يحب القراءة 
والبحث عن المعلومات وأن تكون قادًرا على إطالق العنان لتفكيرك 

واإلنصات لآلخرين. 
عليك أن تعلم أيًضا أن النجاح كمحاٍم ال يتحقق بامتالكك لمكتب. لكي 
تنجح ستحتاج للعمل لساعات طويلة في أوقات غير معتادة، والتواجد 

بشكل مستمر في أماكن مثل المحاكم ومكاتب النيابة. ستحتاج ألن 
تعرف كل ما يخص قضايا الموكلين وأن تتابع جهود فريق عملك. 
المحاماة مهنة ليست سهلة وتحتاج بذل الجهد ومنحها االهتمام 

والتركيز، لكن الشعور الذي سينتابك عندما تساعد موكلك في 
الحصول على حقوقه يستحق ذلك. إنه شعور رائع ال يمكن وصفه. 

توفر كلية القانون في جامعة قطر دراسة برنامج البكالوريوس في 
القانون )LLB(، وهو معتمد من كل من المجلس األعلى لتقييم 
البحوث والتعليم العالي في فرنسا والمجلس البريطاني العتماد 

التعليم المستمر والتعليم العالي المستقل. كما تتيح برنامجين لدراسة 
الماجستير، أحدهما في القانون العام واآلخر في القانون الخاص، 

باإلضافة إلى إمكانية تحضير شهادة الدكتوراه. 

حمد اليافعي 
مؤسس وشريك إداري 
حمد اليافعي للمحاماة 
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المهندس المعماري
هل تبحث عن خوض مسيرة مهنية في مجال إبداعي يمزج بين الفن والعلوم؟ 

إذن عليك التفكير جدًيا في أن تصبح مهندًسا معمارًيا.
تعد الهندسة المعمارية، التي تعرف أيًضا بـ "العمارة"، من أقدم فروع 

الهندسة، حيث اهتم االنسان بها قبل آالف السنين، وبالتحديد منذ الوقت 
الذي احتاج فيه لبناء مسكن يأويه. وعلى مدار التاريخ تميزت كل حضارة بأسلوبها 

المختلف في عمارة مبانيها ومدنها، وتركت آثاًرا خلدت بها ثقافة وهوية 
شعوبها.

رس في أوروبا خلل  وتطورت العمارة على مر األزمنة حتى أصبحت فًنا ُيدَّ
القرن السادس عشر. ومع مرور الوقت تطورت علوم الهندسة حول العالم حتى 
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر إطلق أول برنامج لتدريس "الهندسة 

المعمارية" في جامعة إيلينوي بالواليات المتحدة. 
تتمثل مهمة المهندس المعماري بشكل عام في إيجاد حلول لتحويل رؤية

العميل إلى واقع من خلل تصميم األماكن التي يمكن للناس العيش والعمل 
واالستمتاع بمختلف الخدمات فيها. وليس بالضرورة أن يكون المكان مبنى 

سكني أو تجاري أو خدمي أو ترفيهي، فقد يكون مدينة كاملة أو منشأة صناعية 
أو منظر طبيعي.

والبعض قد يعتقد أن دور المهندس المعماري يقتصر على الجانب الجمالي 
من خلل تصميمه للشكل الخارجي للمبنى أو المشروع، ولكن األمر مختلف 

تماًما، فالتصميم يجب أن يكون ضمن معايير علمية قابلة للتحقيق، وأن يأخذ في 
الحسبان الجانب الهندسي بكل ما فيه من عناصر تضمن تأدية المبنى أو المشروع 

للوظيفة التي تم إنشاؤه من أجلها، بما في ذلك اإلضاءة والتهوية والتوصيلت 
الكهربائية والصيانة واألمان والصحة ومواد البناء والتنقل داخل المبنى ومحيط 

المشروع وتأثيره على البيئة.
يبدأ عمل المهندس المعماري منذ مراحل المشروع المبكرة للغاية التي تشمل 
تحديد أهداف وغايات المشروع والتخطيط لبداياته، ثم يلي ذلك إعداد التصاميم 
وقيادة مراحل المشروع، بدًءا من تصميم المفهوم المعماري ووصواًل إلى مرحلة 

التشييد. ويتطلب ذلك منه التعاون مع مهندسين من مختلف التخصصات.
ينبغي على المهندس المعماري أن يكون مبدًعا وأن يمتلك مهارات التحليل 

وحل المشكلت والتقاط التفاصيل. كما أن امتلكه لمهارات رسم جيدة أو قابلة 
للتطوير أمٌر مهم ألنها الخطوة األولى في تصميم أي مبنى أو مشروع. وبما 

أنه يعد بمثابة المايسترو في فريق التصميم عليه أن يمتلك أيًضا مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي. كما أن عليه إتقان استخدام مجموعة من البرامج 

والتطبيقات الخاصة بالرسم وتصميم وإخراج النماذج ثلثية األبعاد. 
وتختلف مدى أهمية المهارات السابق ذكرها بحسب التخصص الفرعي الذي 

سيختاره المهندس المعماري. وبإمكان المهندس المعماري خوض مسارات 
مختلفة في هذا المجال، سواء من خلل اكتساب المزيد من الخبرة أو الحصول 

على شهادات متخصصة أو درجات دراسات عليا. فقد يرغب المهندس المعماري 
في التخصص في الرسم المعماري أو العمارة الداخلية أو التخطيط العمراني أو 

تصميم المناظر الطبيعية، أو ربما يختار التخصص في تصميم مباٍن أو مشاريع من 
نوع معين بحسب وظيفة المبنى أو طرازه أو شكله، مثل المباني السكنية أو 

التجارية أو منشآت الرعاية الصحية. ومن المهم أن يفكر المهندس المعماري في 
التخصص ألن ذلك سيسهم في تطوير مسيرته المهنية، ولكن مهما كانت رغبته 

أو اختياره، ال شك أن امتلكه المعرفة والخبرة في أكثر من مجال أو تخصص 
سيكون أمًرا مفيًدا.

لخوض مسيرة مهنية في مجال الهندسة المعمارية يجب أن تحصل في 
البداية على درجة البكالوريوس في العمارة أو درجة البكالوريوس في الهندسة 

المعمارية، مع الحرص على أن يكون البرنامج الدراسي في الجامعة معتمًدا محلًيا 
أو دولًيا. يتطلب األول الدراسة لمدة خمس سنوات على األقل ويكون التركيز 

األكبر فيه على الموضوعات المتعلقة بالعمارة مثل استوديوهات التصميم 
المعماري والرسومات المعمارية، أما الثاني فيحتاج الدراسة لمدة أربع سنوات 

على األقل ويتم التركيز خلله بشكل أكبر على المحتوى الهندسي.
تمتلك كل دولة لوائح خاصة تنظم عمل المهندسين المعماريين. على سبيل 

المثال، للعمل في دولة قطر، يحتاج المهندس المعماري لرخصة من وزارة البلدية 
والبيئة، حيث يتم تسجيله في حال اعتماد شهادته، إما كمتدرب )إذا كان حديث 

التخرج(، أو كمهندس معماري من الفئة الثالثة أو الثانية أو األولى، وذلك بحسب 
عدد سنوات الخبرة. 

قررت أن أصبح مهندسة معمارية بمجرد إتمامي للمرحلة الثانوية. في ذلك 
الوقت، لم أفكر في أي خيارات أخرى وشعرت أن هذا هو االختيار الصحيح بالنسبة 
لي، فقد كنت أرى أن الهندسة المعمارية مناسبة تماًما لشخصيتي. يعمل والدي 

مهندًسا مدنًيا وهو ما ألهمني وجعلني أحب مجال الهندسة منذ أن كنت في سن 
صغيرة، ولكنني قررت أن أتخصص في مجال مختلف وهو العمارة. لقد كنت محبة 

للفن بطبيعتي وكنت أقضي وقت فراغي في تحسين مهاراتي في الرسم. لقد 
كانت العمارة بالنسبة لي بمثابة عالم يمكن العيش فيه، وحلم أردت دوًما تحقيقه.

حصلت على منحة صاحب السمو أمير دولة قطر للتميز األكاديمي للدراسة 
في جامعة قطر، وكنت من خريجي الدفعة األولى لبرنامج بكالوريوس الهندسة 

المعمارية في عام 2010. لقد نما شغفي بالهندسة المعمارية عندما تعلمت المزيد 
عن أساسياتها ونظرياتها وكونها واحدة من أكثر األدوات فاعلية للتأثير على حياة 

الناس. لقد أطلقت الهندسة المعمارية العنان إلمكانياتي الفنية وأخرجتني من 
منطقة الراحة الخاصة بي. لم يكن لدي أي مانع من قضاء ساعات طويلة في العمل 

بدأب على مشاريع التصميم في أي وقت تأتيني فيه األفكار اإلبداعية. كان األمر 
بمثابة تحٍد ولكنني استمتعت به. الدعم المتواصل من عائلتي وأساتذتي الجامعيين 

دفعني إلى المزيد من التفوق والتعبير عن فكري من خالل التصميم.

بعد تخرجي، عملت في شركة “آاليز آند موريسون” لمدة عامين، قبل أن ألتحق 
بشركة آيكوم الشرق األوسط في عام 2012، والتي ما زلت أعمل فيها حالًيا 

كمهندس معماري أول. على مدار تسع سنوات شملت مسؤولياتي التخطيط 
لمرحلة ما قبل التصميم، والتصميم المعماري، إلى جانب أمور متعلقة بدراسات 

التصميم وهندسة القيمة. كما تتطلب مهام عملي إدارة وتنسيق عملية التصميم 
بين تخصصات تصميم المباني المختلفة. أعمل كذلك على التأكد من توافق 

التصاميم مع معايير البناء والسالمة المحلية والدولية، وعلى ضمان جودة المشروع 
وتلبيته الحتياجات العميل. وأحتاج أيًضا بشكل دائم إلى االجتماع مع العمالء 

ومختلف الشركاء واإلشراف على مرحلة تنفيذ التصميم في موقع البناء. باإلضافة 
إلى ما سبق، يجب علي مراعاة االستدامة خالل تصميم المشروع والتأكد من 

تحقيق المشروع ألهداف االستدامة المرتبطة به.

خالل السنوات اإلحدى عشر الماضية، عملت في أكثر من 20 مشروًعا، تنوعت ما 
بين سكنية وتجارية وبنية تحتية ونقل ورعاية صحية وثقافية، وكان معظمها ضمن 

مشروعات ضخمة مثل مشيرب قلب الدوحة، وميناء الدوحة الجديد، ومنطقة راس 
بو فنطاس االقتصادية الحرة، وبرنامج البنية التحتية للحافالت العامة.

إلى جانب كوني مهندسة معمارية مرخص لها بالعمل، أنا أيًضا أخصائي استدامة 
معتمد ومحترف إدارة مشروعات معتمد، وذلك ألنني أؤمن بأهمية أن يتفهم 

المهندس المعماري مبادئ االستدامة، إلى جانب امتالكه لألدوات التي تمكنه 
من إدارة وقيادة عملية التصميم. التعلم المستمر في غاية األهمية ألي مهندس 

معماري يرغب في تطوير مسيرته المهنية. 

هناك مهارات ال غنى عنها إذا أردت التقدم في هذا المجال، مثل القدرة على 
حل المشكالت وإدارة التصميم والتواصل، فمع اكتسابك للخبرة سيتضمن عملك 

االجتماع بشكل دائم مع العمالء ومختلف الشركاء في المشروع، وسيكون عليك 
توفير الحلول ألي مشكالت قد تطرأ، إلى جانب إظهار قدرتك على إدارة موارد 

المشروع بشكل فاعل لضمان تسليم التصميم في الوقت المحدد وكما هو مخطط 
له.

حرصت كذلك على أن أصبح مهندسة معتمدة من المعهد الملكي البريطاني 
للمهندسين المعماريين البريطانيين، وذلك ألن االنضمام إلى شبكة مرموقة من 

المهندسين المعماريين المعتمدين يعتبر إضافة مهمة إلى مؤهالت المهندس 
المعماري، حيث ُيعتبر ذلك تأكيًدا على أن خبرتك التعليمية والمهنية معترف بها 

عالمًيا، ودلياًل على التزامك بأخالقيات العمل المهنية.

أكثر ما أحبه في مهنتي هو مدى ديناميكية بيئة العمل وقدرة المهندس 
المعماري على قيادة عملية التصميم والعمل مع بقية مهندسي المشروع على 

تحويل رؤية المشروع إلى حقيقة. منحتني الهندسة المعمارية أيًضا القدرة على 
التفكير بحرية مع تنظيم أفكاري بشكل منطقي قابل للتنفيذ.

أنصح الطالب الذين يرغبون في أن يصبحوا مهندسين معماريين باالستمتاع 
برحلة التعلم الخاصة بهم. عليهم أن يعلموا أن الهندسة المعمارية الحقيقية ليست 
في الكتب، بل هي في األماكن والمباني التي نراها ونعيش فيها. يجب أال يكتفوا 

بما يتعلموه في الجامعة وأن يعملوا باستمرار على تحسين مهاراتهم وتدريب 
أعينهم وعقولهم على التفكير في المباني والبيئة المحيطة بهم. وإذا أرادوا التميز 
عليهم أن يطوروا منطق تفكيرهم المعماري، ومهارات التفكير النقدي، وقدرتهم 

على صناعة ورواية القصص وتقديم العروض التصويرية. أنصحهم أيًضا بالسفر ورؤية 
مشاريع العمارة الشهيرة حول العالم عن كثب، والتعرف على العملية اإلبداعية التي 

مر بها المهندسون المعماريون المشهورون عالمًيا خالل تصميم مشاريعهم. إنها 
تجربة ذات تأثير كبير، فالتحفيز البصري المستمر يغذي الخيال الخصب الذي يفترض 

أن يمتلكه المهندسون المعماريون.
يوفر قسم العمارة والتخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة 
قطر فرصة الحصول على درجة البكالوريوس في العمارة من خالل 

برنامج مدته خمس سنوات. البرنامج حاصل على االعتماد األكاديمي 

من هيئة االعتماد األمريكية للبرامج المعمارية NAAB. كما يوفر 
القسم فرصة دراسة الماجستير في التصميم والتخطيط العمراني، 

والدكتوراه في الهندسة المعمارية أو التخطيط العمراني.

حنان الرمحي 
مهندس معماري أول 

شركة آيكوم الشرق األوسط 
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الطبيب النفسي
الصحة نعمة عظيمة من الصعب تعويضها، لذلك يتوجب علينا الحفاظ 

عليها. لكننا في الغالب نولي اهتماًما بصحتنا البدنية ونهمل جانًبا آخر ال 
يقل عنها أهمية - وهو الصحة النفسية، أي صحة عقولنا، التي قد تكون 

في الكثير من األحيان سبًبا في اعتالل الجسد. لقد أصبحنا معرضين 
للضغوط النفسية أكثر من أي زمن مضى بسبب تعقيدات الحياة وتزايد 

متطلباتها وتسارع وتيرتها. كل ذلك يجعل من الطب النفسي مهنًة بالغة 
األهمية ال يمكن االستغناء عنها في المجتمعات الحديثة. 

الطب النفسي فرٌع من فروع الطب يختص بدراسة وتشخيص وعالج 
االضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها اإلنسان، سواء بسبب مرض 

عقلي أو نفسي. وقد اهتم اإلنسان بدراسة النفس البشرية منذ قديم 
األزل، لكن الطب النفسي بشكله الحديث بدأ في التبلور خالل القرن 

التاسع عشر في أوروبا والواليات المتحدة، قبل أن يصبح واحًدا من أهم 
التخصصات الطبية في النصف الثاني من القرن العشرين مع تغير نظرة 

المجتمع لألمراض النفسية.
وتولي الحكومات في معظم دول العالم اهتماًما خاًصا للتوعية 

بأهمية الصحة النفسية، كما تشجع أفراد المجتمع على اللجوء لألطباء 
النفسيين أكثر من أي وقت مضى، وذلك لوجود دراسات عديدة تثبت 
العالقة القوية بين صحة المجتمع النفسية واألداء االقتصادي للدول. 

فاالكتئاب مثال، وهو أحد أكثر األمراض انتشاًرا في العالم، يتسبب سنوًيا 
في خسائر اقتصادية فادحة للعديد من الدول، وذلك بسبب تأثيره على 

إنتاجية الفرد.  
يعتمد الطبيب النفسي في عمله بشكل كبير على الجلسات الكالمية 

التي يتحدث خاللها مع المريض ويستمع له بهدف تشخيص مرضه 
وتحديد أنسب طريقة لعالجه، سواء كان ذلك عبر المزيد من الجلسات 

أو من خالل وصف عقار معين أو بتطبيق أي طرق عالجية أخرى مناسبة. 
وقد يطلب الطبيب النفسي أيًضا من المريض إجراء المزيد من الفحوصات 

الطبية،مثل التحاليل أو التصوير باألشعة لتشخيص المرض بشكل أدق. 
وهناك فارق بين الطبيب النفسي واألخصائي النفسي، فالثاني ترتكز 
دراسته على علم النفس وتحليل سلوكيات األفراد والمجتمعات، وهو 

ما يعني أنه ليس طبيًبا، ولكنه قادر على تقييم الحالة النفسية لألشخاص 
وعالج سلوكياتهم في معظم األحيان من خالل الجلسات الكالمية أو 

المراقبة والتحليل. 
ويتميز الطب النفسي بأنه مجاٌل واسٌع تتاح من خالله تخصصات 

متنوعة. على سبيل المثال، قد يفضل الطبيب النفسي التخصص في 
عالج مشاكل نفسية معينة مثل اإلدمان أو صعوبات التعلم، أو عالج 

فئة عمرية محددة، مثل األطفال أو كبار السن أو المراهقين، أو التخصص 
في عالج األسباب البيولوجية المسببة لألمراض النفسية، مثل الفصام أو 

االضطراب ثنائي القطب. 
مقارنًة باألمراض الجسدية، ُيعد تشخيص األمراض النفسية أكثر 
صعوبة، حيث يحتاج الطبيب النفسي ألن يكون صبوًرا وقادًرا على 
التعاطف مع المريض واكتساب ثقته، إلى جانب اإلنصات الجيد له 

والتحدث معه بحرص للوصول إلى أسباب المشكلة. كما يجب على 
الطبيب النفسي االطالع دوًما على كل ما هو جديد في مجال تخصصه 

ومواصلة التعلم على مدار مسيرته المهنية. 
خوض مسيرة مهنية في مجال الطب النفسي، يتطلب في البداية 

دراسة الطب العام لمدة تترواح بين أربع وخمس سنوات، يمكن بعدها 
للخريج دراسة تخصص الطب النفسي.     

وكما هو الحال مع معظم المهن الطبية، تتوفر أمام الطبيب النفسي 
فرص العمل في المستشفيات والمراكز الطبية، أو فتح عيادته الخاصة 
بعد الحصول على التراخيص الالزمة، كما قد يختار خوض مسيرة مهنية 

في مجاالت مثل التدريس أو األبحاث.

كنت دوًما أرغب في دراسة الطب وأن أصبح أول طبيبة في العائلة. بعد 
تخرجي في كلية الطب وحصولي على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة 

العامة، التحقت بمؤسسة حمد الطبية لقضاء سنة االمتياز، ثم عملت في 
قسم الطب النفسي في المستشفى لمدة أربع سنوات. بعد ذلك حصلت 

على منحة للدراسة في ألمانيا من هيئة التعليم العالي ومستشفى حمد.
التحقت بقسم المخ واألعصاب في جامعة هايدلبرج، إحدى أعرق وأقدم 

الجامعات في العالم، والتي تأسست في أواخر القرن الرابع عشر، ويتوجه إليها 
سنوًيا الطالب من جميع أنحاء العالم لدراسة الطب، كما أنها خرجت على مدى 

العقود الماضية العديد من العلماء الذين حصلوا على جوائز نوبل في مختلف 
المجاالت. 

واجهت تحديات عديدة خالل الدراسة في الخارج ولكن بفضل الله ومع 
الدعم المتواصل من أسرتي نجحت في تجاوزها وتحقيق أهدافي. كان أحد 
أبرز التحديات ضرورة تعلم اللغة األلمانية لدرجة تسمح لي بالدراسة والعمل 

في ألمانيا، وقد عملت بجد لما يقارب عشرة أشهر حتى أتقنت اللغة وتجاوزت 
االختبارات المطلوبة لاللتحاق بالجامعة. كان لقسم التعليم الطبي في قطر 
أيًضا دور كبير في دعمي ومساعدتي على تجاوز العديد من التحديات التي 

واجهتها هناك. 
خالل فترة الدراسة في ألمانيا، تدربت في مستشفى فيفانتيس في برلين، 

أحد أكبر المستشفيات هناك، واستفدت كثيًرا من الخبرة التي اكتسبتها من 
هذه التجربة. كما حصلت على شهادة البورد األلماني المزدوج في الطب 
النفسي والعالج المعرفي السلوكي، باإلضافة إلى درجة الزمالة األلمانية 

في تخصص عالج اضطراب ما بعد الصدمة، وهو من التخصصات النادرة في 
العالم. 

أعمل اآلن في قسم الطب النفسي بمستشفى حمد كاستشاري طب 
نفسي وأخصائي في العالج المعرفي السلوكي، وهو ما يتيح لي عالج 

المرضى عبر األدوية أو من خالل جلسات التحليل النفسي والعالج المعرفي 
السلوكي. 

لكي تنجح وتتفوق في عملك يجب أن تحبه، وأعتقد أن هذا أحد أهم 
أسباب نجاحي في مجال الطب النفسي. حيث إنني ما زلت أعمل بنفس 

الحماس والطاقة التي بدأت بها مسيرتي قبل ما يقارب 20 عاًما. دراسة 
التخصصات الطبية تحتاج لوقت أطول مقارنة مع دراسة أي تخصص آخر غير 

طبي، لكن عندما تتخرج ستشعر بالفخر واالعتزاز أنك أصبحت طبيًبا وقادًرا 
على مساعدة الناس. اختياري لهذا المجال أتاح لي خدمة بلدي ومساعدة أبناء 

وطني. أشعر بالكثير من الفخر. 
العالقة بين المريض والطبيب النفسي مبنية على الثقة واالحترام المتبادل 

والسرية التامة. وضع كل مريض هو حالة خاصة بذاتها تتطلب عناية وتركيًزا من 
أجل مساعدته في معرفة أسباب مرضه، سواء كان نفسًيا أو عقلًيا، واستغالل 

إمكانياته وقدراته للوصول إلى حالة من التوازن النفسي. بحسب تشخيص 
المرض النفسي أو العقلي، يتم تحديد العالج المناسب لكل مريض، وقد يكون 

ذلك من خالل األدوية أو الجلسات الكالمية النفسية أو أي أساليب أخرى 
معتمدة. 

يتعرض الطبيب النفسي لضغوط نفسية خالل عمله مثل أي شخص آخر في 
أي مهنة، لكن دراسته لعلم النفس من شأنها مساعدته في التعامل مع مثل 

هذه الضغوط. 
تسببت أزمة كوفيد-19 في زيادة العبء على قسم الطب النفسي بسبب 

زيادة حاالت القلق واألرق والتوتر واالكتئاب مع تغيير الناس لروتين حياتهم 
اليومي. ونظًرا لعدم إمكانية حضور المرضى إلى المستشفى في بداية األزمة، 

قمنا بتوفير خدمات االستشارات النفسية عبر الهاتف على مدار 14 ساعة يومًيا 
لتوفير الدعم النفسي الالزم حتى يتخطى المريض أزمته بسالم. لم تكن تجربة 

سهلة لكننا نجحنا في تجاوز هذا التحدي بفضل تعاون فريق العمل الكامل 
والجهود المتفانية التي بذلتها الدولة. 

لقد أثبتت هذه األزمة الحاجة الملحة للمزيد من األطباء في مختلف 
التخصصات، وهو ما جعل الكثير من الشباب يفكر جدًيا في تعلم الطب. إنه 
أمر جيد. أشجع الطالب القطريين على التفكير جدًيا في اتخاذ مسار مهني 

بالمجاالت الطبية، فالمؤسسات الطبية في دولة قطر في حاجة لهم. الطب 
مهنة راقية ونبيلة. أنصح اآلباء واألمهات أيًضا أن يغرسوا حب دراسة الطب 

في أطفالهم وهم في سن صغيرة، ألن ذلك سُيسِهم في تنشئة جيل يحب 
العلم ويحب مهنة الطب.

تتوفر دراسة الطب العام في قطر من خالل جامعة قطر أو جامعة ويل كورنيل للطب، ويمكنك بعد ذلك التخصص في الطب النفسي من خالل 
االلتحاق بالبرنامج التدريبي في مستشفى حمد، ومدته خمس سنوات تتنقل خالله بين األقسام المختلفة في مستشفى الطب النفسي ومستشفى 

حمد العام. كما أصبح متاًحا اآلن إكمال الدراسات العليا في قطر من خالل الحصول على شهادة البورد القطري في الطب النفسي. 

د. ليلى عبد العزيز آل إسحاق 
استشاري الطب النفسي

مؤسسة حمد الطبية 

www.qcdc.org.qa 3031



www.qcdc.org.qa 3233

توجيه مهني

 لقاء مع خبير اإلرشاد المهني

  تحديات اإلرشاد المهني
في دولة قطر وسبل تطويره

خليفة الصالحي

مما ال شك فيه أن مجال اإلرشاد المهني في قطر شهد تقدًما الفًتا على مدار 
العقد األخير في ظل اهتمام الدولة بتطوير نظام تعليم متكامل يسهم في 
تحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات. ويبدو ذلك جلًيا من خالل 
مجهودات وزارة التعليم والتعليم العالي وحرصها على رفع مستوى خدمات 

اإلرشاد األكاديمي في المدارس الثانوية وتوفير خدمات إرشاد مهني فاعلة في 
الجامعات، إال أنه ال تزال ثمة تحديات يتوجب تجاوزها من أجل الوصول إلى تطوير 

نظام إرشاد مهني متكامل ال يقل في جودته وكفاءته عن األنظمة المعمول 
بها في الدول الرائدة في هذا المجال. 

نلتقي في هذا العدد مع األستاذ خليفة الصالحي، خبير اإلرشاد المهني 

الذي اختار التخصص في هذا المجال بعد رحلة ملهمة درس خاللها في بريطانيا 
والواليات المتحدة، واكتسب خبرات ثمينة من خالل عمله في مجال اإلرشاد 

المهني في عدة مؤسسات مرموقة. يحدثنا الشاب القطري عن مسيرته 
الدراسية والمهنية، إلى جانب رؤيته فيما يخص سبل تطوير مجال اإلرشاد 

المهني في دولة قطر. 

اكتشاف الشغف
بعد إتمامه المرحلة الثانوية، اختار خليفة الصالحي دراسة الهندسة الكيميائية في 
جامعة ليدز البريطانية. لكن رغم أنه لم يواجه أي مشاكل في الدراسة، بدأ الشاب 

القطري بعد فترة في الشعور بأنه لم يختر التخصص المناسب لميوله وطموحه 
وشخصيته. ومع حرصه على األعمال التطوعية خالل فترة الدراسة في الجامعة،
 تعرف للمرة األولى على مجال اإلرشاد المهني وشعر نحوه بالشغف ليبدأ في 

التطوع بقسم االستقطاب بالجامعة، حيث كانت مهمته تكمن في مساعدة 
الطالب في استكشاف مختلف التخصصات واختيار التخصص المناسب. واهتم 

الصالحي بتعلم المزيد عن مجال اإلرشاد المهني، فحرص على القيام بمهام 
أخرى متنوعة مثل المشاركة في صناعة محتوى الكتيبات التعريفية للتخصصات 

والجامعات. 
عندما عاد إلى قطر في عام 2012، حرص الصالحي على العمل في المجال 
الذي أحبه، وبالفعل التحق بالعمل في قسم استقطاب الطالب بجامعة حمد 

بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. 
كانت مهمته إرشاد الطالب ومساعدتهم في التقديم والقبول في الجامعة، 

مع العمل على استقطاب المزيد من الطالب القطريين لاللتحاق بالجامعة، 
وقد أثبت كفاءة كبيرة في ذلك على مدار ما يقارب ثالث سنوات، لتبدأ بعدها 

مرحلة أخرى مهمة في مسيرته حين حصل على منحة من مؤسسة قطر 
لدراسة الماجستير في اإلرشاد المهني في قسم اإلرشاد التربوي بجامعة والية 

بنسلفانيا في الواليات المتحدة. 
يصف الصالحي تلك الفترة التي امتدت لعامين بقوله: "كانت تجربة مهمة 
للغاية تعلمت خاللها الكثير، فقد شعرت بفارق أن تدرس مجااًل تحبه ويناسب 
ميولك وقدراتك. تعلمت في العام األول مبادئ اإلرشاد النفسي، ثم درست 
في الثاني تخصص اإلرشاد المهني بكل تفاصيله. وإلى جانب الدراسة عملت 

لحوالي 600 ساعة، أي ما يعادل سنة عمل كاملة، في المركز المهني لجامعة 
والية بنسلفانيا، وهو أحد أكبر عشرة مراكز مهنية على مستوى أمريكا والعالم. 

أما مشروع التخرج الخاص بي فكان عبارة عن تصميم منهج إرشاد مهني لطالب 

المرحلة الثانوية".
وقد تم في وقت الحق إضافة جزء من هذه الورقة البحثية لمادة لمهارات 

الحياتية التي يتم تدريسها لطالب الصف العاشر في المدارس الحكومية 
القطرية. 

بعد التخرج، عاد الصالحي إلى قطر وتولى إدارة قسم االبتعاث في سدرة 
للطب قبل أن ينتقل إلى أكاديمية قطر للمال واألعمال حيث يعمل حالًيا مديًرا 

لشؤون الطالب ومحاضًرا لمادة المهارات الوظيفية والتطوير المهني في جامعة 
نورثمبريا في قطر. كما شرع العام الماضي في الدراسة في جامعة النكستر 

البريطانية للحصول على الدكتوراه في تخصص التعليم العالي، وبالتحديد في 
 Transnational" إدارة التعليم العالي العابر للقارات، الذي يعرف باإلنجليزية بـ
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مجال اإلرشاد المهني
يحث الصالحي الشباب على التفكير جدًيا في دراسة اإلرشاد المهني، ألنه من 

التخصصات الفريدة والمطلوبة في دولة قطر، موجًها النصائح التالية لمن 
يرغب في استكشافه: "هناك طرق عديدة لتعرف إن كان هذا التخصص مناسًبا 

لك. يمكنك إجراء اختبارات الميول المهنية التي تساعد في استكشاف المهن 
والمجاالت المناسبة لك. كما يمكنك المشاركة في الدورات التي يقدمها مركز 

قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، والتي تعتبر مدخاًل جيًدا لهذا المجال 
وطريقة جيدة للتعرف عليه".

وتعد مهارات التواصل والقدرة على البحث عن المعلومات من أهم المهارات 
التي يحتاجها أي شخص يأمل في تحقيق النجاح في هذا المجال، حيث يوضح 

الصالحي أنه "يجب أن تكون شخًصا يحب التعامل مع الناس ومساعدتهم. تحتاج 
إلى أن تكون صبوًرا ألنك ستتعامل مع أشخاص من مختلف األعمار كل منهم 



التعُلم القائم على العمل

التعُلم مدى الحياة

ينطبق التعلم القائم على العمل بصورة مباشرة على الوظائف، 
ويركز على تطبيق المعرفة النظرية والمهارات الفنية. ويتيح هذا 

النوع من التعلم تعرض الفرد لتحديات العمل على أرض الواقع 
مما يعزز قابليته للتوظيف. ويمكن تحصيل هذا النوع من التعلم 
عبر التدريب الداخلي أو الخارجي، أو التدريب المهني، أو التدريب 

على رأس العمل.

التعلم مدى الحياة هو جميع فرص التعلم المتاحة للفرد طوال 
حياته، والتي تهدف إلى التحسين المستمر في تنمية قدرات 

الفرد وتطوره على المستويات الشخصية واالجتماعية والمهنية.

المصطلحات الواردة في األعلى مقتبسة من مسرد 
مصطلحات التطوير المهني الخاص برابطة التطوير المهني 

في آسيا والمحيط الهادئ، والذي تولى مركز قطر 
للتطوير المهني ترجمته إلى اللغة العربية. ويضم المسرد 
مجموعة كبيرة من المصطلحات التي تهم العاملين في 
مجال التوجيه والتطوير المهني، كالمستشارين المهنيين 

واألكاديميين وموظفي الموارد البشرية والمدربين 
والمعلمين، وكافة المهتمين بمجال التطوير المهني.

للتعرف على المزيد من هذه المصطلحات باللغتين العربية 
واإلنجليزية، يمكنكم تحميل النسخة الرقمية من المسرد 

عبر مسح رمز االستجابة السريع التالي:
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له عقلية مختلفة. يجب أن تعرف متى تنصت ومتى تطرح األسئلة. يجب أن 
تكون أيًضا مطلًعا بشكل دائم على أحدث بيانات سوق العمل والجامعات 

والتخصصات".
كما ينبه الصالحي الطالب إلى أهمية معرفة الفارق بين المرشد األكاديمي 

أو المهني ومدرب الحياة والمتخصصين في الموارد البشرية عند طلب أي 
مشورة متعلقة بمستقبلهم المهني، حيث يقول: "المرشد المهني يأخذ بعين 
االعتبار جميع نظريات اإلرشاد المهني التي درسها ويعمل على تطبيقها على 

مختلف الفئات عند العمل معهم، سعًيا للقيام بالتدخالت المهنية الالزمة 
لمساعدتهم في دخول سوق العمل واتخاذ قرارات مهنية سليمة. كما أنه 

يساعد الشخص في تحديد أهدافه المهنية المستقبلية بناء على ما حققه في 
الماضي والحاضر، في حين يركز مدرب الحياة أكثر على مساعدة الشخص في 

تحسين حياته المستقبلية بشكل عام. أما المتخصصون في الموارد البشرية 
فاهتمامهم األول ينصب على عملية التوظيف وتحليل السير الذاتية واالعتناء 

باألشخاص في أماكن العمل وتطويرهم". 
ومن خالل عمله في أكثر من مؤسسة قطرية، الحظ الصالحي أن أهم 
العوامل الخارجية التي تؤثر على القرارات التعليمية والمهنية التي يتخذها 
الطالب القطريون، هي تأثير األصدقاء وتدخل اآلباء، حيث يقول: "الحظنا

 في حاالت كثيرة سعي بعض الطالب لاللتحاق بنفس الجامعة التي اختارها 
أصدقاؤهم بل وحتى دراسة نفس التخصص، بينما في حاالت أخرى، كان هناك 
ضغط من اآلباء على أبنائهم من أجل دراسة تخصصات معينة ألسباب مختلفة 

قد تكون اجتماعية، مثل الحصول على المكانة المصاحبة لمهن معينة، أو 
اقتصادية بالنظر إلى الدخل المادي المتوقع من بعض الوظائف". 

ويضيف أن: "مثل هذه العوامل ستظل موجودة ومن الصعب تغييرها، ولكن 
علينا توعية الطالب بأهمية التنبه لها وكيفية التعامل معها وعدم منحها فرصة 

التأثير على اتخاذ القرار المهني الذي يناسب ميولهم وقدراتهم". 

تحديات اإلرشاد المهني في قطر
فترة الدراسة والعمل في الواليات المتحدة منحت الصالحي فرصة لالطالع 
عن قرب على تأثير التوجيه المهني في حياة األشخاص من مختلف الفئات، 
إلى جانب االهتمام الكبير الذي توليه الدول الكبرى لتطوير هذا المجال، لما 

فيه من فائدة تعود على االقتصاد. وُتقدم خدمات اإلرشاد والتطوير المهني 
في الواليات المتحدة على مستويات مختلفة. هناك بالطبع خدمات مخصصة 
لطالب المدارس وأخرى لطالب الجامعات، إال أنه بخالف ذلك، تتوفر خدمات 

للباحثين عن عمل وأخرى للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية، إلى جانب 
خدمات مخصصة للمتقاعدين وذوي اإلعاقة. 

ويقول الصالحي: "وجود تلك الخدمات يسهم في توظيف الشخص 
المناسب في المكان المناسب. عندما يدرس الشخص مجااًل يحبه ويمتلك 
الشغف لتطوير نفسه فيه، ثم يذهب إلى عمله وهو سعيد بما ينجزه، مع 

امتالكه رؤية واضحة بخصوص مستقبله المهني، سيتقن عمله ويقدم أفضل ما 
لديه، وبالتالي سيعود ذلك بنفع كبير على الدولة ومؤسساتها، وتنعكس نتائجه 

على االقتصاد ككل".
ويضيف: "كما أن اإلرشاد المهني من شأنه أن يسهم في تطوير مجاالت 

أخرى، مثل ريادة األعمال، فمساعدة األشخاص في التعرف بشكل أفضل على 

قدراتهم وميولهم المهنية ستحثهم على استكشاف مجاالت جديدة بخالف 
المجاالت الوظيفية".

ويواجه مجال اإلرشاد المهني في قطر تحديات عديدة، أهمها قلة عدد 
المرشدين المهنيين، حيث يتواجد مرشد مهني واحد فقط في كل مدرسة 

حكومية، ويكون عليه في معظم األحيان القيام بمهام وظيفية إدارية ال عالقة 
لها بمجال اإلرشاد المهني. كما أن الكثير من المرشدين لم يتسن لهم دراسة 

المجال أكاديمًيا لعدم توفر دراسته في الجامعات المحلية. 
وال يقتصر األمر على ذلك، فهناك فجوات بين سوق العمل والتعليم 
األساسي والتعليم العالي. كما أن المرشد يعاني من أجل الحصول على 

معلومات دقيقة عن سوق العمل في ظل عدم توفر بيانات عن الشركات 
بشكل عام وعن نوعية الوظائف المطلوبة مستقباًل أو الوصف الوظيفي لتلك 

الوظائف، خاصة في القطاع الخاص.  
ويرى الصالحي أن بداية تطوير مجال اإلرشاد المهني في قطر يجب أن تكون 
من خالل إعداد المرشدين المهنيين أكاديمًيا حيث يقول: "سيكون من الجيد أن 

تتاح دراسة اإلرشاد المهني في الجامعات من خالل برنامج تعليم عالي، على 
األقل من خالل دبلوم أو ماجستير، وذلك ألن الكثير من المهتمين به قد ال 

يستطيعون ترك وظائفهم والسفر للخارج من أجل دراسته". 
ويلفت إلى أنه: "للمضي قدًما في تطوير مجال اإلرشاد المهني نحتاج أيًضا 
إلى ضم المرشد المهني للطاقم األكاديمي في المدارس، وتسهيل الوصول 

لبيانات سوق العمل، وتحقيق تكامل أكبر بين التعليم والتعليم العالي وسوق 
العمل. كما أن تأسيس جمعية للمرشدين المهنيين سيسهم أيًضا في رفع 

مستوى المرشدين المهنيين وتعريف المجتمع بهذه المهنة".
وعلى الرغم من تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مجال اإلرشاد المهني في 

العالم أجمع، والتي كان أبرزها االعتماد بشكل أكبر على جلسات اإلرشاد 
اإللكترونية، إلى جانب عدم وضوح مستقبل بعض المهن في ظل انتقال 

العديد من المؤسسات واألعمال لتقديم خدماتها عبر اإلنترنت، ينظر الصالحي 
للمستقبل بتفاؤل، حيث يقول: "واجه اإلرشاد المهني صعوبات وأزمات عديدة 
على مر التاريخ، مثل الثورة الصناعية والحرب العالمية الثانية وتأثير التكنولوجيا، 

وكان قادًرا على مواكبتها جميًعا. حتًما ستكون هناك تغييرات ولكن اإلرشاد 
المهني ال بد وأن يكون له دور مهم في فترة ما بعد كوفيد-19 من أجل 

مساعدة الطالب على رؤية مستقبلهم المهني بشكل أوضح".

توجيه مهني

مصطلحات مهنية
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هل تعتبر نفسك واعًيا إعالمًيا؟
قد تعتقد أن ذلك يعني أن تكون متابًعا جيًدا لمختلف وسائل 

اإلعالم، وأن تكون على دراية ال بأس بها بكافة األحداث الجارية 
حول العالم. ولكن في واقع األمر، إن الوعي اإلعالمي، أو ما يعرف 

حرفًيا بمحو األمية اإلعالمية )Media Literacy(، مهارة شخصية 
باتت ذات أهمية بالغة في عصرنا الحالي. وكلما حسنت هذه المهارة 

أصبحت قادًرا على اتخاذ قرارات أفضل في كافة جوانب حياتك، بما 
في ذلك مسيرتك المهنية، فهي تمكنك من استيعاب وجهات النظر 

المختلفة، والتعبير عن آرائك بشكل سليم لتكون عضًوا فاعاًل في 
المجتمع. فما هي هذه المهارة بالتحديد؟ 

يمكننا تعريف الوعي اإلعالمي باختصار على أنه القدرة على استخدام 
التفكير النقدي لتحليل الرسائل التي تتلقاها من خالل الوسائط 

اإلعالمية والتيقن من هدفها وصحتها ومصداقيتها ومدى تحيزها.
وال نعني بالوسائط اإلعالمية هنا فقط وسائل اإلعالم الجماهيرية 

التقليدية مثل قنوات التليفزيون والراديو والصحف والمجالت 

والكتب واألفالم، فالقائمة تشمل أي وسيلة تتلقى من خاللها 
الرسائل اإلعالمية، بما في ذلك اإلعالنات، وما تتابعه في العالم 

الرقمي من مدونات مكتوبة وصوتية، إلى جانب المحتوى الذي 
تستهلكه على وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقاتها الرقمية 
المختلفة، والتي أصبحت للكثيرين جزًءا مهًما من الحياة اليومية.

وقد يتضح لك مدى أهمية أن تكون واعًيا إعالمًيا إذا الحظت كيف 
أصبحنا محاطين من كل صوب بشاشات نتلقى عبرها مئات إن لم تكن 
آالف الرسائل اإلعالمية منذ اللحظة التي نستيقظ فيها وحتى خلودنا 

إلى النوم. بالطبع من الصعب أن تعير انتباهك لكل هذا الكم من 
الرسائل ولكن من المهم أن تمتلك الوعي الكافي لتحليل ما يسترعي 

انتباهك من بينها.
وال يقتصر كونك واعًيا إعالمًيا على الرسائل التي تتلقاها، فهو يشمل 
أيًضا قدرتك على استخدام الوسائط اإلعالمية والرسائل التي تصنعها 

وتبثها من خاللها للتعبير عن أفكارك الخاصة.

لكي تصبح على قدٍر كاٍف من الوعي اإلعالمي عليك التفكير بتأٍن 
عند تلقي أي رسالة إعالمية والبحث عن إجابات األسئلة التالية أو 

على األقل البعض منها:

من صاحب الرسالة؟ هل هو شخص أو جهة ذات مصداقية؟ 	 
هل يمكن الوثوق بها؟  

ما المقصد من هذه الرسالة؟ هل الهدف فقط هو إعالمي 	 
بخبر أو إقناعي بشراء خدمة أو منتج معين؟ أم هناك مثاًل 

غرض سياسي خلفها؟

هل تستهدف الرسالة جمهوًرا معيًنا؟ هل سيفهم الجميع 	 
الرسالة مثلي أم سيختلفون في الرأي؟ 

كيف تم صياغة الرسالة لجذب انتباهي؟ هل كان ذلك عبر 	 

الصورة أو العنوان؟ لماذا تم اختيار هذه الصور أو العناوين 
بالذات؟

هل هناك ما ينقص هذه الرسالة؟ هل تعرض وجهة نظر 	 
منفردة؟ هل هناك معلومات لم يتم ذكرها؟

هل تدعوك الرسالة للتفكير بطريقة معينة أو الشعور بشعور 	 
معين أو اإليمان بفكرة معينة؟ ما تأثيرها عليك؟

 
قد يكون األمر صعًبا في البداية ألنه سيحتاج منك الكثير من التركيز، 

ولكن مع مرور الوقت ستدرب عقلك وتكون أكثر قدرة على تحليل 
أي رسائل تتلقاها، وهو ما سيعود بالنفع على جميع جوانب حياتك.

ولكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسيرتك المهنية؟

لنتعرف على اإلجابة في الصفحات التالية:

تعزيز مسارك المهني

قوة الوعي اإلعالمي

كيف يمكن أن تكون واعًيا إعالمًيا؟



وجهنا هذا السؤال إلى الكاتبة األمريكية جولي 
سميث، خبيرة الوعي اإلعالمي وصاحبة كتاب 

"إتقان وسائل اإلعالم: كيف يمكن لتدريس 
الوعي اإلعالمي أن ينقذ عالمنا المتصل"، وكان 
ردها كالتالي: "ال توجد مهنة ال تستخدم وسائل 
اإلعالم أو تصنع وتستهلك الرسائل من خاللها. 

على سبيل المثال، في الواليات المتحدة، التضخم 
آخذ في االرتفاع، لذلك إذا كنت صاحب شركة 

يجب أن تكون قادًرا على استيعاب الرسائل اإلعالمية 
المتعلقة باالقتصاد بفاعلية وأن تستطيع تحليلها حتى تتخذ 

قرارات سليمة فيما يتعلق بعملك. فالوعي اإلعالمي يمكن أن يكون 
له تأثير كبير عند اتخاذ قرارات مهنية متعلقة بمجاالت مثل األعمال 

والرعاية الصحية والتمويل والبيئة والسياسة".
ولكن هل يعني ذلك افتراض سوء النية في جميع الرسائل التي نتلقاها 
من وسائل اإلعالم؟ تقول سميث: "عندما ندعو الناس ليكونوا أكثر وعًيا 

من الناحية اإلعالمية ال نعني بذلك أن هناك أمًرا خاطًئا فيما يخص وسائل 
اإلعالم. نحن نطلب منهم فقط طرح بعض األسئلة حول الرسائل التي 

يتلقونها، فليس بالضرورة أن تكون كل الرسائل صحيحة".

دور اآلباء
زاد االهتمام بتعليم الوعي اإلعالمي للطالب األصغر سًنا في 

العديد من الواليات األمريكية خالل اآلونة األخيرة، خاصة عقب 
األجواء السلبية التي أحاطت باالنتخابات الرئاسية، والتي شهدت 

تداول كم هائل من المعلومات الخاطئة عبر اإلنترنت، حيث توضح 
سميث: "أثبتت السنوات القليلة الماضية بما ال يدع مجااًل للشك 

أن الغالبية العظمى من الناس يؤمنون بما يريدون 
تصديقه وليس ما قد يكون بالضرورة صحيًحا، لذلك 

من األفضل أن نبدأ بتعليم أبنائنا أن يكونوا أكثر 
وعًيا إعالمًيا وهم في سن صغيرة". 

وتحث الكاتبة األمريكية اآلباء على أن يكون لهم دوٌر 
أكبر في تعليم أبنائهم طرح األسئلة باستمرار حول ما 

يتلقونه من رسائل في وسائل اإلعالم، وأال يقتصر األمر 
على مناقشتهم فيما يشاهدوه على التلفاز من أفالم أو 

برامج، ليتعرفوا على مدى تأثيرها عليهم وعلى أفكارهم، حيث 
تقول: "خوض اآلباء لمناقشات مع أبنائهم حول الرسائل اإلعالمية 

يعتبر وسيلة فعالة لكي يصبحوا أكثر وعًيا إعالمًيا، ونظًرا ألن أبناءنا يقضون 
ساعات أطول اآلن أمام شاشات الهواتف المحمولة أو األجهزة اللوحية 
أو الكمبيوتر، يجب أن تحدث مثل هذه المناقشات معهم في أي مكان 

يستهلكون فيه الوسائط اإلعالمية، بما في ذلك مائدة الطعام أو السيارة".

تأثير وسائل التواصل االجتماعي   
وبما أن وسائل التواصل االجتماعي أصبحت للكثيرين المصدر األول 
لمعلوماتهم والمكان األول لصناعة رسائلهم، ترى سميث أن علينا 

التعمق أكثر في األسئلة التي نوجهها ألنفسنا عند استخدامها، حيث 
تقول: "في البداية، عليك أن تعي جيًدا ما الذي تريده من استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي. هل تبحث عن المزيد من الشهرة؟ هل 

مدى إعجاب الغرباء بمحتواك يؤثر في ثقتك بنفسك؟ هل تحاول أن 
تظهر على وسائل التواصل االجتماعي بشكل يختلف عما أنت عليه 

في الحقيقة؟ ولماذا؟".
وتضيف: "ما المشاعر التي تنتابك عند استخدام وسائل التواصل 

تعزيز مسارك المهني

االجتماعي؟ هل تجلب لك الفرح أم التوتر؟ كيف تتعامل مع كل 
شعور؟ فعلى سبيل المثال، وجدت بعض األبحاث أن الفتيات ينتهي 

بهن األمر بتدني احترام الذات بعد قضاء وقتهن على منصات مثل 
إنستجرام. علينا أن نالحظ تأثير وسائل التواصل علينا وأن نكون قادرين 

أيًضا على التحدث مع أبنائنا لكي يدركوا تأثيرها عليهم".  

هل نقاطع وسائل التواصل االجتماعي؟
في اآلونة األخيرة، زادت الحمالت التي تطالب بمقاطعة وسائل 

التواصل االجتماعي بسبب تأثيرها السلبي على الناس، ولكن سميث 
ترى أن األمر مستحيل الحدوث، حيث تقول: "وسائل التواصل 

االجتماعي أصبحت جزًءا مهًما من حياة الكثيرين، وهي ليست سيئة 
بالكامل. هي مجرد أداة ال ينبغي إساءة استخدامها، علينا فقط إدارتها 

بطريقة أفضل لكي نتمكن من تحقيق أشياء عظيمة من خاللها". 
وتضيف: "ال تنسى مدى أهمية استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي اآلن عندما يتعلق األمر بمسيرتك المهنية. بطريقة أو 
بأخرى قصتك ستروى عبر العالم الرقمي، فمن األفضل أن تتحكم 
فيها وتؤلفها بنفسك. عندما تبحث عن نفسك باستخدام محرك 

البحث "جوجل"، من األفضل أن تحتوي الصفحة األولى بأكملها نتائج 
جيدة عنك وضعتها بنفسك سواء عبر موقعك أو عبر وسائل التواصل 

االجتماعي". 

سبع نصائح إضافية من الكاتبة جولي سميث لكي تصبح أكثر وعًيا 
إعالمًيا في العالم الرقمي: 

ال تكتف بالتعرف على كيفية استخدام المواقع ووسائل التواصل 	 
االجتماعي، بل اعرف أيًضا كيفية استخدامها لك. استعمالك 

تطبيًقا أو موقًعا إلكترونًيا مجاًنيا ال يعني أنه خدمة عامة، 
فبالنسبة لهم أنت لست عمياًل، بل منتًجا يتم بيعه. يتم ذلك 

غالًبا عبر رؤيتك لإلعالنات التي تظهر خالل استخدامك للمواقع 
والتطبيقات ووسائل التواصل االجتماعي.

تعرف على الجهات التي تمتلك التطبيقات التي تستخدمها ومقدار 	 
األموال التي تجنيها.

اقرأ شروط الخدمة ألي تطبيق تقوم بتحميله لمعرفة ما وافقت 	 
عليه.

تعرف على كيفية استخدام المواقع والمنصات والتطبيقات 	 
لبياناتك.

أنشئ كلمات مرور قوية.	 

تعرف على قوانين البلد الذي تغرد منه حتى ال تخرقها دون أن 	 
تدرك ذلك. 

اعلم أن ما قد تعتبره مضحًكا، قد يكون مسيًئا لشخص آخر، وقد 	 
يسبب لك المشاكل في المستقبل. 
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لمعرفة المزيد عن الكاتبة األمريكية 
جولي سميث، يمكنك زيارة موقعها 
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تعّلم مهارات العمل الجماعي
من أجل خوض مسيرة مهنية ناجحة في أي مجال، ستكون في حاجة لتطوير 

مهاراتك الشخصية بشكل دائم وبنفس القدر الذي اهتممت فيه بتطوير 
مهاراتك التقنية التي اكتسبتها من خالل الدراسة والعمل. 

وُتعد القدرة على العمل ضمن فريق، أو ما يعرف بـالعمل الجماعي، إحدى 
المهارات الشخصية األساسية التي ستحتاجها بشدة، خاصة عندما تخطو 
خطواتك األولى في مكان العمل، فهي ال تقل أهمية أبًدا عن غيرها من 
المهارات اأُلخرى، مثل اإلبداع والتواصل وتنظيم الوقت وغيرها، كما أنها 

أساس نجاح أي مؤسسة.
ومهما بلغت من مناصب أو اكتسبت من خبرات ستظل بحاجة لهذه 
المهارة وسيتحتم عليك تحسينها باستمرار. وحتى وإن كنت أكثر إنتاجية 
عند العمل بمفردك، ال بد وأن تحتاج من وقت آلخر للعمل ضمن فريق، 

فاألهداف الكبرى ألي مؤسسة لن تتحقق في الغالب إال بتعاون الجميع 
وتضافر جهودهم.

يمكن تعريف العمل الجماعي بأنه ببساطة القدرة على أن تكون عضًوا 
فاعاًل في فريق مع زمالء آخرين، وأن تتعاون معهم من أجل تحقيق هدف 

موحد تحت قيادة مسؤول الفريق. 
من المفترض أن تكون قد تعلمت هذه المهارة خالل فترة المدرسة أو 

الجامعة، أو حتى من خالل ممارستك لرياضة جماعية. أما في مكان العمل 
فاألمر مختلف تماًما نظًرا ألهمية هذه المهارة، فقد تتكبد المؤسسة خسائر 

مادية وُتهدر مواردها في حال عدم نجاح فريق العمل في تحقيق األهداف 
المنشودة. كما أن إظهار قدرتك على العمل بكفاءة ضمن فريق من شأنه أن 

يزيد من تقييمك كموظف.

لماذا تنجح بعض الفرق وتفشل أخرى؟
ال شك أن نجاح الفريق أو فشله ال يتوقف فقط على مستوى 
مهارة العمل الجماعي لديك، بل إن هناك ظروًفا أخرى من 
المهم أن تتوفر لضمان نجاح الفريق في تحقيق أهدافه. 

قد يعتبر الكثيرون أن قائد الفريق هو المسؤول 

األول واألخير عن نجاح الفريق أو فشله، إال أن هناك العديد من العوامل 
المهمة األخرى. ففي كتابه "قيادة الفرق: تمهيد الطريق ألداء عظيم"، يرى 

ريتشارد هاكمان، أستاذ علم النفس االجتماعي والمؤسسي في جامعة 
هارفارد، أن علينا أواًل اإلجابة على بعض األسئلة قبل توجيه اللوم لقائد 

الفريق في حالة الفشل، من بينها: هل مجموعة األفراد الموجودين يشكلون 
فريًقا حقيقًيا؟ وهل هناك ترابط بينهم؟ هل للفريق هدف واضح ومعلوم؟ 

هل الهيكل التنظيمي للفريق يعزز العمل الجماعي أم يعوقه؟
وهناك دراسة شهيرة عن العمل الجماعي أجرتها شركة "جوجل" مطلع 
العقد الماضي، وأطلقت عليها اسم مشروع "أرسطو"، واشترك فيها 180 

فريق عمل داخل الشركة جرى متابعتهم على مدار عامين لمحاولة التعرف 
على أسباب نجاح أو فشل الفرق في تحقيق أهدافها.

وأسفرت تلك الدراسة عن تحديد خمسة عوامل تسهم في نجاح العمل 
الجماعي، كان أبرزها هو األمان النفسي، وهي قدرة أعضاء الفريق على 

التعبير عن آرائهم بُحرية تامة حتى وإن كانت تخالف آراء اإلدارة األعلى، دون 
الخوف من أي عواقب.

أما العوامل األخرى، فهي اختصاًرا كالتالي:
أن يكون كل عضو في الفريق قادًرا على تحمل المسؤولية، ويمكن 	 

االعتماد عليه في إنجاز المطلوب منه في الوقت المحدد وبحسب 
التوقعات.

أن تكون عناصر المشروع واضحة، ويكون دور كل عضو في الفريق محدًدا 	 
والمهام المطلوبة منه واضحة. 

أن يكون هناك حافز شخصي أو مهني لكل عضو في الفريق يدفعه للعمل.	 

أن يشعر أعضاء الفريق بتأثير جهودهم فيما تحققه المؤسسة من نجاح. 	 

مستقبل العمل الجماعي
يبقى سؤال مهم! 

ما مدى تأثير أزمة كوفيد-19 على العمل الجماعي؟ 
ال شك أن األزمة غيرت الطريقة التي تعمل بها معظم الشركات 

والمؤسسات، وأن الكثير منها لم يكن مستعًدا لنظام العمل عن بعد، 
فاألمر كان أكبر من مجرد قدرة الموظفين على استخدام التكنولوجيا 
للتواصل، حيث تغيرت خطط العمل وأساليبه كثيًرا. كل ذلك يحتاج من 
الموظف تكييف مهاراته الشخصية، بما فيها مهارة العمل الجماعي، 

لتناسب متطلبات العالم االفتراضي.
في كتابه "إعادة تخيل التعاون"، يرى خبير التكنولوجيا فيل سايمون 

أن التعاون بين الزمالء في العمل لن يعود أبًدا لما قبل كوفيد-19، وأن 
أهمية العمل عن بعد واالعتماد على األدوات المختلفة التي توفرها 
التكنولوجيا ستزداد ال محالة، وبالتالي ستكون على الشركات تدريب 

موظفيها على االستفادة المثلى من كل المزايا التي توفرها تلك 
األدوات.

كما يجب األخذ في االعتبار أن المستقبل سيكون لمنصات على غرار 
مايكروسوفت تيمز وزووم وسالك، وغيرها من المنصات التي ستظهر 

الحًقا وتستفيد من تقنيات ناشئة مثل الذكاء االصطناعي. وفي 
المقابل سيقل االعتماد على أدوات مثل البريد اإللكتروني لمحدودية 

ما يوفره.

الخالصة
القدرة على العمل الجماعي مهارة في غاية األهمية ستحتاجها طوال 

مسيرتك المهنية.
ينبغي على المؤسسات توفير الظروف المالئمة لفرق العمل من 
أجل االستفادة من إمكانات كل موظف وضمان تحقيق فرق العمل 
لنتائج أفضل. ولكن حتى إذا لم تتوفر كل الظروف المناسبة – وهي 

في الغالب لن تتوفر جميعها ألننا ال نعيش في عالم مثالي – سيكون 
عليك التكيف والتركيز على القيام بدورك على أكمل وجه.

وتذكر دائًما أن نجاحك في العمل الجماعي سيعدك لتكون قائًدا 
ناجًحا في المستقبل.

األمر ليس صعًبا، اقلب الصفحة لتتعرف على بعض النصائح التي 
ستساعدك على أن تكون عضًوا أكثر فاعلية في أي فريق:
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نصائح لعمل 
كن إيجابًيا١٠جماعي أفضل

ال أحد يحب الشخص السلبي، فاألمر قد يؤثر على األداء الكلي 
للفريق. حاول أن تكون دوًما إيجابًيا حتى ُتلهم زمالءك، وإن لم 

تستطع، فعلى أقل تقدير نفذ فقط المهام المطلوبة منك على 
الوجه األمثل وال تشتت تركيز اآلخرين بتشاؤمك.

ساند زمالءك
سهم إلنهاء مهامهم، وإذا لزم األمر قدم  قّدر مجهود زمالئك وحمِّ

لهم العون إن توفر لديك الوقت وإن كانوا في حاجة لذلك. كما 
اتفقنا، الهدف التي سيحققه الفريق هو نتاج لتعاون الجميع مًعا. 

تواصل
ال تعزل نفسك داخل الفريق. ُكن على اتصال دائم بقائد الفريق 

وزمالئك إلعالمهم بمدى تقدمك أواًل بأول وإبالغهم بأي مشاكل 
تواجهها، وتعرف أيًضا على مدى تقدمهم. ُكن صريًحا مع قائد 

الفريق إذا كانت لديك أي مخاوف أو كنت تمتلك وجهة نظر أو 
رأي مختلف. اسأل عن أي أمور غير واضحة، وأنصت لنصائح زمالئك 

وحتى انتقاداتهم. تعلم كيف تتحكم في مشاعرك وتتفهم في 
الوقت نفسه مشاعر اآلخرين. إن تحسين ذكائك العاطفي سيمكنك 

من تحقيق كل ذلك.

ُكن مرًنا 
تقبل القيام بمهام مختلفة عما تم تحديده من قبل ما دمت تمتلك 

الخبرة الكافية للقيام بذلك وما دام األمر سيصب في مصلحة 
الفريق.

اتبع القائد 
ربما تتمتع بشخصية قوية ولست معتاًدا على العمل ضمن فريق 
يقوده شخٌص غيرك، لكن طالما أن هناك شخًصا معيًنا تم اختياره 
قائًدا للفريق، عليك تنفيذ المهام التي حددها لك في مواعيدها، 

حتى وإن لم تتفق معه تماًما لكيال تكون سبًبا في تعطيل 
المشروع. 

آمن بروح الفريق 
التنافس بين الزمالء في العمل أمٌر صحي، لكن ال تكن أنانًيا. ال 

تحاول أن تنسب نجاح الفريق لنفسك حتى لو كنت بالفعل أكثر من 
بذل جهًدا بين زمالئك لتحقيق الهدف، وفي الوقت نفسه ال تشعر 

بالغيرة إذا قدم زميل لك أداء أفضل منك، بل على العكس، عليك 
االحتفاء به. الهدف من العمل الجماعي أن تنظر لنتيجة مجهود 

الفريق ككل لكونها النتيجة التي ستؤثر في النهاية على أرباح 
وخسائر المؤسسة. ولكي يتحقق ذلك، عليك أواًل أن تؤمن برسالة 

المؤسسة وتعمل بحماس من أجل إحداث تأثير إيجابي. 

تحمل المسؤولية
ُكن شخًصا ُيعتمد عليه. تعرف جيًدا على المهام المنوطة بك 

وأنهها في موعدها. وفي حال عدم تحقيقك المطلوب منك ال 
تلق باللوم على اآلخرين. أما إذا أخطأت، فاعترف بذلك وال تكن 

عنيًدا أو تشعر بالحرج.

تقبل االختالف
ال توجد مشكلة في أن تختلف مع زمالئك في الفريق، فالخالف 

الصحي مهم ويؤدي لتحقيق نتائج أفضل. تناقش مع الطرف 
الذي تختلف معه للبحث عن حلول ُمرضية لكالكما، وُكن منفتًحا 

على األفكار الجديدة. استمع بجدية لوجهة نظر الطرف اآلخر، 
واحترمها وال تقلل من شأنها حتى لو كنت تعرف مثاًل أنها غير 

مناسبة بحكم خبرتك.

فكر في هدف الفريق 
ضع نصب عينيك الهدف الكبير الذي يريد الفريق تحقيقه وفكر 
في تأثير ما تقوم به على المؤسسة، فكلما آمنت بقيمة دورك 

في تحقيق النجاح للفريق والمؤسسة كلما زاد حماسك. اعلم 
أيًضا أن نجاح الفريق في تحقيق الهدف سيضيف لك على 

المستوى المهني وربما الشخصي.

ابتعد عن المشتتات
ابذل قصارى جهدك لتجنب الخوض في جداالت مع زمالئك 

حول سياسات المؤسسة أو أي مشاكل أخرى ال ترتبط بالهدف 
المشترك الذي يسعى الفريق لتحقيقه حتى ال تستنزف طاقتك 

وتشتت تركيزك. 
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 تحسين لغتك العربية ... 
هل األمر يستحق الجهد؟

ال شك أن إتقان اللغة اإلنجليزية أمٌر في غاية األهمية إن أردت خوض 
مسيرة مهنية ناجحة في أي مجال، ولكن إذا كانت لغتك األم هي 

العربية ولم تمنحها نفس القدر من االهتمام، فأنت ترتكب بذلك خطًأ 
كبيًرا.  

ربما لن تقتنع بمدى أهمية تعلمك اللغة العربية واالعتزاز بها إذا 
عددنا لك جمالياتها وألمحنا إلى تميزها كإحدى أكثر لغات العالم ثراًء 

من ناحية المفردات، أو لو علمت مكانتها التاريخية ودورها في تطوير 
العلوم والرياضيات والفلسفة خالل فترة ازدهار الحضارة اإلسالمية. 

وربما تعتقد أن الحديث عن دور اللغة العربية في الحفاظ على 
الهوية الوطنية والتراث الثقافي والتاريخ هو أمر مبالغ فيه، رغم أنك 

إذا نظرت للدول المتقدمة ستجدها جميًعا قد سنت القوانين وبذلت 
كل جهدها لحماية لغاتها وترويجها، لعلمها أن انقطاع التواصل بين 

األجيال باللغة األم سيعني اندثار العادات والتقاليد وضياع التراث.
ولكن ما دمت تعيش في دولة قطر، ُكن متأكًدا أن إجادتك للغة 
العربية في غاية األهمية إذا كنت تأمل تحقيق النجاح في مسيرتك 

المهنية. فاللغة العربية محمية بموجب القانون رقم )7( لسنة 2019، 
والذي يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية في دولة قطر بحماية 

ودعم اللغة العربية في كافة األنشطة والفعاليات التي تقوم بها.

كما ُيلزم القانون نفسه الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى 
والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في 

اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح 
تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسالت وتسميات وبرامج 

ومنشورات وإعالنات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من 
معامالت. ويسري ذلك أيًضا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، 

والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها 
من الدولة.

ويعني كل ما سبق ذكره أنك ستكون مجبًرا على استخدام اللغة 
العربية في الكثير من المناسبات، وبالتالي من األفضل أن تكون 

مستعًدا حتى تظهر بشكل احترافي. 
إن اللغة العربية بالتأكيد هي األكثر أهمية مقارنة مع أي لغة 

أجنبية أخرى بالنسبة لمن يرغب في خوض مسيرة مهنية في دولة 
قطر بمجاالت مثل اإلعالم والتاريخ والشريعة والقانون.

إجادة اللغة العربية ستمنحك أيًضا ميزة القدرة على فهم احتياجات 
السوق المحلي واإلقليمي بصورة أفضل، وهو ما سيزيد من فرصك 

في االلتحاق بالعمل في الشركات العالمية، أو يساعدك على بناء 
مشروعك بشكل أفضل إذا اخترت أن تصبح رائد أعمال.  

ولكن يبقى السؤال األهم: كيف يمكنك تحسين لغتك العربية؟ وهل 
األمر ممكن حتى لو لم تستخدمها إال نادًرا خالل دراستك أو عملك، 

أو لو كان قد أصابها الضعف عقب سنوات من إهمالها؟

بالطبع نعم، يمكنك تطوير لغتك العربية أو حتى تعلمها من البداية 
مهما كان سنك، تماًما كما تتعلم أي لغة أخرى. إلتقان أي لغة، كل 
ما تحتاجه هو تعلم قواعدها النحوية وتطوير أربع مهارات أساسية 

هي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، إلى جانب الحرص على 
استخدامها بشكل دائم لكي تتقدم ولو خطوة صغيرة كل يوم. 

االستماع 
استمع لنشرات األخبار في المذياع أو المدونات والكتب الصوتية مع 

اإلنصات بتركيز لفهم المعاني ومالحظة مخارج الحروف.

التحدث 
قد تكون متحدًثا جيًدا باللغة العربية ولكن هناك دائًما فرصة للمزيد 

من التحسين. حاول أن تستخدم اللغة العربية أكثر عند التحدث مع 
أصدقائك وأفراد أسرتك. بالطبع من الصعب التحدث معهم باللغة 
العربية الفصحى، ولكن على األقل اجتهد من أجل التركيز على عدم 

المزج بين الكلمات العربية واإلنجليزية خالل حديثك. أما إذا أردت 
تحسين نطقك للغة العربية الفصحى، فأفضل طريقة هي تعلم 

التالوة الصحيحة للقرآن الكريم. فكر أيًضا في تعلم فن الخطابة عبر 
خوض دورة تعليمية أو االنضمام لنادي خطابة.   

القراءة 
القراءة توسع مدارك عقلك وتثري حصيلتك اللغوية. اقرأ المجالت 
أو المقاالت أو الكتب المرتبطة بمجاالت تهمك وجرب أيًضا قراءة 

األعمال األدبية والشعر. إذا تعلمت كلمة جديدة كل يوم ستزيد 
حصيلتك اللغوية بأكثر من 350 كلمة كل عام.   

الكتابة 
تحتاج الكتابة لمجهود ذهني أكبر مقارنة مع المهارات الثالث 
السابقة، ولكنها ستكون وسيلة جيدة لقياس مدى تقدمك 

في تعلم اللغة بشكل عام. حاول استخدام اللغة العربية 
بقدر المستطاع خالل مراسالتك اليومية. ِلَم ال تجرب 

كتابة يومياتك أو تتعلم كتابة القصة القصيرة. شارك النتائج مع 
أصدقائك أو المقربين منك ممن يجيدون اللغة العربية.

القواعد اللغوية
يرى البعض أن تعّلم النحو العربي صعب لكثرة قواعده اللغوية التي 

يرونها معقدة، وواقع األمر أن ذلك يرجع غالًبا الكتفائهم بحفظ 
هذه القواعد دون فهمها فهًما سليًما، أو ربما يرجع في األساس 
ألسلوب تدريس المادة خالل فترة المدرسة. لقد أصبح هناك اآلن 

خيارات عديدة أكثر متعة لتعلم النحو، حيث يمكنك تعلمه عبر 
تطبيقات الهواتف المحمولة أو المواقع التفاعلية أو مقاطع الفيديو 

على موقع يوتيوب. جربها واختر الطريقة األنسب لك.

تعزيز مسارك المهني
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  توقف عن الشعور بالحرج عندما 
تتعامل مع األجانب إذا كنت ال تجيد 
لغتهم بنفس قدر إجادتك العربية، 
فاعتزازك بلغتك األم من شأنه أن 

يترك انطباًعا جيًدا لديهم، وأعلم أن 
الكثير منهم ربما يتمنى تعلم اللغة 
العربية ولو بما يعادل قدًرا بسيًطا 

مما تعرفه أنت من لغتهم.

 اللغة العربية هي إحدى اللغات الست الرسمية 
المعتمدة في األمم المتحدة حيث يقدر عدد المتحدثين 

بها حول العالم بما يزيد عن 400 مليون شخص.



46www.qcdc.org.qa47

َتعّلم العربية عبر موقع شبكة الجزيرة 
خصصت شبكة الجزيرة موقًعا مجانًيا على منصتها الرقمية موجًها إلى 

الراغبين في تعلم اللغة العربية. يتميز الموقع بتقديم مواد متنوعة 
تنمي مختلف مهارات اللغة العربية وتناسب جميع المستويات، 

وذلك بطريقة تفاعلية تمنح المتعلمين فرصة توجيه األسئلة وخوض 
االختبارات لتحديد مستواهم ومدى استفادتهم من الدروس. كما 

يناسب الموقع غير المتحدثين باللغة العربية حيث يمكنهم تغيير 
لغة الواجهة بسهولة. جرب الموقع بنفسك عبر زيارة الرابط التالي: 

 learning.aljazeera.net

استكشف معجم الدوحة
يرصد معجم الدوحة التاريخي للغة العربية استعماالت ألفاظ اللغة 
العربية على مدار التاريخ، وهو ما يجعله أضخم معجم لغوي على 
اإلطالق. يمكنك االستفادة من الموقع اإللكتروني للمعجم في 

إثراء حصيلتك اللغوية من المفردات عبر التعرف على معانيها بشكل 
مبسط. وبما أن الكثيرين قد يواجهون صعوبة في التعامل مع معاجم 

اللغة العربية، يوفر معجم الدوحة التاريخي دلياًل لكيفية االستفادة 
من بوابته اإللكترونية عبر فيديوهات مبسطة في قناته على موقع 

 يوتيوب. تعرف على المعجم من خالل الرابط التالي:
 www.dohadictionary.org

قم بزيارة مكتبة قطر الوطنية
تضم أرفف مكتبة قطر الوطنية مئات الكتب التي من شأنها أن 

تساعدك في تعلم اللغة العربية، إلى جانب آالف األعمال األدبية التي 
يمكنك االستفادة منها في تحسين مهارة القراءة لديك. لكن األمر ال 

يقتصر على ذلك، فقسم المصادر اإللكترونية على موقعها الرسمي 
يتيح لك الولوج إلى عشرات المنصات الرقمية التي توفر آالف العناوين 
األدبية والعلمية. اقرأ بضع صفحات يومًيا عبر شاشة هاتفك المحمول. 
األمر لن يأخذ الكثير من وقتك وسيساعدك على تحسين لغتك العربية 
بالتدريج، مع العلم أيًضا أن كل ذلك متاح لك من خالل اشتراك المكتبة 
www.qnl.qa :المجاني! اعرف المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي

استفد من منصة TED بالعربي 
مبادرة TED بالعربي هي نتاج تعاون بين مؤسسة قطر ومنظمة 
TED الشهيرة. وتوفر المنصة محتوًى متنوًعا من إنتاج قادة رأي 

ومؤثرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، من بينه مقاالت ومدونات 
ومقاطع فيديو تساعدك في تطوير المهارات الشخصية والمهنية. 

وما يميز المحتوى الموجود على المنصة هو سهولة التنقل بين 
نسختيه العربية واإلنجليزية، وهو ما يتيح لك مقارنتهما وتعلم بعض 

المفردات والتعابير اللغوية الجديدة. يمكنك زيارة المنصة اآلن عبر 
 tedinarabic.ted.com:الرابط التالي

انضم إلى ناٍد للخطابة
يمنحك ذلك فرصة تطوير مهاراتك في التحدث باللغة العربية، 

ويعزز أيًضا ثقتك بنفسك وقدرتك على التحدث أمام الجمهور. ُيَعدُّ 
نادي "تميم توستماسترز" أول ناٍد للخطابة من ضمن أندية منظمة 
توستماسترز العالمية في دولة قطر، ويتيح ألعضائه إلقاء الخطب 
باللغة العربية. يمكنكم التواصل مع إدارة النادي عبر الرقم التالي: 

 +97٤-33٤08063

تعزيز مسارك المهني

خمس طرق مقترحة 
لتطوير لغتك العربية

استثمر 3٠ دقيقة من وقتك في 
التخطيط لمستقبل مهني أفضل

تحقيق طموحك المهني يعتمد على اتخاذ القرارات 
السليمة في بداية مسيرتك المهنية. تحدث مع أحد خبرائنا 

في اإلرشاد والتوجيه المهني للتعرف على نقاط قوتك 
وضعفك والخيارات األكاديمية والمهنية األنسب لك.

امسح رمز االستجابة السريع التالي 
لتعبئة بياناتك وحجز الجلسة في 

الموعد الذي يناسبك:

الخدمة تقدم بالكامل عبر اإلنترنت وهي متاحة 
فقط لطلب المدارس الثانوية في قطر، 

وطلب المرحلة ما قبل الجامعية، والطلب 
الجامعيين، والخريجين حتى عامين بعد التخرج.

احجز جلسة 
إرشاد مهني 

مجانية
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تخطيط مهني

 نظام اإلرشاد
المهني اإللكتروني

 نظام ذو مستوى عالمي
مصمم ليناسب البيئة المحلية

التخطيط السليم خطوة أساسية التخاذ القرار المهني الصائب وبلوغ 
األهداف المهنية المستقبلية.

ومن الطبيعي أن تواجه بعض الصعوبات في حسم اختياراتك 
األكاديمية والمهنية، فهناك عشرات المصادر التي يمكنك من 

خاللها استكشاف مختلف المسارات المهنية والتعرف على تجارب 
األشخاص الناجحين في مختلف المجاالت، وهو ما قد يجعلك مثقاًل 

بالمعلومات ومتردًدا في حسم قرارك المهني. 
يجب أن تكون البداية من خالل تحديد ميولك واهتماماتك 

المهنية حتى يتسنى لك بناء خطة مهنية سليمة تقودك عبر المسار 
األكاديمي المناسب الذي سيوصلك إلى النجاح واالستقرار المهني 

المنشود.
يمكنك اآلن القيام بذلك من المنزل بكل سهولة من خالل 

استخدام نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني الذي طوره مركز قطر 
للتطوير المهني بالتعاون مع مؤسسة "كودر" األمريكية الرائدة 

في مجال خدمات التخطيط المهني بهدف مساعدة الطالب على 
التخطيط األكاديمي والمهني واتخاذ القرارات السليمة، بما يتوافق 

مع اهتماماتهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل مستقباًل.
أصبح االشتراك في النظام مفتوًحا لجميع الطالب في دولة قطر 
عبر شراء رخصة سارية لمدة عام مقابل 200 ريال قطري فقط، بعد أن 
كان متاًحا في السابق فقط من خالل شركائنا، حيث تم االعتماد عليه 

لدعم اإلرشاد المهني في المدارس الحكومية القطرية بالتعاون مع 
وزارة التعليم والتعليم العالي. كما استفادت منه أكاديمية الخدمة 
الوطنية لمساعدة المجندين على تحديد اهتماماتهم وتوجهاتهم 

المهنية والمسارات الوظيفية المحتملة. 

نظام بمستوى عالمي مصمم ليناسب البيئة القطرية
على مدار أكثر من 80 عاًما، ساعدت مؤسسة "كودر" األمريكية 

الماليين حول العالم في اكتشاف اهتماماتهم المهنية والتخطيط 

لمستقبل مهني أكثر إشراًقا، لتتبوأ بذلك مكانة رائدة في التوجيه 
المهني والتعليم. توفر المؤسسة حلول إرشاد مهني تشمل أدوات 

تقييم مبنية على البحث الدقيق وأعلى المعايير لضمان توفير أفضل 
النتائج. 

ويعد نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني من صفوة األنظمة التي 
صممتها مؤسسة "كودر"، حيث يحتوي النظام على ست وحدات 

متنوعة مبتكرة تشمل جميع المجاالت المتصلة بالتخطيط المهني 
السليم، بما في ذلك التعرف على القدرات الشخصية، واستكشاف 

المهن، والتخطيط للمسارات التعليمية والعملية، باإلضافة إلى 
التعريف بكيفية البحث عن المهنة المناسبة.

وقد حرص خبراء مركز قطر للتطوير المهني على تعديل النظام 
بالصورة التي تناسب متطلبات المجتمع المحلي وبيئة التعليم والعمل 

في دولة قطر والمنطقة. 
وُيمكن النظام الطالب من استكشاف ميوله واهتماماته عبر 

إخضاعه لتقييمات شخصية ومهنية عن طريق أدوات للقياس النفسي 
وتحليل الشخصية مبنية على أبحاث دقيقة وإرشاد مهني واقعي. 

وبناًء على نتائج تلك التقييمات، يقترح النظام للطالب الخيارات 
األكاديمية والمهنية المناسبة والمبنية على معلومات موثوقة يمكن 

االعتماد عليها التخاذ قرارات سليمة. 
كما يساعد الطالب في عملية التخطيط لتلبية متطلبات مهنة 

المستقبل، وذلك عبر اقتراح التدريب المناسب في مؤسسات محددة 
وإطالعه على الفرص المتاحة، وتهيئته لالنخراط في سوق العمل 

قبل تخرجه وبدء عملية البحث عن عمل، وتدريبه على بعض األنشطة 
الخاصة بمهارات التطوير المهني وكيفية البحث عن العمل المناسب، 
مثل تعلم كيفية كتابة السيرة الذاتية وخطاب التعريف، وإعداد قائمة 

بالمراجع، وكيفية إجراء المقابلة الشخصية، وغير ذلك من األنشطة 
التي تساعد في الوصول إلى المسار المهني المنشود.

مركز قطر للتطوير المهني وبدعمنا لنظام اإلرشاد "نحن فخورون للغاية بالشراكة التي تجمعنا مع 
المهني اإللكتروني الخاص بالمركز. منذ عام 1938 

استخدم أكثر من 164 مليون شخص نظام كودر 
الحائز على العديد من الجوائز واستفادوا من 

التقييمات المهنية وخاصية التخطيط لمسارهم 
التعليمي وموارد التوجيه المهني في وضع تصور 
لمجال العمل أو المسار المهني أو الدراسي الذي 

يتوجب عليهم االنخراط فيه مستقباًل".  

فيل هارينغتون 
رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 
مؤسسة "كودر"

ألسئلتكم 
واستفساراتكم،

يرجى االتصال على 
الخط الساخن

لمشاهدة فيديو توضيحي حول كيفية 
استخدام نظام اإلرشاد المهني 

اإللكتروني واالستفادة من كافة مميزاته،
يرجى مسح رمز االستجابة السريع التالي:

33006673
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نظام تخطيط مهني شامل 
يتميز نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني بأنه أشمل نظام تخطيط مهني في 

دولة قطر والمنطقة، حيث يحتوي على كافة مقومات التخطيط المهني 
السليم التي يبحث عنها أي طالب ويوفر مجموعة واسعة من الخيارات 

التعليمية والتدريبية والمهنية داخل قطر وخارجها.

استعداد مبكر لتحديات سوق العمل
خوض اختبارات التقييمات النفسية التي يوفرها النظام يمنحك معرفة 

وخبرة ستفيدك الحًقا خالل مرحلة البحث عن عمل، وذلك في ظل اعتماد 
العديد من الشركات على اختبارات مماثلة لمعرفة المزيد عن شخصية الفرد 

ومهاراته وقدراته قبل توظيفه. 

الحافظة اإللكترونية 
يحتوي نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني على حافظة إلكترونية تتضمن جميع 

المعلومات التي حفظتها أثناء استكشافك للنظام، ويشمل ذلك الملف التعريفي، 
ونتائج التقييمات، وقوائم المهن والكليات أو الجامعات المفضلة، واألهداف 

المهنية، وخطة التطوير المهني، وكافة المستندات الدراسية والمهنية التي قام 
المستخدم بتحميلها على النظام مثل نماذج السير الذاتية وخطابات التعريف. كما 

يتيح النظام مشاركة تلك الملفات والتعديل عليها في أي وقت مستقباًل.

نظام رقمي متكامل
يتيح لك نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني التخطيط لمستقبلك األكاديمي 

والمهني بشكل فعال من المنزل عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث لن 
تحتاج للقيام بأي زيارات أو مقابالت، وهو ما يعتبر حاًل مثالًيا وآمًنا في ظل 

القيود االحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

السعر
مقابل 200 ريال قطري فقط يمكنك استخدام كل مميزات النظام على مدار 

عام كامل. 

استشارة مهنية مجانية
عند استخدامك للنظام، ستحصل على جلسة استشارات مهنية افتراضية 

مجانية مع مختص في اإلرشاد المهني لمناقشة نتائج التقييمات.

معلومات مفيدة ألولياء األمور والمرشدين المهنيين
يتيح نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني ألولياء األمور االطالع على معلومات 

ونتائج تقييمات أبنائهم، مما يساعدهم في التعرف على ميول أبنائهم 
المهنية بشكل أفضل ويمكنهم من إبداء النصح والمشورة المهنية لهم بناًء 

على معلومات حقيقية وموثوقة. 
األمر نفسه ينطبق على المرشدين المهنيين، حيث ستمكنهم المعلومات 

والنتائج من رؤية صورة واضحة عن الخطة المهنية للطالب واهتماماته 
وأهدافه، وهو ما سيمكنهم من متابعته بصورة مستمرة، والتأكد من 

تقدمه نحو المسار المهني السليم.

 كيف يمكنك شراء رخصة استخدام
نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني؟ 

قم بتحميل تطبيق المدينة التعليمية. . 1
اختر قسم الفعاليات وابحث فيه عن نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني.. 2
قم بتعبئة البيانات المطلوبة وادفع رسوم شراء رخصة استخدام النظام سارية . 	

لمدة عام مقابل 200 ريال قطري فقط.
خالل يومي عمل، ستصلك رسالة على بريدك اإللكتروني تحتوي على كود . 4

التفعيل الخاص بك واإلرشادات الخاصة بكيفية الولوج للنظام.
سجل الدخول للنظام وقم بإجراء التقييمات للحصول على النتائج واستمتع . 	

بكافة المميزات األخرى التي يوفرها.
احجز جلسة استشارات مهنية افتراضية مجانية لمناقشة نتائجك مع أحد . 6

خبرائنا المهنيين.

 ما الذي يجعل نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني مميًزا؟
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لقاء خاص

خالل العقدين الماضيين، بذلت دولة قطر جهوًدا كبيرة من أجل 
حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدتهم على االندماج 
في سوق العمل، سواء عبر سن التشريعات التي تكفل حقوقهم، 

والتي يأتي على رأسها القانون رقم )2( لسنة 2004 الذي يكفل 
لذوي اإلعاقة الحق في التوظيف والحصول على منصب عمل، أو 
من خالل توعية المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتسليط 

الضوء على النجاحات التي حققوها في مختلف المجاالت. إال أنه 
على الرغم من كل ذلك ما يزال هناك العديد من التحديات التي 

تواجه ذوي اإلعاقة في سوق العمل القطري.  
نلتقي في هذا العدد مع الخنساء ماريا، الناشطة في مجال حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، التي ستحدثنا عن هذا الموضوع، في 
الوقت الذي سنتطرق فيه كذلك إلى مسيرتها األكاديمية وطموحها 

المهني وجهودها لتغيير نظرة المجتمع لذوي اإلعاقة من خالل 
النشاط االجتماعي والسياسي.

تخرجت الخنساء صيف هذا العام في جامعة جورجتاون في قطر، 
الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، حيث درست السياسة الدولية، 

وحصلت على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص 
الثقافة والسياسة. 

وتعلم الشابة الباكستانية الكثير عن التحديات التي يواجهها ذوي 
اإلعاقة خالل مسيرتهم األكاديمية والمهنية، فهي كفيفة منذ 

والدتها، إال أنه بفضل شجاعتها ورغبتها الجامحة في تحقيق النجاح، 
إلى جانب دعم عائلتها المتواصل، استطاعت أن تتجاوز كل التحديات 

التي واجهتها وحصلت على تعليمها في أحد أفضل المدارس 
التقليدية في مدينة الهور. كما بذلت جهوًدا كبيرة لمساعدة 

األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعها، من بينها تأسيس منظمة 
"أمل في غد أفضل" التي تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة في 

المجتمع حول اإلعاقات وتسليط الضوء على قضايا اإلعاقة من خالل 
حمالت على وسائل التواصل االجتماعي ودورات للتطوير المهني. 

وخالل فترة الدراسة الجامعية في قطر، لم تكتِف الخنساء 
بالتفوق األكاديمي، بل كان من أنشطتها المميزة األخرى الفوز 
بالبطولة الوطنية للمناظرات، التي ينظمها مركز مناظرات قطر، 

وإلقاء خطاب خالل مؤتمر "تيدكس". كما شاركت في إنجاز دراسة 
حول مدى وأثر مبادرات دولة قطر لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة 

في سوق العمل من خالل منحة برنامج الخبرة البحثية للطالب 
الجامعيين من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وخاضت 

الخنساء أيًضا فترة تدريب في مركز قطر للتطوير المهني، أسهمت 
من خاللها في إعداد تقرير عن التحديات التي يواجهها األشخاص 
ذوي اإلعاقة في سوق العمل القطري من خالل اإلشراف على 

مجموعات نقاش شملت أشخاًصا من ذوي اإلعاقة ومسؤولين من 
شركات مختلفة في دولة قطر.

وتواصل الخنساء حالًيا دراستها في جامعة أوكسفورد البريطانية 
العريقة لنيل درجة الماجستير في مجال دراسات التنمية، بعد حصولها 
على منحة"رودس"، وهي إحدى أهم المنح الدراسية للدراسات العليا 

في العالم. 

لماذا اخترت دراسة السياسة؟ 
كنت دائًما مهتمًة بالسياسة، فخالل حديثي مع أفراد أسرتي على 

مائدة الطعام، كنا نناقش أخبار السياسيين واألحداث السياسية 
حول العالم وتأثيرها على بلدي. كنا نناقش أموًرا مثل تأثير النشاط 

السياسي على حياة الناس ومدى معرفتهم بحقوقهم وما يقومون 
به للحصول عليها. لذلك كنت على ثقة من أن كل ما قمت به خالل 

سنوات حياتي سيكون مرتبًطا بطريقة ما بالسياسة وفهم النشاط 
السياسي ودور الحقوق المدنية وكل هذه األشياء. خالل المرحلة 

الثانوية اتخذت القرار وبدأت في التخطيط لدراسة هذا التخصص في 
الجامعة. 

خلل دراستك في جامعة جورجتاون في قطر شاركت 
في مشروع بحثي عن األشخاص ذوي اإلعاقة في 

سوق العمل القطري. ما أبرز التحديات التي يواجهها 
األشخاص ذوي اإلعاقة عندما يتعلق األمر بعملية 

التوظيف في دولة قطر؟ 
كان مشروعي البحثي مع صندوق قطر الوطني للبحوث، 

واستخدمنا خالله مجموعة من األساليب الكمية والنوعية لتحليل 
مشهد التوظيف في دولة قطر وفهم الدور الذي يلعبه األشخاص 

ذوو اإلعاقة فيه، إلى جانب التعرف على العوائق التي تتسبب 
في إقصائهم. فيما يخص التوظيف، هناك العديد من التحديات 

التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة قطر، لكن التحديان 
الرئيسيان هما: أواًل، أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يتلقون التدريب 

الذي يحتاجونه، سواء كان ذلك تدريًبا مهنًيا أو تعليمًيا، وثانًيا، 
التصورات االجتماعية الخاطئة حول مدى كفاءة قدراتهم وما 

يمكنهم تحقيقه.

 ما أبرز الحلول لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة 
في تجاوز مثل هذه التحديات؟

نحن بحاجة إلى تنظيم حمالت لمحاولة تغيير هذه العقلية. نحتاج 
أيًضا إلى حصول المزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة على فرص 

تدريب داخلي، إلى جانب السماح للمزيد منهم بالتعلم في المدارس 
العادية والحصول على فرص متساوية للمشاركة في األنشطة 

التعليمية الموازية.
 باختصار علينا أن نضمن حصولهم على كافة الفرص التي يحصل 

عليها األشخاص غير المعاقين، لكي يتمكنوا من تطوير أنفسهم 
وصقل مهاراتهم والعثور على فرص عمل. نادًرا ما يتاح كل ذلك 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وإن حدث فإنهم في حاالت كثيرة 
سيواجهون حواجز اجتماعية تحد من تحقيقهم لطموحاتهم.

كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع وتصوره الثقافي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

سيحدث ذلك عندما يتوقف المجتمع عن النظر لألشخاص ذوي 
اإلعاقة فقط كمصدر إلهام عند إنجازهم ألي أمر، وأن يراهم مثلما 

يرى أي شخص آخر. ولتحقيق ذلك علينا أن نجعله يرى األشخاص 
ذوي اإلعاقة يفعلون نفس ما يفعله أي شخص آخر، ويحصلون 

على فرص مماثلة ألي شخص آخر. أعتقد أن الحكومات بإمكانها 
أن تسهم في تحقيق ذلك من خالل التأكد من جعل المساواة جزًءا 
من اإلطار المجتمعي. جميع عناصر المجتمع أيًضا لها دور، بما في 

ذلك اإلعالم والمدرسون والوالدان وحتى األشخاص ذوي اإلعاقة 
أنفسهم. سنحقق التقدم الحقيقي عندما نتخلص من هذه العقلية.

تكمن الفكرة المحورية في عدم التركيز فقط على التحديات 
التي واجهها هؤالء األشخاص، بل على ما ينجزونه كل يوم مثل أي 
شخص آخر. أعتقد أن هذا األمر سيتغير حًقا عندما ينظر الناس إلى 

أشخاص مثلي أو يسمعون عن قصص أشخاص ذوي إعاقة يحصلون 
على أشياء، مثل منحة "رودس"، دون أن يتصدروا عناوين األخبار. هذا 

هو الوقت الذي سيحدث فيه النجاح الحقيقي. فمنحة "رودس" 
إنجاز كبير بال شك وهناك الكثير من العوامل التي ساعدت في 

حصولي على هذه المنحة، ومن المؤكد أن إعاقتي ليست أحدها، 
ألنهم ال يختارون الطالب بناًء على مثل هذه األسس. لكن على 

الرغم من ذلك فإن إعاقتي تتصدر كل عنوان! أعتقد أننا يجب أن نبدأ 
التغيير من هنا.

كيف يمكن أن يؤثر تغيير التصور الثقافي في السياسات؟
عندما يفكر صانعو السياسات في األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل 

مختلف سيغيرون اللغة التي يستخدمونها وسيرتفع مستوى 
توقعاتهم لما يمكن أن يحققه ذوو اإلعاقة، وبالتالي سيصبحون 
قادرين على وضع السياسات التي تؤدي لبناء مجتمعات أفضل. 

هل من الممكن أن تحدثينا عن منحة "رودس" وما 
ستقومين بدراسته بفضلها؟ 

كان األمر مفاجًئا بالنسبة لي. ما زلت ال أصدق أنني حصلت على 
هذه الفرصة، أشعر أنه مجرد حلم. فمنحة "رودس" فرصة ال يحصل 

عليها الكثيرون. أنا سعيدة للغاية بذلك. من خالل هذه المنحة سأركز 
على دراسة مجال دراسات التنمية، ألنني أريد أن أفهم المزيد عن 

كيفية تطور عملية التنمية نفسها وأسباب إقصاء األشخاص ذوي 
اإلعاقة منها وأفضل السبل لدمجهم. أتمنى أن أسهم في تطوير 

سياسات شاملة تساعد مجتمع ذوي اإلعاقة في باكستان من 
خالل ما سأتعلمه.

لقاء مع الخنساء ماريا
  الناشطة في مجال حقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة

 بناء مستقبل أفضل
 لذوي اإلعاقة

 يبدأ بتغيير نظرة
المجتمع نحوهم
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الكلمة األخيرة

"الفن هو أوكسجين الحياة".
بهذه الكلمات بدأ الفنان القطري محمد العتيق حديثه 

معنا عندما وجهنا له سؤااًل عن معنى الفن بالنسبة 
له. واإلجابة ليست مفاجئة فالعتيق ُيعد واحًدا من أبرز 

الفنانين التشكيليين القطريين خالل العقود األخيرة، 
حيث عرضت أعماله في أبرز المعارض الفنية بجميع أنحاء 

العالم، كما نال العديد من الجوائز وتم تكريمه من قبل 
العديد من المؤسسات الخليجية والدولية. 

من خالل السطور التالية سنتعرف على مسيرة 
الفنان المخضرم في عالم الفن التشكيلي، وسيحدثنا 

عن أبرز المحطات في مشواره وأهمية الفن في حياتنا، 
إلى جانب رأيه في مستقبل الفن التشكيلي في قطر 

ونصائحه لكل من يرغب في السير على خطاه. 

موهبة مبكرة
يعود الفضل في اكتشاف موهبة محمد العتيق 
ألساتذته في المدرسة، فقد كان يجيد الرسم، ومع 

تشجيعهم له ومؤازرة أسرته غير المحدودة، استطاع 
تطوير قدراته على مدار األعوام التالية وبدأ يجتهد 

ويبحث ويتعلم كل ما يتعلق بالفنون، قبل أن يشارك في 
بعض المسابقات وينجح في الفوز بها.

"اقتنعت حينها أن مسيرتي المهنية يجب أن تكون 
في الفن، لكني لم أكن أريد أن أصبح رساًما فقط، أردت 
أن أكون فناًنا قادًرا على ابتكار أعماله الخاصة. كان األمر 

بمثابة تحٍد شخصي لي، فقد توفى والدي وأنا في 
المدرسة، وكان من أكبر المشجعين لي، فأردت تنفيذ 
وعدي له بأن أصبح فناًنا يرفع اسم قطر في العالم". 

"طورت نفسي بنفسي من خالل تعلم الفن في 

المراكز الفنية والقراءة والسفر وزيارة المعارض والمتاحف وحضور 
المهرجانات الفنية والندوات النقدية. كنت حريًصا على االطالع 
على كل ما هو جديد في مجال الفن، وقد أثرى ذلك معرفتي 

وثقافتي ومنحني زخًما بصرًيا صنعت من خالله فني الخاص في 
وقت الحق".  

اتجه الشاب الطموح إلى تعلم برامج التصميم الرقمي 
والرسومات المتحركة، وقام بتأسيس قسم الجرافيك في تلفزيون 

قطر عام 1991، فكان هذا المجال الجديد وسيلًة جديدًة له من 
أجل الوصول إلى الجمهور من خالل نوع مختلف من الفن. إال أنه 
على الرغم من النجاح الذي حققه خالل عمله في تلفزيون قطر، 
لم ينس أبًدا حلمه بأن يكون فناًنا تشكيلًيا عالمًيا يمثل قطر في 

معارض دولية، فاستمر في تطوير موهبته الفنية وإقامة المعارض 
المحلية، حيث يقول عن هذه الفترة: "عملي في مجال الجرافيكس 

في التلفزيون تطلب تعلم برامج التصميم الرقمي والرسومات 
المتحركة وتطوير نفسي فيها، وهذا الكم من المعلومات والخبرات 
والمعرفة التقنية العالية أثر في أعمالي الفنية، ونجحت في تطبيق 

بعض التقنيات والخدع التي تعلمتها من الجرافيكس في أعمالي 
لكي أقدم نوًعا مختلًفا من الفن للجمهور". 

عتيق 99
كان هذا هو عنوان المعرض الذي أقيم عام 1999 في حديقة 

البدع وشكل نقطة تحول حقيقية في مسيرة العتيق، حيث َعرض 
خالله ما يقارب 0	 عماًل فنًيا القوا استحساًنا كبيًرا من الجمهور الذي 

بدأ يعرفه كفنان مجرب يسعى لتقديم كل ما هو جديد ويحرص 
على خوض تجارب مختلفة من أجل وضع بصمته في الفن التشكيلي 

القطري. 
وبعد سنوات من العمل الجاد، أقيم أول معرض شخصي للفنان 

القطري في إيطاليا عام 2002، ثم توالت بعدها مشاركاته في معارض 
دولية عديدة من بينها "بينالي البندقية"، أحد أشهر المعارض الفنية 

في العالم، ليدخل مرحلة جديدة من النضج الفني ويتوج بالعديد 
من الجوائز التي كان أولها خالل "بينالي دكا" في بنغالديش وسط 

مشاركة من 00	1 فنان من جميع أنحاء العالم.  
وإلى جانب عمله في تلفزيون قطر، ترأس العتيق الجمعية القطرية 

للفنون التشكيلية خالل الفترة من 2006 إلى 	201، حيث بدأ مهمة 
جديدة في إدارة "ريجنسي للفنون"، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية 

هدفها رعاية الفن ودعم الفنانين في قطر والعالم.
 بذلت المؤسسة جهوًدا كبيرًة خالل األعوام الماضية لجذب 

الفنانين القطريين وتطويرهم وتثقيف المجتمع بأهمية الفن من خالل 
تنظيم ندوات وورش عمل ضمت فنانين شباب من شتى أنحاء قطر. 

وكان من أبرز تلك الجهود تنظيم "سيمبوزيوم األصمخ الدولي 
للفنون" بشكل سنوي في الدوحة. وتعتبر هذه الفعالية متلقًى فنًيا 

دولًيا يجمع الفنانين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد للعمل 
على صناعة فنهم وتنظيم ورش العمل والندوات، مانًحا إياهم فرصة 

التعرف على أساليب وتجارب بعضهم البعض. وشكل هذا الحدث 
فرصة ثمينة للفنانين الشباب في قطر من أجل االستفادة من خبرة 

الفنانين العالميين دون تكبد تكاليف وعناء السفر إلى أحداث مماثلة 
في الخارج.  

كما القي "سيمبوزيوم األصمخ الدولي للفنون" شهرًة عالمية 
بفضل توفيره تسهيالت غير مسبوقة للفنانين للحضور من جميع 

أنحاء العالم والمشاركة فيه، ليحصل على جائزة "أفضل سيمبوزيوم 
دولي" من مؤسسة بصمات للتنمية في المغرب. كما حصل العتيق 

على لقب "سفير السالم والثقافة" من منظمة جسور السالم 
والثقافة في والية كاليفورنيا األمريكية، بفضل جهوده كمنسق عام 

لـ "سيمبوزيوم األصمخ الدولي للفنون". 
ويرى العتيق أن دور القطاع الخاص في تطوير الفن مهم للغاية، 
وأن تطوير الفن التشكيلي في دولة قطر سيأتي من خالل تنظيم 

المزيد من الورش الفنية والمحاضرات والندوات الدولية، عالوة على 
وجود المزيد من المبادرات من قبل القطاع الخاص التي تهدف إلى 

رعاية الفنانين ودعمهم. 
ورغم تأثير أزمة كوفيد-19 التي منعت تنظيم هذا الحدث السنوي 

وتسببت في توقف أنشطة المؤسسات األخرى، يثق العتيق أن 
األمور ستتحسن في المستقبل، ويقول: "على مدار التاريخ تعرض 

الفن والفنانون لتحديات وأزمات كبيرة ونجحوا في تجاوزها. أتمنى 
أن تعود األمور لطبيعتها سريًعا وأن ننظم مجدًدا المعارض وورش 

العمل، فالفن بإمكانه أن يلعب دوًرا كبيًرا في تعافي المجتمع من آثار 
أزمة كورونا". 

محمد العتيق
مسيرة مهنية الفتة في مجال الفن
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الكلمة األخيرة

الفن في حياتنا
يؤمن الفنان المخضرم أن الخبرات والتجارب هي من تصنع الفنان، 

فالفنان التشكيلي يعتمد على فكره، وحين تتراكم تجاربه في 
الحياة ومشاهداته وقراءاته وتختمر في عقله ووجدانه، يعمل 
على إخراجها على شكل مشروع فني، مثل لوحة أو منحوتة أو 

غيرها من األعمال. 
ويوضح أن: "الفن التشكيلي يشمل قنوات متعددة ومفتوحة. 

إنه أكثر من مجرد رسم. األمر اختلف عن الماضي، فالفنان ال ينجح 
بسبب امتالك مهارة الرسم فقط، بل يعرض فكرة أو مجموعة 

من األفكار. حتى العروض أصبحت معاصرة وليست تقليدية. لقد 
تغير كل شيء". 

كما يعتبر العتيق أن للفنان دوًرا مهًما في تثقيف الجمهور 
من خالل عرض أعمال جديدة مختلفة عما هو تقليدي تثقفهم 

وتدفعهم لرفع مستوى فكرهم. وقد حمل أحدث معارضه، 
الذي أقيم في مبنى "مطافئ" خالل شهر أبريل الماضي، عنوان 

"انتباه"، واستخدم خالله خامات بسيطة من المخلفات لتقديم 
أعمال فنية يسلط من خاللها الضوء على خطورة المخلفات على 

البيئة ومستقبل األرض. 
ويؤمن العتيق أن الفن يمثل جزًءا مهًما للغاية من حياة كل 

شخص، لكن البعض قد ال يدرك ذلك. وأضاف أن: "الفن يحيط بنا 
من كل جانب، إنه في كل مكان حولك. في البيت هناك تصميم 

داخلي وألوان للحائط وإضاءة، فالتصميم الداخلي فن. وعندما 
تخرج تركب سيارتك التي صممها فنان. ثم عندما تنظر حولك ترى 

الشارع واألرصفة واألشجار والحدائق والمباني، وهناك لمسات 
فنية في كل ذلك. يمكنك أن تالحظ الفن أيًضا في تصميم 

هاتفك المحمول والتطبيقات التي تستخدمها".
وخلص إلى أنه: "باختصار، نحن نعيش في حالة فنية منذ 

استيقاظنا وحتى خلودنا للنوم ونستمتع بها حتى لو لم نكن 
نالحظ ذلك. تخيل لو لم يكن كل ما ذكرته موجوًدا، أعتقد أننا قد 

نصاب باالكتئاب". 
ويأمل العتيق في إبداع عمل فني يبقى للتاريخ في دولة 
قطر، لذا فهو يعمل حالًيا على مشروع مجسم فني يسعى 

لتحقيق هذا الهدف من خالله، كما أنه يطمح ألن يقوم بدور 
في تدريب األجيال المقبلة من الفنانين المحليين. 

مستقبل مبشر
يرى العتيق أن مستقبل الفن التشكيلي في قطر يبدو مشرًقا 

مع اهتمام الدولة بالمتاحف والمعارض الفنية ووجود مؤسسات 
تشجع الفنانين، مثل هيئة متاحف قطر، إلى جانب مؤسسات 

تعليمية راقية، مثل جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم 
في قطر. بيد أنه يفضل أن تكون األولوية هي االهتمام بالنشء 
والبحث عن المواهب في مختلف مناطق قطر وتطويرها، حيث 

يقول: "أتمنى عودة المراكز الفنية في مختلف المناطق، مع تخصيص 
بعضها للفتيات، فمن خالل مثل هذه المراكز تعلمت الفن وكنت أحد 

خريجيها. كان هناك اهتمام كبير بالبحث عن الموهوبين في مختلف 
المجاالت في المدارس، وحرص كبير على رعايتهم وتوفير كل سبل 

الراحة التي تضمن حضورهم للمراكز واألندية وتطوير مواهبهم".
"كان كل مركز يغطي منطقة محددة، وبالتالي لم يكن األطفال 
في الخور أو الوكرة في حاجة لقطع مسافة للحضور إلى الدوحة، 
وكان األمر مريًحا ألولياء األمور. أعتقد أننا في حاجة لعودة هذه 

المراكز، مع مراعاة أن تواكب العصر وتلبي احتياجات أجيال المستقبل، 
فال يقتصر األمر على تعليم الرسم، بل يتم تعليم فنون معاصرة، مثل 

النحت والرسوم المتحركة وتصميم الجرافيك وغيرها من الفنون 
المطلوبة اآلن". 

كما يعتبر الفنان الخبير أن تعريف وتثقيف األطفال بأهمية الفن من 
شأنه أن يصنع أجيااًل من الفنانين القطريين. وفي سياق ذلك يقول: 

"أبناؤنا أصبحوا يقضون الكثير من الوقت في ممارسة ألعاب الفيديو 
وتصفح اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي بدون هدف حقيقي. 

علينا أن نحرص على تعريضهم لجميع ألوان الفنون وهم في سن 
مبكرة، ومنحهم الفرصة الستكشافها. فاألطفال لديهم روح المغامرة 

والخيال الواسع وال يشعرون بالخوف من تجربة ما هو جديد".
"أتذكر أنني قابلت فنانة شابة ناجحة وقالت لي أنها بدأت االهتمام 

بالفن عندما حضرت معرض "عتيق 99" وهي في الثانية عشرة من 
عمرها. شعرت حينها بالكثير من السعادة والفخر".  

ويرى العتيق أن فرصة الجيل الحالي في خوض مسيرة مهنية في 
مجال فني أسهل بكثير مقارنة بما واجهه جيله، ويتذكر تلك األيام 

بقوله: "كانت أياًما جميلة، لكن لم تكن هناك رفاهية التكنولوجيا، ولم 
تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي لكي يعرفنا الناس من خاللها. كل 
المواد أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى. في تلك الفترة، كانت 
اإلمكانيات بسيطة وكنا نستخدم الفاكس إلرسال سيرتنا الذاتية، أما 
اآلن أصبح بإمكانك إرسال ملف رقمي يضم كل معلوماتك وتفاصيل 

أعمالك عبر تطبيق "واتساب".
أما عن نصائحه ألي شخص يرغب في امتهان الفن فهي كالتالي: 

"في البداية ال بد أن تمتلك الشغف بالفن وأن تحب هذه المهنة، ألنها 
ليست سهلة، حيث ستواجه خاللها تحديات وستحتاج لبذل الكثير من 

الجهد. كما أن عليك أن تحدد لنفسك هدًفا وتعمل على الوصول 
إليه. واألهم أن تكمل المسيرة من حيث انتهى الفنانون اآلخرون، وال 

تبدأ من الصفر، ألن ذلك سيختصر عليك عشرات السنوات". 
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