
يرحب بكم مركز قطر للتطوير المهني، عضو 

مؤسسة قطر، في النسخة الثالثة من مبادرة 

"الموظف الصغير"، والتي ستأخذكم في رحلة 

مليئة باالكتشاف والتعلم والتطوير المهني.

تتسم المبادرة بالمرونة، حيث يمكن �ولياء ا�مور 

اختيار يوم عمل واحد يتناسب مع مواعيدهم 

وكذلك جهة عملهم، خالل الفترة من ١٩ فبراير إلى ١٩ 

دليل المشاركين

مايو ٢٠٢٣ ، الستضافة أبنائهم في مقار عملهم والمشاركة في المبادرة. ويمكن �ولياء 

ا�مور وا�بناء المشاركين االطالع على الفيديو التعريفي عبر الرابط التالي للتعرف على 

أهداف المبادرة وما هو متوقع من ولي ا�مر والطالب المشارك، وكيفية تحقيق أقصى 

https://youtu.be/giaj-1CHKRQ  :استفادة ممكنة خالل المشاركة

كولي أمر مشارك في مبادرة "الموظف الصغير" ستنال فرصة ثمينة لفتح حوار بناء مع 

طفلك وتعزيز عالقتك ا¸يجابية معه، كما ستساعده في اكتشاف ميوله ومهاراته

ورغباته المهنية.

ولكي تجني ثمار المشاركة في هذه المبادرة ندعوك التباع الخطوات ا�تية:

https://bit.ly/3jCOxc9 :سجل معنا من خالل الرابط  l

تفضل بزيارة موقع مركز قطر للتطوير المهني للتعرف على معنى التوجيه    l
المهني وأهميته في مساعدة الطالب على اكتشاف المسار المهني  

ا�نسب لهم.  

www.qcdc.org.qa/ar



ناقش ابنك/ابنتك في فكرة المبادرة وأهمية هذه التجربة بالنسبة له.  l

في حال تعذر اصطحاب جميع أطفالك خالل أيام المبادرة، ُينصح بالحوار    l
معهم وإخبارهم أنه يمكن للطفل ا½خر المشاركة في المرة المقبلة، أو أنه    

من الممكن أن يقوم الطفل الذي ستصحبه للعمل بمشاركة خبراته التي    

اكتسبها مع أشقائه وشقيقاته.  

استفسر من جهة عملك حول مدى امكانية اصطحاب ابنك/ابنتك لمقر     l
عملك وعن أي اشتراطات صحية أو أمنية أو متطلبات خاصة أخرى.  

نسق مع أحد زمالئك في العمل لمساعدتك في تعليم ابنك/ابنتك  l
بعض المهام.  

حدد اليوم المناسب لك وفق جدول عملك وضع خطة تسهم في تحقي    l
ابنك/ابنتك لالستفادة القصوى من هذه المبادرة.  



على سبيل المثال نقترح الخطة التالية:   

القيام بجولة تعريفية في المكان يلتقي خاللها ابنك/ابنتك بجميع     .  ١
العاملين في مكان عملك أو على ا�قل القسم الذي تعمل فيه.    

مناقشة ابنك/ابنتك في طبيعة عملك والمهام التي تقوم بها عادة،     .  ٢
والمهام التي ستقوم بها خالل يوم المبادرة.   

تحديد المهام التي سيساعدك فيها وإعالمه بها، وذلك بالطبع وفق سنه  .  ٣
وقدراته. وال تستخف بأي مهمة حتى وإن كنت تراها بسيطة للغاية مثل   

طباعة ورقة أو ترتيب ملفات.    

ال تنس الوجبة الصحية وشرب الماء وتعريف ابنك/ابنتك بأماكن     .  ٤
المرافق الصحية وكيفية الذهاب إليها.   



وثق بالكاميرا هذه اللحظات التي ال ُتنسى ليحتفظ بها طفلك وشاركنا     .  ٥
إياها من خالل وسم #الموظف_الصغير عبر منصات التواصل      

االجتماعي، واذكر اسم حسابنا في التعليق "QCDCQatar"، حتى      

تتاح لطفلك فرصة دخول سحب على جوائز قّيمة يقدمها مركز      

قطر للتطوير المهني.   

بعد العودة إلى المنزل ناقش مع ابنك/ابنتك ا�شياء التي تعلمها     .  ٦
من خالل الذهاب معك للعمل وما لفت انتباهه وما أعجبه.   

اطلب من ابنك/ابنتك أن يكتب لك تقريًرا مبسًطا يضم     .  ٧
المعلومات التي اكتسبها من خالل مشاركته   

في المبادرة.    

اطلب شهادة تطوع من مركز قطر للتطوير     .  ٨
المهني تتضمن عدد الساعات التي قضاها      

ابنك/ابنتك في مقر عملك من خالل تعبئة      

البيانات في الرابط:    

      https://bit.ly/3jHtFRh   

علًما بأنه يجب تزويدنا بصورة أو      
مقطع فيديو يبين مشاركته      

في المبادرة.   

شاركنا رأيك وتوصياتك وشارك     .  ٩
أيًضا زمالءك تجربة مشاركتك      

في هذه المبادرة.   


