
 
 

 

 مايو الجاري  61مركز معرض قطر الميني  ينظمو

 "المهني التوجيه شركاء لقاءفي " ممشاركةالتسجيل ل بدء

 

 :6161مايو  66الدوحة، قطر، 

الذي ينظمو قاء شركاء التوجيو الميني"، باب التسجيل لممشاركة في "ل فتح مركز معرض قطر الميني
مشباب ل مخصص تجمع سنوييتميز المقاء بأنو و . والتعميم العاليىذا العام بالتعاون مع وزارة التعميم 

األطراف من وغيرىم  ،ت، والمستشارين المينيين، والباحثين، وصّناع السياسااألمورأولياء و القطري، 
 .قطردولة في  التوجيو الميني بمجال المعنية

 في مركز قطر الوطني لممؤتمراتالجاري مايو  61 الموافق يوم االثنين المقرر عقدهيسعى ىذا الحدث، و 
الخبرات دعم االبتكار، وتبادل  ، إلىالثالثة عصًراصباًحا إلى الساعة الثامنة والنصف  من الساعة

 تطوير بغية الميني، توجيومجال ال فيوأفضل الممارسات المعتمدة  مناقشة النتائج البحثية، و والمعرفة
 عامةً  القطري والمجتمع خاصة القطريّ  لمشباب يمكن فّعالة وسيمةً  باعتباره ،ودعمو المينيّ  التوجيو مجال

 .واالقتصاديّ  ،والتعميميّ  ،واالجتماعيّ  ،الشخصيّ  الصعيد عمى النجاح لتحقيق عمييا االعتماد

نوان "رؤى مدعومة بالدليل حول التعاون االستراتيجي بين شركاء عقد تحت عي  سالذي  ،مقاءالويستعرض 
مجموعة ميمة من الفرص والتحديات التي أوردتيا نتائج وتوصيات ثالث  ،في دولة قطر"التوجيو المينّي 

 .6162عام  دراسات بحثية تكميمية أجراىا مركز معرض قطر الميني

وسيشمل برنامج المقاء كممات رئيسية، واستعراض مجموعة من الرؤى المدعومة بالدليل حول التعاون 
جمسات نقاش فرعية تركز كل واحدة  4و ،نقاش عامة مخصصة لمخبراءاالستراتيجّي، إلى جانب جمسة 

بناء القدرة و منيا عمى أحد الموضوعات األربعة التالية: تطوير سياسات واستراتيجيات التوجيو الميني؛ 



 
 

 

ضفاء الطابع االحترافّي عمى ممارسات التوجيو المينّي؛ و التنظيمية لمراكز التوجيو المينّي؛  دمج و ا 
 .المعمومات في ممارسات التوجيو المينيّ  تكنولوجيا

الجيود التي تبذليا  تماشًيا معىذا المقاء دوًرا فعااًل في دعم استراتيجية قطاع التعميم والتدريب، ؤدي وسي
لتحقيق رسالتيا اليادفة إلى إطالق قدرات اإلنسان وتنمية  لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة قطر

 . ي رفد مسيرة نمو الدولةالمجتمع، والمساىمة ف

 

يدعو مركز قطر الميني جميع المعنيين والميتمين لمتسجيل من خالل الموقع االلكتروني و 
http://www.qatarcareerfair.com.qa/forms/2016/CareerGuidanceStakeholdersPl

atform2016.htm 

 - انتيى -

 

 مستقبمك بين يديك -مركز معرض قطر المهني 

المركز بوضع مركز معرض قطر الميني ىو أحد المراكز ضمن شبكة المراكز المنضوية تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. ويقوم 

درات الشباب وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تيدف إلى نشر الوعي الميني، وترسيخ الثقافة المينية في المجتمع، كما يسعى لتطوير ميارات وق

سسات التعميمية ولجيات العمل في من خالل البرامج التطويرية وغيرىا من الفعاليات التي ينظميا عمى مدار العام. كما يعتبر منتدى وبيئة مالئمة لممؤ 

 اء األموردولة قطر لاللتقاء بالطمبة والباحثين عن فرص مينية من القطريين، ويتيح المعرض أيًضا فرصًة لمميتمين من الطمبة وحديثي التخرج وأولي

 وغيرىم بالمقاء المباشر بجيات التعميم وجيات العمل بالدولة. 

 

 اإلنسانإلطالق قدرات  –مؤسسة قطر 

http://www.qatarcareerfair.com.qa/forms/2016/CareerGuidanceStakeholdersPlatform2016.htm
http://www.qatarcareerfair.com.qa/forms/2016/CareerGuidanceStakeholdersPlatform2016.htm


 
 

 

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق

مٍة من صاحب بمبادرٍة كري 6992معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا السمو األمير الوالد

 

ى يستقطب أرقتمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب و 

بتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم اال

الحياة  والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 

http://www.qf.org.qa/

