
 حجي" األشقاء" المشرفةمن خالل قصة النجاح 

 نالعشري في ذكراها مؤسسة قطر تواصل إلهام الشباب الرتياد آفاٍق جديدة

 

 :5102 نوفمبر 19الدوحة، قطر، 

بتنمية ميارات الشباب وتزويدىم بالمعرفة والميارات الالزمة لتمكينيم من تحقيق النجاح في ا منيا التزامً  

الميارات القيادية  جيًدا في دعم والمينية، لم تأل مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعخاصة حياتيم ال

الرامية لتحويل  5101رؤية قطر الوطنية بما يتناسب مع  بتكاربحث وااللدى الشباب وتعزيز قدراتيم عمى ال

وتنمية القدرات البشرية والعممية عبر االستثمار في التعميم االقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة 

 .والبحثية

في مساعي ، وىو ىدف يبدو جمًيا تدرك مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع أن البشر أغمى مواردىاو 

يشكل الطالب القطريون النسبة األكبر من متكاممة. و متقدمة و المؤسسة الرامية لتزويد الطالب ببرامج تعميمية 

العائالت القطرية عمى إلحاق أبنائيا بمنظومة التعميم الراقية التي تقدميا ظل حرص  مؤسسة فيالطالب 

. وقد تم اختيار ىذه ثقًة منيا في جودة وكفاءة مخرجات ىذه الجامعات المرموقة ياوجامعاتقطر مؤسسة 

من التخصصات  الجامعات، بعناية فائقة لتمكين القطريين من التسجيل في مقررات تعميمية مبتكرة تقدم باقة

نجاح والتفوق في حياتيم التحقيق . وتؤدي ىذه الجامعات دوًرا فعااًل في تمكين الطالب من المتنوعة والفريدة

 األكاديمية والمينية. 

 



قد قدَّمت المؤسسة العديد من قصص النجاح المبيرة لممجتمع بتخريجيا لشباب مسمحين بقوة العمم والمعرفة و 

في مسيرة تقدم بالدىم وتعزيز مكانتيا اإلقميمية والدولية ورد الجميل لممجتمع القطري. ومن  بحماسيساىمون 

المشرفة لمعائالت التي تحرص عمى الدراسة في الجامعات التابعة لمؤسسة قطر الموجودة  نماذجبين ال

 ة. زينب حجي وشقيقاىا حسين وزىر التي تضم حجي"  األشقاءقصة نجاح "بالمدينة التعميمية 

 

، والتحقت بالعمل في 5105تخرجت األخت الكبرى زينب حجي من جامعة تكساس إي أند أم عام وقد 

 شركة قطر لمبترول فور تخرجيا من الجامعة حيث تشغل حالًيا منصب ميندسة عمميات أولى في الشركة.

إي أند أم عن وتعتز زينب بدراستيا في جامعة تكساس إي أند أم حيث تقول: "ما يميز جامعة تكساس 

الجامعات األخرى قيميا األساسية الستة، وىي التميز واالستقامة والقيادة والوالء واالحترام والخدمة المتفانية 

 لمغير. وقد رسخت الجامعة بنجاح ىذه القواعد األخالقية لمسموك من خالل تعميميا وتقاليدىا المرموقة".  

 

في الجامعة فتقول: "تعّممنا كخريجين كيفية االرتقاء بمستوياتنا وتحكي زينب عن تجربتيا الدراسية الفريدة 

والسعي لتحقيق التميز ىدًيا بمبادئ االستقامة والقدوة الحسنة، حيث نسعى دائًما لخدمة المجتمع واحترام 

 األشخاص المتعاممين معنا". 

 

ممة ال تقتصر عمى التعميم وتكرس الييئات التعميمية في مؤسسة قطر جيودىا لتقديم تجربة تعميمية متكا

فحسب، ولكنيا توفر أيًضا فرص التطوير الشخصية، حيث ُصممت ىذه التجارب لتمكين الشباب وتوسيع 

عدادىم لكي يصبحوا قادة فاعمين في مجتمعاتيم المحمية.  آفاقيم وا 



 

د جامعة تكساس إي وأشارت زينب إلى الدور االجتماعي البارز الذي تقوم بو الجامعة بقوليا: "ال تتوقف جيو 

أند أم عند حدود تعميم طالبيا لكي يصبحوا ميندسين رائعين، حيث تساعد الجامعة طالبيا أيًضا عمى قطع 

خطواتيم األولى عمى طريق القيادة عبر تشجيعيم عمى المشاركة وقيادة أنشطة الحياة الطالبية وبرامج 

ا تعزز اإلحساس بالثقة لدى طالبيا لتحمل التوعية والمشاركة المجتمعية خارج اإلطار اليندسي، كم

 المسؤولية وتقديم التوجيو لآلخرين واإليمان بقدرتيم عمى تحقيق أي شيء يرغبون في تحقيقو".

 

وعبرت زينب عن تقديرىا لمدور الذي تضطمع بو مؤسسة قطر لدفع مسيرة التنمية والتقدم العممي في البالد 

بقوليا: "تخدم مؤسسة قطر األىداف الوطنية عن طريق دعميا لثالثة  5101وتحقيق رؤية قطر الوطنية 

مجاالت رئيسية ىي التعميم والبحوث وتنمية المجتمع، ومن ثم رعاية قادة المستقبل في قطر؛ حيث تعزز 

المؤسسة ثقافة التميز وتدعم جيود اإلبتكار في المجتمع لتطوير قدرات بشرية مستدامة وبناء اقتصاد قائم 

 لمعرفة والعموم".عمى ا

 

وتؤمن زينب بأىمية رد الجميل لممجتمع وتحقيق المصمحة العامة حيث تقول: "من الميم دائًما أن نسعى لرد 

الجميل لممجتمع، وتطبيق المعرفة والميارات التي اكتسبناىا خالل مرحمة الدراسة الجامعية، والعمل بحماس 

وح العمل الجماعي والتواصل بفعالية وكفاءة لخدمة بالدنا مع وضع األىداف الوطنية في اعتبارنا وتعزيز ر 

 عمى الوجو األمثل".

 



وبدوره، تخرج حسين، شقيق زينب األصغر، من جامعة كارنيجي ميمون في قطر، وىي واحدة من أفضل 

دارة األعمال، عام  في تخصص إدارة  5100الجامعات العالمية المتخصصة في مجال دراسات الحاسوب وا 

 . ويعمل حسين حالًيا كمحمل مالي مشارك في شركة ِشل قطر العالمية. األعمال

 

وتتميز جامعات مؤسسة قطر بتوافر إمكانية الدراسة فييا لجميع الطالب المقيمين في قطر حيث تستوعب 

جنسية مختمفة. وقد عززت المؤسسة الحياة التعميمية  01ىذه الجامعات حالًيا طالًبا ينتمون ألكثر من 

 مجتمًعا تعميمًيا ثرًيا من خالل التنوع الثقافي.  ووفرت

 

وعن تجربتو الدراسية الفريدة في جامعة كارنيجي ميمون في قطر، يقول حسين: "تتميز الجامعة ببيئتيا متعددة 

الجنسيات وقمة عدد الطالب الدارسين فييا، وىو ما يساعد األساتذة في التعرف عمى الطالب بصفة 

طالب إمكانية التفاعل مع مختمف الثقافات والخمفيات العالمية. وتساعد ىذه األجواء في شخصية، كما يتيح لم

بناء شخصية الطالب القطري وتمكينو من التعامل مع الطالب الدارسين في الجامعة الذين ينتمون إلى 

 جنسيات أخرى من مختمف دول العالم".

 

فيقول: "تقدم الجامعة مجموعة من األنشطة الرائعة ويحكي حسين عن الخصائص الفريدة التي تميز الجامعة 

والمتنوعة التي تساعد في تطبيق البرامج الدراسية عمى أرض الواقع. وقد أتيحت لّي الفرصة لمتعامل مع 

الشركات الموجودة في دولة قطر ومعرفة احتياجات سوق العمل المحمية مع اكتساب الخبرات العالمية التي 

 توفرىا الجامعة".



 

يفخر حسين بانتمائو لجامعة كارنيجي ميمون في قطر، حيث اختتم حديثو قائاًل: "أشعر بالفخر ألني أحد و 

الخريجين القطريين الذين أثبتوا كفاءتيم في سوق العمل، وساىموا في تغيير نظرة شركة عالمية كبرى، بحجم 

أدى إلى توظيف عدد من خريجي شركة ِشل، لمطمبة القطريين الذين تخرجوا عمى أرض دولة قطر، وىو ما 

 جامعات مؤسسة قطر في الشركة".

 

أما زىرة، األخت الصغرى لزينب وحسين، فتدرس حاليًا في كمية طب وايل كورنيل في قطر سعًيا منيا 

لتحقيق حمميا بأن تصبح طبيبة متفوقة في مجال عمميا. وتشعر زىرة بالسعادة لحصوليا عمى فرصة لمدراسة 

ل كورنيل في قطر حيث تقول: "في الحقيقة، لقد جيزتني الكمية لمستقبل أحمم بالوصول إليو في كمية طب واي

كفتاة قطرية، وىو أن أكون جراحة قطرية متفوقة في مجال تخصصي، إذ تسيم كمية طب وايل كورنيل في 

عداد طالبيا قطر، التي تشتير بمعاييرىا العممية الراقية كواحدة من أبرز كميات الطب في العالم، في إ

ليتخرجوا كأطباء وباحثين طبيين عمى أعمى درجة من التأىيل، وبالتالي مساعدة قطر عمى تحقيق رؤيتيا 

 ".5101الوطنية لعام 

 

وأثنت زىرة عمى برامج التدريب العممي والبحوث التي توفرىا الكمية لطالبيا بقوليا: "أتيحت لي الفرصة 

اراتي الدورية إلى المستشفيات، كما حصمت عمى فرصة لممارسة لمتعرف عمى قدراتي الداخمية خالل زي

األبحاث المتعمقة بمرض السكري واإلجياد في غرفة الطوارئ. وسعيدة لمغاية بإجراء بحثي السريري األول في 

 جراحة المخ واألعصاب في طب األطفال صيف العام الحالي".



 

تأكيد عمى أن دراستيا الجامعية بكمية طب وايل كورنيل ومثل شقيقتيا األكبر زينب، اختتمت زىرة حديثيا بال

في قطر لم تساعدىا في تطوير مياراتيا المينية فحسب، بل ساعدتيا في صقل مياراتيا الشخصية أيًضا: 

"تساعدني دراستي لمطب في خوض سمسمة متواصمة من المغامرات التي تجعمني أرى العالم بشكل مختمف. 

قوة من خالل التحديات التي واجيتيا. كما عّممتني دراستي الجامعية في الكمية  وقد تعممت كيف أصبح أكثر

رؤية الجوانب اإليجابية في كل شيء. إنيا ليست مجرد كمية تعميمية، ولكنيا بيتنا الثاني. وقد تعممت في 

 ا في أي شيء".الكمية أن إنجازاتي وعممي الدؤوب دائًما ما يؤتي ثماره، وليذا السبب لم أشعر باليأس مطمقً 

 

، من خالل طرحيا 5101وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة قطر تسعى جاىدًة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 

لدورة تعميمية فريدة ومتكاممة تبدأ من البرامج التعميمية المخصصة لؤلطفال في سن ستة أشير وحتى مرحمة 

نسان في كل مرحمة من المراحل التعميمية، حيث الدراسات العميا. وتيدف ىذه الدورة إلى إطالق قدرات اإل

تحرص المؤسسة عمى تشجيع اإلبداع واالبتكار منذ سن مبكرة ونشر ثقافة البحث العممي وترسيخيا بين 

الشباب من أجل إعداد نخبة من الشباب القطريين الذين يتمتعون بميارات متطورة ولدييم من المعرفة الواسعة 

رىم في دفع مسيرة تقدم دولة قطر، والمساعدة في طرح حمول رائدة ليس فقط ما يمكنيم من النيوض بدو 

 لمتحديات التي تواجو ىؤالء الشباب، ولكن أيًضا لمتحديات التي تواجو المنطقة عمى نطاق أوسع.

 

آالف طالب في إطار رسالتيا الرامية إلى تعزيز ثقافة العموم والبحوث  6المؤسسة حاليًا نحو  نوتحتض

 ام في تحقيق إنجازات ممموسة تصب في مصمحة المجتمع بأسره.واإلسي



 

َرج أكثر من  51وعمى مدار  طالب في مختمف المدارس والجامعات المنضوية تحت مظمة  0011عاًما، تخَّ

َرجوا في برامج المؤسسة التعميمية ما قبل المرحمة الجامعية، كما  488مؤسسة قطر، من بينيم  طالًبا تخَّ

طالًبا انضموا إلى سوق العمل  5211حمد بن خميفة والجامعات الشريكة ليا أكثر من خّرجت جامعة 

 المحمي، في القطاعين العام والخاص.

 تعميق الصور:
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 حسين حجي يتحدث مع أختيو زينب )عمى اليمين( وزىرة.الصورة الثانية: 

 

 –انتيى  -

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 

اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

 دولة قطر والعالم بأكممو. 

بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل  0002تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا. 



 تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل

إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 

الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

أيضًا في إنشاء مجتمع متطور استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة 

 وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

http://www.qf.org.qa 
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