
 
 

 

 قطر طالب لخدمة التطوير ُسُبل ناقشوا امهنيً  ومستشاًرا مرشًدا 03 بمشاركة

 "المهنيين المرشدين لقاء" ورشات أولى يعقد المهني قطر معرض
 
 

 :(الدوحة، قطر)، 6302 أكتوبر 9
في النادي االجتماعي بالمدينة  ،"لقاء المرشدين المينيين" األول ،مؤخًرا عقد مركز معرض قطر الميني،

تضم والتي  ،2012أطمقيا المركز خالل شير سبتمبر  مبادرة جديدة جزًءا من . ويعد ىذا المقاءالتعميمية
 .الموجية إلى شركاء التوجيو والتطوير المينيتو وأنشط هسمسمة من الفعاليات اليادفة إلى دعم مختمف جيود

، قطر دولة في المستشارين المينيين والعاممين في مجال التوجيو المينيمن نخبة  30مشاركة  شيد المقاء
تم خالليما مناقشة أفضل السبل لتطوير مجال التوجيو الميني، لما فيو  انقسموا إلى مجموعتين رئيسيتين

 مصمحة الشباب القطري.
التوجيو وعّمق السيد عبداهلل أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز معرض قطر الميني، بالقول: "إن 

الميني ىو عممية تربوية منظمة ومخططة، تيدف إلى مساعدة الطالب عمى اكتشاف ميولو وقدراتو 
مركز معرض قطر وشخصيتو المينية، ما سيساعده في اختيار المسار الميني األنسب لو. لذلك، نركز في 

بما يخدم أىداف المركز الرامية إلى تمكين الشباب القطري،  ،الميني عمى مختمف جوانب تطوير ىذا المجال
 ".2030والمساىمة في تحقيق ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 

العزيز الثانوية، وىو أحد من جيتو، تحدث األستاذ صالح اليواري، المرشد األكاديمي بمدرسة عمر بن عبد
التي تمت مناقشتيا قائاًل: "بحثنا مجموعة من القضايا،  الموضوعاتالمشاركين في ورشة العمل، عن أىم 

منيا التحديات التي تواجو المرشدين األكاديميين في المدارس، وكيف يمكن أن تساعد الوزارات في تفعيل دور 
عدا دراسي منيج  وضعد وثيقة حول تفعيل ىذا الدور. كما اقترحنا المرشدين األكاديميين في المدارس، وا 

اإلرشاد األكاديمي، وىو ما بادرت إليو وزارة التعميم والتعميم العالي، وستعمد لتطبيقو خالل العام مختص ب
 مدارس كمرحمة تجريبية". 10الدراسي الحالي في 



 
 

 

عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية ، وأشاد اليواري بالجيود التي يبذليا مركز معرض قطر الميني
لتوحيد جيود التوجيو الميني في الدولة، فقال: "معرض قطر الميني ىو منصة لممرشدين  المجتمع،
إلطالق ناد يجمع  اا حثيثة لتوحيد ىذه الجيود، ومنيا المقترح الوارد حاليً ، وىو يبذل جيودً يناألكاديمي

الحكومية والمستقمة والدولية، وىو ما سيساعد في تبادل الخبرات المرشدين األكاديميين في مدارس قطر 
 المرشدين اآلخرين في دولة قطر". زمالئنا منوتناقل المعرفة وجمعنا مع 

إلى مراجعة نتائج مجموعة النقاش التي انعقدت خالل لقاء شركاء التوجيو  وتطرقت نقاشات المجموعة األولى
عمى ممارسات التوجيو الميني"، مع حترافي االوالتي حممت اسم "إضفاء الطابع  ،2012الميني في مايو 

لقاء شركاء ول أعمال وتحضيرات إقامة فعالية اقتراح ُسُبل لممضي قدًما. كما عممت عمى تمييد الطريق لجد
 . 2012التوجيو الميني لعام 

إعداد المستشارين المينيين"، ووضع اقتراحات أما المجموعة الثانية فتولت تقييم تجربة المشاركين في "برنامج 
لتحسين وتطوير نظام التوجيو الميني الخاص بمركز معرض قطر الميني، وذلك وفق جدول زمني 

 ر محددة.واستراتيجية تطوي

، "مينيين"برنامج إعداد المستشارين الفي ختام ورشة العمل شيادات الدفعة األخيرة من المشاركين في  ووزعت
في مجال خدمات التخطيط  من مؤسسة كودر األمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدةبحضور وفد من 

قطر الميني في إطار الشراكة التي  مركز معرضن وفد مؤسسة كودر يقوم بزيارة . الجدير بالذكر أالميني
المبادرات المقبمة في مجال التوجيو استعراض المشروعات القائمة ومناقشة  خالل الزيارة تم حيث تجمعيما،

 .الميني في قطر
، عن ىذه المناسبة بالقول: "إنيا فرصة عظيمة تُتاح لنا فيل ىارينغتون، رئيس مؤسسة كودر السيد/ وتحدث

لحضور ورشة العمل ىذه، ولقاء عدد من المستشارين المينيين والعاممين في مجال التوجيو الميني في دولة 
فيو خدمة  ساعدتني ىذه الزيارة في تممس شغف المستشارين المينيين المشاركين تجاه عمميم لمالقد  قطر.

 الشباب والطالب في قطر".

http://www.qatarcareerfair.com.qa/ar/QCF_Media_Center/QCF_MediaCenter_LatestNews/1437/08/26/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%8A-%D8%AE%D8%B1-%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86


 
 

 

وختم ىارنغتون بالقول: "ىذا ىو الوقت األنسب لمشراكة مع مركز معرض قطر الميني، إذ أنيم يممكون رؤية 
 اتشارين المينيين، أو الطالب، أو األىالي، وأيضً واضحة حول كيفية تمبية متطمبات الجميع، سواء من المس

 مستمرين ومتسارعين". اونموً ا مجتمع األعمال في دولة قطر الذي يشيد تطورً 

 :تعميق الصور

 أثناء كودر، مؤسسة رئيس ىارنغتون، فيل والسيد الميني، قطر معرض لمركز التنفيذي المدير المنصوري، أحمد اهلل عبد السيد :1صورة 
 .المينيين المرشدين لقاء نقاشات إحدى

 
 -انتهى-

 

 مستقبمك بين يديك -مركز معرض قطر المهني 

مركزززز معزززرض قطزززر المينزززي ىزززو أحزززد المراكزززز المنضزززوية تحزززت مظمزززة مؤسسزززة قطزززر لمتربيزززة والعمزززوم وتنميزززة 
المجتمززع. وال يقتصززر ىززدف المركززز عمززى إقامززة المعززرض السززنوي فحسززب، بززل يشززمل وضززع وتنفيززذ عززدد مززن 
البززرامج والمبزززادرات التزززي تيززدف إلزززى نشزززر الزززوعي المينززي، وترسزززيج الثقافزززة المينيزززة فززي المجتمزززع، كمزززا يسزززعى 
لتطززوير ميززارات وقززدرات الشززباب مززن خززالل البززرامج التطويريززة وايرىززا مززن الفعاليززات التززي ينظميززا عمززى مززدار 

ل فززي دولززة قطززر لاللتقززاء بالطمبززة العززام. كمززا يعتبززر منتززدى وبيئززة مالئمززة لممؤسسززات التعميميززة ولجيززات العمزز
والبزززاحثين عزززن فزززرص مينيزززة مزززن القطزززريين، ويسزززاعد المركزززز أيًضزززا الشزززباب القطزززري عمزززى التخطزززيط األمثزززل 

 لمساراتيم المينية بما يتوافق مع قدراتيم ومؤىالتيم واحتياجات سوق العمل في الدولة.


