
 
 
 

  ومعلّما   مستشارا   50بمشاركة 

 برنامج "المرشد المهني المحترف"  اختتام

 

"المرشد المهني فعاليات برنامج  المهنيمركز قطر للتطوير  ختتما :2016 ديسمبر 25قطر،  الدوحة،
في النادي  الحالي ديسمبر 22 إلى 19 منخالل الفترة  ،أيام 4 مركز على مدارالقدمه المحترف"، الذي 

جميع  من المدارس المستقلة من ا  ومعّلم ا  مهني ا  مستشار  50االجتماعي بالمدينة التعليمية، بمشاركة نحو 
 أنحاء دولة قطر.

تم تقديم هذا البرنامج التدريبي بمبادرة مشتركة بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة التعليم والتعليم العالي و 
بداية، بهدف تطوير مهارات المرشدين األكاديميين والمهنيين ومعلمي المهارات، في قطر، بالتعاون مع مركز 

 إلى جانت تجهيزهم باألدوات واألنشطة الالزمة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.

: أهمية هذا البرنامج بالقول ،عبد اهلل المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني السيد يشرحو 
" إلى تزويد المرشدين باألدوات والموارد التي يحتاجونها لضمان تقديم فبرنامج "المرشد المهني المحتر سعى ي"

أفضل خدمات إرشاد مهني للطالب، ومساعدتهم على التخطيط السليم لمساراتهم التعليمية والمهنية، خاصة 
ة وعدد كبير من المدارس الخاصة في وأن اإلرشاد المهني والتعليمي يعد مجاال  مستحدثا  في المدارس المستقل

قطر، كما أن العديد من المرشدين ليس لديهم المؤهالت أو الخبرات الالزمة ألداء واجباتهم بفعالية وهو ما 
 ". يعكس األهمية الكبيرة لهذا البرنامج التدريبي



 
 
 

للتطوير المهني الشامل في دولة قطر، ويسلط الضوء على  ويضيف المنصوري: "يوفر هذا البرنامج فرصا  
مبادئ اإلرشاد المهني ومستويات متقدمة من التدريب، لتزويد المشاركين بالموارد المعرفية واالستراتيجيات 

التي يحتاجونها لتقديم خدمات اإلرشاد المهني وتوجيه الطالب بشكل فّعال لتخطيط مسارهم المهني 
 يستكمل جهود مركز قطر للتطوير المهني في هذا المجال". والجامعي، وهو ما
بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلى  رئيس قسم اإلرشاد األكاديمينور المعاضيد، األستاذة من جهتها، أشارت 

أن الوزارة تولي اإلرشاد األكاديمي والمهني أهمية بالغة، لما له من دور بالغ األثر من حيث تبصير الشباب 
عدادو  لحياتهم العلمية والعملية المناسبة لهم. وتقول: "حظيت مبادرة وزارة التعليم والتعليم العالي الخاصة هم ا 

ببرامج تعزيز المهارات واإلرشاد األكاديمي للمرحلة الثانوية، برعاية واهتمام كل من سعادة الدكتور محمد بن 
وكيل الوزارة المساعد  ،األستاذة الفاضلة فوزية الخاطرعبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، و 

لشؤون التعليم، وذلك لتحقيق غاية سامية ترتكز على توفير فرص متنوعة للتعلم تمكن الطالب من االرتقاء 
 ا  دبإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتضمن استعدادا أفضل للطالب، تمهي

 مرحلة التعليم العالي وسوق العمل".بلتحاقهم ال
لتحقيق غايتنا  ا  ومهم ا  أساسي ا  التوعية المهنية للطالب وشرائح المجتمع متطلبتمثل وتختم المعاضيد بالقول: "

دارة عملية الدور األكبر في تنسب يقومالمنشودة، ويقع جزء كبير منه على عاتق المرشد األكاديمي الذي  يق وا 
لشراكة والتعاون مع ونحن في وزارة التعليم والتعليم العالي نثمن ا .والمهني بفاعلية واقتدار اإلرشاد األكاديمي

مركز قطر للتطوير المهني ومركز بداية لدورهما في توعية الطالب بما يخدم تطلعات ورؤية دولتنا الحبيبة 
."2030 



 
 
 

 المهني المحترف أن برنامج المرشد ،يةبداالسيدة عال عابدين، مدير التطوير المهني في مركز  بدورها، أكدت
جيل من المرشدين قادر على استثمار قدراته ومواهبه بصورة فعالة تفيد  تأهيل"يهدف إلى تسليط الضوء على 

الطالب في المرحلة الثانوية، وذلك من خالل ورش العمل المقدمة حيث تمكنهم من معرفة الوسائل 
في هذه المرحلة الحاسمة في حياتهم، وأيضا  رفع الوعي لدى  والتقييمات المتاحة للتعامل مع الطالب

تخاذ القرار المهني الما لهم من دور أساسي في عملية  ،المرشدين بأهمية التواصل الفّعال مع أولياء األمور
أهمية فهم المهارات المطلوبة في سوق العمل القطري، ب رشدينواألكاديمي الصحيح، وأيضا  تعريف الم

جراءات  ومن المهم أن  .القبول في الجامعات والتوظيف في قطر، والصفات األكثر فاعلية في كل مهنةوا 
 كي ينقلها للطالب".لكل هذه المعلومات يتعرف المرشد على 

المرشدون المشاركون  في البرنامج على شرح واٍف حول األساس النظري لمفهوم االرشاد المهني،  حصلو 
ودور المرشد المهني وأهميته، ضمن مقّدمة في اإلرشاد المهني، إلى جانب التعرف على المهارات األساسية 

يجاد حلول أكثر ، والتي تشمل أطر التفكير الواضح، والنظر إلى المشكالت بموضوعيهذا المجال في ة، وا 
من فهم الهوية  الفعال، والتفكير الناقد. كما تمكنوا للمشكالت إلى جانب العمل الجماعي، والتواصل ابتكارا  

الذاتية للطالب، من خالل القدرة على التفريق بين أنواع الطالب، وتعزيز احترام الذات والثقة عند الطالب، 
تسليط الضوء على أهمية دور اآلباء في توجيه القرار باإلضافة إلى  ة.إلى جانب تقييم أنواع الشخصية الذاتي

 المهني ألوالدهم.

السيد عبداهلل  ،وتولى تقديم البرنامج من جانب مركز قطر للتطوير المهني كّل من المدير التنفيذي للمركز
المنصوري، والدكتور محمد أبو العال، المدير العام لشركة انتيجرال للتدريب والتطوير، ومن جانب الوزارة 

الدكتور أيضا  في تقديم البرنامج  ساهمو األستاذ فادي اللحام، استشارى تربوي بإدارة التوجيه التربوي. 



 
 
 

 األعمال ممارسي هيئة من والمعتمد البشرية المهارات ةتنمي في المتخصص الدولي المدرب الهور، عبدالرحيم
 .بداية مركز عن ممثال   البريطانية،

 للتطوير قطر مركز من قدمةم   شاركةمالمشاركون على شهادات  المرشدون حصلوفي ختام البرنامج، 
 .العالي والتعليم التعليم ووزارة المهني

 

 -انتهى-

 

 مستقبلك بين يديك - مركز قطر للتطوير المهني

وتنمية  مركز قطر للتطوير المهني، المعروف سابق ا باسم مركز معرض قطر المهني، هو أحد المراكز المنضوية تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم
الستجابة لمتطلبات رؤية قطر المجتمع، ويسعى المركز ألن يكون منارة التوجيه المهني في دولة قطر، من أجل إعداد رأس المال البشري الوطني ل

 واستراتيجيات التنمية البشرية، وذلك عبر غرس التوجيه المهني وترسيخه كجزء من الثقافة االجتماعية واالقتصادية للدولة.  2030الوطنية 

فق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل ويعمل المركز على دعم بناء القدرات القطرية ومساعدة الشباب على التخطيط األمثل لمساراتهم المهنية بما يتوا
ا أولياء األمور والمعنيين بالتوجيه والتطوير المهني، حيث يقوم بتزويدهم باألدوات والمعلو  مات التي تساعدهم المستقبلية في الدولة. ويدعم المركز أيض 

 على تقديم المشورة لطلبتهم بشكل فعال.

وضع السياسات والممارسات ذات الصلة بالتوجيه المهني عبر تقديم دراسات وأبحاث ورؤى  وفضال  عن ذلك، يسعى المركز لتعزيز ودعم جهود
 واستشارات مهنية عالية الجودة، وتوفير أرقى الخدمات المهنية على أيدي مختصين.

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد  مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم
  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.



 
 
 

سمو الشيخة موزا بنت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة ال بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

يستقطب أرقى تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب و 
ت الضرورية القتصاد مبنّي على المعرفة. كما تدعم االبتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيا

حياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضا  في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال
 .الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع

  http://www.qf.org.qaعلى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  للحصول

 

 

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

