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 مؤسسة قطر تختتم برنامج "روابط تعميمية" ضمن شراكتها مع "اإليكونوميست"

 

 )الدوحة، قطر( 3102 سبتمبر 2

طالب  6فريدة لػ  اختتمت مؤسسة قطر لمتربية والعمـو وتنمية المجتمع برنامجيا التدريبي "روابط تعميمية"، الذي وّفر فرصة

مع شراكتيا في إطار  المؤسسة مميزيف، لمتدريب العممي في مكاتب اإليكونوميست بالواليات المتحدة األمريكية، نظمتو

 المجموعة.

 

دعت طالب الجامعات في الدولة لممشاركة في مسابقة التأىؿ لمبرنامج، بكتابة مقاؿ بالمغة اإلنجميزية قد وكانت مؤسسة قطر 

  .؟"0202ف خاللو عف سؤاؿ: "كيؼ يمكنؾ المساىمة في تحقيؽ رؤية قطر الوطنية يجيبوف م

أسابيع تدريبية في الواليات المتحدة،  0طالب، أىّمتيـ لقضاء  6ومف بيف مئات المشاركات، اختارت لجنة التحكيـ مقاالت 

ميا المير مف  ركة في البرنامج وىـطالب مف الفائزيف بالمشا 4حيث تمكف . 0200اغسطس  00و 02امتدت في الفترة بيف 

كمية الشؤوف الدولية في  -جامعة كارنيجي ميموف في قطر، وأسماء فكري، وفيد الخاطر، وناتالي ديونج مف جامعة جورجتاوف

 وتـ اختيار ىؤالء الطالب بعدما أظيروا قدرة عالية عمى التفكير اإلبداعي، وموىبة كبيرة في الناحية التحميمية.. قطر

 

 



دارة الفعاليات في مجموعة و  استفاد الطالب األربعة مف البرنامج التدريبي الشامؿ الذي تـ تصميمو مف قبؿ قسـ تنظيـ وا 

اإليكونوميست، وتضمف جميع الجوانب المتصمة بيذا المجاؿ، لضماف حصوؿ المتدربيف عمى أقصى استفادة ممكنة لمتعمـ في 

 تعد أحد أىـ دور النشر واإلعالـ وتنظيـ الفعاليات في العالـ.والتي واحدة مف أكبر المؤسسات اإلعالمية 

 

وتعّرؼ الطالب، خالؿ فترة التدريب، عمى بيئة العمؿ في مجموعة اإليكونوميست بشكؿ قريب، فاطمعوا عمى مختمؼ جوانب 

التقنيات العالية التي العمؿ في مجاؿ تنظيـ الفعاليات. وأتيحت ليـ فرصة التخطيط والتحضير لمؤتمر ميني، مستفيديف مف 

نشاء برامج  جراء البحوث، وا  توفرىا المجموعة. كما ُعيدت إلييـ مجموعة متنوعة مف المياـ، بما في ذلؾ كتابة النصوص وا 

 الفعاليات، واختيار المتحدثيف والمشاركة في أنشطة النشر عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 

بمؤسسة قطر، عمى الجيد الكبير الذي بذلو  العالقات العامة والتواصؿ الداخميوأثنى السيد طارؽ عبدالعزيز الساده، مدير 

الطالب خالؿ الفترة التدريبية، وحاّثًا إياىـ عمى مواصمة العمؿ الجاد والدؤوب، لالستفادة مف أية فرصة متاحة لمتعّمـ، داخؿ 

 وخارج قاعات الدراسة. 

ىذه الشراكة أىمية ت تناجحة ومثمرة مع مجموعة اإليكونوميست. وقد ثب: "نجحت مؤسسة قطر في عقد شراكة السادهوقاؿ 

حداث فرؽ إيجابي في العممية التعميمية. ونحف نثؽ بأف ىذه التجربة العممية في  بنجاحيا عمى تطوير قدرات الجيؿ الشاب، وا 

دارة الفعاليات، سوؼ تساعد طالبنا عمى مواصمة العمؿ الجاد، ولعب  التعّمـ والتفاعؿ المباشر مع الخبراء في مجاؿ اإلعالـ وا 

 دور ميـ في نقؿ المعرفة التي اكتسبوىا خالؿ ىذا التدريب".

 

برنامج ، إلى أف كتيفيونائب الرئيس التنفيذي لممجمة في األمر  "اإليكونوميست"بوؿ روسي، المدير اإلداري في مف جيتو، أشار 

الكتساب المعرفة والخبرة العممية في مجاؿ النشر  اوأسماء، وناتالي، ومي"روابط تعميمية" أّمف فرصة مثالية لكؿ مف فيد، 

 وصناعة اإلعالـ.



لقد سعدنا باستضافة ىؤالء الطالب في مكاتب "اإليكونوميست" في نيويورؾ، حيث تواصموا مع فريقنا، وتعرفوا وقاؿ روسي: "

تعميمية" أىمية الشراكة التي تربط بيف "اإليكونوميست" عمى طرؽ عممنا عف قرب". وأضاؼ: "مرة جديدة، يثبت برنامج "روابط 

 ومؤسسة قطر، إلطالؽ قدرات اإلنساف، وتوسيع آفاقو المعرفية".

عف كمية الشؤوف الدولية في قطر،  -الطالب القطري فيد الخاطر، الذي يتابع دراستو بجامعة جورجتاوفتحدث مف جية أخرى، 

الجدوى الكبيرة التي جناىا مف البرنامج التدريبي الذي شارؾ فيو، والمعرفة الواسعة التي اكتسبيا خالؿ ىذه الفترة. وقاؿ: "لقد 

عف قرب مع  يذه الفرصة النادرة لمعمؿبكمية الشؤوف الدولية في قطر،  -تشرفت بتمثيؿ مؤسسة قطر، وجامعة جورجتاوف

: "ستساعدني المعرفة التي اكتسبتيا مف ىذه التجربة بشكؿ كبير في مستقبمي الميني، مجموعة "اإليكونوميست". وأضاؼ

ناحية فيـ كيفية انجاز العمميات الموجستية في الشركات الكبرى، والفروؽ الدقيقة والتعقيدات التي يمكف أف نواجييا، مف خاصة 

قامة شبكات إجتماعية".فضاًل عف الجوانب اإلجتماعية لألعماؿ التجارية، بما في ذلؾ إجرا  ء المفاوضات وا 

 

وتوافؽ الطالبة أسماء فكري عمى حديث زميميا، وتشدد بدورىا عمى أىمية تعّمـ كيفية العمؿ ضمف فريؽ واحد، وُسُبؿ إدارة 

 الوقت بفعالية لبموغ أعمى معايير اإلتقاف.

يًا كمية الشؤوف الدولية في قطر، كما تتابع حال -فمف جامعة جورجتاو  وتحمؿ الشابة شيادة في الدراسات العربية واالقميمية

كسبتني ىذه التجربة قدرًا ىائاًل مف المعرفة حوؿ طرؽ عمؿ المؤسسات ا. وتقوؿ: "يدراسة اختصاص االقتصاد الدول

والتعاوف مع اإلعالمية، ووسائؿ التخطيط لمفعاليات واألحداث مف األلؼ إلى الياء. كما اكتسبت أيضًا َمَمكة العمؿ الجماعي، 

 الفريؽ لتقديـ المنتج النيائي بأفضؿ شكؿ ممكف".

في بيئة عمؿ محترفة، تطمبت منا  تحّد كبير، ألنو وضعنا ـوتضيؼ فكري بالقوؿ: "وضعنا برنامج التدريب المحدد لنا أما

كير بشكؿ أكثر إبداعاً، لتقديـ العمؿ وفؽ المعايير القصوى، لنكوف بمستوى إنتاجية مجموعة "اإليكونوميست". وىذا ما دفعنا لمتف

 أفكار مبتكرة وجاذبة، وقادرة عمى التأثير".

 

كمية  -جورجتاوف ناتالي ديونج، التي تتخصص في العمـو السياسية والثقافية في جامعةتشير الطالبة السنغافورية مف جيتيا، 

ي تطوير قدراتيا عمى التفكير النقدي واإلبداعي. الشؤوف الدولية في قطر، إلى أف مشاركتيا في برنامج "روابط ثقافية" ساعد ف



وتقوؿ: "أعتقد أف ىذه التجربة ستساىـ في "نقؿ المعرفة" في دولة قطر، وىو ما سيساىـ، في النياية، بتحقيؽ أىداؼ الرؤية 

ه الفترة ستسمح لنا الوطنية لمدولة. فرغـ أنيا كانت تجربة فردية لعدد مف الطالب، إال أف المعرفة التي تزودنا بيا خالؿ ىذ

طالعيـ عمى الخبرات والميارات الجديدة التي اكتسبناىا. ومف خالؿ التواصؿ المباشر،  بمشاركة ىذه التجربة مع زمالئنا، وا 

 سنساىـ في تطوير قدرات باقي الطالب عبر نقؿ ما تعممناه مف ىذه التجربة المميزة إلييـ لتحقيؽ معرفة أوسع".

 

وأتيحت لمطالب، خالؿ األسابيع الثالثة، فرصة التواصؿ مع مسؤولي مجموعة اإليكونوميست، واكتساب الميارات األساسية 

دارة المشاريع والفعاليات.  األخصائييف العامميف في مجاالت مختمفة، منيا إدارة العمميات، وا مع تعاونو والوسائؿ العممية لتنظيـ وا 

 ، وذلؾ لمساعدة الطالب األربعة في تطوير أفكارىـ وأساليبيـ الخاصة في ىذا المجاؿ. مبيعاتوال ،ؽوتنظيـ الفعاليات، والتسوي

 المراكز المناسبة إلقامة الفعاليات المتنوعة.لمعاينة اقع مختمفة في مدينة نيويورؾ، كما شارؾ المتدربوف في زيارات ميدانية لمو 

 

لى جانب اإلطالع عمى مختمؼ الجوانب  مؿ داخؿ مجموعة المتعمقة بتنظيـ الفعاليات، تعّرؼ الطالب أيضًا إلى طبيعة العوا 

لقاءاتيـ مع المحرريف، ومديري العالمة مف خالؿ  عمى صناعة النشر واإلعالـ، بوألقوا نظرة عف كث "اإليكونومسيت"،

 في المجموعة. ومدراء اإلبداع، ومسؤولي المكاتبالتجارية، 

 

 متكاممة،مشاريع في مجموعة اإليكونوميست بتقديـ مقترحات  التدريبية األربعة تجربتيـ طالبتوج ال، البرنامجومع نياية فترة 

 .ثنب قائمة بالرعاة المحتمميف لمحدخطة تسويؽ مناسبة، إلى جاميزانية مقترحة و مع مدروس، مترافؽ جدوؿ أعماؿ  تتضمن

وتضمنت تنظيـ سمسمة فعاليات وأنشطة ، 0200ميست" في سبتمبر وانطمقت الشراكة بيف مؤسسة قطر ومجموعة "اإليكونو 

التأكيد عمى الدور الرائد الذي تؤديو مؤسسة قطر في مجاؿ  ، وتعيدتستيدؼ إطالؽ قدرات اإلنساف عمى الصعيد الدولي

 .النيوض بالمعرفة عمى مستوى العالـ

 

 

 -انتهى-



 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعمـو وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعـ دولة قطر في مسيرة تحوؿ اقتصادىا المعتمد عمى الكربوف إلى اق

 معرفي مف خالؿ إطالؽ قدرات اإلنساف، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالـ بأكممو. 

صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت بمبادرٍة كريمٍة مف  0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.  

، وتنمية المجتمع مف خالؿ إنشاء قطاع لمتعميـ  تمتـز مؤسسة قطر بتحقيؽ ميمتيا االستراتيجية ذات الفروع الثالثية الشاممة لمتعميـ، والبحوث والعمـو

 المعرفة. كما ذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكيف الشباب مف اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمىيج

متطّور  تدعـ االبتكار والتكنولوجيا عف طريؽ استخالص الحموؿ المبتكرة مف المجاالت العممية األساسية. وتسيـ المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع

 وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

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

 

 

 

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

