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ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻼب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أهداف المبادرة
تهدف القرية المهنية إلى ترسيخ الثقافة المهنية لدى طلبة وطالبات المرحلة الثانوية ،وإعدادهم لمواجهة
التحديات التي يفرضها سوق العمل القطري ،باإلضافة إلى تعريفهم بأفضل المجاالت التي يمكن أن
مهما في تعريف الطلبة والطالبات بالمسارات
يخدموا الدولة من خاللها .وتلعب القرية المهنية دورًا
ً
المهنية المتاحة أمامهم والتخصصات المؤدية لهذه المسارات ،وذلك من خالل مقابلتهم للجهات
والمؤسسات والجامعات المشاركة في القرية وطرحهم لألسئلة لمعرفة المزيد من المعلومات عن
الفرص المقدمة ،باإلضافة إلى المشاركة في أنشطة تفاعلية مقدمة من قبل تلك المؤسسات للتعرف
على المهن المتاحة بها بشكل عملي.

الفئات المستهدفة
نبذة عن المبادرة
مبادرة يطلقها مركز قطر للتطوير المهني ،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،لطالب
وطالبات المرحلة الثانوية ،يتم تنظيمها على مدار ثالثة أيام من  9إلى  11أبريل  ،2018بحيث يكون اليوم األول
مخصصا لطالب المدارس الحكومية ،واليوم الثاني لطالبات المدارس الحكومية ،واليوم الثالث لطلبة
ً
المدارس الخاصة .وتضم القرية المهنية ممثلين عن شركات ومؤسسات رائدة في دولة قطر تمثل
القطاعات التالية:
u
u
u
u
u
u
u
u

التعليم
المال واألعمال
الطاقة والصناعة
المواصالت واالتصاالت
الصحة
األمن
اإلعالم
الثقافة

u
u

طلبة المرحلة الثانوية من البنين والبنات
أولياء األمور

اإلطار الزمني
صباحا وحتى الواحدة ظهرًا ،على
ُتقدم المبادرة خالل الفترة من  9إلى  11أبريل  ،2018من الساعة الثامنة
ً
أن يُخصص اليوم األول لمدارس البنين الحكومية ،واليوم الثاني لمدارس البنات الحكومية ،واليوم الثالث
للمدارس الخاصة.
كما ستفتح القرية المهنية أبوابها الستقبال الجمهور يوم  11أبريل  ،2018من الساعة الرابعة عصرًا وحتى
مساء.
الساعة السابعة
ً

كيفية المشاركة
ستقوم الجهات المشاركة بتقديم جلسات تعريفية للطلبة والطالبات المشاركين في القرية تعرفهم
خاللها على طبيعة المهن التي تمارس فيها والبرامج والمنح التعليمية والفرص التدريبية المتاحة أمامهم
في تلك المؤسسات.
ثم سيقوم الطالب بزيارة أجنحة منفصلة مخصصة للجهات المشاركة يعرضون فيها أنشطة تفاعلية،
بحيث تتاح للطلبة من خالل المشاركة في تلك األنشطة الفرصة للتعرف على المهن المتنوعة والمتطلبات
الالزمة في حال رغبوا في اختيار العمل في نفس المجال ،وهو األمر الذي سيساعدهم على التخطيط
بشكل أفضل للمسارات المهنية التي يرغبونها.
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الجهات المشاركة
الــتــعــلــيــم

الــتــعــلــيــم

جامعة قطر

كلية شمال األطلنطي في قطر

تعليما نوعيًا يواكب المعايير العالمية ألكثر من  20000طالب وطالبة ،وهي تضم تسع كليات
تقدم جامعة قطر
ً
اآلداب والعلوم ،واإلدارة واالقتصاد ،والتربية ،والهندسة ،والعلوم الصحية ،والقانون ،والطب ،والصيدلة ،والشريعة
والدراسات اإلسالمية.

تلتزم كلية شمال األطلنطي في قطر ،باعتبارها أكبر وأهم الكليات الفنية في البالد ،بتلبية حاجات الطالب
ومختلف القطاعات الصناعية من كافة الجوانب التقنية ،حيث نسعى لتقديم التدريب العملي على يد أفضل
الخبراء واألساتذة الكنديين ،وتوفير أحدث المعدات الصناعية القياسية في فصولنا الدراسية ومختبراتنا.

برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
وتلتزم جامعة قطر بتقديم تعليم عالي الجودة في نحو 74
ً
ومما يقوي هذا االلتزام سعي الجامعة نحو جعل كلياتها وبرامجها ومقرراتها تتوافق بشكل تام مع المعايير
واألسس والممارسات العالمية .ونتيجة لذلك ،نجحت الجامعة في الحصول على االعتماد األكاديمي للعديد من
البرامج والتخصصات من أفضل هيئات االعتماد األكاديمي العالمية.

وهذه الكلية هي نتاج الشراكة المثمرة والب َّناءة بين دولة قطر وبين «كلية شمال األطلنطي» في مقاطعة
نيوفاوندالند والبرادور في كندا ،حيث تزود طالبها المتوافدين إليها من أكثر من  20بلدًا ودولة بخبرات مهنية
وعلمية ال نظير لها ،ال تقتصر فقط على برامج الدبلومة في مجاالت دراسات األعمال وتكنولوجيا الهندسة
والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات ،بل تشمل تشكيلة واسعة من النشاطات واألندية.

تحتضن جامعة قطر بكل فخر واعتزاز مجموعة متميزة تضم من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بعناية،
فمنهم الخبراء الدوليون باإلضافة إلى أفضل العقول الوطنية في دولة قطر،ويتميز كل عضو هيئة تدريس
بخبرات بحثية وتفان ال مثيل له في تدريس الطلبة ،ولديهم الرغبة الصادقة بالتعاون ومشاركة افكارهم
وعلومهم وتجاربهم مع اآلخرين استجابة للمتطلبات واحتياجات المجتمع واإلقليم مع العمل والمساهمة في
تحقيق رؤية قطر الوطنية .

وقد زاد عدد خريجي الكلية منذ عام  2002عن  3000طالبًا سارعوا باالنخراط في أسواق العمل المحلية والخارجية،
حيث استفاد العديد منهم من الفرص التي أتاحتها لهم الكلية في متابعة دراستهم والحصول على درجات
تخصصهم.
البكالوريوس والماجستير في مجاالت
ُّ
الموقع اإللكترونيwww.cna-qatar.com :

الموقع اإللكترونيwww.qu.edu.qa :

جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون
التصميم في قطر
جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هي فرع من الجامعة المرموقة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في ريتشموند ،فرجينيا .تٔاسست عام  1998من خالل الشراكة مع مٔوسسة قطر .تقدم
جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر للطالب فرصة الحصول على بكالوريوس الفنون
الجميلة في كل من تصميم األزياء وتصميم الغرافيك والتصميم الداخلي والرسم والطباعة .كما تقدم ٔايضا
درجة البكالوريوس في تاريخ الفن وماجستير الفنون الجميلة في التصميم .باإلضافة ٕالى برنامجها السنوي
الشامل والعام والذي يشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزياء ،تستضيف جامعة
فرجينيا كومنولث في قطر وكل سنتين مٔوتمر التصميم الدولي «تصميم دوحة» ومنتدى حمد بن خليفة للفن
اإلسالمي ،اللذان يعمالن على جذب المصممين واألكاديميين والمفكرين العالميين لتعزيز شراكات مستدامة بين
الجامعة والمجتمع تعمل على تعزيز حيوية الجوانب التعليمية واالقتصادية والثقافية في قطر .ويتمتع طلبة
جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر بٕامكانية الوصول ٕالى ٔاحدث التقنيات والمرافق الفنية،
من االستوديوهات البصرية ومرافق الوسائل الفنية األخرىٕ ،الى مختبرات التصنيع الرقمي ثالثية األبعاد ،ومكتبة
المواد .يسعى خريجو جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر ٕالى متابعة مهن ناجحة في
القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطر وحول العالم .وقام العديد منهم بتٔاسيس مشاريعهم الخاصة،
مما ساهم في تنمية ثقافة المٔوسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

سكور بلس قطر
سكور بلس قطر هي فرع من برينستون ريفيو األولى عالميًا في إعداد الطلبة الختبارات القبول الجامعية .وتقوم
بتقديم دروس لتحضير الطلبة لالختبارات التالية ، SAT/ACT/IELTS/TOEFL/GMAT/GRE :كما أن سكور بلس
هي فرع من مدرسة انلنغوا العالمية لتعليم اللغات.
الموقع اإللكترونيwww.princetonreviewme.com :

الموقع اإللكترونيwww.qatar.vcu.edu :
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الجهات المشاركة
الــتــعــلــيــم

المال واألعمال

برنامج الجسر األكاديمي

بنك قطر الوطني

برنامجا رائدً ا لما قبل الجامعة تم إنشاؤه لخريجي المدارس الثانوية من قطر
يعد برنامج الجسر األكاديمي
ً
والدول األخرى في المنطقة .وتتمثل مهمته في تزويد خريجي المدارس الثانوية في قطر بالمهارات األكاديمية
والشخصية للنجاح في جامعات اللغة اإلنجليزية المرموقة في جميع أنحاء العالم مع تركيز خاص على إعداد
الطالب للجامعات في المدينة التعليمية بقطر .ويقع برنامج الجسر األكاديمي في مبنى اآلداب والعلوم في
المدينة التعليمية.

تأسس بنك قطر الوطني (مجموعة  )QNBفي عام  1964كأول بنك تجاري قطري ،يتقاسم ملكيته جهاز قطر
لالستثمار بنسبة  %50والقطاع الخاص بنسبة الـ  %50الباقية .وتواصل مجموعة  QNBتحقيق معدالت نمو قوية
حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

الموقع اإللكترونيwww.abp.edu.qa :

وتتواجد مجموعة  QNBحاليا في أكثر من  31بلدً ا وثالث قارات حول العالم ،حيث تقدم أحدث الخدمات
المصرفية لعمالئها .ويعمل في المجموعة ما يزيد عن  28200موظف في أكثر من  1230فرعا ومكتبا تمثيليا،
باإلضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن  4300جهاز.
حافظت مجموعة  QNBعلى تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن األعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكاالت
التصنيف العالمية الرائدة مثل «ستاندرد آند بورز» ( ،)Aو«موديز» ( ،)Aa3و«فيتش» ( ،)A+و«كابيتال انتليجنس» (.)AA-
كما حاز البنك على جوائز عديدة من ِقبَل كثير من اإلصدارات المالية العالمية المتخصصة.
الموقع اإللكترونيwww.qnb.com :

مركز نيو هورايزونز للتدريب
تساعد شركة نيو هورايزونز شركات األعمال على النهوض عبر تأهيل الموارد البشرية .فقد ساهمت حلول التدريب
في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركة إلى شركات األعمال ،بداية من الشركات الناشئة إلى
عاما .وبفضل وجود  300مركز
المؤسسات العالمية ،على مواكبة واستباق مسيرة التقدم التكنولوجي لمدة ً 35
للتعلم في  70دولة حول العالم ،تقدم شركة نيو هورايزونز عائدً ا قاب ًلا للقياس على االستثمار في التدريب ألي
شركة ،مع تلبية أساليبنا التعليمية ألساليب ومتطلبات وخطط اإلدارة والموظفين .وتجمع شركة نيو هورايزونز
ما بين موارد أكبر شركات التدريب على تكنولوجيا المعلومات في العالم واالستجابة السريعة التي تميز الشركاء
المحليين .والشركة معتمدة كشريك ذهبي لمؤسسة مايكروسوفت في كفاءة التعلم ،كما أنها شريك لشركة
ومقدم للتدريب المعتمد من شركة  ،IBMومركز
سيسكو لحلول التعلم ،وشريك معتمد لمنظمة كومبتيا،
ِ
تدريب معتمد لشركة في إم وير.
الموقع اإللكترونيwww.newhorizons.com.qa :

مدرسة قطر للعلوم المصرفية
وإدارة األعمال الثانوية للبنات
تم إنشاء مدرستي قطر للعلوم المصرفية و إدارة األعمال للبنين والبنات تجسيدً ا للشراكة بين وزارة التعليم
والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي .تستقبل المدرسة الطالب القطريين وأبناء القطريات وأبناء دول مجلس
ً
وأيضا في مادتي
التعاون الخليجي ممن أنهوا المرحلة اإلعدادية بنسبة ال تقل عن  % 75في المجموع الكلي
اللغة اإلنجليزية والرياضيات .تبدأ الدراسة بالصف العاشر بمواد موحدة على الطالب ما بين
أكاديمية وتخصصية .في الصف الحادي عشر يتخصص طالب مدرسة قطر للعلوم المصرفية
وإدارة األعمال في أحد المسارين :المصارف واألموال ،أو إدارة األعمال.
الموقع اإللكترونيhttp://schools.education.qa/schools/30073/Pages/default.aspx :
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الجهات المشاركة
المال واألعمال

الــطــاقــة والـصـنـاعـة

جامعة ستندن

قطرغاز

تأسست جامعة ستندن قطر في عام  2000برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني .توفر الجامعة برامج
إدارة أعمال معتمدة دوليا لمدة أربع سنوات في مجاالت دراسات إدارة األعمال الدولية ،وإدارة الضيافة
الدولية ،وإدارة السياحة الدولية حيث ّ
إن جميع البرامج مصادق عليها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي
في قطر .ويقع المقر الرئيسي لستندن في ليواردن ،هولندا .كما أن للجامعة فروع في بالي (إندونيسيا)،
رانجست (تايالند) ،وبورت ألفريد (جنوب أفريقيا).

تتفرد قطرغاز بمكانتها كشركة عالمية للطاقة من حيث الحجم والخدمات والمصداقية ،حيث تقوم الشركة
بتشغيل ً 14
خطا إلنتاج الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة إنتاجية سنوية قدرها  77مليون طن سنويًا ،مما
يجعل قطرغاز أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

الموقع اإللكترونيwww.stenden.edu.qa :

تأسست قطرغاز في عام  ،1984وتقوم بتطوير وإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي ومشتقاته من أكبر حقل للغاز
الطبيعي غير المصاحب في العالم ،فباإلضافة إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال ،تعد قطر أيضًا ُمصدرًا رئيسيًا للغاز
الطبيعي المسال والهيليوم والمكثفات والمنتجات المصاحبة.
واليوم تواصل قطرغاز إرساء معايير جديدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال من خالل قيامها بإمداد العمالء
في جميع أنحاء العالم بالطاقة بشكل آمن وموثوق.
الموقع اإللكترونيwww.qatargas.com :

قطر للبترول
أنشئت قطر للبترول بموجب مرسوم أميري رقم ( )10صدر في عام  1974وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة،
وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.
تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة عمليات االستكشاف
وإنتاج وبيع النفط الخام ،والغاز الطبيعي ،وسوائل الغاز الطبيعي ،والمنتجات البترولية المكررة ،البتروكيماويات،
واإلضافات البترولية ،واألسمدة الكيماوية ،والغاز الطبيعي المسال ،والحديد واأللومنيوم.
تعتمد استراتيجية قطر للبترول في عمليات االستكشاف والتطويرعلى اتفاقيات االستكشاف والمشاركة في
اإلنتاج( ، )EPSAواتفاقيات التطوير والمشاركة في اإلنتاج ( ،)DPSAالتي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز
العالمية.
تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة
ومسيعيد ودخان وراس لفان والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول
ومحطات اإلنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.
وانطالقا من روح الحماس للدخول في مشاريع مشتركة ،نحرص في كل
مشروع على التميز بالشفافية واإلبداع وتحقيق أعلى المستويات في النوعية
أو الخدمات .فنحن في قطر للبترول ملتزمون بالتفوق قبل كل شيء.
الموقع اإللكترونيwww.qp.com.qa :
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الجهات المشاركة
االتصاالت والمواصالت

الــصــحـة

الخطوط الجوية القطرية

مؤسسة حمد الطبية

نفخر في الخطوط الجوية القطرية بأننا من شركات الطيران العالمية التي استطاعت تغطية القارات الست بعد
وقت قصير من نشأتها بفضل تجاوب عمالئنا مع عروضنا ،باإلضافة إلى أننا إحدى أسرع شركات الطيران نموا
في العالم .وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحالتها إلى أكثر من  150وجهة عالميًا على متن أسطول من أحدث
الطائرات ومستوى خدمة ال مثيل له وذلك عبر مركز عملياتنا في مطار حمد الدولي بالدوحة في قطر والحاصل
على تصنيف خمس نجوم .اليوم أصبح السفر مزيجًا من الرحالت القصيرة والمتوسطة والطويلة ،مع زيادة أعداد
المسافرين عن أي وقت مضى .ومع اتساع نطاق شبكتنا ،ال تكاد توجد مدينة بعيدة عن متناول عمالئنا .ولهذا
السبب فإن إلتزامنا بتقديم خدمة متميزة بالغ األهمية ألن مسافرينا أصبحوا يقطعون مسافة أبعد ويتكرر
سفرهم أكثر مما قبل ،مما يجعل من تجربة المسافر على متن الطائرة جانبا مهما من الرحلة نفسها .ومنذ
نشأتها عام  ،1997حصلت الخطوط الجوية القطرية على الكثير من الجوائز واألوسمة ،وأصبحت واحدة من أرفع
شركات الطيران في العالم مع حصولها على تصنيف  5نجوم من سكاي تراكس .وال شك أن الفوز في تصويت
سكاي تراكس كأفضل شركة طيران في العالم في أعوام  2011و 2012و 2015ثم  ،2017دليل واضح على فوز الخطوط
الجوية القطرية بثقة جمهور المسافرين .وقد نجحنا في تحقيق كل هذه األهداف باالهتمام بالتفاصيل ،سواء
التفاصيل التجارية أو تفاصيل تجربتكم في التعامل مع شركتنا.

تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الطارئة والمتخصصة في قطر ،وأحد أبرز نظام
مستشفيات في الشرق األوسط .وهي تكرس جهودها منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن في سبيل توفير
أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى .تدير المؤسسة تسعة مستشفيات ،منها ستة مستشفيات
تخصصية ،وثالثة مستشفيات عامة .كما تدير خدمات اإلسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية
المطوّ لة .في يناير  ، 2016أصبحت مؤسسة حمد الطبية أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة
الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية األكاديمية .كما نالت كل من
خدمة اإلسعاف الوطني وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات مرضى السكتة الدماغية ،وخدمات تخفيف األلم
لمرضى السرطان هذا االعتماد المرموق منذ العام  .2011وحرصًا منها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات
الرعاية الصحية الناتج عن النمو السكاني السريع ،أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن برنامج توسعي طموح لزيادة
طاقتها االستيعابية على امتداد شبكة مرافقتها بحلول العام  .2030وتتضمن هذه الخطة التوسعية إنشاء ثالثة
مستشفيات جديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية.
الموقع اإللكترونيwww.hamad.qa :

الموقع اإللكترونيwww.qatarairways.com/aldarb :

كلية قطر لعلوم الطيران
تقوم كلية قطر لعلوم الطيران بتصميم وتنفيذ برامج التدريب والتعليم ،في مجاالت
الطيران المختلفه طبقًا لمعايير وتشريعات الطيران الدولية ،مع تنفيذ خدمات الدعم
المرتبطة بها وصيانة الطائرات للعمالء من األفراد والشركات والجهات الحكومية.
الموقع اإللكترونيhttp://qac.edu.qa :
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الجهات المشاركة
الــصــحـة

األمـــن

جامعة كالجاري في قطر

كلية الشرطة

تشتهر كلية التمريض في جامعة كالجاري في كندا بتفوقها في الممارسة السريرية و الرعاية الصحية األسرية.
يتم تعليم طالب التمريض في قطر بنفس المعاير الكندية ويحصلون على نفس االعتماد الذي يحصل عليه
الطالب الذين يدرسون في حرم الجامعة األم في كندا.

جاء إنشاء كلية الشرطة بموجب القرار األميري رقم  2013/161الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،وتضمن القرار تبعية كلية الشرطة فيه لوزارة الداخلية وأن تكون لها شخصية
معنوية ،وموازنة تلحق بموازنة الوزارة ،ويكون لها علم وشعار خاص بها تحدد مواصفاته وضوابط استعماله بقرار
من معالي وزير الداخلية وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر من الطالب مدربة علميًا وعمليًا في المجاالت القانونية
والشرطية ،ليكونوا ضباطًا بقوة الشرطة بجانب تطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب ،بما يواكب تطور المعارف
ونص القرار األميري بأن يكون للكلية مجلس أعلى ،مكون من رئيس ونائبًا
ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي
ّ
له وعدد من األعضاء ،يصدر بتعيينهم قرار من معالي وزير الداخلية.

جامعة كالجاري في قطر تسعى إلى تعزيز الصحة والوقاية من األمراض في قطر .وفي الوقت الذي تعمل فيه
على تثقيف الممرضين والممرضات المستقبليين في قطر ،فإنها تشارك األفراد و األسر و المجتمعات في األنشطة
التي تهدف إلى تعزيز قدرة األسرة على تحسين الصحة .وسوف يكون لطالبها وخريجيها دور في المجتمع ،في
مراكز الرعاية الصحية األولية ،وفي العيادات و المدارس ،إضافة إلى مستشفيات الرعاية الحادة .برنامج الجامعة
يجسد رؤية التمريض الحديث الذي يطور الخريجين الذين يقدمون الرعاية الصحية المبنية على األدلة والمفكرين
وعوامل التغيير التي تركز على األسرة بأكملها.

الموقع اإللكترونيwww.moi.gov.qa/policecollege/index.html :

الموقع اإللكترونيwww.ucalgary.edu.qa :

الهيئة العامة للجمارك

قطر بيوبنك
يتميز قطر بيوبنك ،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،بأنه منصة بحثية رائدة في مجال الطب
الحيوي تعتمد على تحليل العينات الحيوية التي يتم الحصول عليها من سكان دولة قطر .ويهدف قطر بيوبنك
إلى إتاحة إمكانية إجراء بحوث الطب الحيوي للعلماء في قطر ،والمنطقة ،وجميع دول العالم ،من خالل جمع
عينات ومعلومات بشأن الحالة الصحية للمواطنين القطريين والمقيمين في الدولة منذ فترة طويلة وأنماط
حياتهم .جرى إطالق قطر بيوبنك ،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،بالتعاون مع وزارة الصحة
العامة ،ومؤسسة حمد الطبية .ويهدف قطر بيوبنك على مدار السنوات القليلة القادمة إلى تسجيل  60ألف
سجل قطر
عاما فأعلى .وقد َّ
عاما) ،من عمر ً 18
مواطن قطري ومقيم في دولة قطر لفترة طويلة (ال تقل عن ً 15
بيوبنك ،حتى اآلن ،أكثر من  12ألف مشارك ،وحفظ أكثر من  520ألف عينة
بيولوجية في مرافقه المتطورة لتخزين العينات واألنسجة البيولوجية.
الموقع اإللكترونيwww.qatarbiobank.org.qa :
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الجمارك في قطر هي الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة دخول البضائع إلى
ً
وفقا للتشريعات المنظمة لذلك .وهي جهة حكومية ذات
الدولة وخروجها منها
طابع أمني واقتصادي مكلفة بمراقبة المبادالت التجارية على الحدود .تنص رؤية
الجمارك على التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية ،أما رسالتها فهي تقديم
خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عمالئنا وتسهم بفعالية
في تحقيق التنمية المستدامة .تقدم هيئة الجمارك مجموعةمن المهام ،منها
وظيفة مراقب أمن جمركي ،التي تشمل مراقبة الساحات والمخازن الجمركية،
والتأكد من استكمال اإلجراءات الجمركية بخصوص البضائع أو السيارات التي تخرج
من الدوائر الجمركية ،والتحري عن التهريب.
الموقع اإللكترونيwww.customs.gov.qa :

General Authority of Customs

الجهات المشاركة
األمـــن

اإلعــالم

مركز الدراسات القانونية والقضائية  -وزارة العدل

قنوات الكأس الرياضية

يختص مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يلي:
.1

تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونين بالجهات الحكومية ،لتطوير قدراتهم
ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها.

.2

تدريب أعوان القضاة ،ومأموري الضبط القضائي ،بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء
األعمال المنوطة بهم.

قنوات الكأس هي مجموعة قنوات تلفزيونية رياضية أسست عام  ٢٠٠٦وتعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية
لإلعالم وتبث عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تملك قنوات الكأس الحق الحصري ألهم الدوريات والكؤوس
والبطوالت في دولة قطر وتعتبر الشريك األساسي للجنة األولمبية واالتحادات الرياضية ونادي السباق والفروسية.
أبرز الحقوق التي تمتلكها قنوات الكأس الرياضية هي حقوق دوري الدرجة األولى لكرة القدم ،دوري نجوم قطر
والعديد من المسابقات الرياضية التقليدية « :مهرجان الصقور» «مرمي» «قاليل» «صملة» «سنيار» ،باإلضافة إلى عدد
من البطوالت اآلسيوية في رياضات مختلفة ككرة القدم والطائرة واليد.

.3

تدريب المحامين.

الموقع اإللكترونيwww.alkass.net :

.4

إعداد مؤهلين للتعين في وظائف القضاء والنيابة العامة ،ممن يرشحهم المجلس األعلى للقضاء أو النائب
العام.

.5

تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين ،وإقامة الندوات واللقاءات
وإصدار المجالت والدوريات القانونية.

.6

اقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية ومتابعة تنفيذها وتحديثها.

.7

تنفيذ البرامج التدريبية بمختلف أنواعها ،بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريب.

.8

إجراء االمتحانات المقررة وإعالن نتائجها.

.9

التنسيق مع الجهات المعنية التي ينتسب إليها المرشحون للتدريب

الموقع اإللكترونيwww.moj.gov.qa :

الــثــقــافـــة
المجلس الثقافي البريطاني في قطر
المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للعالقات الثقافية والفرص التعليمية .ويعد
مكتب المجلس الثقافي البريطاني في قطر ،الذي تأسس عام  ،1972أحد مكاتبه المائة حول العالم.
وقد شهد مكتب المجلس الثقافي البريطاني في قطر نموًا هائ ً
ال في جميع أوجه العمل خالل السنوات الثالثة
الماضية ،إذ طرأت تغييرات نوعية وكمية كبيرة على خدمات تدريس اللغة اإلنجليزية ،واالختبارات الخاصة بها،
ومشاريع تدريب المعلمين.
كما اتسع نطاق مشاريعنا التي تركز على التوعية وبناء القدرات مع شركائنا المحليين ،لتشمل مجموعة أكبر من
الشباب.
وسوف يواصل المجلس الثقافي البريطاني سعيه للحفاظ على مكانته باعتباره مؤسسة تعليمية وثقافية دولية
رائدة في قطر ،وسيكون الشريك األمثل في المجاالت التالية :تدريس اللغة اإلنجليزية وتعلمها ،وتوفير امتحانات
المملكة المتحدة المعتمدة ،وبرامج الفنون الدولية ،واإلدارة الثقافية ،واالقتصاد اإلبداعي ،وتأسيس المزيد من
الشراكات التعليمية والروابط البحثية مع المملكة المتحدة ،وتطبيق المعايير العالمية في المناهج واألساليب
المتبعة في التدريس والتعلم في مختلف القطاعات التعليم وتطوير مبادرات دولية جذابة للشباب.
الموقع اإللكترونيwww.britishcouncil.qa :
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الجهات المشاركة
الــثــقــافـــة

المركز الشبابي للهوايات
المركز الشبابي للهوايات هو أحد المراكز التابعة لوزارة الثقافة والرياضة ،والذي يعمل كحاضنة شبابية للهوايات
الشبابية المختلفة .انطلق المركز الشبابي للهوايات في 2015/9/20م بضم مجموعة من الهوايات وهي - 1 :
التصوير الضوئي  - 2جمع الطوابع والعمالت  - 3الحمام الزاجل ،ومن خالل هذه الهـوايات بدأ المركز انطالقته
في  2016م إلحتضان الشـباب بمختـلف هـواياتهم وقد اسـتطاع بفضـل اهلل وتوفيقـه من احتضان مجموعة
بناء على طلب الشباب ومن أهمها  - ٤ :الرسوم المتحركة  - ٥األلعاب اإللكترونية  - ٦العالم االفتراضي
أخرى ً
وال يزال الباب مفتوح الحتضان الهوايات التي تخدم القطاع الشبابي والتي يمكن لشبابنا من خاللها إظهار
هواياتهم وإبداعاتهم المختلفة .تتمثل رؤية المركز في استقطاب (  ) 10000عضو ضمن (  ) 10هوايات خالل ( ) 10
سنوات (( .)) 10 * 10* 10
 يسعى المركز الستقطاب جميع الهوايات الشبابية ضمن بيئة خالقة تصنع نموذجًا للشباب المواطن .ويهدف
إلى تعظيم االستفادة من الوقت في ممارسة الهوايات وتنميتها واالستخدام األمثل للموارد؛ واكتشاف
القيادات في أوساط الشباب وإعدادها وتأهيلها لتحمل المسئولية؛ وتنمية االبداع وطرق اكتشاف الموهوبين
ورفع قدراتهم وتطوير ملكاتهم؛ وتعزيز وعي المجتمع باحتياجات الشباب واهتماماتهم وأفكارهم؛ وترسيخ
قيم وتقاليد المجتمع القطري من خالل ممارسة الهوايات الشبابية؛ وتشجيع وتدريب الشباب وتعميق روح
المواطنة من خالل ممارسة الهوايات المحببة.
الموقع اإللكترونيwww.mcs.gov.qa :

مركز الفنون البصرية
مركز الفنون البصرية يعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة .يقوم المركز بإعداد خطط تدريبية وأنشطة
فنية وثقافية ويواصل تفعيلها في شكل برامج مفصلة قابلة للتنفيذ والمتابعة وأيضًا يعمل المركز على رفع
مستوى اإلنتاج الفني ويعتمد في ذلك على تثقيف المتلقي بالتنوع الفني ،وسعه األفق ،وكذلك تأهيل الموهبة
الفنية والتواصل مع المجتمع ،والتوافق مع الرؤى العالمية ،حيث يقدم المركز خدماته لكل المهتمين بالعمل
الفني .وتشتمل نشاطاته وخدماته على :ورش فنية في مجاالت الفنون المتنوعة والتي تشمل التدريب في
أساسيات الرسم والتلوين بأساليبه المختلفة ،جميع مناحي الطباعة الفنية ،فن الخزف ،الخط العربي والتصميم
بواسطة الحاسوب.
الموقع اإللكترونيhttps://www.facebook.com/visualart64 :
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