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ً
إن تقييمنا للمركز يعد فرصة طيبة للنظر إلى الوراء للتفكير مليا فيما
ّ
تحقق من إنجازات ،والنظر إلى األمام ملعرفة ما يترتب علينا من واجبات .ال
شك أننا حققنا العديد من اإلنجازات والنجاحات ،والفضل يعود لجميع
موظفي املركز.
نود أن نشدد على التزامنا في مواصلة تأدية الدور املحرك لعجلة التنمية
واالزدهار في دولة قطر ،من خالل االستثمار األمثل في رأس املال البشري
املتمثل بأجيال قطر الشابة ،وسنواصل عملنا في مركز «نماء» على تمكين
الشباب ،لتعزيز قدراتهم ،واالستثمار في طاقاتهم من خالل توفير قنوات
وبرامج تسهم في تفعيل مشاركتهم في تنمية املجتمع ،واملساهمة النشطة في
تحقيق رؤية قطرالوطنية .2030
ّ
و إننا نعمل على تنفيذ املشاريع البناءة والهادفة التي تسعى إلى استكمال
عملية التقدم والنهوض بدولة قطر ،وتنويع االختصاصات وتلبية حاجات
سوق العمل ،باإلضافة إلى تنمية املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر عبر
مجموعة من خدمات الدعم الفني التي تشمل التدريب والتطويرواملتابعة،
تقديم االستشارات ،وخدمات الدعم املالي التي توفر للشباب التمويل
ً
الالزم ،فضال عن خدمات االحتضان والدعم اللوجستي.
هذا ونحرص على االلتزام التام باالستراتيجيات والتوجهات الوطنية العامة،
وذلك من خالل زيادة الوعي لألفراد لعكس صورة إيجابية ،ورفع قدرات
الشباب في مجال البحث وإيجاد املعلومات وتنظيم األعمال ،باإلضافة
إلى أهمية محاربة الظواهر السلبية .كما نسعى إلى نشر ثقافة االبتكار،
والتوجيه إلى التقديم على التخصصات املناسبة والنادرة والتي يحتاجها
سوق العمل في الدولة.
اإلدارة التنفيذية
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مشاركة مركز االنماء االجتماعي في

ملتقى الشباب القطري الثالث
شارك مركز االنماء االجتماعي «نماء» في ملتقى الشباب القطري وذلك بجناح خاص يشمل خدمات املركز مع
شبكة تم للعمل التطوعي ليقدم خدمات وليعرف الزوارمن الشباب على أبرز خدمات املركز.
وعلى هامش ملتقى الشباب القطري وعلى مسرح الفعالية تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز االنماء االجتماعي
ووزارة الثقافة والرياضة ممثلة عن ادارة الشؤون الشبابية وقد وقع االتفاقية عن وزارة الثقافة والرياضة مدير إدارة
الشؤون الشبابية السيد حسين راشد الكبي�سي وعن مركز«نماء» مديرإدارة الخدمات املجتمعية السيدة مريم بنت عبد
اللطيف املناعي.
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وتهدف مذكرة التفاهم ،إلى دعم وتطوير األنشطة واملبادرات الشبابية املعززة ملسيرة التنمية املجتمعية وتقديم
ً
الخدمات للفئات املستهدفة انطالقا من الدور الهام ملركز«نماء» كشريك رئي�سي لوزارة الثقافة والرياضة.
وتتضمن املذكرة ،تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات ودعم املهارات في مجاالت العمل الشبابي ،وتنظيم
فعاليات مشتركة بين مركزنماء وإدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة.
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مشاركة نماء في
اليوم الرياضي

شاركت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي واملراكز املنضوية تحت مظلتها،
في االحتفال باليوم الريا�ضي للدولة بالساحة الخضراء باملدينة التعليمية ،وقد
حضر االحتفال سعادة السيدة منيـرة املسند ،رئيس مجلس ادارة املؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،والسيد خليفة الكواري املدير العام لصندوق
قطر للتنمية ،وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير
االمن العام ،والسيدة فوزية الخاطر ،باإلضافة الى مشاركة كل من
فئات وموظفي مركز االنماء االجتماعي «نماء» ،ومركز الشفلح
لألشخاص ذوي االعاقة ومبادرة «بست باديز – قطر»،
ومركز االستشارات العائلية «وفاق» ،ومركز رعاية األيتام
«دريمة» ،ومركز تمكين ورعاية كبار السن «احسان»،
ومركزالحماية والتأهيل االجتماعي «أمان» ،ومركز
النور للمكفوفين.
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اختتام ورش عمل التدريب على
الدليل الوطني لمثاقفة األقران
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اختتم مركز االنماء االجتماعي «نماء» أحد املراكز املنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي سلسلة الورش
التي تهدف الى تدريب مدربين على الدليل الوطني ملثاقفة األقران من الشباب إلى الشباب حيث تم تدريب املجموعة األولى في ديسمبر
ً
ً
 ،2019واملجموعة الثانية في فبراير  ،2020بمشاركة أكثر من  20شابا من الفئة العمرية  18إلى  30عاما بهدف اعداد مدربين قادرين
على تدريب أقرانهم من الشباب للدليل الوطني الذي قام مركزنماء بإعداده بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للسكان.
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تكريم متطوعي شبكة تم

ً
كرم مركز االنماء االجتماعي نماء عدد من متطوعي شبكة تم للعمل التطوعي وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في
خدمة املركزمن خالل املشاركات في فعاليات املركزاملختلفة واملتنوعة ،حيث يهدف املركزالى اثراء تجارب املتطوعين في مجال
ً
العمل االجتماعي وتحقيقا ألهداف املركزاالستراتيجية التي يعمل على تحقيقها.
إن شبكة تم للعمل التطوعي تأتي استجابة لجهود
الدولة الرامية إلى توسيع املشاركة في العمل املجتمعي،
ونشر الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع على مستوى
األفراد واملؤسسات ،وتجميع كافة الجهود التطوعية في
بوتقة واحدة بأسلوب إداري علمي حديث للحفاظ عليه
وتطويره وتوجيهه لضمان جودة وكفاءة مخرجاته.
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حملة مقبلين

أطلق مركز اإلنماء االجتماعي «نماء» حملة مقبلين التوعوية للسنة الرابعة ،والتي تستهدف فئة الشباب باملجتمع
القطري ،وتعتبر حملة «مقبلين» حملة توعوية وثقافية موجهة ،تهدف الى اإلعالن عن مشاريع وبرامج وخدمات مركز نماء
التي يقدمها للفئة املستهدفة في املجتمع وهي الشباب.
ُويقبل فريق عمل مركزنماء القائمين على الحملة على الشباب في مختلف املنابروالجهات املعنية املتخصصة بفئة
الشباب مثل املدارس والجامعات الستقطاب الشباب لتدريبهم وتمكينهم ليصبحوا أفراد فاعلين في املجتمع وذلك من
خالل مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها املركز.
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الدورات التدريبية لريادة األعمال
ال يزال مركز نماء يواصل تقديم
حزمة البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير
مهارات وتعزيز قدرات أصحاب املشاريع
الصغيرة ومتناهية الصغر من فئة الشباب،
واملعتمدة من منظمة العمل الدولية
وجهات متخصصة بذات املجال .ومن
الدورات التدريبية التي قدمها املركز خالل
الربع األول من عام  2020كانت :القيود
املالية  -تخطيط املشروع  -أساسيات
التسويق -ضبط املشتريات واملخزون  -دورة
إدارة العاملين وتحسين اإلنتاجية -ودورة
متخصصة في مجال صياغة املجوهرات.
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حملة  6قيم

حرصت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي على تقارب أداء كافة املراكز االجتماعية العاملة تحت مظلتها من خالل
إطالق عدة برامج وأنشطة متنوعة والتي كان من ضمنها توحيد العمل ليصبح بمثابة ثقافة عمل واحدة تشمل  6قيم
أساسية متجذرة في العمل االجتماعي.
وقد حرص مركز نماء منذ انطالق هذا البرنامج الذي والذي تم اعتماده كسلسة برامج توعوية تستهدف املوظفين
حيث تم إطالق الحملة التوعوية بنسختها الرابعة « 6قيم» والتي تستهدف تعزيزالقيم الخاصة بثقافة العمل الجماعي
من خالل التركيز على قيمتي التطوير
املستمر واالبتكار وروح الفريق والعمل
الجماعي.
وقد تم خالل هذه النسخة إقامة
حمالت توعوية تتعلق بثقافة العمل
الجماعي وذلك عن طريق الفعاليات
واألنشطة املتعددة لتعزيز تلك القيم،
وتأتي هذه الحملة بنسختها الرابعة
لتأكد على أهمية قيمة التطوير
املستمر واالبتكار وقيمة روح الفريق
والعمل الجماعي.
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المعرض المهني
معهد الدوحة للدراسات العليا
ش ــارك مرك ــز اإلنم ــاء االجتماع ــي
«نم ــاء» ف ــي فعالي ــة املع ــرض املنه ــي
الرابــع والــذي أقامــه معهــد الدوحــة
للدراس ــات العلي ــا ،وتأت ــي ه ــذه
املشــاركة فــي إطــارالوصــول للفئــات
املس ــتهدفة م ــن املجتم ــع أال وه ــي
الش ــباب وذل ــك به ــدف تعريفه ــم
بالخدم ــات الت ــي يقدمه ــا مرك ــزنم ــاء
ســواء في الجانب االجتماعي املتمثل
فــي تمكيــن وتأهيــل وتطويــرالقــدرات
والتدري ــب عل ــى أنم ــاط الحي ــاة
الصحيــة والريــادة االجتماعيــة وغيرهــا مــن البرامــج ،الــى جانــب ريــادة األعمــال والتــي يعنــى فيهــا مركــزنمــاء مــن خــال دعمــه
للمش ــاريع الصغي ــرة ،واملش ــاريع املنزلي ــة ع ــن طري ــق الدع ــم املال ــي واالحتض ــان وتقدي ــم ال ــدورات التدريبي ــة املتخصص ــة.
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تخريج منتسبات مركز الشفلح
في إطار التعاون املستمر بين (مركز االنماء
االجتماعي ومركز الشفلح) تم تخريج عدد  9منتسبات من
مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة من برنامج التدريب
املكثف للعناية وذلك إلكسابهن املهارات األساسية في
العناية الشخصية والصحية ،حيث بلغ مجموع عدد
الخريجات لهذا البرنامج  29خريجة.
ويعتبر هذا البرنامج جزء من مشروع تمكين الذي
أطلقه مركز االنماء االجتماعي كأحد مشاريع دعم مجاالت
التعليم والتطوير املنهي حيث تم خصيص هذا البرنامج
لتأهيل الفئات الخاصة ضمن التطوير املنهي املشترك بين
مركز االنماء ًاالجتماعي وأكاديمية قطر العاملية للتجميل
«تجميل» وفقا للمعاييرالدولية املعتمدة في هذا املجال.
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إصدار أول دليل وطني للمهارات
الحياتية والتربية على المواطنة

أصدرمركزاالنماء االجتماعي«نماء» الدليل الوطني األول من نوعه لتعزيزاملهارات الحياتية والتربية على املواطنه،
ويعد هذا الدليل متكامل للمهارات الحياتية والتربية على املواطنة ويالمس الفجوات املطلوبة لتطوير قدرات الشباب
املعرفية واملهارية ،وهو نتاج لعمل طويل وسلسلة من املهام استغرقت العام والنصف بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة
للسكان ،حيث اعتمد على تحري توجهات ورغبات الشباب لتحديد االحتياجات الفعلية للشباب وإعداد محتوى يتوائم
مع تلك االحتياجات وليسد النقص في البرامج والخدمات املقدمة للشباب.
يأتي اصدارهذا الدليل في اطارسعي املركزلتطويرقدرات الشباب والتي تستهدف التطويرالنوعي واستثمارالطاقات
الخالقة لطالئع الشباب ،وتحفيز طموحاتهم وتطلعاتهم وتطوير قدراتهم عبر مجموعة من البرامج املنتقاة بعناية إليجاد
جيل متمكن ومستنيريمتلك املهارات الالزمة لتحقيق رؤية قطر 2030والتفاعل مع قضايا واحتياجات املجتمع.
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تأجيل األقساط الشهرية لجميع
المستفيدين من خدمات الدعم المالي
أعلن مركز اإلنماء االجتماعي «نماء»  ،أحد املراكز املنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي عن
ً
ابتداء خالل الفترة من ابريل – أكتوبر ،2020وذلك
تأجيل األقساط الشهرية لجميع املستفيدين من خدمات الدعم املالي
ً
ً
نظرا لألوضاع الراهنة التي تمربها البالد وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة املتعلقة بالقطاعين االقتصادي واالجتماعي
في اطارخططها ملواجهة فيروس كورونا (كوفيد – .)19
ً
ً
وتماشيا مع الوضع الراهن التي تعيشه دولة قطر وكل بلدان العالم بمجابهة فيروس كورونا وتماشيا مع توجهات
حكومتنا الرشيدة قام املركز بتأجيل األقساط الشهرية لجميع املستفيدين من خدمات الدعم املالي ملدة  ٦أشهر وذلك
ً
ً
تضامنا مع رواد األعمال املستفيدين من خدمات املركز في مجال الدعم املالي وايمانا من مركز نماء بدوره في دعم رواد
األعمال ملواجهة اآلثارالجانبية التي سترافق املرحلة املقبلة ،وتم اشعارجميع املستفيدين بقرارالتأجيل من خالل الرسائل
نصية.
يذكر أن صندوق رساميل هو احدى الخدمات التي تقدمها إدارة ريادة األعمال بمركز نماء حيث يعتبر آلية مهمة
لتمويل املشاريع الصغيرة ،ومتناهية الصغر لرواد األعمال القطريين الراغبين ،في تأسيس مشاريعهم الجديدة أو التوسع
بمشاريعهم القائمة ،وذلك عبرتقديم خدمات دعم مالي بدون فوائد وبشروط سداد ميسرة تؤمن لهم االستقراروالربحية
والتي تصل لـ  250,000ريال قطري ،منها دفعة أولى مباشرة لصاحب املشروع وفترة سماح تصل لـ  6أشهر ،إضافة إلى فترة
سداد تمتد لـ  48شهر.
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مركز نماء يتخذ إجراءات احترازية
للوقاية من فيروس كورونا المستجد
اﻹﺟــــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻤــــﺎء ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ
ُ
ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧـــــــــــﺎ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻀﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻓﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ:

اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ:

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم "اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ"

ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺑُ ﻌﺪ ﻋﺒﺮ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ رﺣﻼت اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺒﺮ اﻟـ
 WhatsAppﻟﻤﺪراء اﻹدارات
ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم
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اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ )اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ(

اﻟﻮﺻﻮل ﻵﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻠﺒﻨﻮك

إﻳﻘﺎف ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ

اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ

إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺮر
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم »اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ«

رﻓﻊ واﻋﺘﻤﺎد ﻃﻠﺒﺎت اﻹدارات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
واﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ارﺳﺎل
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ
وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺴﻜﻨﻲ وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺮ اﻟﻮﻗﻔﻲ.
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ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻣﺤﻤﻮل ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ

إدارة ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

اتخذ مركز االنماء االجتماعي» نماء» أحد املراكز املنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي جملة
ً
من اإلجراءات االحترازية الالزمة وذلك لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19وتأكيدا
ألهمية صحة وسالمة جميع املوظفين واملستفيدين من خدمات املركز مع م8راعاة عدم اإلخالل بااللتزامات املهنية التي
تكفل عدم التأثيرعلى سيرالعمل أو نوعية وسرعة تقديم الخدمات للجمهور وفق أعلى معاييرالتميزالتي يلتزم بها املركز.
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب /ﺗﺪرﻳﺐ رﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺸﺎرات /اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ رواد اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة

اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

ﻧﺸﺮ
رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﺪد
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻮﻋﻮي واﺣﺪ.

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ

اﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل

19

ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺑُ ﻌﺪ ﻋﺒﺮ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ رﺣﻼت اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺒﺮ اﻟـ
 WhatsAppﻟﻤﺪراء اﻹدارات
ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻠﺒﻨﻮك

إﻳﻘﺎف ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ

اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ

إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺮر
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم »اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ«

رﻓﻊ واﻋﺘﻤﺎد ﻃﻠﺒﺎت اﻹدارات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
واﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ارﺳﺎل
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ
وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺴﻜﻨﻲ وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺮ اﻟﻮﻗﻔﻲ.
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ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ

إدارة ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب /ﺗﺪرﻳﺐ رﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺸﺎرات /اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ رواد اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة

اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .webex

اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻼء
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
WhatsApp

اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

8

ﻧﺸﺮ
رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﺪد
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻮﻋﻮي واﺣﺪ.

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻫﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت ﻣﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻔﺎزات واﻷﻗﻨﻌﺔ.

اﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻳﺪ
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  55ﻋﺎﻣً ﺎ واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ.

وقام املركز باتخاذ نوعين من االجراءات واحدة بشأن املوظفين والثانية بشأن املستفيدين حيث تم تفعيل نظام
«العمل عن بعد» كتوفيرأجهزة محمولة للموظفين مجهزة ببرامج التواصل وتوفيرخدمات الدعم الفني عن بعد.
كما ُعقدت االجتماعات عن بعد عبر الوسائط اإللكترونية وتم الغاء جميع زيارات العمل واملهمات الرسمية
للموظفين وتعليق كافة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية والتي كان من املقرر عقدها للموظفين حتى اشعارآخر.
وبالنسبة ألكاديمية قطر العاملية للتجميل فال تزال األكاديمية مستمرة في تقديم الدورات ولكن عبر نظام التعلم
ً
عن بعد ،وتلبية اللتزامات مصنع الشيخة هيا تجاه عمالئه ،فال يزال العمل قائما مع األخذ بعين االعتبار تنفيذ كافة
االجراءات االحترازية الخاصة بالتنظيف والتعقيم.
وفيما يتعلق باإلجراءات املتبعة ملستفيدي املركز فال يزال فريق عمل املركز في تواصل مستمر مع رواد األعمال
املنتسبين عبرمختلف وسائل التواصل ،ومراعاة للظروف الراهنة تم تأجيل األقساط الشهرية ملستفيدي خدمات الدعم
ً
املالي جميعا بال استثناء وذلك ملدة  ٦أشهرابتداء من شهرابريل  ،2020الى جانب تغييرنظام الجلسات االستشارية لتكون
عن بعد باإلضافة الى استمرارخدمات دعم التعليم املدر�سي من خالل نظام التعليم عن بعد.
ومن منطلق مسؤولية مركز نماء تجاه املجتمع في ظل هذه الظروف تم نشر عدد من املواد التوعوية الوقائية عن
مكافحة فيروس كورونا عبرمنصات التواصل االجتماعي.
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اللقاءات التلفزيونية
الربع األول

2020

م

محتويات النشرة

تلفزيون قطر
يونس مانع  -الدليل الوطني للمهارات الحياتية
تلفزيون قطر  -حياتنا

تلفزيون قطر
احمد السيد -املستفيدين من خدمات الدعم املالي
تلفزيون قطر  -حياتنا

افتتاحية النشرة

إنجازات نماء لألفراد والمشاريع

2020-3-24

564

207
348

2019-6-20
2020-3-30

اللقاءات التلفزيونية

مواقع التواصل اإلجتماعي

اخبار نماء في الصحف

Primary Colours

White

White

Pantone
7479 C

Pantone
Cool Gray 10 C
C 40
M 31
Y 20
K 70

Primary Colours

C 70
M 0 R 101
Y 72 G 101
K 0 B 106

Pantone
Cool Gray 10 C
C 40
M 31
Y 20
K 70

R5
G 206
B 124

C 70
M 0 R 101
Y 72 G 101
K 0 B 106

Secondary Colours

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ
ﻧﻤﺎء

Pantone
Red 400
C0
M 83
Y 67
K0

C 11
M 0 R 239
Y 98 G 84
K 0 B 81

Pantone
395 C
C 28
M 0 R 235
Y 100 G 231
K 0 B 24

Pantone
382 C
C 44
M 27 R 195
Y 42 G 214
K 0 B 46

Pantone
5635 C
C 43
M 0 R 149
Y 42 G 163
K 0 B 148

Pantone
345 C
C 88
M 24 R 148
Y 100 G 208
K 11 B 170

Pantone
348 C

R5
G 206
B 124

Secondary Colours

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ

Pantone
325 C

C 55
M 0 R2
Y 25 G 131
K 0 B 66

Pantone
7479 C

ﻧﻤﺎء

R 101
G 203
B 201

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ

Pantone
Red 400
C0
M 83
Y 67
K0

C 11
M 0 R 239
Y 98 G 84
K 0 B 81

Pantone
395 C
C 28
M 0 R 235
Y 100 G 231
K 0 B 24

Pantone
382 C
C 44
M 27 R 195
Y 42 G 214
K 0 B 46

Pantone
5635 C
C 43
M 0 R 149
Y 42 G 163
K 0 B 148

Pantone
345 C
C 88
M 24 R 148
Y 100 G 208
K 11 B 170

Pantone
348 C

Pantone
325 C

C 55
M 0 R2
Y 25 G 131
K 0 B 66

R 101
G 203
B 201

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ

ﻧﻤﺎء

2

ﻧﻤﺎء
ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎء

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎء

إذاعة قطر
السيد /حمد الصفار
إذاعة قطر -برنامج مساء الدوحة
ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ
ﻧﻤﺎء

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎء

ﻧﻤﺎء

ﻧﻤﺎء

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ

2020-3-23

إذاعة قطر
السيدة /مريم املري
إذاعة قطر -برنامج مساء الدوحة
ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ
ﻧﻤﺎء

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎء

ﻧﻤﺎء

ﻧﻤﺎء

ﺑﻮداﻛﺎﺳﺖ

2020-3-31
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مواقع التواصل اإلجتماعي
رصد إنجاز تويتر «نماء»

رصد إنجاز فيس بوك «نماء»

رصد إنجاز انستجرام «نماء»

رصد إنجاز يوتيوب «نماء»

شهر فبراير  2020م

شهر فبراير  2020م

شهر مارس  2020م

شهر مارس  2020م

26
التغريدات

45
إعادة التغريد

20

5
المتابعون الجدد

103
اإلعجاب

160
التفاعلية

5
التعليقات

0

2
مشاركة

98
المتابعون الجدد

110
اإلعجاب

21
البوستات

120
التفاعلية

15
التعليقات

7

2 Feb 2020

35
المنشورات

0

9 Feb 2020

23

154
المتابعون الجدد

938
اإلعجاب

938

4

6
اإلعجاب

7
المشتركون
الجدد

8
المشاهدات

950
التفاعلية

12
التعليقات

1
التعليقات

16
الفيديوهات

18 Mar 2020

8
التفاعلية

7 Mar 2020

4

رصد إنجاز هاشتاج «#اليوم الرياضي للدولة »

رصد إنجاز هاشتاج «#امهارات تصنع ابداعات »

رصد إنجاز هاشتاج «#ألجل قطر كلنا في البيت»

رصد إنجاز هاشتاج «#تعلم عن بعد»

شهر فبراير  2020م

شهر فبراير  2020م

شهر مارس  2020م

شهر مارس  2020م

270
المنشورات

1.5M
التفاعلية

250
المستخدمون

1M
االنطباعات

1

8K
التفاعلية

23

30
المنشورات

13K
االنطباعات

11 Feb 2020

25
المستخدمون

6

2

24 Feb 2020

800K
التفاعلية

160
المنشورات

3
المستخدمون

800K
االنطباعات

4

3

رصد إنجاز هاشتاج « #المنح الجامعية »
شهر فبراير  2020م

شهر مارس  2020م

18K
التفاعلية

25K
االنطباعات

18K
التفاعلية

50
المستخدمون

25K
االنطباعات

2

1

16 Feb 2020

12
المستخدمون

6K
االنطباعات

8 Mar 2020

رصد إنجاز هاشتاج «#دليل المهارات الحياتية »

85
المنشورات

10K
التفاعلية

70
المنشورات

12

3

8 Mar 2020

85
المنشورات

50
المستخدمون

2

6

8 Mar 2020
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أخبار نماء في الصحف

23

أخبار نماء في الصحف

24

أخبار نماء في الصحف

25

