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تصريحات مهمة
«لقــد حققنــا تقدمــا كبيــرا
وســريعا في بنــاء الوطن وفي
مســتوى المعيشــة وكذلــك
في التنمية البشــرية من صحة
وتعليم ،ومــا زال أمامنا الكثير
من التحديات في هذه المجاالت؛
وعلينا التأكد من االلتزام بأخالق
العمــل في الوظيفــة ،والعطاء
للمجتمــع .وفــي هذا الســياق
نؤكد أيضا على أهمية الخدمة
الوطنية ودورها في بناء شباب
هذا الوطن»

سمو األمير
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
خالل افتتاح دور االنعقــاد الـ ٤٧لمجلس الشورى
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نماء ..يواصل مسيرة النجاح
بتوفيق من هللا وفضله ..اختتم مركز نماء العام  ،2018بمجموعة مميزة من الفعاليات واملبادرات
الشبابية التي استمر املركز من خاللها في دعم فئة الشباب ،تلك الفئة املهمة في املجتمع ،والتي ّ
يعول
ً
عليها الوطن كثيرا في ظل ما تحتاج إليه األمة من عزيمة أبنائها املخلصين.
لقد استثمر املركز كافة السبل التي أتاحتها دولتنا الحبيبة لتمكين شبابنا وتأهيلهم لقيادة املستقبل
وخدمة جهود التنمية ومواصلة مسيرة النجاح ،فخالل الربع األخير من العام  ،2018شرع املركز في
تحقيق أهدافه بجهود القائمين عليه ،والعاملين به ،وللم�ضي نحو مستقبل أفضل ،وضعوا نصب أعينهم
تطلعات قيادتنا الحكيمة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كان للبرامج والفعاليات التي قدمها املركز خالل الفترة املذكورة أثر واضح في نفوس الشباب ،فقد تمكن
ً
املشاركون في تلك البرامج من التعرف على جوانب مهمة في شخصياتهم ،واكتسبوا أيضا العديد من
املهارات املهمة التي تساعدهم وتمكنهم من املساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030ومن بين
البرامج واملبادرات التي قدمها املركز لألفراد والشركات خالل تلك الفترة :تخريج جيل جديد من برنامج
«سما نماء» ،ودشن املركز كذلك حملة «قراري» ،وهي الحملة التي ّ
قدمت في إطار دعم الشباب وإضاءة
طريق املستقبل أمامهم ،ليتمكنوا من املساهمة اإليجابية في تحقيق التقدم للمجتمع الذي يعيشون
فيه ،إلى جانب منصة «ملهمين» ،والتي تمثل واحدة من أهم األفكار املميزة واملبتكرة التي قدمت لخدمة
قطاع ريادة األعمال في قطر ،واملوجهة إلى رواد األعمال من أصحاب املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر،
بهدف تعزيزثقافة االبتكاروروح املنافسة في القطاع ،كما قدم املركزخالل تلك الفترة واحدة من املبادرات
املميزة التي تعتبر األولى من نوعها في قطر ،وهي «مخيم نماء» التي أسهمت في استثمار أوقات شبابنا
ً
وتأهيلهم وتحفيزهم ،تعزيزا لبعض القيم واملفاهيم املغروسة في نفوسهم ،وترسيخ املبادرات االجتماعية
ً
ً
ليصبحوا أكثرتفاعال وتأثيرا في الجانب الريادي وخدمة املجتمع.
احتفل املركزخالل الربع األخيرمن العام  ،2018بتخريج دفعة جديدة من برنامج تطويرقدرات الشباب
“تميزنماء” تدريب املدربين ،والذي جاء في إطارتفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين املركزوجامعة قطر-
قسم القيادة الطالبية ،بهدف إكساب الشباب مهارات التدريب ليطوروا أنفسهم وقدراتهم ليؤثروا في
مجتمعهم ،كما اختتم املركزمشروع «بزنس وقهوة» ،والذي أطلق بهدف تمكين وتأهيل الشباب ،وتقديم
الدعم الفني واملالي والترويجي وخدمات االحتضان لرواد األعمال من أصحاب املشاريع الصغيرة ومتناهية
ُ
الصغر ،كما اختتم املركز النسخة الثانية من برنامج «تميز نماء» الذي قدم في إطار تفعيل دوره املتمثل
في تمكين وتأهيل شبابنا للمساهمة واملشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030كما قدم املركز ً
أيضا
مجموعة من الدورات والورش التي تهدف إلى تطوير قدرات شبابنا ليتمكنوا من خدمة الوطن بجميع
مناحي الحياة ،ومن بين أهم هذه الدورات :دورة املهارات الذاتية لرواد األعمال ،ودورة حقوق امللكية
الفكرية ،ودورة البيع الفعال للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر ،ودورة حدد وابدأ مشروعك ،وكذلك
دورة إدارة العاملين وتحسين اإلنتاجية.
إن ما تحقق من نجاح على مستوى املبادرات والفعاليات التي قدمها املركز لشبابنا ما كان ليتحقق لوال
الدعم والعناية املستمرة التي توليها قيادتنا الرشيدة لتمكين شبابنا ،وما زالت الجهود تتواصل لتقديم
ً
املزيد استثمارا لهذا الدعم الكبير.
في الختام ال يفوتني أن أسجل خالص التقديرواالمتنان للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي على دعمها
ودورها البارز فيما يتعلق بخدمة املجتمع ،كما أتوجه بالشكر إلى كل من أسهمت جهودهم املخلصة
وأثمرت عطاءاتهم الصادقة ألن يستمر املركز في تقديم دوره وتحقيق أهدافه الرامية إلى نهضة وازدهار
املجتمع.

اإلدارة التنفيذية
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إنجازات نماء لألفراد والمشاريع
1.1تخريج الجيل الثاني من برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين
«سما نماء»
«2.2مخيم نماء» ..مبادرة شبابية مميزة من الشباب إلى الشباب.
3.3إطالق حملة «قراري» لمساعدة الشباب على اختياراتهم.
 4.4تخريج  20مدرب ًا في برنامج تطوير قدرات الشباب «تميز نماء».
«5.5ملهمين» منصة تجمع رواد األعمال والمستثمرين.
«6.6نماء» يختتم مشروع «بزنس وقهوة».
7.7النسخة الثانية من برنامج تطوير قدرات الشباب «تميز نماء» -
محترف إدارة مشاريع.
8.8الدورات التدريبية لريادة األعمال .
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تخريج الجيل الثاني من
برنامج تطوير الرياديين
االجتماعيين «سما نماء»

ّ
شرف سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني حفل تخريج مركزاإلنماء االجتماعي -
نماء ،الجيل الثاني من برنامج تطويرالرياديين االجتماعيين «سما نماء» ،في حضور نخبة
من الشخصيات االجتماعية املرموقة ومسؤولي املركزواملوظفين ،كما شهد الحفل تكريم
سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني للخريجين في الجيل الثاني من البرنامج.
ً
وجاء حفل تخريج برنامج «سما نماء» تتويجا لجهود ثمينة من العمل املتواصل والتدريب
واملحاضرات والفعاليات واجتياز جميع مراحل إتمام املتطلبات التي يفرضها البرنامج،
حتى وصل إلى هذه املرحلة والتي تتعلق بالتخريج والتكريم.
قدم البرنامج بهدف تطوير قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم من خالل مجموعة من
األنشطة املتنوعة التي اختيرت بعناية لتناسب فئة الشباب وتحفزهم على التنافس
اإليجابي الذي يفرز مبادرات إبداعية تخدم املجتمع ،كما يسعى املركز من خالل هذا
البرنامج إلى توسيع خيارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في خدمة املجتمع وبناء قاعدة
عريضة من الرياديين االجتماعيين والقيادات املستقبلية ،وذلك تلبية ملتطلبات املجتمع
ً
واحتياجاته املستقبلية سعيا إلى املزيد من التطويروالتقدم.
وتعددت أهداف برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء» ،إذ أثرى البرنامج
الجانب التفاعلي للشباب بهدف املشاركة في تطوير مجتمعهم ،وكذلك طرح األنشطة
التدريبية املعززة ملعارف ومهارات الشباب الالزمة لتحليل احتياجات املجتمع واالطالع
ً
على الظواهر املجتمعية ،كما استهدف أيضا الخروج بمبادرات ومشاريع مجتمعية من
قبل الرياديين االجتماعيين تصب في خدمة املجتمع وتطويره بدعم وتوجيه من مركزنماء.
وأشاد املشاركون في برنامج سما نماء بما قدمه من فعاليات إيجابية أسهمت بشكل كبير
في إكسابهم العديد من املهارات والخبرات العملية والعلمية ،كما أشادوا بما يزخر به
البرنامج من مميزات عدة ومن أبرزها التدريب الداخلي والخارجي ،وقد تعرف املشاركون
خالل التدريب العملي على الكثير من األمور التي ستساعده في حياته العملية ،وتكون
عامل قوة له في طريق مساهمته اإليجابية في عملية بناء املجتمع الذي يعيش فيه.

اســتلهاما مــن خطابــات وتوجيهــات
حضــرة صاحــب الســموالشــيخ تميــم
بــن حمــد آل ثانــي أميــرالبــاد املفــدى،
التيتعززمنثقتنابأنفسناوتزرعفينا
املزيــد مــن األمــل والعزيمــة واإلصرار،
ً
فإننــا نتطلــع دائمــا الســتثمارطاقــات
الشــباب وتوظيفها بالشــكل الذي
يتناســب وتطلعــات قيادتنــا الرشــيدة
فيما يخص التنمية املجتمعية».
مريــم بنــت عبد اللطيف املناعي –
مديرإدارة الخدمات املجتمعية
اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ
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ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ِﻣﻦ #اﻟﺮﻳﺎدﻳﻴﻦ_
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ #ﺳﻤﺎ_ﻧﻤﺎء ﺑﺘﺸﺮﻳﻒ ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ
ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ال ﺛﺎﻧﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ..
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تكريم الجيل الثاني من خريجي برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
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تكريم الجيل الثاني من خريجي برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
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الجيل الثاني من خريجي برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
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الجيل الثاني من خريجي برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
10

«مخيم نماء»..
من الشباب إلى الشباب.
أطلق مركز «نماء» االجتماعي البرنامج الشبابي «مخيم نماء» ،وهو مبادرة شبابية مميزة تهدف إلى استثمار أوقات شبابنا وتأهيلهم
وتحفيزهم ،لتعزيز بعض القيم واملفاهيم وغرسها في نفوسهم ،إضافة إلى ترسيخ املبادرات االجتماعية لديهم من أجل أن يصبحوا
ً
ً
أكثرتفاعال وتأثيرا في الجانب الريادي وخدمة املجتمع.
وقد اكتسب املشاركون في املخيم العديد من املهارات التي تلقوها من الورش التدريبية املباشرة التي استهدفت الكثيرمن االتجاهات
ومن بينها االبتكاروالتفكيراإليجابي ،ومفاهيم وطرق االبتكار ،ومهارات اإلقناع والتأثيرومهارات التحدث واإلقناع ،ومهارات اإلصغاء
ً
الفعال ومهارات إدارة الوقت وكذلك اكتساب مهارات القيادة .كما ضم املخيم أيضا العديد من األنشطة الترفيهية والتنموية
وكذلك األنشطة الرياضية.
ونظم املخيم في شهرنوفمبرخالل فترة عطلة نهاية األسبوع على مدارثالثة أسابيع متواصلة ،أيام الخميس والجمعة والسبت ،وأقيم
ً
املخيم األول للبنين في الفترة من  1إلى  3نوفمبر ،ونظم املخيم الثاني للبنين أيضا في الفترة من  8إلى  10نوفمبر ،واملعسكر الثالث
للبنات في الفترة من  15إلى  17نوفمبر ،وأقيم املخيم في منتجع سلوى.

قامت فكرة املخيم على املبيت للمشاركة في مجموعة من األنشطة اإليجابية
التي تنظم في أجواء تنافسية لتطوير املهارات الريادية لدى الشباب ،وقد
استهدف «مخيم نماء» الفئات العمرية من  17إلى  24سنة من الجنسين،
كما استهدف الفئات العمرية من  25إلى  35سنة من الجنسين الذين تخرجو
من برنامج (سما نماء  -تميزنماء – تطويرقدرات الشباب)
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ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮم اﻻول ﻟـ #ﻣﺨﻴﻢ_ﻧﻤﺎء اﻻول
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﻠﻮى ..ﻣﻐﺎﻣﺮات ،ﺗﺤﺪي ،ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ،
واﻟﺠﻮ ﺣﻠﻮ..
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مقتطفات من برنامج «مخيم نماء» الشبابي
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تخريج  20مدرب ًا في برنامج
تطوير قدرات الشباب
«تميز نماء»

احتفل مركزاإلنماء االجتماعي “نماء” ،بتخريج دفعة جديدة من برنامج تطويرقدرات الشباب
“تميز نماء” تدريب املدربين ،والذي جاء في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين املركز
وجامعة قطر-قسم القيادة الطالبية ،بهدف إكساب الشباب مهارات التدريب ليطوروا من
أنفسهم وقدراتهم وليستطيعوا أن يؤثروا في مجتمعهم.
وتمكن البرنامج الذي انطلق في التاسع من سبتمبر املنصرم ،واستمرت فعالياته ملدة “”3
أسابيع من استثمار قدرات الشباب ورفع مستواهم التدريبي وتوسيع الخيارات املتاحة من
خالل تقديم برامج تدريبية مختلفة ،ساعدتهم بشكل كبير في اكتساب العديد من املهارات
التدريبية التي أهلتهم الجتياز البرنامج ،وأمددتهم بالكثير من مهارات التدريب املختلفة ،والتي
ستعود بالنفع عليهم في املستقبل ،سواء على املستوى الشخ�صي أو في إطار سعيهم لخدمة
املجتمع بتأهيل وتمكين غيرهم من الشباب.
ً
واستفاد من برنامج تطويرقدرات الشباب “تميزنماء” تدريب املدربين  20متدربا من الجنسين،
بإجمالي ساعات تدريب وصلت إلى  36ساعة ،إذ درب خالله خريجو الجيل األول من برنامج
تطويرقدرات الشباب “تميزنماء” ،طالب السنة الجامعية الثالثة ،وذلك بهدف تطويرقدرات
ً
هؤالء املدربين وتعزيزمهاراتهم الفردية ،لينتجوا منتجين اجتماعيا ويواصلوا البناء والتطوير
في املجتمع.
اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

«نعتزبكوننا أحد الجهات الرئيسة في دعم الشباب وتمكينه وتأهيله لقيادة املستقبل وتعزيز
ما وصلت إليه دولتنا الحبيبة قطرفي ظل رعاية صاحب السموودعمه املتواصل للشباب
ورؤيته الثاقبة نحوتمكين الشباب واالستثمارفي اإلنسان».

مريم بنت عبد اللطيف املناعي  -مديرإدارة الخدمات املجتمعية
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ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎء ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ

(ملهمين) منصـــة تجمـــع رواد األعمـال والمستثمرين
أطلق مركز اإلنماء االجتماعي– نماء ،منصة «ملهمين» ،والتي تمثل واحدة من أهم األفكار املميزة واملبتكرة التي يقدمها املركز لخدمة
قطاع ريادة األعمال في قطر ،واملوجهة إلى رواد األعمال من أصحاب املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ،بهدف تعزيزثقافة االبتكار
ً
وروح املنافسة في القطاع .وركزت البرامج الخاصة بمنصة «ملهمين» على جوانب مهمة جدا في سبيل إتاحة الفرصة لتمهيد الطريق
أمام رواد األعمال من الشباب ،إذ يعتبرالجانب الخاص بعرض املشاريع من أهم الجوانب التي يرتكزعليها نجاح أي مشروع.

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

«حوت منصة «ملهمين» مجموعة مميزة من البرامج التي أسهمت بدورها في
تقوية النظام البيئي لريادة األعمال في دولة قطر ،وتعزيزثقافة االبتكاروروح
املنافسة لدى رواد األعمال ،ال سيما املواطنين القطريين»
سعود املهندي  -مديرإدارة ريادة األعمال
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اﻳّﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺮوع #ﻣﻠﻬﻤﻴﻦ  ..ﺳﺠﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮاﺑﻂ /http://mob.purplesms.in
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«نماء» يختتم مشروع
«بزنس وقهوة»
اختتم مركزاإلنماء االجتماعي – نماء ،مشروع «بزنس وقهوة» ،والذي أطلق بهدف
تمكين وتأهيل الشباب ،وتقديم الدعم الفني واملالي والترويجي وخدمات االحتضان
لرواد األعمال من أصحاب املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ،وملساعدتهم في
تنفيذ وإدارة املشاريع بشكل أفضل وبما يضمن نموها واستمرارها.
واستهدف مشروع «بزنس وقهوة» رواد األعمال من عمر 18إلى  45سنة ،إذ اعتمدت
فكرته على إقامة مجموعة من اللقاءات في مقاه مختلفة مع الشباب من رواد أعمال
وأصحاب األفكار واملشاريع ،ومسؤولي املركز ،بواقع لقاء واحد أسبوعيا على مدار
خمسة أشهر ،إذ إنطلق املشروع بداية أغسطس واستمرحتى نهاية العام.

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

«ساهم «بزنس وقهوة» في تذليل العقبات التي تواجه الشباب من رواد
األعمال ،وأصحاب املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ،وبناء قدراتهم
املعرفية وتمكينهم من تنفيذ وإدارة مشاريعهم وأفكارهم بالشكل األمثل،
كما منحهم فرصة للتعاون والتعارف وتبادل الخبرات والوقوف على أسباب
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ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع #ﺑﺰﻧﺲ_وﻗﻬﻮة ﻓﻲ اﻧﺘﻴﻜﻮ ﻛﺎﻓﻴﻪ# ..ﻧﻤﺎء #
ﻗﻄﺮ #رواد_أﻋﻤﺎل #رﻳﺎدة_أﻋﻤﺎل #ﻣﺸﺎرﻳﻊ_ﺻﻐﻴﺮة
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النجاح وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجههم وطرق مواجهتها»

النسخة الثانية من برنامج
تطوير قدرات الشباب «تميز
نماء»  -محترف إدارة مشاريع

ُ
اختتم مركزاإلنماء االجتماعي – نماء النسخة الثانية من برنامج «تميزنماء» الذي قدم في إطارتفعيل دوره املتمثل في تمكين وتأهيل
شبابنا للمساهمة واملشاركة في تحقيق رؤية قطرالوطنية  ،2030إذ سعى البرنامج إلى تنمية مهارات وخبرات املشاركين في مجال إدارة
املشاريع االحترافية « ،»PMPليتمتع املتدرب بالكفاءة العالية التي تؤهله ألن يصبح مديرمشروع محترف.
وقام برنامج تطويرقدرات الشباب «تميزنماء  »2على أساس استثمارطاقات الشباب وتوجيهها في اإلطارالصحيح بما يخدم املجتمع،
عن طريق مجموعة مميزة من البرامج املنتقاة بعناية للفئات الخاصة بهذا املشروع والتي تتالءم مع أعمار هؤالء الشباب وقدراتهم،
كما هدف البرنامج إلى تخريج مجموعة من الشباب املتمكن والذي يمتلك قدرات هائلة للمبادرة واإلبداع والتفاعل مع قضايا املجتمع
واحتياجاته وتحليه أيضا بروح القيادة.
واستهدف البرنامج تطويرقدرات الشباب «تميزنماء» الكفاءات املهنية وتطويررأس املال البشري ومد سوق العمل بمحترفين في كافة
ً
املجاالت الحيوية وفق شهادات معتمدة دوليا ،لضمان تزويد سوق العمل بعناصرشبابية تتمتع بكفاءة عالية في مختلف املجاالت،
ورفد سوق العمل ب محترفا كفؤا في مجال إدارة املشاريع «مديرمشروع محترف».

«حقق برنامج تطوير قدرات الشباب «تميز نماء» تدريب املدربين ،الهدف
املرجوواملأمول منه ،والذي قد وضع وصمم بعناية ،من أجل توسيع الخيارات
أمام الشباب ،وتعزيزقدرات ومهارات املدربين املشاركين فيه».
مريم بنت عبد اللطيف املناعي – مديرإدارة الخدمات املجتمعية
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الدورات التدريبية لريادة األعمال
قدم املركزمجموعة من الدورات والورش التي تهدف إلي رؤية قطر ٢٠٣٠وتيهئ شبابا عميا قادرا على التطويرليخدم الوطن في جميع
مناحي الحياة  ،ومن بين أهم هذه الدورات :دورة املهارات الذاتية لرواد األعمال ،ودورة حقوق امللكية الفكرية ،ودورة البيع الفعال
للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر ،ودورة حدد وابدأ مشروعك ،وكذلك دورة إدارة العاملين وتحسين اإلنتاجية.
وأعلن املركزعن دورات مجانية في مجال االحتراف للمهن منها التصويراالحترافي لرواد األعمال والذي استفاد منه العديد من الشباب
والفتيات والقى استحسان الطالب والذي بدوره أدى إلى إطالق هذه الدورة امتدت عدة أشهر ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب
القطري.
قدم املركزالعديد من الدورات التي ساهمت في رفع مستوى املشاركين فيها واكسبتهم العديد من املهارات التي رفعت بدورها من
قدراتهم وعززت من مهاراتهم ،إذ اختيرت تلك الدورات بعناية فائقة لتتالءم مع قدرات شبابنا وتماشيا مع أهداف املركزبشكل
عام ،وهي األهداف التي تخدم املجتمع من خالل تمكين الشباب القطري ومساعدتهم على إطالق مشاريعهم الخاصة.
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المشاركات المجتمعية واالتفاقيات
 1851.1عارض ًا يشاركون في معرض منتجات منازلنا
2.2المشاركة في فعاليات اليوم الوطني
3.3الحفل السنوي لمركز نماء
4.4جائزة «اليك» لالتصال الداخلي
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 185عارض ًا يشاركون
في معرض منتجات
منازلنا
افتتح سعادة الدكتور عي�سى بن سعد الجفالي النعيمي وزير
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،النسخة
الثانية من معرض «منتجات منازلنا» والذي أقيم تحت
الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة املياسة بنت حمد بن خليفة
آل ثاني ،رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ،ونظمه بنك قطر
للتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية ،وغرفة قطر ،ومركز اإلنماء االجتماعي «نماء» ،في
مركزالدوحة للمعارض واملؤتمرات.
وأكد سعادة الدكتور عي�سى بن سعد الجفالي النعيمي وزير
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،أن افتتاح هذه
ً
النسخة من معرض منتجات منازلنا يشهد تطورا ليس فقط في
املنتجات ،ولكن في تطور ثقافة شبابنا من الجنسين.
وأضاف أن الشركات التي تدعم املشاريع املنزلية تعمل على
تحسين املنتجات املنزلية وتضيف لها ملسة من حيث التغليف
ً
املبتكر املميز ،كما وجدنا خالل جولتنا في املعرض شبابا
ً
قطريا قاموا بتأسيس مقاه تقدم القهوة ومستلزماتها ويقفون
بأنفسهم لعرض منتجاتهم وهذا �شيء إيجابي ويدعو للفخر
بحيث يستغل الشباب سواء كانوا موظفين أو طالب جامعة
أوقات فراغهم في �شيء يعود بالنفع عليهم.
تطلعنا من خالل معرض منتجات منازلنا إلى خلق منصة
مثالية تساعد في تحقيق املزيد من النمو للمشاريع
ً
الشبابية ،فضال عن تمكين أصحاب املشاريع املنزلية من
تحقيق االستقراراالقتصادي واالجتماعي»
صالحالخليفي
املديرالتنفيذي لتوطين األعمال في بنك قطر للتنمية
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المشاركة في فعاليات اليوم الوطني
شارك مركز نماء في فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر ،في سياق تجديد الوالء
ً
والوفاء للوطن واستحضارا لتراث اآلباء املؤسسين وما يحمله من معان سامية
وقيم عريقة ،وذلك عن طريق مجموعة أنشطة تهدف إلى دعم املشاريع الصغيرة
ومتناهية الصغرضمن فعاليات درب الساعي.
ويهدف املركز من خالل مشاركته في احتفاالت درب الساعي إلى ترسيخ مفهوم
املسؤولية االجتماعية للشركات في قطاعات األعمال املختلفة ،كما يسعى إلى
الترويج للمشاريع املحتضنة من قبل املركز واملستفيدة من خدمات ريادة األعمال
وتمكينها من مزاولة نشاطاتها التجارية بأسلوب منهجي مدروس.
وحول مشاركة املركز في االحتفاالت الوطنية لهذا العام ،قالت السيدة مريم بنت
عبد اللطيف املناعي – مديرإدارة الخدمات املجتمعية :في ضوء شعاراليوم الوطني
لهذا العام املأخوذ من أبيات املؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه هللا
«فيا طاملا قد زّينتها أفعالنا» ،بمصاحبة شعار «قطر ستبقى ّ
حرة» ،املأخوذ من
ً
النشيد الوطني للعزيزة على قلوبنا قطر الغالية ،نتعهد جميعا بأن نكون أصحاب
أفعال ال أقوال ،وأال نبخل على وطننا بأرواحنا وأعمارنا ،وأن نرتقي بأفعالنا
وأعمالنا لنعتلي هامات القمم.
وتابعت :يغمرني شعور بالفخر النتمائي إلى هذا الوطن السخي في عطائه ألبنائه،
ومهما تحدثت عن عطاءات قطرملواطنيها أو املقيمين على أرضها الطيبة لن أجد ما
ً
يسعني من الكلمات والعبارات التي تلخص ما قدمه هذا البلد املعطاء لنا جميعا.
إن املشهد العام في هذا اليوم العظيم من تكاثف وتالحم في حب الوطن والدور
الكبيرالذي يقوم به شبابنا وأبناؤنا في درب الساعي وكافة أرجاء الدولة يعكسان
مدى االهتمام بعنصرالشباب كأداة أساسية لتحقيق التنمية البشرية
والوصول إلى تطلعات دولتنا الحبيبة قطر.
مريم بنت عبد اللطيف املناعي – مديرإدارة الخدمات املجتمعية
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حفل الموظفين السنوي 2018م

ً
حرص مركز نماء كل عام على تنظيم حفله السنوي الذي يحتفي خالله بالعاملين به من إدارة وموظفين ،عرفانا بما قدموه خالل
هذا العام من إنجازات أسهمت بشكل كبيرفي إبرازاسم املركز ،إذ برز اسم مركزنماء خالل هذا العام في العديد من املبادرات الهامة
واملميزة على مستوى تأهيل الشباب وتمكينهم للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030ومن بين تلك املبادرات
والفعاليات التي القت إشادة كبيرة على املستوى االجتماعي وكان للعاملين باملركزالدور األكبرفي نجاحها هي ورشة العمل املوسعة التي
نظمها املركز بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان حول «الشباب القطري ودوره في التنمية الشاملة» ،باإلضافة إلى «حملة
قراري» ،والتي هدفت إلى توعية الشباب بأهمية اختيار تخصصات دراسية تالئم طموحاتهم ومهاراتهم ،عن طريق تأهيلهم التخاذ
القرارالصحيح الذي يمنحهم فرصة الدراسة واملهن املناسبة ،ما يعود عليهم وعلى وطننا بالنفع ،وغيرها من املبادرات التي أسهم كل
من يعمل باملركزفي إنجاحها و تحقيق أهدافها.
«في هذا اليوم يحتفل املركزبموظفيه الذين أسهموا بجهودهم في استكمال الدور الذي يلعبه املركزفي تأهيل شبابنا وتمكينهم
للمساهمة اإليجابية في نهضة املجتمع ،وقد كرمت السيدة الفاضلة مريم املناعي هذا العام جميع املوظفين في الحفل السنوي
للمركزهذا العام ،على دورهم الكبيرواملشهود الذي قدموه خالل هذا العام».
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جائزة «اليك» لالتصال الداخلي
جائزة «اليك» لالتصال الداخلي ،عبارة عن مسابقة داخلية،
تهدف إلى رفع مستوى التفاعل على مواقع التواصل وحسابات
املركز من قبل موظفي املركز ،وقد توسعت املسابقة بعد نجاحها
في مركز نماء لتشمل جميع املراكز والجهات املنضوية تحت مظلة
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،وتم تكريم املوظفين وشملت
املسابقة زيارات عديدة للعديد من املراكز التي فازت بالجائزة،
كما صممت فيديوهات تحفيزية عرضت في جميع املراكزوالجهات
الخاصة باملؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،تضمنت تلك
ً
الفيديوهات صور الفائزين بالجائزة تكريما لهم،وتحفيزا لكافة
املوظفين في مختلف املراكز.

«حصدت فكرة مسابقة «اليك» إشادة واسعة من قبل مركزنماء واملراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل
ً ً
تفاعالكبيرا وحققت أهدافها املتمثلة في رفع مستوى
االجتماعي ،فمع انتشارفكرة املسابقة وتعميمها على كافة املراكزوجدت
تفاعل املوظفين مع كل ما يتم نشره عبرمواقع التواصل املختلفة في كافة املراكزوالجهات الخاصة باملؤسسة».
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موضوعات مهمة
قطر تشجع الشركات الوطنية على زيادة اإلنتاجية
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كلمة وزير التنيمة اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية من
حفل افتتاح النسخة الثانية من معرض «منتجات منازلنا»

تقوم وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع شركائنا بنك قطرللتنمية ومركز
نماء بدعم املشاريع الشبابية ومساعدتها في تسويق منتجاتها على املستوى املحلي واملستوى العاملي

وزيرالتنيمة اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
في حفل افتتاح النسخة الثانية من معرض «منتجات منازلنا»
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اللقاءات التلفزيونية
الربع الرابع 2018م .

تلفزيون قطر
السيد /حمد املري  -حفل إطالق حملة قراري
تلفزيون قطر  -برنامج في الضحى

تلفزيون قطر
السيد /خالد الشيب  -حملة قراري
تلفزيون قطر  -برنامج في الضحى

تلفزيون قطر
السيد /حمد املري  -معرض منتجات منازلنا
تلفزيون قطر  -برنامج في الضحى

قناة الريان
السيد /حمد املري  -حملة قراري
قناة الريان  -تراحيب

قناة الريان
السيد /سعود املهندي  -حملة ملهمين
قناة الريان  -تراحيب

26

قناة الريان
السيد /را�ضي العنزي  -حملة ملهمين
قناة الريان  -تراحيب

اللقاءات التلفزيونية
الربع الرابع 2018م .

تلفزيون قطر
التعريف بمخيم نماء
السيد/معيض القحضاني -تلفزيون قطر-
برنامج في الضحى

تلفزيون قطر

حفل تخريج الدفعة الثالثة من سما نماء
السيد /حمد املري  -قناة الريان -
برنامج تراحيب

27

تلفزيون قطر
حفل تخريج الدفعة الثالثة من سما نماء
السيد /معيض القحضاني  -تلفزيون قطر-
برنامج في الضحى

تلفزيون قطر
برنامج سما نماء
السيد /عبد الرحمن السيد  -تلفزيون قطر -
برنامج حياتنا

الرصد اإلعالمي

الربع الرابع 2018م.
رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﺗﻮﻳﺘﺮ ”ﻧﻤــﺎء“

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻓﻴﺴﺒﻮك ”ﻧﻤــﺎء“

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز إﻧﺴﺘﻐﺮام ”ﻧﻤـــﺎء“

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻳﻮﺗﻴﻮب ”ﻧﻤـــﺎء“

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٨م

124

350

140

إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ

إﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ

اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات

1263

1776

81

189

6110

708

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

6208

97

4044

272

468

6480

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

663

اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

14

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺠﺪد

اﻹﻋﺠﺎب

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺠﺪد

اﻹﻋﺠﺎب

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻟﻤﻨﺸﻮرات

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺠﺪد

اﻹﻋﺠﺎب

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺠﺪد

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻟﺒﻮﺳﺘﺎت

5052

417

اﻹﻋﺠﺎب

131

15

167

39

اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

إﻋﻼن ﻣﻤﻮل

18

24

01 Oct 2018

1

2,560

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﺳﻨﺎب ”ﻤﻧـــﺎء“
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٨م

715

179

185,998

233

اﳌﻨﺸﻮرات

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت

0

24 Oct 2018

1

2

3

30

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻫﺎﺷﺘﺎق )#ﺳﻤﺎ_ﻧﻤﺎء(

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻫﺎﺷﺘﺎق )#ﻣﺨﻴﻢ_ﻧﻤﺎء(

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻫﺎﺷﺘﺎق )#ﻗﺮاري(

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨م

17

22

إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ

إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ

1392

456

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻹﻋﺠﺎب

48

22

اﻟﻤﻨﺸﻮرات

#

428

اﳌﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺠﺪد

83

02 Oct 2018

2

24 Oct 2018

167

اﻟﻤﻨﺸﻮرات

#

إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ

2512

1594

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻹﻋﺠﺎب

#

اﻹﻋﺠﺎب

2750

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

79

اﻟﻤﻨﺸﻮرات

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

إﻋﻼن ﻣﻤﻮل
ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎدﻳﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ
ﺑﺘﺸﺮﻳﻒ ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ

450

23 Oct 2018

154,348

66

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻫﺎﺷﺘﺎق )#ﻣﻠﻬﻤﻴﻦ(
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨م

53

35

1450

اﻹﻋﺠﺎب

#

اﻟﻤﻨﺸﻮرات

33

1604

1

#

443

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

9

2

ﻋﺪد اﳌﻨﺸﻮرات و ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎت ”ﻤﻧﺎء“
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠١٨م

16

إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ

اﻟﻤﻨﺸﻮرات

499

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻹﻋﺠﺎب

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

اﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻼ

28

0

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﻫﺎﺷﺘﺎق )#ﺑﺰﻧﺲ_وﻗﻬﻮة(

إﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ

61

30 Nov 2018

65

20 Nov 2018

83

02 Oct 2018

28 Oct 2018

60

6

0

18 Nov 2018

Youtube

Instagram

Facebook

Twitter

43

187

153

327

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻨﺸﻮرات

171

8099

11585

7101

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

رحلة إنجازات نماء
 2018م
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