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ما الذي سيحدث عندما تقرر 
إحدى أكبر شركات النفط والغاز 
االستفادة من نوع مختلف من 

الطاقة؟

 توضح مجلة صلة األسباب التي 
جعلت اسم إكسون موبيل قطر 

يقترن بالمبادرات التي تستفيد 
من صيغة بديلة للطاقة في 

قطر ال تنطوي على التنقيب أو 
تطوير أو إنتاج النفط والغاز !

عند نهاية العام ٢٠١٧ كانت 
دولة قطر على موعد إلستقبال 

العام الجديد مع نسخة أخرى 
مثيرة من بطولة قطر إكسون 

موبيل المفتوحة. وقد استمرت 
البطولة، في نسختها السادسة 
والعشرين، في استقطاب نخبة 
من أبرز نجوم التنس في العالم 

إلى جانب المشجعين من عشاق 
هذه اللعبة الممتعة من جميع 

أنحاء العالم. 

تحرص إكسون موبيل، بصفتها 
شريكًا ملتزمًا في دولة قطر، 
على دعم التميز في األبحاث 

من خالل التعاون مع أبرز 
شركائها المحليين في القطاع 

األكاديمي مثل جامعة قطر 
ومؤسسة قطر لتحقيق 

أولويات مشتركة للطرفين. 
وتوفر إكسون موبيل قطر 

الجهود الالزمة لدعم التنمية 
المستدامة والمسؤولة في 

البالد من خالل إكسون موبيل 
لألبحاث قطر، وهو مركز للبحث 

والتطوير تأسس عام ٢٠٠٩.

شهد شهر مايو ٢٠١٧ الذكرى 
السنوية العاشرة لمسابقة 

”مبادرة“ ألفضل شركة 
طالبية، وهي مسابقة 

سنوية تأسست خالل ”برنامج 
الشركة“ الشهير الذي أطلقته 

شركة مؤسسة أتشيفمنت 
العالمية، وتنظمه على 

المستوى المحلي مؤسسة 
إنجاز قطر، وهي مؤسسة غير 

ربحية وعضو في مؤسسة 
جونيور أتشيفمنت العالمية. 

وتتيح مسابقة ”مبادرة“ 
للفرق الطالبية فرصة تأسيس 
مشروع تجاري حقيقي وإدارته 
على مدى خمسة شهور، تحت 
إشراف متخصصين من مشاريع 

تجارية رائدة في قطر.

الطاقة تنبض 
هنا

االستفادة من 
الطاقة الذكية

الطاقة لألبحاث 
والسالمة 

والصحة والبيئة
أبرز إنجازات مركز 

إكسون موبيل
لألبحاث قطر في 

٢٠١٧

٦١٤
الطاقة لمجتمع 

مزدهر

بطولة قطر 
إكسون موبيل 
المفتوحة ٢٠١٨

الطاقة إلطالق 
القدرات البشرية

إكسون موبيل 
وإنجاز قطـر تكرمان 

رّواد األعمال 
الواعدين في 

المستقبل

١٢
٢٠

إذا كان لديكم خبر أو تعليق تريدون اإلدالء به، يرجى إرسال بريد 

qatar@exxonmobil.com :إلكتروني إلى

حقوق الطبع © محفوظة لشركة إكسون موبيل قطر ٢٠١٨.

صورة الغالف: صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 
المفدى، و سعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي، رئيس االتحاد القطري 

للتنس، والسيد آندرو سوايغر، نائب أول لرئيس مؤسسة إكسون موبيل، 
الورق المستخدم للطباعة هو ورق معاد التدويرخالل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة ٢٠١٨.

٤
أهاًل بكم

ألستير روتليدج
رئيس ومدير عام 

إكسون موبيل 
قطـر

أرحب بكم في عدد شتاء ٢٠١٨ 
من مجلة صلة. تجدون في هذه 
الصفحات كل ما حدث في الربع 

األخير من عام ٢٠١٧، حيث نرّكز 
على جهود إكسون موبيل قطـر 

تجاه تطوير التعليم في البالد، 
وسنتحدث عن البرامج التعليمية 

التي قمنا بإطالقها بالتعاون 
مع شركائنا المحليين لدعم 

المعلمين المؤهلين تأهياًل عاليًا 
في مواد الرياضيات والعلوم، 

إضافة إلى تشجيع الطالب من 
جميع الخلفيات على متابعة 
هذه المواد وتخريج المزيد 
من طالب المرحلة الثانوية 

القادرين على تحقيق النجاح في 
الجامعة والعمل. نواصل البناء 
على عهدنا لدعم جهود التنمية 

المستدامة في قطر عبر بناء 
القدرات البشرية.

ى
تو

مح
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تابعونا على
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أهاًل بكم

أرحب بكم في عدد شتاء ٢٠١٨ من مجلة صلة. تجدون في هذه الصفحات كل ما حدث في 
الربع األخير من عام ٢٠١٧، حيث نرّكز على جهود إكسون موبيل قطـر تجاه تطوير التعليم في 

البالد، وسنتحدث عن البرامج التعليمية التي قمنا بإطالقها بالتعاون مع شركائنا المحليين 
لدعم المعلمين المؤهلين تأهياًل عاليًا في مواد الرياضيات والعلوم، إضافة إلى تشجيع 

الطالب من جميع التخصصات على متابعة هذه المواد وتخريج المزيد من طالب المرحلة 
الثانوية القادرين على تحقيق النجاح في الجامعة والعمل. وكما وعدنا، نواصل البناء لدعم 

جهود التنمية المستدامة في قطر عبر بناء القدرات البشرية. 

النسخة  نوفمبر  استضفنا في 
السادسة من أكاديمية جامعة 
للمدرسين  قطر إكسون موبيل 
بالتعاون مع شركائنا في قطاع 
والتعليم  التعليم  وزارة  التعليم؛ 

للتطوير  الوطني  والمركز  العالي 
بجامعة قطر. يمكنك  التربوي 
قراءة كل شيء عن تفاصيل 
الرائعة  التجربة  تلك  البرنامج، 

المحليين  التي شهدها مدرسونا 
خالل األكاديمية في صفحة ٦. 
النسخة السادسة  انتهاء  ومع 

من األكاديمية؛ قمنا بكل فخر 
بتدريب أكثر من ٢5٠ مدرسًا، 

قاموا بدورهم بالتأثير في أكثر من 
١٠ آالف طالب في مدارس قطر 

الحكومية.  

ستقرأ في الصفحة ١٧، عن 
الثانية من فعالية “يوم  النسخة 

المستقبل”الذي  مهندسات 
موّظفات  استضافته شبكة 
إكسون موبيل قطر )امرأة( 

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر 
في مدرسة رقية اإلعدادية 

للبنات في الدوحة. وقد أتاحت 
هذه الفعالية فرصة التفاعل مع 
العامالت في مجاالت  المهنيات 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

الطالبات  أمام  والرياضيات 
والتعلم من تجاربهن، فضاًل عن 

طرح نماذج واقعية ُتبّين ما يعنيه 
شغل وظائف ناجحة في هذه 

للفتيات في  بالنسبة  المجاالت 
االهتمام  ويبقى  المستقبل. 

والتكنولوجيا  العلوم  مواد  بتعليم 
والهندسة والرياضيات على رأس 

أولويات إكسون موبيل لما تقدمه 
والمهارات  المعرفة  من  للمتعلمين 

الالزمة  والسلوكيات  والتوجهات 
شاملة  مجتمعات  لتأسيس 

ومستدامة.  ومزدهرة 
التدريبي  برنامجنا  ويواصل 

والتطور  النمو  “تميز”مسيرته في 
ومتطلبات  الحتياجات  لالستجابة 
شركائنا في هذا القطاع. وقد 

البرنامج، منذ تأسيسه  استفاد من 
عام ٢٠١٢، أكثر من 3٤٠٠ موظف 

للبترول، والمشاريع  من قطر 
المشتركة قطر غاز وراس غاز 
)شركة قطر غاز حاليًا( وشركة 

ناقالت.  

تحدثنا مع فاطمة الحوسني، 
المنسق الجديد للبرنامج عن الخطط 
الجديدة للبرنامج وما هو الحافز في 

قيادة البرنامج لمستويات جديدة 
في الصفحة ٢٢. 

كان من دواعي سرورنا االحتفال 
في ٢٠١٧ بالذكرى السنوية 

إنجاز قطر؛  العاشرة لمؤسسة 
وهي مؤسسة غير ربحية تستفيد 

من قوة العمل التطوعي في 
إعداد الشباب للنجاح في االقتصاد 

العالمي. قامت إكسون موبيل 
قطر في مايو برعاية المسابقة 

السنوية ألفضل مشروع للشباب 
“مبادرة ٢٠١٧” كراعي بالتيني، 

الذي يوفر فرصة فريدة أمام 
فرق الطالب ليقوموا بتأسيس 

وإدارة مشاريع فعلية على مدى 
خمسة شهور تحت توجيه وإرشاد 
مجموعة من المهنيين من قطر.  

وتهدف جميع أنشطتنا إلى إطالق 
الهائلة  البشرية  لإلمكانات  العنان 

لدى الشباب والقوى العاملة 
بقطر في المستقبل. هذه هي 

ببناء  القوى البشرية التي ستقوم 
مستقل قطر المستدام، ومن 

يتمتعوا بمستويات  أن  الضروري 
عالية من المهارة والحماس 

ليكونوا قادرين على  والتعليم 
بناء القدرات واإلمكانات الالزمة 

االقتصادي.   النمو  لتحقيق 

 
باألنشطة  الزاخر  عامنا  اختتمنا 
ببطولة قطر إكسون موبيل 

الرائعة، حيث  المفتوحة ٢٠١٨ 
وصل جايل مونفلز وأندريه روبلف 

بشغف  وتابعنا  النهائية،  للمباراة 
التي انتهت بفوز  المباراة المذهلة 

جايل مونفلز. وتواصل إكسون 
موبيل رعاية لقب البطولة للعام 

الرابع والعشرين، ويشرفنا أن 
نشارك نجاح هذه البطولة الرائعة 

التي تجذب أبرز نجوم اللعبة وآالف 
العالم،  أنحاء  المشجعين من جميع 

مع شركائنا في االتحاد القطري 
للتنس.   

يمكنك قراءة كل شيء عن 
البطولة في صفحة ١٢، كما 

ستجد المزيد من التفاصيل عن 
شريكنا  مع  التعليمية  مساهمتنا 

الجميع”خالل  “التعليم فوق  الرائع 
الختامية. الفعالية 

نتمنى لكم قراءة ممتعة عن كل 
ما حققناه من إنجازات خالل عام 

٢٠١٧؛ الذي كان عامًا رائعًا لنا في 
إكسون موبيل قطر. إن أمامنا 

الكثير أيضًا لتحقيقه في عام 
 .٢٠١٨

أتقدم بشكل شخصي لجميع 
الرائعين على جهودهم  شركائنا 

الهائلة، فنحن نقدر إسهامهم في 
نجاحنا خالل هذا العام. كما أتقدم 

بالشكر واالمتنان إلى قرائنا، 
وأتمنى لكم جميعًا عامًا جديدًا 

وسعيدًا.   ناجحًا 

اليستر روتليدج، 
رئيس ومدير عام 

إكسون موبيل قطر

كم
ال ب
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جدول الفعاليات

١3

3٠

فبراير

أبريل

اليوم الرياضي 
للدولة 

مسابقة أفضل 
مشروع للشباب 

يقام اليوم الرياضي للدولة 
في قطر في الثالثاء الثاني 

من شهر فبراير في كل 
عام، تحت الرعاية الكريمة 

لصاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى. ويتمثل الغرض 
األساسي من هذا اليوم 

الجمع بين أطياف المجتمع 
من خالل الرياضة، فضاًل 

عن الترويج ألنماط الحياة 
الصحية وتعريف سكان 

قطر بكيفية الحد من 
المخاطر الصحية.  

٧
مايو

جائزة عبد الله 
بن حمد العطية 
الدولية للطاقة

تحتفي مؤسسة عبد الله بن 
حمد العطية الدولية للطاقة 
والتنمية المستدامة بالرجال 

والسيدات الذين أثروا بشكل 
استثنائي في مجال الطاقة 
بشكل متواصل وعلى مدى 

فترة طويلة من الزمن. 
وتحظى جهودهم بإشادة 
وتقدير لجنة تحكيم دولية 

خالل هذا الحدث المرموق.  

مسابقة أفضل مشروع 
للشباب “مبادرة”هي 

مسابقة سنوية تنظمها 
مؤسسة إنجاز قطر وترعاها 
إكسون موبيل قطر. توفر 
المسابقة للفرق الطالبية 
الفرصة لتأسيس مشاريع 

حقيقية وإدارتها على مدى 
خمسة شهور، تحت إشراف 

متخصصين من شركات 
رائدة من جميع أنحاء قطر. 

يأتي مؤتمر مؤسسة قطر 
السنوي للبحوث ضمن 
الجهود المتواصلة في 

أنحاء البالد للمضي قدمًا 
في تحقيق أهداف قطر 

الطموحة في مجال البحوث، 
ويوفر منصة فريدة  لتبادل 

المعرفة والتعاون  لمواجهة 
أبرز التحديات التي تواجهها 
الدولة في مجال البحوث. 

١٩
 مارس

مؤتمر مؤسسة 
قطر السنوي 

للبحوث 

ت
ليا
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االستفادة
من الطاقة الذكية

الطاقة تنبض هنا
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ما الذي سيحدث عندما تقرر إحدى أكبر شركات النفط والغاز االستفادة من نوع مختلف من الطاقة؟
المبادرات التي تستفيد من   توضح مجلة صلة األسباب التي جعلت اسم إكسون موبيل قطر يقترن ب

ر أو إنتاج النفط والغاز ! صيغة بديلة للطاقة في قطر ال تنطوي على تنقيب أو تطوي

وقد أمضى مجموعة من طالب الصف 
السابع وحتى التاسع من المدارس الحكومية 
في قطر ، أسبوعًا شيقًا مع برنامج مغامرة 

STEM، بصحبة نخبة من المهنيين والتربويين 
من مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، حيث 
شهدوا كيفية استخدام العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات بشكل عملي يوميًا. كما 
سمح برنامج غازنا ألكثر من 3 آالف طالب من 
المدارس الحكومية من التعرف عن كثب على 

قطاع النفط والغاز. 

كما شهدت النسخ السابقة من برنامج إكسون 
موبيل الحياة هندسة، مشاركة أكثر من ألف 

طالب قطري من طالب المدارس الثانوية من 
جميع أنحاء البالد، حيث قاموا بكل حماس ببناء 
نماذج لسيارات سباق ضمن فعاليات مفعمة 

بالمنافسة وصواًل للسباق النهائي في حلبة 
لوسيل الدولية، وكانت الجائزة عبارة عن زيارة 

ألحد أشهر مصانع تجميع المحركات في العالم.  

تغطي برامج إكسون موبيل قطر التعليمية 
مختلف المراحل الدراسية من التعليم األساسي 

فالثانوي وحتى الجامعة. وقد وقع مركز 
إكسون موبيل لألبحاث قطر اتفاقية مع جامعة 

قطر عام ٢٠١5؛ إلطالق برنامج جامعة قطر 
إكسون موبيل للعلماء الباحثين، لتقديم الدعم 

لعدد من المشاريع البحثية، مثل المخاطر البيئية 
وإعادة استخدام المياه، بهدف المساهمة في 

تحقيق التنمية المسؤولة في قطر. 

إلى جانب ذلك؛ وقعت إكسون موبيل قطر 
اتفاقية مع جامعة قطر للحصول على رعاية 

حصرية لمدة ثالث سنوات لمقعد أكاديمي في 
العلوم والتكنولوجيا في الجامعة، وذلك لرفع 

جودة المصادر التعليمية العربية في العلوم 
والتكنولوجيا.

تفخر إكسون موبيل بالمساهمة في بناء 
إرث متنام من البنية التحتية للغاز الطبيعي 

المسال في قطر على مدى عقدين من الزمان، 
فباإلضافة إلى مساعدة قطر في مسيرتها نحو 
الرخاء واالزدهار؛ قامت إكسون موبيل بتطوير 
طاقات من نوع مختلف في جميع أنحاء البالد، 

عبر بناء القدرات البشرية.  

 على مدى العقد القادم ستحتاج قطر ، 
إلى المزيد من المهندسين والعاملين في 

التكنولوجيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على 
الطاقة. لذلك؛ تقوم إكسون موبيل قطر بدعم 

مجموعة من المبادرات التعليمية والتدريبية 
للطالب والمهنيين لضمان توفر مجموعة كبيرة 

من األفراد المهرة والمؤهلين القادرين على 
مواجهة تحديات الغد، وكل ذلك في إطار 

السعي لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في 
قطر. 

  العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
  والرياضيات – جذور تغرس من

 أجل المستقبل

تشير توقعات إكسون موبيل المستقبلية 
للطاقة إلى احتياج العالم للطاقة بنسبة %35 

بحلول عام ٢٠٤٠. ونتيجة لذلك؛ سيحتاج العالم 
إلى أعداد متزايدة من المهنيين من أجل مواجهة 

أصعب التحديات في قطاع الطاقة، والتي 
سوف تصبح أكثر تأثيرا مع تناقص عدد الطالب 

المهتمين بالمهن المرتبطة بمجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.  

تقوم إكسون موبيل باالستثمار في برامج تعزيز 
تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات عبر المؤسسات التعليمية في جميع 
أنحاء قطر، وذلك لمواجهة تحديات المستقبل. 
ويمثل تحسين البرامج التعليمية لتعزيز مهارات 

الرياضيات والعلوم في جميع أنحاء العالم، 
مسألة ذات أولوية بالنسبة إلكسون موبيل، 

ألن التعليم يمثل حجر بناء أساسي للنمو 
االقتصادي والفرص الفردية. وتتعاون إكسون 

موبيل، منذ أكثر من عقدين من الزمان حتى 
اآلن، مع عدد من المؤسسات المحلية من 

ضمنها جامعة قطر، من أجل بناء مجتمع 
مستدام مدعم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات. 

كما تعاونت إكسون موبيل قطر مع جامعة 
قطر في تنظيم عدة برامج تعليمية مثل 

برنامج أسبوع مغامرة STEM ومسابقات 
غازنا وبرنامج الحياة هندسة، وتقدم هذه 

البرامج مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات للطالب من الروضة حتى المرحلة 

الثانوية، وتحفزهم لمواصلة االهتمام والشغف 
بهذه المواد.  

 قدمت لجنة اإلتصال الجامعي في
إكسون موبيل قطر أكثر من

١٦٠
 رعاية اكاديمية الى الطالب

القطريين

ية
شر

الب
ت 

درا
لق

ق ا
طال

 إل
قة

طا
ال

| ٧



تدرك إكسون موبيل قطر أن التغيير الشامل 
في تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، يجب أن يبدأ من القمة، فينبغي 
على المدرسين واإلداريين أن يكونوا قادرين 

على تقديم المناهج في هذه المواد بطريقة 
فعالة وجذابة. لهذا السبب؛ جرى تأسيس 

أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل للمدرسين 
عام ٢٠١٢ لتشجيع المدرسين على تطوير 

قاعدة مهاراتهم المهنية، و تحفيز االبتكار 
لديهم لتحسين أساليب تعليم مواد العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد 

حققت األكاديمية نتائج بعيدة المدى، حيث 
وصل تأثيرها ألكثر من عشرة آالف طالب من 

خالل أكثر من ٢٠٠ مدرس شاركوا في هذا 
البرنامج السنوي الناجح.

تعتبر عالقة إكسون موبيل قطر مع مؤسسة 
عّلم ألجل قطر من أهم شراكاتها التعليمية، 
وهي مؤسسة محلية تعمل لتكون جزًءا من 

الحلول في مواجهة التحديات التي تواجه 
العملية التعليمية في قطر. تقدم المؤسسة، 

تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، 
فرصًا للخريجين المتميزين والمهنيين الشباب 

إللهام الطالب من خالل تدريسهم لمدة سنتين 
في المدارس الحكومية في قطر. وقد أكمل 

٢٦ منتسبا من علم إلجل قطر البرنامج منذ 
إطالقه، وقد وصل أثرهم إلى 3 آالف طالب 
على مدى أربع سنوات. وتمثل الشراكة بين 

إكسون موبيل قطر ومؤسسة علم ألجل 
قطر نتيجة لاللتزام المشترك تجاه سد الفجوة 

التعليمية في قطر. 

وقدمت إكسون موبيل قطر الدعم أيضًا 
لمنتدى التعليم والتعلم على مدى ثالث 

سنوات، وذلك في إطار جهودها للمساعدة 
في تحسين جودة التعليم في المدارس القطرية 

من خالل تزويد المعلمين بالوسائل والمهارات 
الالزمة إللهام الطالب وتحفيزهم على التفوق. 

استكمل ٢٦ 
مدرسا برنامج علم ألجل 
قطر للتدريس بنجاح منذ 
عام ٢٠١3 محفزين بذلك 

3٫٠٠٠ طالب

الطاقة تنبض هنا
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ويجمع منتدى التعليم والتعلم بين القادة 
التربويين من أجل بناء وتبادل أفضل الممارسات 

التي تساهم في تأسيس قوى عاملة ماهرة 
ومؤهلة من خالل مدرسين استثنائئين 

ومتحمسين للغاية. 

على الصعيد الداخلي، تساعد لجنة االتصال 
الجامعي في اكسون موبيل قطر، على الوصول 

لطالب الجامعات بفاعلية أكثر، وزيادة جهود 
التقطير ضمن الشركة. وقد قامت اللجنة 

منذ تأسيسها بتزويد أكثر من ١٦٠ طالبًا قطريًا 
برعاية أكاديمية، باإلضافة إلى توفير أكثر من 

١٧٠ فرصة للتدريب الداخلي في إكسون موبيل 
قطر. وقد تمكنت إكسون موبيل، بفضل جهود 

اللجنة، من تجاوز الهدف المتمثل في وصول 
نسبة القطريين العاملين في الشركة إلى %5٠، 
حيث يمثل المواطنون القطريون حاليًا ٦5% من 

القوى العاملة في إكسون موبيل. 

 االستفادة من طاقة التعليم 

رغم أن إكسون موبيل هي إحدى أكبر الشركات 
العاملة في مجال الطاقة، إال أنها تبذل الكثير 
من الوقت والجهد في تحديد طرق المساعدة 

في بناء مجتمع مستدام نابض بالحياة في 
الدولة من خالل شبابها. 

تشجع مؤسسة إنجاز قطر فئة الشباب على 
اإلبداع واالبتكار والجمع بين الحياة األساسية 
ومهارات العمل، حيث توفر برامج المؤسسة 

فرصُا للشباب للتعاون مع المهنيين مما 
يساعدهم في النجاح في المسار الوظيفي 

الذي يختارونه.  

تعمل إكسون موبيل قطر بشكل وثيق مع 
مؤسسة إنجاز قطر منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧، 

حيث قدموا الدعم معًا لبرامج مثل برنامج 

أكثر من

3٫٠٠٠
طالب من المدارس المستقلة في 

مسابقة غازنا السنوية التي ينظمها 
مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر

استفاد أكثر من  

 3٫٤٠٠ 
شخص استفاد أكثر من 3٤٠٠ 

شخص من برنامج اكسون موبيل 
للتطوير المهني ”تميز“

حضر أكثر من

٢٠٠ 

مدرس أكاديمية جامعة قطر 
إكسون موبيل للمدرسين 

ليلهمو بذلك ١٠٫٠٠٠ طالب 
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قادة األعمال، ومسابقة مبادرة العام ألفضل 
مشروع للشباب وبرنامج قضاء يوم مع 

موظف. وقد ساعدت هذه البرامج المؤسسة 
في الوصول إلى أكثر من 3٢ ألف طالب محليًا.   

وتوفر إكسون موبيل قطر أيضًا فرص التطوير 
المهني للزمالء العاملين في قطاع الطاقة من 
خالل برنامج تميز التدريبي الذي استفاد منه منذ 

تأسيسه عام ٢٠١٢ أكثر من 3٤٠٠ موظف من 
شركة قطر للبترول، وشركات تشغيل المشاريع 

المشتركة راس غاز وقطر غاز وشركة ناقالت.

وتؤمن إكسون موبيل بضرورة توفير فرص 
متساوية للجميع، لذلك جرى تأسيس شبكة 
موّظفات إكسون موبيل قطر ”امرأة“ في 

نوفمبر ٢٠٠٩، وتمثل شبكة ”امرأة“ سيدات 
إكسون موبيل الالتي يتطلعن إلى االرتقاء 

والطموح والتقدم. وتعمل الشبكة على 
إستضافت عدد من الفعاليات عالوة على 

تقديم فرص التطوير وأنشطة بناء فرق العمل 
والتوجيه وبناء العالقات في المجتمع القطري 

. وتعتبر شبكة امرأة أحد األمثلة على مساهمة 
إكسون موبيل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

٢٠3٠ من خالل تطوير وتنمية القدرات البشرية 
عن طريق القوى العاملة الماهرة والمنتجة 

والمتنوعة التي تستطيع دعم مستقبل مستدام 
لدولة قطر. 

تدعم شراكة إكسون موبيل قطر مع مركز 
”غاية“ ادارته لبطوله )البرنامج الوطني لتمكين 

المرأة خارج مدينة الدوحة(، وبرنامج )تمكين 
الشباب للمناطق النائية في قطر( منذ عام 

 .٢٠٠٩

وقد تلقت أكثر من ١١٠٠ سيدة قطرية التدريب 
حتى اآلن من خالل البرنامج الوطني لتمكين 

المرأة، حصلت ٧٢% منهم على فرص عمل بعد 
استكمال التدريب، وقد استفادت قرابة ١٦٧ 
سيدة من البرنامج منذ إطالقه، وشرعن في 

أعمالهن الخاصة.

كما سمح برنامج تمكين الشباب في المناطق 
النائية في قطر ألكثر من 5٤ شابًا بتلقي دورات 
تدريب خاصة بهدف تعريفهم ببعض القيم مثل 

أخالقيات العمل والعمل الجماعي والمساءلة 
الشخصية إضافة إلى مساعدتهم على النجاح 

في أماكن العمل.  

 تفخر إكسون موبيل بكونها أحد الرعاة 
المؤسسين لبرامج مركز ”نماء“ منذ عام ٢٠٠5 

لتمكين الشباب ورواد األعمال، كجزء من 
جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية في 
قطر حيث قدم المركز تدريبًا مهنيًا ألكثر من 
٢١١5 مشاركًا، وساعدهم في تحقيق النجاح 

الوظيفي. وقد صممت البرامج التدريبية 
بهدف توسيع قدرات األجيال القادمة من خالل 

تزويدهم بثقافة التعلم. 

لقد كان أثر استثمار إكسون موبيل قطر 
في التعليم مضاعفًا على منظومة التعليم 
في قطر، فقد ساعدت هذه البرامج، على 
مدى عقدين، آالف الطالب والمهنيين في 

إثبات قدراتهم الحقيقية، من خالل تزويدهم 
بالعديد من فرص التطوير الفردي والمهني. 

لصبحوا أفرادًا قادرين على إحداث التغيير ، 
بعد اكتسابهم المهارات والمعرفة واألدوات 

الالزمة لصناعة اقتصاد مستدام لهم 
ولمجتمعاتهم، في سبيل تحقيق أهداف رؤية 

قطر الوطنية ٢٠3٠. 

3٫٢٠٠
طالب شاركوا في برامج إنجاز منذ 

العام ٢٠٠٧

  قدمت إكسون موبيل قطر الدعم 
  لمنتدى التعليم والتعلم على مدى 

 الثالث السنوات الماضية 

الطاقة تنبض هنا
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العام لالتحاد القطري للتنس، 
يناقش إدارته لبطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة 
ويلقي الضوء على أهمية 

 الشراكة مع شركة 
إكسون موبيل 

هال تخبرنا عن ذكرياتك المفضلة في بطولة 
قطر إكسون موبيل المفتوحة؟ 

لقد كانت جميع بطوالت قطر إكسون موبيل 
المفتوحة ممتعة ومميزة ، ولكني أرى أن 

النسخة الخامسة والعشرين كانت األبرز بفضل 
تفردها؛ كما احتفلنا بإنجاز آخر لنفس النسخة، 

حيث فازت بجائزة أفضل بطولة من فئتها في 
ذلك العام، لقد كانت حقًا بطولة رائعة!

هل لديك خلفية في لعبة التنس؟ لماذا 
باعتقادك تم اختيارك لهذا المنصب؟  

يمتلك جميع أعضاء االتحاد القطري للتنس 
خلفية عن اللعبة، حيث انخرطنا جميعًا في اللعبة 
بشكل أو بآخر؛ إما كالعب أو إداري أو مسؤول، 
أعتقد أننا استحققنا هذه المناصب بسبب حبنا 
وشغفنا بالتنس، فكل عضو من أعضاء االتحاد 

يعشق اللعبة وعمل بجد واجتهاد للوصول 
لمنصبه. 

ما هي أكثر األمور جاذبية في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة إلى جانب نجوم اللعبة 

برأيك؟

الفعاليات الجماهرية التي تقام على هامش 
البطولة واألجواء العائلية المصاحبة لها، 

فبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة أقرب 
ما تكون إلى مهرجان، فاألمر ال يتعلق باللعبة 
فقط؛ وإنما باألجواء الودية المالئمة للجميع 

وخاصة العائالت. فالجميع يترقب البطولة 
وسلسلة األنشطة المصاحبة لها والتي تمتد 

ألسبوع. 

بصفتك أمين السر العام لالتحاد القطري للتنس؛ 
ما هو دورك في التخطيط لبطولة قطر إكسون 

موبيل المفتوحة؟ 

باإلضافة إلى كوني األمين العام لالتحاد 
القطري للتنس؛ فأنا أيضًا أقوم بدور المنسق 

العام للبطولة، حيث أهتم بأدق التفاصيل قبل 

وخالل الفعالية. أقوم عادة باإلشراف على 
التخطيط والتنظيم ومن ثم التنفيذ. أنا دائمًا 
بحاجة للتأكد من كون كل شيء يسير وفق 

ما خططنا له، فضاًل عن التنسيق ما بين لجان 
الفعاليات المختلفة. 

تمثل إكسون موبيل راعي لقب بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة؛ أخبرنا عن هذه 

الشراكة وما تعنيه بالنسبة للبطولة. 

ترعى إكسون موبيل لقب البطولة منذ البداية، 
وال تقتصر شراكتنا مع إكسون موبيل على 

الجانب المالي فحسب؛ فأنا أعتقد أن عالقتنا 
تعتبر مثااًل على ما يمكن تحقيقه عندما تتبادل 
مؤسستان االحترام وااللتزام الصارم تجاه دعم 

قطر في تقدمها نحو تحقيق أهداف رؤيتها 
الوطنية ٢٠3٠.  

تحرص إكسون موبيل على قيادة هذه 
الفعالية جنبًا إلى جنب مع االتحاد القطري 

للتنس للوصول إلى هذا النجاح المتميز الذي 
تحققه البطولة اليوم، وينعكس هذا مع إصرار 

كبار مسؤولي الشركة على حضور الفعالية 
والمشاركة في كل نشاط يقام على هامشها.

نحن نفخر ببساطة بما تمكنا من القيام به معًا 
ونتطلع نحو تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل. 
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بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة ٢٠١٨
بنهاية عام ٢٠١٧ كانت دولة قطر على موعد إلستقبال العام 
الجديد مع نسخة أخرى مثيرة من بطولة قطر إكسون موبيل 

المفتوحة. وقد استمرت البطولة، في نسختها السادسة 
رز نجوم التنس في العالم  والعشرين، في استقطاب نخبة من أب

إلى جانب المشجعين من عشاق هذه اللعبة الممتعة من 
جميع أنحاء العالم.

بالنسخة الخامسة والعشرين من البطولة، ولكن 
نسخة هذا العام كانت بال شك الفعالية األضخم 

في عالم التنس“.

وأضاف : ”ال شك أن استضافة فعالية رياضية 
كبرى من شأنه وضع مدينة ما على الخارطة، 

وتواصل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 
استقطاب األضواء العالمية إلى مدينة الدوحة، 
فهي فعالية رياضية فريدة، ونموذج مثالي لكرم 
الضيافة واألداء القوي، وأفخر حقًا باالنتماء إلى 

هذه البطولة الرائعة“.

تحرص إكسون موبيل قطر في كل عام، على 
تنظيم مجموعة من األنشطة المبتكرة في 

جناحها بقرية الجمهور، تناسب الزّوار من مختلف 
األعمار. وتأتي في صدارة األنشطة العديدة 

التي شهدها جناح إكسون موبيل قطر نموذج 
محاكاة لسباق الدراجات النارية، التي تشتمل 

على دراجتين مكنتا الزوار من القيام بتجربة قيادة 
في غاية الروعة واإلثارة، وقد كان نموذج 

محاكاة السباقات الخيار المفضل لدى الزوار 
خالل البطوالت السابقة، كما شارك الالعبون 

جماهيرهم بالمتعة واإلثارة في جناح إكسون 
موبيل في قرية الجمهور حيث قابلوا المعجبين 

ومنحوهم توقيعاتهم. 

كما تنظم إكسون موبيل قطر بالتعاون مع 
االتحاد القطري للتنس فعاليات تدريب التنس 

وتابع آالف المتفرجين منافسات شديدة 
ومذهلة في نسخة ٢٠١٨ من البطولة، وذلك 

خالل الفترة من ٢-٦ يناير، حيث تأثروا باألداء 
الرائع لالعبين مثل غايل مونفيس ودومينيك ثيم 
وبابلو كارينو بوستا، إلى جانب ريتشارد غاسكيه 

وجايمي موري وبرونو سواريز وغيرهم.  
وفي ضوء رعاية إكسون موبيل قطر لقب 
بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة على 

مدى األربعة وعشرين عامًا الماضية؛ عملت 
عن كثب مع اإلتحاد القطري للتنس، لضمان 

حفاظ البطولة على مستواها كفعالية استثنائية 
تترقبها الجماهير كما كانت دائمًا. وكما كان 

متوقعًا فقد حققت البطولة نجاحًا كبيرًا 
للمنظمين ولكل من حضرها.   

بهذه المناسبة قال السيد ”ألستير روتليدج“، 
رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: ”نحتفل 

هذا العام بمرور ٢٦ عامًا على شراكتنا مع االتحاد 
القطري للتنس، حيث نعمل معًا بجد أكبر كل 
عام لضمان الحصول على نسخة أفضل وأكثر 
تميزًا من النسخ السابقة. تقوم فرقنا بعمل 
رائع، ونحن واثقون أن بطولة قطر إكسون 

موبيل المفتوحة دائمًا ستكون رائعة ومذهلة 
على جميع األصعدة؛ من حيث التخطيط واألداء 
والمتعة والتسلية. وتعد هذه البطولة في غاية 
األهمية بالنسبة لدولة قطر ألنها تعكس قدرة 
الدولة على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية 

ضخمة وعالمية المستوى. احتفلنا عام ٢٠١٧ 

السنوية لألطفال من مجتمع إكسون موبيل 
قطر، ضمن األنشطة المصاحبة للبطولة. حيث 
قاد العب التنس البوسني ميرزا باسيك، مباراة 
مع األطفال في بطولة ٢٠١٨، وأمضى معهم 

ما يزيد عن ساعة لتعليمهم مهارات رياضة 
التنس، وتتيح هذه المبادرات الفرصة أمام 

العبي التنس القادمين لتعّلم مهارات جديدة 
على أيدي نخبة من أبرز نجوم التنس في العالم، 
إضافة إلى تعزيز اهتمامهم باألنشطة البدنية، 
في إطار التشجيع على انتهاج نمط حياة صحي. 

كما تعمل على تنمية الشغف برياضة التنس 
لدى األطفال، وأن يتجاوز ذلك مجّرد ممارسة 

نشاط ترفيهي.

وقال ”كريستوفر وارن“ أحد أولياء األمور 
من مجتمع إكسون موبيل قطر: ”نتشرف 

بإتاحة الفرصة أمام أطفالنا لقضاء الوقت مع 
النجم ميرزا باسيك في فعاليات تدريب التنس 

لألطفال، ونشعر باالمتنان إلكسون موبيل قطر 
واالتحاد القطري للتنس على تنظيم مثل هذه 

األنشطة الرائعة لألطفال“.

الطاقة لمجتمع مزدهر

| ١
٢



هر
زد

 م
مع

جت
لم

ة 
اق

ط
ال

اختتمت بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 
نسختها لهذا العام، بتتويج الالعب غايل 

مونفيس بطاًل لعام ٢٠١٨ خالل الحفل الختامي 
للبطولة. وقد حظيت الجماهير حول العالم 
بستة أيام رائعة مع هذه اللعبة المذهلة، 

والكثير من المتعة واإلثارة على مدى البطولة 
ومن ثم وداعها من خالل احتفال ختامي ضخم. 
وقد شهد حفل الختام تقديرًا من نوع آخر، حيث 

قام السيد ”ألستير روتليدج“، رئيس ومدير 
عام إكسون موبيل قطر بتسليم شيك بقيمة 

3,٦5 مليون ريال قطري للسيد فهد السليطي، 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق 

الجميع، وهو مبلغ الدعم الذي تقدمه إكسون 
موبيل للمؤسسة في عام ٢١٧. وقد حضر 

مراسم تسليم الشيك كل من سعادة ناصر بن 
غانم الخليفي، رئيس االتحاد القطري للتنس، 

وآندرو سويغر، نائب أول رئيس مؤسسة إكسون 
موبيل. 

وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 
قد أنشأت مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 

٢٠١٢، بهدف بناء حركة عالمية تسهم في 
تحقيق التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية 
عبر إتاحة التعليم النوعي للجميع. وسوف تساعد 

هذه المساهمة في توفير فرص التعليم في 
المجتمعات التي تعاني من الفقر والحروب 

الداخلية في جميع أنحاء العالم. 

وتعتبر مؤسسة التعليم فوق الجميع أحد أهم 
شركاء إكسون موبيل قطر في قطاع التعليم. 
وقد تعهدت إكسون موبيل عام ٢٠١3 بتقديم 
مساهمة بقيمة ٨ مليون دوالر لدعم مبادرة 
”عّلم طفاًل ”التي أطلقتها مؤسسة التعليم 
فوق الجميع. وتقدم المساهمة، التي مدتها 
٤ سنوات، الدعم لبرامج التعليم في نيجيريا، 
وكشركاء في قطاع التعليم؛ يعملون على 

استكشاف البرامج التعليمية المحتملة في باباو 
غينيا الجديدة وأنغوال وتنزانيا لمساعدة مؤسسة 

التعليم فوق الجميع في تقليل عدد األطفال 
غير القادرين على الحصول على التعليم أو فرص 

تعليمهم محدودة في جميع أنحاء العالم. 

وأضاف: ”إنني على ثقة أن العبي التنس 
المحترفين مثل ميرزا باسيك قد بدأوا مسيرتهم 

في اللعبة كما يفعل أطفالنا اآلن، عندما وجدوا 
من يحّفز لديهم االهتمام باللعبة، ويشجعهم 

على ممارسة هذه الرياضة. فقد تعّلم األطفال 
على يد هذا الالعب المحترف طرق اللعب، 
وقدم لهم نصائح هامة في رياضة التنس، 

ولكنني أعتقد أن أهم ما تعلمه األطفال اليوم 
هو أن التنس رياضة مجتمعية، وينبغي أن 

يستمتعوا بممارستها وهم على أرض الميدان“.

تمثل رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠ بالنسبة إلكسون 
موبيل مصدر إلهام في سعيها المتواصل 

لإلسهام في دعم أهداف التنمية المستدامة 
في الدولة، وتستثمر اكسون موبيل، من خالل 

شراكتها مع المؤسسات المحلية، في برامج 
تطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية والقوى 
المهنية العاملة ، التي تعزز قوى عاملة طموحة 

وعالية المهارة واإلنتاجية، قادرة على بناء 
مستقبل مستدام أكثر ِإشراقًا في قطر.

وقال السيد أليستير روتليدج: ”نتشارك مع 
مؤسسة التعليم فوق الجميع في اإليمان بأن 

التعليم هو مفتاح تقدم المجتمعات وازدهارها، 
فعليه يرتكز مستقبل االقتصاد، كما يتيح للناس 

العمل معًا إلنشاء مجتمعات قوية ومؤهلة 
ومزدهرة. وتخلق مبادرة ”عّلم طفاًل“ أثرًا إيجابيًا 

ال يقتصر تأثيره على الطفل فحسب؛ بل يمتد 
ليصل إلى عائلته وبلده. لهذا السبب تقدم 
إكسون موبيل الدعم للبرامج العالمية التي 

تشجع على زيادة فرص الحصول على التعليم، 
الذي يعتبر وسيلة في غاية األهمية لزيادة فرص 

التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد“. 

وَأضاف: ”يشرفنا أن نكون جزءًا من مبادرات 
مؤسسة التعليم فوق الجميع النبيلة التي 

تعمل على مساعدة النساء واألطفال حول 
العالم لتعلم مهارات تبقى معهم طوال حياتهم 

ويتسلحون بها في بناء مستقبلهم“.

إكسون موبيل تدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع
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رز إنجازات مركز إكسون موبيل أب
لألبحاث قطر في ٢٠١٧

تحرص إكسون موبيل، بصفتها شريكًا ملتزمًا في دولة قطر، على دعم التميز في األبحاث من 
خالل التعاون مع أبرز شركائها المحليين في القطاع األكاديمي مثل جامعة قطر ومؤسسة 
قطر لتحقيق أولويات مشتركة للطرفين. وتوفر إكسون موبيل قطر الجهود الالزمة لدعم 

التنمية المستدامة والمسؤولة في البالد من خالل إكسون موبيل لألبحاث قطر، وهو مركز 
للبحث والتطوير تأسس عام ٢٠٠٩. 

مركز إكسون موبيل قطر لألبحاث. إن خبرة 
الدكتور السليطي التقنية وتفانيه في العمل 

إلدارة هذه المنصب تعتبر تأكيدًا على رؤية 
إكسون موبيل للتطور التكنولوجي التي تتشارك 
فيه مع شركائها في قطر وتتماشى مع أهداف 

رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠.

يدعم مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر التعليم 
في دولة قطر، ويعمل على تعزيز بيئة مناسبة 

للبحث والتطوير تتحدى جميع العوائق، وتعزز 
بناء القدرات البشرية، من خالل تعاونها مع 

المؤسسات األكاديمية والحكومية والصناعية، 
وذلك من أجل دعم تطور وتنمية مجتمع 

مستدام قائم على المعرفة. وقد ساهم هذا 
المنهج في تحقيق المركز للعديد من اإلنجازات 

الهامة في عام ٢٠١٧.

يتخذ مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، موقعًا 
مميزًا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 

ويشتمل على مكاتب ومعامل ومرافق 
للتدريب، ويهدف المركز على مساعدة العلماء 

والباحثين للقيام باألبحاث العلمية الالزمة 
لتطوير تقنيات تستفيد منها صناعة النفط 

والغاز في قطر والعالم. 

كما يجري المركز أبحاثًا في المجاالت التي 
تحظى باهتمام مشترك بين دولة قطر 

وإكسون موبيل، مثل إعادة استخدام المياه 
واإلدارة البيئية والسالمه واألبحاث الساحلية/ 

الجيولوجية.

وفي خطوة أكدت على التزام إكسون موبيل 
المتواصل تجاه دعم القدرات البشرية في 

قطر؛ جرى تعيين الدكتور محمد السليطي مديرًا 
لألبحاث في إكسون موبيل لألبحاث في فبراير 
٢٠١٦، وهو يعد أول قطري يقود األبحاث في 

الطاقة لألبحاث والسالمة والصحة والبيئة
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وقع مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر مذكرة 
تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في 
الثالث من أكتوبر ٢٠١٧، للتعاون في مشاريع 

بحثية مشتركة. وتنص االتفاقية على الطرفين 
التزامًا مشتركًا بتطوير العلوم والتكنولوجيا من 

خالل البحث والتطوير في قطر، كما تهدف إلى 
تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين من خالل تبادل 

المعرفة وتوفير الفرص وبرامج التنمية األكاديمية 
للطالب. 

ونتج عن مذكرة التفاهم إطالق برنامج علماء 
البحوث لجامعة حمد بن خليفة ومركز إكسون 
موبيل لألبحاث قطر، الذي سيتعاون بموجبه 

الطرفان على إجراء مشاريع بحثية مشتركة. ووقع 
على مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد حسنة، 

رئيس جامعة حمد بن خليفة، والسيد أليستير 
روتليدج، الرئيس والمدير العام لشركة إكسون 

موبيل قطر، خالل حفل خاص أقيم في مقر 
الجامعة بالمدينة التعليمية.

تشمل جوانب التعاون بين جامعة حمد بن خلفية 
ومركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، مشاركة 

طالب الدراسات العليا من كلية العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية، وكلية العلوم والهندسة في 

الجامعة. وستقدم البحوث الجارية في إطار هذا 
البرنامج مساهمات كبيرة للمشاريع في مجاالت 
إعادة استخدام المياه واإلدارة البيئية والسالمه 

واألبحاث الساحلية/ الجيولوجية.

قال ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون 
موبيل قطر: ”يؤكد برنامج علماء البحوث لجامعة 
حمد بن خليفة وإكسون موبيل لألبحاث قطر على 

التزام الطرفين المشترك تجاه قطاع البحوث، 
وإرساء أسس راسخة لمستقبل قطر المستدام، 

مع العمل على تعزيز التعاون بين األكاديميين 
والباحثين والقطاع نفسه“.

من جانبه قال الدكتور محمد السليطي، مدير 
األبحاث في مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر: 

”يمثل برنامج علماء البحوث لجامعة حمد بن 
خليفة وإكسون موبيل لألبحاث قطر إنجاًزا 

جديًدا إلكسون موبيل قطر في مجال التعليم 
والتنمية البشرية، وسيتيح هذا البرنامج للطالب 
الباحثين فرصة المشاركة في المجال األكاديمي 

واستكشاف مجاالت تخصصاتهم، واالستفادة 
من دعم مهني واحترافي، فضاًل عن إمكانية 

التواصل مع العاملين في مركز إكسون موبيل 
لألبحاث قطر، الذين يمتلكون خبرات واسعة في 
مجاالت اإلدارة البيئية، وإعادة استخدام المياه، 

والجيولوجيا، والسالمة“.
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بحثي السنوي لجامعة قطر المنتدى ال
ومعرضه

أقيم المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر 
٢٠١٧ في مجمع البحوث في جامعة قطر 
خالل الفترة 3 و٤ مايو ٢٠١٧، تحت شعار 
”بحوث تتخطى الحدود“. ويوفر المنتدى 

منصة للعلماء والباحثين والمهنيين من 
القطاع العام والقطاع األكاديمي لمناقشة 

كيفية التعاون والعمل معًا من أجل بناء 
مستقبل مزدهر ومستدام في قطر.

كراعي بالتيني للمنتدى مثل إكسون موبيل 
قطر الدكتور محمد السليطي، مدير األبحاث 

في مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، ، ، 
إلى جانب مجموعة من زمالئه في المركز. 

وشارك الدكتور السليطي وفريقه في جلسة 
حوارية ممتعة وفرت للطالب فرصة التعرف 

على مشاريع مركز إكسون موبيل لألبحاث 
قطر البحثية المتنوعة. كما وفرت الجلسة 
إجراء مناقشة صريحة مع العلماء والباحثين 

في المركز، تحدثوا فيها عن طرق تطوير 
قطاع األبحاث واالبتكار والمضي به قدمًا 
نحو المستوى التالي بالتعاون مع شركاء 

المركز المحليين. 

يمثل المنتدى فرصة قيمة لتطوير استراتيحية 
لمستقبل البحوث في كل من جامعة 

قطر ومركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، 
وذلك من خالل توحيد األطراف الرئيسية 

المعنية في كل من قطاع الصناعة والحقل 
األكاديمي واألجهزة الحكومية، لعرض 

المشاريع البحثية المميزة وإلقاء الضوء 
على القصص الناجحة الناتجة عن مشاريعهم 

المشتركة. 

 أسبوع مغامرة STEM وزيارة المدارس إلى 
مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر

ألن هذه المهارات تمثل حجر الزاوية لفرص 
األفراد والنمو االقتصادي. وتستثمر إكسون 
موبيل قطر في برامج التعليم التي تركز على 

إلهام الطالب وتحفيزهم على متابعة مهن 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، والتي تشمل البرامج التي تدعم 

تطوير وتدريب المدرسين، وتساعد هذه 
الجهود في دفع قطر إلى مستقبل مستدام 

أكثر إشراقًا لقطر.  

ُأطِلق ”أسبوع مغامرة STEM“ عام ٢٠١٠، 
بدعم من إكسون موبيل قطر وبتنظيم من 

المركز الوطني للتدريب التربوي في كلية 
التربية بجامعة قطر، وهو برنامج يستهدف 
الطالب من المرحلة السابعة حتى التاسعة 

ضمن مدارس قطر. ويهدف إلى تعريف 
الطاّلب بالصناعات المتعّددة التي تعتمد 
على مهنيين وتربويين يتمّتعون بخلفّيات 

في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضّيات، وتتيح هذه الفعاليات، التي 

تستمر ألسبوع، للطالب إمكانية التواصل 
مع المهنيين والتربوين العاملين في مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرضيات، 
بما فيهم العاملين في إكسون موبيل 

قطر ومركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، 
ليتمكنوا من تعلم كل ما يتعلق بهذه 

المجاالت من أنشطة بل واالنخراط بها.   

استقبل مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر 
هذا العام، مجموعة من طالب المرحلة 

اإلعدادي من كال الجنسين من مدارس قطر 
 “STEM الحكومية، خالل ”أسبوع مغامرة

الذي تنظمه جامعة قطر، للمشاركة في 
هذا األسبوع التفاعلي. وتوفر هذه الزيارة 

للطالب فرصة التواصل مع المهنيين 
والتربوين العاملين في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرضيات، خالل 
التجول في مختبرات المركز ومرافق 

العمل، والتي شملت أنظمة التعلم ثالثي 
األبعاد والواقع االفتراضي المستخدمة في 

إجراء األبحاث على نظام يدّرب العاملين 
في قطاع النفط والغاز في بيئة محاكاة 

توّفر االندماج الشامل. كما تعلم الطالب 
الكثير من خبراء المركز حول االستكشاف 

الجيولوجي والشعاب المرجانية وغيرها الكثير 
عن البيئات البحرية الحساسة.

إلى جانب ذلك؛ استقبل مركز إكسون 
موبيل لألبحاث قطر هذا العام مجموعة 

من طالب كل من المدرسة األمريكية في 
الدوحة وأكاديمية قطر وأكاديمية العوسج 

وجامعة فيرجينيا كومنولث في قطر. 

منتدى علوم الحياة في جامعة قطر

شاركت إكسون موبيل في فعاليات الدورة 
الحادية عشر من منتدى علوم الحياة الذي 

نظمته جامعة قطر تحت شعار: ”مصادر 
وإدارة المياه: التحديات المستقبلية“ في 

ديسمبر ٢٠١٧. حيث قدم الدكتور كريستوفر 
وارين من مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر 

مشاركة بعنوان: ”االستفادة من األراضي 
الرطبة الُمهنَدسة لمعالجة مياه الصرف 

الصناعية إلعادة استخدامها“.

وأجرى مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، 
منذ تأسيسه في العام ٢٠٠٩، بحوثًا مكثفة 

لفهم جدوى االستفادة من األراضي الرطبة 
الُمهنَدسة لمعالجة مياه الصرف الصناعية 

بهدف إعادة االستخدام في األراضي 
القاحلة.
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شبكة موظفات إكسون موبيل قطر 
تستضيف فعالية ”يوم مهندسات المستقبل“

بعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة االفتتاحية عام ٢٠١٦؛ استضافت 
التعاون مع مؤسسة  شبكة موظفات إكسون موبيل قطر ”امرأة“ ب
ثانية من فعالية ”يوم مهندسات المستقبل“  إنجاز قطر، النسخة ال

في إبريل الماضي في مدرسة رقية اإلعدادية للبنات في الدوحة، تحت 
إشراف مجموعة تضم ١١ متطوعة من موظفات إكسون موبيل. حيث 
شاركت 3٨ من طالبات الصف التاسع، في هذه الفعالية التي هدفت 

إلى تعريف الطالبات عن قرب بمفاهيم الهندسة و العمل الجماعي 
وإعداد الميزانيات، إضافة إلى إدارة المشاريع.

وتعد فعالية ”يوم مهندسات المستقبل“ في 
الدوحة امتدادًا لبرنامج سنوي تنظمه إكسون 

موبيل في الواليات المتحدة األمريكية، بهدف 
زيادة الوعي لدى الشابات حول الوظائف 
المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات. وإتاحة الفرص أمام الطالبات 

للتفاعل مع متخصصات في هذه المجاالت 
والتعلم من تجاربهن، إضافة إلى تقديم نماذج 

واقعية تجّسد ما يعنيه شغل وظائف ناجحة في 
هذه المجاالت بالنسبة للفتيات في المستقبل. 

وشملت الفعالية أنشطة ممتعة ومحّفزة 
للطالبات؛ حيث نظمت متطوعات ”امرأة“ 

مسابقة جماعية تنافست فيها الطالبات الختبار 
مهاراتهن في بناء الجسور باستخدام حلوى 

المارشميلو ومعكرونة سباغيتي غير مطهية، 
إلثبات إمكانية االستمتاع بالهندسة في الحياة 

الواقعية. 

وعقب االنتهاء من المسابقة استعرضت 
المتطوعات، في نقاش مع الطالبات، تجاربهن 

المهنية في العمل بمجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، وأوضحن أهمية الهندسة 

في العالم اليوم. كما أقمن روابط رائعة مع 
الطالبات من خالل مناقشة الخيارات الوظيفية 

المختلفة المتوفرة في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

تمثل ”امرأة“ شبكة موظفات إكسون موبيل 
المتطلعات إلى ”االرتقاء والطموح والتقدم“. 

وتستضيف الشبكة، كل عام، العديد من 
الفعاليات التي تهدف إلى خدمة االحتياجات 

الحالية والمستقبلية للمجتمع القطري.  

وقد اختارت ”امرأة“ في نوفمبر ٢٠١٦ تسليط 
الضوء على أهمية التعليم في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والذي 

يحظى بأولوية لدى إكسون موبيل في أنحاء 
العالم، واستضافت النسخة االفتتاحية من 

فعالية ”يوم مهندسات المستقبل“ في مدرسة 
البيان الثانوية للبنات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز 

قطر، لثالثين طالبة من المراحل الدراسية من 
الصف السابع إلى التاسع.

وقالت نايله النعمه، الباحثة في إكسون موبيل 
لألبحاث قطر، والتي ألقت كلمة افتتاحية 

خالل الفعالية: ”يتوصل العلماء كل يوم إلى 
اكتشافات تغّير طريقة حياتنا، وبالنسبة لي 

كباحثة في حقل العلوم أجدني منبهرة بهذه 
االختراقات العلمية، وهذا ما يدفعني لمواصلة 
ما أقوم به من عمل، وقد سعدت واستمتعت 
بمشاركة شغفي بالعلوم مع طالبات مدرسة 

رقية اإلعدادية للبنات“.

وتعمل إكسون موبيل بشكل وثيق مع شريكها 
المحلي مؤسسة إنجاز قطر، لتطوير البرامج التي 

من شأنها المساعدة في تعليم وتنشئة جيل 
من علماء ومهندسي ومتخصصي الرياضيات 
ومبتكري المستقبل، من أجل المساعدة في 

الحفاظ على مجتمع قائم على المعرفة في قطر 
بالمستقبل من خالل تعزيز األنظمة التعليمية.

 تدعم إكسون موبيل مؤسسة إنجاز قطر في 
مجموعة كبيرة من فرصها للتنمية والتطوير 

منذ العام ٢٠٠٧، بهدف صقل مهارات التوجيه 
واإلرشاد لدى قادة األعمال في قطر، من أجل 

المساعدة في تشجيع وترويج ريادة األعمال 
واالبتكار في أوساط الشباب القطري. وتعد 

إنجاز قطر إحدى المؤسسات التابعة لـ ”جونيور 
أتشيفمنت العالمية“، الشريك الدولي إلكسون 

موبيل، والتي تعد أكبر مؤسسة غير ربحية في 
العالم مكّرسة للتعليم في مجال األعمال، وتصل 

برامجها إلى ٩٫٧ مليون طالب سنويًا. 

واختتمت السيدة نايلة النعمه كلمتها قائلة: 
”ال يفوتني أن أسّجل اعجابي بما لدى الطالبات 

من حماس وإصرار على التعّلم، وما طرحنه 
من أسئلة توحي بما تحمله الفتيات من طاقة 

وشغف بالعلوم، وأرجو أن أكون قد نجحت في 
تشجعيهن بالتوّجه نحو مسيرات مهنية مرتبطة 

بأي من مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات. وتمتلك هذه المجموعة من 

الطالبات طموحات مهنية واعدة، وأنا على ثقة 
في قدرتهن على االسهام في بناء مستقبل 

أكثر ازدهارًا لدولة قطر وشعبها“.
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أكاديمية جامعة قطر إكسون 
موبيل للمدرسين تستضيف 

المنتدى الثالث لخريجيها
عقدت جامعة قطر وإكسون موبيل قطر المنتدى 

السنوي الثالث لخريجي أكاديمية جامعة قطر إكسون 
موبيل للمدرسين في جامعة قطر في إبريل الماضي. 

ويوفر المنتدى للمدرسين الذين حضروا األكاديمية منصة 
لتبادل األفكار والقصص الناجحة، إضافة إلى ما يواجهونه 

من تحديات داخل الصفوف المدرسية، كما يطرحون 
المالحظات ويقدمون االقتراحات حول فاعلية األكاديمية 

ًا منذ العام ٢٠١5. نفسها، ويقام المنتدى سنوي

ويتيح المنتدى الفرصة للمنظمين ليشهدوا 
ما أحرزه المدرسون الذين حضروا األكاديمية 
منذ عام ٢٠١٢، ليتمكنوا من تقييم مستوى 

التأثير ألنشطة األكاديمية على تعلم الطالب، 
والتعرف على التحديات التي يواجهها المدرسون 

عند تطبيق أنشطة األكاديمية في عملهم، 
فضاًل عن استكشاف الحلول للتغلب على هذه 

التحديات.  

تأسست أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل 
للمدرسين عام ٢٠١٢، بالشراكة بين كل من 

المركز الوطني للتطوير التربوي في جامعة قطر 
،وإكسون موبيل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، 

وهي عبارة عن برنامج مكثف للتطوير المهني 
للمدرسين على مدى أسبوع، يقوده مجموعة من 

خبراء التعليم من الدوحة ومن الواليات المتحدة 
األمريكية. وتمثل جزءًا من التزام إكسون موبيل 
طويل األمد تجاه بناء قاعدة من القوى العاملة 
التنافسية للمساعدة في تعزيز جهود قطر في 

بناء مجتمع قائم على المعرفة. 

جرى إنشاء األكاديمية على نسق أكاديمية 
إكسون موبيل للمدرسين في الواليات المتحدة 

األمريكية، والتي تحقق نجاحًاكبيرا. ويهدف 
البرنامج إلى مساعدة المدرسين العاملين 

في مدارس قطر الحكومية في االستفادة 
من خبراتهم وتعزيز مستوى الفهم لمحتوى 
الرياضيات والعلوم، والتعرف على وسائل 

الطاقة إلطالق القدرات البشرية
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التعليم التفاعلية التي من شأنها تحفيز شغف 
الطالب بهذه المواد. 

وقال السيد أليستر روتليدج، رئيس ومدير عام 
إكسون موبيل قطر: ”يمثل منتدى خريجي 

أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل منصة 
قوية لتحقيق مزيد من التطوير المهني، وتبادل 

الخبرات بين معلمي قطر، حيث يعتبر تبادل 
األفكار والخبرات بين الزمالء مصدرًا قيمًا 
للتعلم، ووسيلة فعالة للتطوير التربوي“.

وأضاف: ”نعتقد أن التفوق والتميز في 
التعليم ال يمكن تحقيقه إال بالتزام المؤسسات 

التعليمية مثل جامعة قطر وأعضاء هيئة 
التدريس بها تجاه إتاحة المعرفة الجديدة في 

الفصول الدراسية. تشاركنا جامعة قطر قيمنا 
ومهمتنا والتزامنا تجاه دفع عجلة تطوير وتوسيع 

نطاق التعليم في البالد. ولذلك؛ تعاوننا في 
تأسيس األكاديمية عام ٢٠١٢. 

وسيساعد عملنا المشترك في األكاديمية 
وغيرها من البرامج التعليمية، التي قمنا 

بتطويرها عبر السنين الماضية، في مضاعفة 
تأثيرنا في بناء إمكانات القوى العاملة في قطر 
بالمستقبل. ونفخر بالدروس الناجحة التي قدمتها 

األكاديمية وخريجوها إلى اآلن، كما نتطلع إلى 
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المزيد من النقاشات المثمرة خالل تجمعاتنا 
السنوية“. 

وألهمت األكاديمية، على مدى أكثر من خمس 
سنوات، ما يزيد عن ٢5٠ من مدرسي المراحل 
األساسية والثانوية لمواد الرياضيات والعلوم 

في مدارس قطر الحكومية، وصل تأثيرهم ألكثر 
من ١٠ آالف طالب. وقد تعزز لدى المدرسين 

الذين حضروا األكاديمية مستوى الفهم لمحتوى 
الرياضيات والعلوم، كما نجحوا في البناء على 

خبراتهم في تسهيل تعلم الطالب عبر استراتيجية 
االستقصاء وإيجاد الحلول للمشكالت، إضافة 
إلى استخدام الروابط بين الرياضيات والعلوم 

لدعم تعلم طالبهم. 

هذا وتواصل إكسون موبيل تطوير برامج 
التنمية البشرية وتطوير التعليم بالشراكة مع 
المؤسسات المحلية، وسيساعد هذا التعاون 

في إنشاء قاعدة من المهنيين ذوي المهارات 
في القطاعين العام والخاص، والقادرين على 

بناء إطار للنمو االقتصادي في قطر بالمستقبل، 
تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠. 
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ر تكرمان رّواد  إكسون موبيل وإنجاز قطـ
األعمال الواعدين في المستقبل

شهد شهر مايو ٢٠١٧ الذكرى السنوية العاشرة لمسابقة ”مبادرة“ ألفضل شركة طالبية، وهي مسابقة 
سنوية تأسست خالل ”برنامج الشركة“ الشهير الذي أطلقته شركة مؤسسة أتشيفمنت العالمية، 
وتنظمه على المستوى المحلي مؤسسة إنجاز قطر، وهي مؤسسة غير ربحية وعضو في مؤسسة 
جونيور أتشيفمنت العالمية. وتتيح مسابقة ”مبادرة“ للفرق الطالبية فرصة تأسيس مشروع تجاري 
حقيقي وإدارته على مدى خمسة شهور، تحت إشراف متخصصين من مشاريع تجارية رائدة في قطر.

وتواصل إكسون موبيل دعمها لمسابقة 
مؤسسة انجاز قطر السنوية ألفضل مشروع 

للشباب ”مبادرة“، والتي تعتبر أكثر برامج إنجاز 
قطر التعليمية شعبية وتفاعلية، حيث كانت 
إكسون موبيل الراعي البالتيني لجائزة أفضل 

شركة للعام. 

وشارك في نسخة المسابقة لهذا العام ٢٠ 
فريقًا طالبيًا، اجتازوا دورة كاملة لمشروع 
ناشئ، حيث نجحوا في تطوير فكرة وخطة 

المشروع وتشكيل الفريق وحصلوا على رأس 
مال بقيمة تصل إلى ١١ ألف ريال قطري، ومن 

ثم إنتاج وبيع منتج أو خدمة. وقد عرض الطالب 
أفكار مشاريعهم أمام لجنة التحكيم التي تألفت 

من نخبة من رواد األعمال، ثم جرى اإلعالن 
عن الفائزين في حفل لتوزيع الجوائز، مما يظهر 

الدعم الدائم والمستمر لرواد األعمال الشباب.   

وقال السيد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام 
إكسون موبيل قطر: ”تعتبر مسابقة إنجاز 

قطر السنوية ألفضل مشروع للشباب فرصة 
مثالية لرواد األعمال الشباب؛ ليتمكنوا من 

طرح أفكارهم وتأسيس فرقهم ومن ثم العمل 
لتحويلها إلى مشاريع حقيقية وواقع ملموس. 

وأود هنا أن أشكر مؤسسة إنجاز قطر على 
تنظيم هذا البرنامج، وإبراز هؤالء األشخاص 

المميزين والفاعلين مع أفكارهم اإلبداعية في 
مجال األعمال“.

وفازت كل من شركة ”Vend Machine“ من 
جامعة قطر وشركة ”Parky“ من مدرسة الكوثر 
الثانوية للبنات بجائزة أفضل شركة طالبية لهذا 
العام، وهي الجائزة التي ترعاها إكسون موبيل 

قطر، بينما فازت بجائزة أفضل منتج وخدمة 
مميزين كل من شركة ”Notati“ من جامعة 

قطر وشركة ”أوصال“ من أكاديمية العوسج، 
في حين حازت كل من شركة ”Kinecto“ من 

جامعة قطر و شركة ”روزنامة“ من مجمع البيان 
التربوي على جائزة أفضل خطة تسويق.

أما جائزة أفضل تأثير اجتماعي فجاءت من 
نصيب كل من شركة RRB من مدرسة رسالة 

المستقلة للبنات وشركة ”فيتاليتي“ من جامعة 
كارنيجي ميلون. وقد تسلم الفائزون جوائزهم 

في حفل رائع في مايو الماضي استضافه مركز 
الطالب في جامعة حمد بن خليفة تحت رعاية 

سعادة السيد صالح بن غانم العلي، وزير الثقافة 
والرياضة. 

وأضاف السيد روتليدج: ”نعمل بشكل وثيق 
مع شركائنا في قطاع التعليم مثل مؤسسة 

إنجاز قطر، لدعم البرامج التي من شأنها تنمية 
اإلمكانات البشرية، بين الشباب بشكل خاص. 
فنحن نحرص على المساعدة في تحقيق رؤية 

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 
المفدى، والرامية إلى بناء مجتمع قائم على 
المعرفة، وقادر على تحقيق مستقبل مزدهر 

ومستدام في قطر، وذلك من خالل تزويد 
الشباب باألدوات والوسائل الالزمة لتحقيق 

االستفادة الكاملة من إمكاناتهم. ” 

وترتكز الشراكة طويلة األمد بين إنجاز قطر 
وإكسون موبيل قطر، والتي بدأت منذ إطالق 

البرنامج عام ٢٠٠٧، على التزام راسخ ومتبادل 
تجاه تطوير برامج قادرة على تعزيز إمكانات 

الشباب القطري، وتحفيزهم ليصبحوا أعضاء 
فاعلين يسهمون في بناء مجتمعاتهم، ويدعموا 

مجتمع قطر القائم على المعرفة في المستقبل. 
وتعمل هذه البرامج على دعم مهمة مؤسسة 

إنجاز قطر في تثقيف الطالب حول ريادة 
األعمال، والثقافة المالية، والجاهزية للعمل.

 وإلى جانب مسابقة ”مبادرة“ تقدم إنجاز قطر 
مجموعة واسعة من البرامج التي توفر فرص 
التطوير الشخصي والمهني للطالب، بما في 
ذلك دورات تغطي ريادة األعمال، والثقافة 

المالية، والجاهزية للعمل. وقد تخّرج من برنامج 
إنجاز قطر ”مبادرة“ ما يزيد عن 3٢ ألف طالب، 

من مدارس وجامعات محلية، منذ إطالق 
البرنامج في العام ٢٠٠٧.
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إكسون موبيل تدعم مؤتمر القمة العالمي 
لالبتكار في التعليم ”وايز“

أكدت إكسون موبيل قطر مجددًا على التزامها طويل األجل تجاه مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
في التعليم ”وايز“، حيث كانت الراعي الفضي لنسخة ٢٠١٧ من المؤتمر، الذي عقد في الدوحة من 

١٤-١٦ نوفمبر ٢٠١٧ تحت عنوان ”بين التعايش واإلبداع: نتعلم كيف نحيا ونعمل معًا“، حيث تفخر 
إكسون موبيل بدعم المؤتمر منذ عام ٢٠٠٩، الذي يشارك اكسون موبيل نفس الرؤية لمستقبل 

التعليم واإلمكانات والفرص الهامة التي يمكن تقديمها لألطفال في جميع أنحاء العالم.  

شارك السيد ”كيفين ميرفي“، رئيس مؤسسة 
إكسون موبيل للمسؤلية اإلجتماعية، في 
جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان : 

”التعليم للشباب الالجئين: من السياسات إلى 
البرامج .. لندع الواقع يتحدث“ على هامش 

وايز، حيث تشّرفت الجلسة بحضور صاحبة 
السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع ومؤسس ”مؤسسة التعليم فوق 
الجميع“، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل 

ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لمؤسسة قطر، إلى جانب مسؤولين 

حكوميين رفيعي المستوى، وممثلين عن الحقل 
األكاديمي في العالم، ومجموعة من المعنيين 

التعليم.  بقطاع 

رّكز النقاش خالل الجلسة على مصير نحو ٢٦٠ 
مليونًا من األطفال والمراهقين حول العالم، 

الذين ما زالوا خارج مقاعد الدراسة نتيجة للفقر 
أو ألسباب ثقافية أو كوارث طبيعية وغيرها 
من المعوقات التي تحول دون حصولهم على 
التعليم النوعي. كما أكدت الجلسة على أنه 

من دون تحّرك عاجل فإن أكثر من نصف الجيل 
القادم من الشباب، أي ٨٢5 مليونًا من بين ١٫٦ 

مليار شاب، قد تفوتهم الفرص التي يوفرها 
التعليم في ٢٠3٠.

وفي كلمته االفتتاحية خالل الجلسة تحدث 
”ميرفي“ عن دور قطاع المؤسسات في 

مساعدة جهود تحقيق الهدف الرابع من أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي ينص 

على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع، كما ناقش مشاريع مؤسسة إكسون 

موبيل والشراكات التي نجحت في إقامتها 
بهدف التعاطي مع التحديات الملّحة المتمثلة 

في إعادة األطفال المتسربين من المدارس 
في أنحاء العالم إلى فصول الدراسة.

وأعرب ”ميرفي“ عن شكره لمؤتمر ”وايز“ 
ومؤسسة ”التعليم فوق الجميع“ على دعوته 

ممثاًل عن مؤسسة إكسون موبيل في هذا 
الجلسة الهامة، وقال : ”تدرك إكسون موبيل 
جيدًا ما يمكن إنجازه عندما يعمل الشركاء جنبًا 
إلى جنب. وتفخر مؤسستنا بدعم برامج تجّسد 
استراتيجيات األمم المتحدة الرامية إلى إتاحة 

التعليم النوعي والشامل للجميع“.

وألقى ”ميرفي“ الضوء على الشراكة التي 
تجمع بين مؤسسة إكسون موبيل و“عّلم 

طفاًل“، وهي مبادرة عالمية أطلقتها صاحبة 
السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام ٢٠١٢. حيث 

أوضح ”ميرفي“ أن ”علم طفاًل“ هي أحد 
مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع، أحد 

أهم شركاء إكسون موبيل في قطاع التعليم. 
وقد تعهدت إكسون موبيل عام ٢٠١3 بتقديم 
مساهمة بقيمة ٨ مليون دوالر لدعم مشاريع 

ومبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع؛ حيث 
تدعم من خالل هذه المساهمة التي تمتد 
ألربعة أعوام مشاريع ”عّلم طفاًل“ الجارية 

حاليًا في نيجيريا، كما يبحثون كشركاء تعليميين 
البرامج المحتملة في كل من بابوا غينيا 

الجديدة وأنغوال وتنزانيا، حيث تسعى مؤسسة 
التعليم فوق الجميع إلى تقليص عدد الطالب 
المحرومين من التعليم في جميع أنحاء العالم. 

وتؤمن إكسون موبيل بأن التعليم يمثل حجر 
الزاوية لخلق الفرص أمام األفراد وتحقيق النمو 

االقتصادي، وأن المهارات المرتبطة بالعلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على وجه 

الخصوص، في غاية األهمية لضمان جاهزية 
طالب اليوم لوظائف القرن الحادي والعشرين. 

وتعتمد إكسون موبيل على القوى العاملة 

عالية المهارة، حيث يتواجد في عملياتها قرابة 
3٠ ألف عالم ومهندس حول العالم، وقد 

أسهمت على مدى الستة عشر عامًا الماضية 
بأكثر من ١٫٢ مليار دوالر لدعم مبادرات تعليمية 

في جميع أنحاء العالم.

وترّكز برامج إكسون موبيل للمسؤلية 
اإلجتماعية في قطر على النهوض بالتعليم 

وخاصة في مواد العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات حيث تستثمر في 

برامج تطوير التعليم والمعلم التي من شأنها 
المساعدة في بناء قوى عاملة منتجة ومؤهلة 

لبناء مستقبل قطر المستدام. 
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برنامج ”تميز“ التدريبي..
تبادل المعرفة لتحقيق التميز

قدم برنامج إكسون موبيل 
التدريبي ”تميز“ أكثر من 
١٠٠ دورة تدريبية استفاد 

منها أكثر من ثالثة آالف من 
موظفي مشاريع إكسون 

موبيل المشتركة وشركائها 
منذ إطالقه عام ٢٠١٢.

والفعالية التقنية )السطحية والجوفية(، إضافة 
إلى مواضيع السالمة والصحة والبيئة. ويهدف 

البرنامج لالستفادة مما يقدمه خبراء إكسون 
موبيل من جهد وموهبة ومعرفة وخبرة، 

لالستثمار بشكل مباشر في المهنيين الذين 
يمثلون مستقبل قطاع الطاقة في قطر.

رنامج ”تميز“ عن غيره من  كيف يختلف ب
بية المقدمة للموظفين في  تدري رامج ال ب ال

قطاع النفط والغاز في قطر؟ 

يعد برنامج ”تميز“ فريدًا من نوعه لعدة أسباب؛ 
فرغم أن إكسون موبيل ال تعتبر جهه متخصصة 
في الخدمات التدريبية؛ إال أنها تفخر بالطلبات 

الكثيرة التي تتلقاها من شركائتنا المحليين 
للحصول على فرص تدريبية محددة. ويرجع ذلك 

إلى حد كبير إلى السمعة القوية التي طورتها 
إكسون موبيل على مدى أعوام من جودة 

ونوعية البرامج التدريبية التي تقدمها لشركائها 
المحليين ومشاريعها المشتركة ضمن القطاع.  

وتتنامى المكانة التي طورها برنامج ”تميز“ في 
عالم التدريب بشكل مستمر، حيث يجري تحديثها 

وتطويرها لتتماشى مع احتياجات شركائنا 
ومشاريعنا المشتركة في القطاع. عالوة على 

ذلك، تغطي دوراتنا مجموعة مختلفة ومتنوعة 
من المجاالت؛ من إدارة المشاريع وحتى القيادة 

والفعالية الشخصية و التمّيز في العمليات 
والفعالية التقنية والتجارية، كما تلبي مختلف 
مستويات الخبرة ضمن كل مجال، حيث تترواح 

الخبرات المهنية للمشاركين ما بين المبتدئين إلى 
المهنيين. 

إنجاز يتحدث عن نفسه؛ حيث يواصل برنامج 
إكسون موبيل التدريبي ”تميز“ مسيرته في 

النمو والتطور كل عام. هذا ما أدلت به السيدة 
فاطمة الحوسني ، مديرة الدورات في برنامج 
تميز التدريبي، لقراء مجلة صلة لتعريفهم على 

خلفية البرنامج وأبرز معالمه. 

رنامج تميز وكيف بدأ؟ ما هو ب

قمنا بتطوير برنامج تميز التدريبي عام ٢٠١٢، 
وذلك بهدف إعداد وتمكين الجيل القادم من 

القادة القطريين في قطاعنا الصناعي، من خالل 
تكثيف مستوى نقل المعرفة واالستفادة من 

خبراء إكسون موبيل من جميع أنحاء العالم لتلبية 
احتياجاتومتطلبات المتدربين . لطالما كان هدفنا 

في برنامج تميز هو مشاركة خبرات إكسون 
موبيل التقنية والتجارية والتشغيلّية مع الشركاء 
المحليين بطريقة تدعم االقتصاد الوطني وتعزز 

التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠. 

يقدم ”تميز“ فرص التطوير الشخصي والمهني 
من خالل استهداف ستة مجاالت هامة تغطي 

موضوعات تهم القطاع في قطر ، حيث تشمل 
القيادة والفعالية الشخصية، وإدارة المشاريع 

والفعالية التجارية، والتمّيز في العمليات 
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ز“ التدريبي منذ عام  رنامج ”تمي كيف تطور ب
٢٠١٢ حتى اآلن؟ وكيف تقيمون مستوى ما 

حققه من نجاح؟ 

تطور برنامج ”تميز التدريبي“ منذ إطالقه عام 
٢٠١٢؛ حيث بدأ بتقديم عدد قليل من البرامج 

التدريبية في عامه األول، وهو اآلن يقدم أكثر 
من 35 برنامجًا كل عام. ويرجع السبب في النمو 

السريع الذي يشهده البرنامح إلى زيادة حاجة 
المشاركين إلى فرص التعليم النوعي التي تقدم 

على يد خبراء عالميين. ويزداد عدد الدورات 
التي يقدمها برنامج ”تميز“ بشكل مطرد كل 

عام مع تنامي أعداد المشاركين فيها، ما أدى 
في النهاية إلى نتيجة مذهلة، وهي وصول 

عدد الدورات التي قدمها البرنامج إلى موظفي 
مشاريع إكسون موبيل المشتركة وشركائها إلى 

١3٠ دورة حضرها نحو 3٤٠٠ موظف منذ عام 
 .٢٠١٢

ونظرًا ألن الطلب على دوراتنا كبيرًا جدًا، قررنا 
افتتاح مرافق جديدة لبرنامج ”تميز“ التدريبي 
في مقر مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر ، 
الذي تحتضنه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

في الدوحة، في أكتوبر ٢٠١5. وقد مثل افتتاح 
مرافق ”تميز“ خطوة أخرى هامة في جهودنا 
لدعم خطط تنمية وتطوير القوى العاملة في 

قطر، وتمكينهم وتعزيز قدراتهم في جميع أنحاء 
البالد. وتلتزم إكسون موبيل بتوفير الطاقة 

الالزمة لتطوير اإلمكانات البشرية الالزمة 
لدعم البحوث والسالمة والصحة والبيئة، وتعزيز 

المجتمع القطري المزدهر.  

أما فيما يتعلق بتقييم نجاح برنامج ”تميز“ 
التدريبي؛ فهو يظهر جليًا فيما نقدمه للمجتمع 

من مساهمات في دعم وتعزيز التنمية البشرية 
لتأسيس مجتمع قائم على المعرفة. وكما ذكرت 

سابقا، بالرغم من أننا لسنا متخصيصين في تقديم 
البرامج التدريبية إال أن مستوى الطلب على 

دورات ”تميز“ في إزدياد وهو أكبر مقياس ودليل 
لما حققه البرنامج من نجاح، فنحن نتلقى الطلبات 

من شركائنا المحليين ألنهم يثقون بخبراتنا، كما 
تصلنا شهادات ممتازة حول مشاركينا. و لدينا 

دورات برامج كاملة العدد وقوائم انتظار طويلة 
لحضور تلك الدورات.    

وأخيرًا؛ فإن الحاجة إلى منصبي كمدير دورات 
لبرنامج ”تميز“ ، والذي توليته بداية عام ٢٠١٧، 

يعطيك فكرة واضحة حول حجم ما نقوم به من 
عمل عالوة على حجم النجاح الذي حققه البرنامج، 

مما يتطلب شخص متفرغ بدوام كامل لتنسيق 
وتيسير كافة جوانب ،. ونفخر بكوننا أحد أهم 

برامج التدريب في قطاع النفط والغاز في قطر. 

رنامج ”تميز“  ا عن دورك في ب ن ري هل لك أن تخب
التدريبي؟ وما أهم ما ستحصل عليه من هذا 

المنصب حسب رأيك؟

توليت منصب مدير المناهج في برنامج ”تميز“ 
التدريبي في أوائل عام ٢٠١٧، فالبرنامج في نمو 

مستمر وكبير ويحتاج إلى شخص يتفرغ إلدارتة 
ككل. وتشمل مسؤولياتي تنسيق الدورات 

والعمل كحلقة وصل بين مشاريعنا المشتركة 
وشريكنا المتميز قطر للبترول، إضافة إلى تطوير 

الفرص التدريبية وتعزيز التواصل مع شركائنا 
والتخطيط المستقبلي.

من المبكر جدًا التفكير فيما سأحصل عليه من 
هذا المنصب، فقد توليته منذ سنة واحدة فقط. 

ولكن في ضوء ما شهدته حتى اآلن، أجدني واثقة 
أني سأتعلم الكثير، وأنا متحمسة للغاية لتحقيق 

أهداف جديدة لبرنامج ”تميز“ والمشاركين فيه. أنا 
حقًا أستمتع بالتحديات اليومية ألضمن قيامي بكل 
ما هو ممكن للحفاظ على نمو البرنامج المتواصل 

والسمعة التي حققها. وأقدر كل ما تعلمته 
خالل عملي في إكسون موبيل قطر من احترافية 
ومهنية والتزام، كما أثمن بشدة العالقات القوية 

التي بنيتها على مر السنين. ربما من الغريب أن 
أقول هذا اآلن؛ ولكني أشعر حقًا أن عملي في 

إكسون موبيل ليس مجرد وظيفة أقوم بها، ولكنه 
بيتي الثاني وزمالئي هم عائلتي الثانية. وأستطيع 

أن أقول بصدق أني أعشق قدومي إلى العمل 
كل يوم.
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إكسون موبيل قطر تستضيف فعالية خاصة 
لتكريم طالبات الجامعات

تم تكريم ٤٠ طالبة من مختلف الجامعات في الدولة خالل الفعالية التي استضافتها اكسون 
موبيل قطر في شهر سبتمبر الفائت

استضافت إكسون موبيل قطر في مقرها 
بالدوحة الفعالية السنوية الخاصة بتكريم إنجازات 
طالبات الجامعات في الدولة، وشملت الطالبات 

الالتي ترعاهن الشركة حاليًا إضافة إلى خريجات، 
وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى دعم 

التنمية البشرية والتعلمية عبر إتاحة فرص التعلم. 

وتوفر إكسون موبيل قطر فرص التدريب 
الداخلي والرعاية التعليمية للطالب من الجامعات 

المحلية كل عام هام لمساعدتهم على تحسين 
مستواهم التعليمي. وتمنح هذه الفرص الطالب 
ميزة تطوير مهاراتهم العملية، التي ستساعدهم 
في مستقبلهم الوظيفي فضاًل عن سد الفجوة 

ما بين التعليم والخبرة العملية. 

إضافة إلى ذلك؛ يكتسب الطالب معرفة 
مباشرة في قطاع الغاز والنفط من مؤسسة 

بحجم إكسون موبيل قطر، كما يزيد البرنامج 
بشكل كبير مقدار معرفتهم بصناعة تعتبر 

المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي في قطر 
والعالم. 

وأعرب السيد عبداللطيف النعيمي، مدير الموارد 
البشرية في إكسون موبيل قطر، عن سعادته 

بتكريم مجموعة أخرى من الطالبات الالتي أصبحن 
جزءًا من شبكة طالب الشركة، وقال: ”يسرنا 

أن نكرم هؤالء الطالبات المميزين في احتفالنا 
اليوم، في إكسون موبيل، نستثمر في برامج 

التنمية التعليمية التي تساعد على إعداد الطالب 
ووضعها على مسار إيجابي لالزدهار في مكان 

العمل. وسوف تحتاج أسواق العمل المستقبلية 
إلى المزيد من المهندسين والمفكرين المبدعين 
والمبتكرين متعددي التخصصات، ومن الضروري 
أن نجهز القوى العاملة اليوم من أجل إحتياجات 

المستقبل.

وأضاف: ”نرغب بالمساعدة في تطوير مهارات 
التفكير البناء لدى األفراد، ممن يتمتعون بالقدرة 

على العمل ضمن فريق، والذين يمتلكون خبرة 
حقيقية في مجالهم مجال عملهم. وتعتبر 

مجموعة المهارات هذه في ضرورية للغاية 
لتحقيق رؤية أمير البالد المفدى سمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني الهادفة إلى بناء مجتمع 
قائم على المعرفة، وهو الهدف الذي تلتزم 

إكسون موبيل بالمساعدة في تحقيقه“. 

وفي كلمتها حول الفعالية قالت المهندسة 
عائشة أحمد عبدالله، محلل األعمال األول وعضو 
لجنة التواصل الجامعي في إكسون موبيل قطر: 

”نمنح الطالب الفرصة للمشاركة في برامجنا 
ليحظوا بتجربة تعليمية ال تنسى في أجواء مهنية. 

حيث يستطيعون المشاركة في مهام متعددة، 

كما نقدم لهم التدريب العملي ووتقييمنا الذي 
يمكنهم من مغادرة البرنامج مسلحين بالثقة 

الالزمة للتعاطي مع ما سيواجهونه من تحديات 
في مسيراتهم المهنية“.

وأضافت: ”نأمل من خالل تقديمنا لبرامج مبتكرة 
وتقديم التدريب لمجموعة متنوعة من الطالب، 
أن نعمل على تعزيز الكفاءات التي ستساعد في 
تحقيق نتائج ناجحة للبالد ومستقبلها المستدام. 

وهذه مجموعة استثنائية من الشابات الالتي 
يتمتعن بإمكانات هائلة لدعم وتعزيز التقدم 

االقتصادي، وأتمنى لهن مستقباًل زاهرًا“.

وتواصل إكسون موبيل قطر تطوير برامجها 
للتنمية البشرية وتطوير التعليم مع عدد من 
المؤسسات المحلية بالتماشي مع رؤية قطر 

الوطنية ٢٠3٠، وتهدف برامج مثل برنامج إكسون 
موبيل للتدريب الداخلي للطالب إلى تأسيس 

مجموعة من المهنيين المؤهلين في القطاعين 
العام والخاص، قادرين على بناء قاعدة للنمو 

االقتصادي في قطر بالمستقبل.

الطاقة إلطالق القدرات البشرية
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إكسون 
موبيل قطر 
تنظم حملة 
للتبرع بالدم 
لموظفيها 

بالشراكة مع 
مؤسسة حمد 

الطبية
قام عدد من موظفي إكسون 

التبرع بالدم ضمن  موبيل ب
حملة أقامتها إكسون موبيل 
قطر للموظفين قي مقرها 
الرئيسي بالدوحة في أكتوبر 

٢٠١٧، وذلك خالل فعالية جرى 
التعاون مع مؤسسة  تنظيمها ب

حمد الطبية للتوعية بأهمية 
معالجة الحاجة المستمرة 

للتبرع بالدم والصفائح الدموية. 

وجرت عمليات سحب الدم في غرفة تم تجهيزها 
خصيصًا لهذه الحملة في مرافق الشركة من قبل 
المتخصصون في مؤسسة الرعاية الصحية التابعة 
لمؤسسة حمد الطبية. وقد عملت المجموعة مع 
متبرعي إكسون موبيل قطر خطوة بخطوة خالل 

العملية إلتمام عملية جمع التبرعات بكل أمان 
ومهنية ولضمان االنتهاء من عملية التبرع بنجاح. 

وقال السيد أليستير روتليدج، رئيس ومدير عام 
إكسون موبيل قطر: ”يتوجب علينا القيام بكل ما 
يمكننا من أجل ترك أثر إيجابي على المجتمع الذي 

نعيش فيه، بصفتنا أعضاء فاعلين ومسؤولين 
ضمن المجتمع القطري. ونحن كثيرًا ما نشجع 

موظفينا للتطوع بوقتهم ومعرفتهم ومهاراتهم 
إلحداث تغيير في المجتمعات المحلية“.  

وأضاف: ”لقد منحت حملة التبرع بالدم اليوم 
موظفينا الفرصة للتطوع لشيء هام وضروري، 
كما َأضاف وجود غرفة مجهزه للتبرع بالدم في 

الموقع اسهمت في توفير الراحة للمشاركة في 
هذا النشاط بالغ األهمية، وأود أن أتقدم بالشكر 

لمؤسسة حمد الطبية على تزويدنا بالمرافق 
الالزمة. فمن المحتمل أن يتمكن تبرع واحد من 

مساعدة أكثر من مريض، وقد كنت في غاية 
السرور لرؤية الكثير من الموظفين يشاركون في 

هذه الفعالية التي قد تساهم في إنقاذ األرواح“.   

وقالت السيدة صديقة المحمودي، المدير الطبي 
لمركز التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية: 

”حققت حملة التبرع بالدم التي قمنا بتنظيمها 
بالتعاون مع إكسون موبيل قطر نجاحًا عظيمًا، 

فقد يساهم قرارك بالتبرع بالدم في إنقاذ حياة 
إنسان أو أكثر، فالدم يعتبر أثمن هدية يمكن 

لشخص أن يمنحها لشخص آخر، إنها هدية الحياة“.  

وأضافت: ”من الضروري تلبية االحتياجات الصحية 
والطبية للسكان في ظل النمو الذي تشهده 

البالد، ولتحقيق ذلك؛ نحن بحاجة إلى دعم شركائنا 
في المجتمع مثل إكسون موبيل قطر التي 

تثبت باستمرار التزامها الكامل بالقضايا التي من 
شأنها إحداث تغيير إيجابي يعود على المجتمعات 

وأفرادها. وأتقدم لهم بالشكر على شراكتهم، 
وعلى تركيز جهودهم على مثل هذه المبادرات 

الهامة“.   

من جهته قال السيد عبداللطيف النعيمي، مدير 
الموارد البشرية في إكسون موبيل قطر“ أشعر 
بالسعادة واالمتنان ألني أعمل في شركة مثل 
إكسون موبيل قطر التي تشجع موظفيها بقوة 
ليردوا الجميل لمجتمعاتهم المحلية، وتعتبر حملة 

التبرع بالدم أحد األمثلة على انخراطنا في القضايا 
الهامة التي تؤثر باألفراد واألسر في مجتمعاتنا، 

وقد منحتني شعورًا قويًا بالهمة، وأتشرف بكوني 
جزءًا من هذه المبادرة الهادفة. ”

وتعد مؤسسة حمد الطبية الراعي الرئيسي 
لمبادرات التبرع بالدم في قطر، ويمثل مركز التبرع 

بالدم التابع للمؤسسة، المركز الرئيسي الذي 
يشرف على عمليات التبرع بالدم ونقله في البالد، 

وهو المزود الوحيد للدم في مرافق الرعاية الصحية 
العامة والخاصة. 

وتسعى إكسون موبيل في جميع عملياتها في 
قطر للتعامل مع مجموعة واسعة من أهداف 
القطاع والتوعية المجتمعية؛ بدءًا من اإلدارة 

البيئية والتعلمية والتطوير المهني وإدارة المخاطر، 
وحتى دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، ورفع 

مستوى الوعي بأنماط الحياة الصحية، وتدعم برامج 
الشركة التنمية التنمية المستدامة من أجل دولة 

تتسم بالمرونة في التعاطي مع المتغيرات وشعب 
قطري ملهم. وتواصل إكسون موبيل تطوير 

برامجها للتواصل المجتمعي بالتعاون مع مجموعة 
من المؤسسات المحلية، تماشيًا مع رؤية قطر 

الوطنية ٢٠3٠.   
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