


 



 

 رئيس المجموعة
 الدكتور عبدالعزيز علي السعدي

 عضو

محمد سيف الكواري/ الدكتور  
 عضو

عيسى الحر/ الدكتور  
 عضو

حسين العبيدلي/ األستاذ  
 عضو

هيا الخاطر/ األستاذة  
 عضو

سميرة الدوح/ األستاذة  

(وزارة البلدية والبيئة )  (وزارة الثقافة والشباب)   (اللجنة األولمبية القطرية)   (مؤسسة قطر)   (وزارة التعليم والتعليم العالي )    



  

  

 الحياة في أو المجتمع في الجنسين من الشباب مشاركة فرص وتوسيع والتدريب بالتعليم النوعي االرتقاء : الرئيسية الغاية

 العامة

 

 الهدف األول

تعزيز فرص تعليم 

 وتدريب عالي الجودة

 الهدف الثاني
تعميم وتنظيم  اإلرشاد 

االكاديمي والمهني في 

جميع المؤسسات 

 التعليمية

 الهدف الثالث
إعداد أجندة محددة 

 للبحث العلمي القطري

 الهدف الرابع
 ضمان مشاركة الشباب 



.رفع المستوى المهني للعاملين في مختلف المراحل التعليمية والمؤسسات التدريبية وربط المناهج بسوق العمل -1                    

...(.األبنية، التنظيم، اإلدارة)رفع كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية  -2               -2  

 .التوسع في اعتماد تقنيات المعلومات في مختلف المراحل التعليمية ومختلف أنواع التدريب -3                  

 تعزيز فرص تعليم      

 وتدريب عالي الجودة   
1 

.إنشاء وحدات اإلرشاد األكاديمي في مختلف المؤسسات التعليمية لضمان توجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة -1                  

.تعميم اإلرشاد المهني للشباب وتقوية برامجه -2             -2  

 .تعميم اإلرشاد الوظيفي للتوفيق بين كفاءات المتخرجين والمتطلبات الوظيفية في القطاعين العام والخاص -3                

 تعميم وتنظيم           

 اإلرشاد االكاديمي والمهني 

 في جميع المؤسسات التعليمية
2 

.مواصلة التوسع في إنشاء مراكز  أبحاث وفرق بحثية متخصصة  -1                  

.ربط توسع المؤسسات البحثية بتحوالت الواقع االقتصادي المحلي واإلقليمي والدولي -2             -2  

 إعداد أجندة محددة      

 3 للبحث العلمي القطري    

            1- مبينه والتنسيق والثقافية واالجتماعية التنموية المجاالت في الشباب لمشاركة الداعمة المؤسساتية المبادرات تنويع. 

            2- الجنسين من الشباب بين الفرص تكافؤ ضمان. 
 4 ضمان مشاركة الشباب      

  



 أهم اإلنجازات

6 

 اإلجراءات

 نتائج متابعة اإلجراءات

نفذ كلياً أو 

 جزئياً 
 لم ينفذ قيد التخطيط قيد التشريع

  رفع المستوى المهني للعاملين في مختلف المراحل التعليمية والمؤسسات التدريبية وربط المناهج بسوق العمل: 1الهدف 1.

 √ رفع المستوى المهني للعاملين في مختلف المراحل التعليمية والمؤسسات التدريبية وربط المناهج بسوق العمل  .1

         ...(األبنية، اإلدارة)كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية رفع 2

         في اعتماد تقنيات المعلومات في مختلف المراحل التعليمية ومختلف أنواع التدريبالتوسع 3

 تعميم وتنظيم  اإلرشاد االكاديمي والمهني في جميع المؤسسات التعليمية: 2الهدف 

         المطلوبة التخصصات نحو الطلبة توجيه لضمان التعليمية المؤسسات مختلف في األكاديمي اإلرشاد وحدات إنشاء1.

         اإلرشاد المهني للشباب وتقوية برامجه  تعميم 2 -

         اإلرشاد الوظيفي للتوفيق بين كفاءات المتخرجين والمتطلبات الوظيفية في القطاعين العام والخاصتعميم  3

 إعداد أجندة محددة للبحث العلمي القطري: 3الهدف 

         على وضع تصور وطني عام وشامل للبحث العلمي والتوسع في إنشاء مراكز أبحاث وفرق بحثية متخصصةالعمل 1

 ضمان مشاركة الشباب: 4الهدف 

         الشباب وتمكينهم من إقامة مشاريع تنمويةدعم  1

 2 1   5 المجموع



 دعائم إنجازات إجراءات متابعة تنفيذ السياسة السكانية

 
 الفرص التعليميةتوسع •

 الدراسةمتوسط سنوات ارتفاع •

 التعليممعدل االلتحاق اإلجمالي في ارتفاع •

 التعليمعلى التفاوت بين الجنسين في القضاء •

 العاليمنظومة التعليم توسع •

 التدريبيةتوسع الفرص استمرار •

 سنة 24-15تحسن المستوى التعليمي للشباب  بعمر •
 

 

 



 التحديات التي واجهة المجموعة في مرحلة جمع المعلومات والبيانات

عن  عدم وجود بيانات واضحة من بعض الجهات
 املؤشرات واإلجراءات املطلوبة

عدم تلقى الردود من بعض الجهات 



 




