الجمعة  17يناير 2020

يف إطار دعم براعم اإلبداع والكتاب الشباب

األمري الوالد يزور معرض الكتاب

رشف صاحــب الســمو األمــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين أمــس الخميــس معــرض
الدوحــة الــدويل للكتــاب والتقــى عــدد مــن املثقفــن والكتــاب يف إطــار دعــم حريــة الفكــر
والتعبــر ،كــا التقــى بطالئــع األدب القطــري والروائيــن الشــباب.
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مركزالوجدانالحضارييناقش
بالصالون الثقايف حول عنوان
"حصلابنيعىلاالمتياز"
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اليــوم الجمعة..نهــايئ مســابقة
أفــا تتفكــرون عــى املــرح
الرئيــي يف متــام الســاعة 3
مســا ًء
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بهدف تعليم األطفال
كيفية صناعة الكروت..
مدرسة قطر تقيم ورشة
رسم ثاليث األبعاد
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الدوحة تُسلم مفتاح عاصمة الشباب اإلسالمي إىل دكا
اختتمــت وزارة الثقافــة والرياضــة القطريــة فعاليــات الدوحــة "عاصمــة الشــباب اإلســامي" ،2019
التــي انعقــدت عــى مــدار عــام تحت شــعار "األمة بشــبابها" ،حيث ســلمت الدوحة ،مفتــاح العاصمة
الــذي يعتــر رمــزا ً وشــعارا ً للفعاليــة الرئيســية ،للدولــة املســتضيفةجمهورية بنغالديــش ،لتكــون
دكا "عاصمــة الشــباب اإلســامي 2020

شهد الحفل
الختامي

حضور وزير الثقافة
والرياضة وعدد من وزراء
الشباب في الدول العربية
واإلسالمية

تنظيم عاملي
قـــال الكاتـــب أدهـــم الرشقـــاوي إن

معـــرض الدوحة الـــدويل للكتـــاب من
أفضـــل املعـــارض حـــول العـــامل من

ناحية التنظيـــم ويعد هذا من التنافس
اإليجايب هـــو ما نبحث عنـــه ألن األمم

الراقيـــة تتنافـــس بإيجابيـــة واألمـــم
املتخلفـــة هي التي تتصـــارع وتفتعل

األزمات.

تشمل جائزة
الدوحة لإلبداع
الشبابي على
 3محاور

الفنون البصرية ،والتصوير
الضوئي ،واألفالم القصيرة ،كما
تم تتويج الفائزين في فعالية
"واحة الدوحة لالبتكار

التعليم الثقايف يف جناح متاحف
قطر
تشـــارك متاحـــف قطـــر يف معـــرض
الدوحـــة الـــدويل للكتاب تأكيـــدا ً عىل
عالـــة يف
التزامهـــا باملســـاهمة الف َّ
تعزيـــز قطـــاع التعليـــم الثقايف يف
الدولـــة .وتتنوع مشـــاركة متاحف قطر
بني عرض املطبوعات وتنظيم نقاشات
وورش عمـــل مجتمعيـــة مســـتلهمة
مـــن برامجهـــا  ،التـــي تســـلِّط الضوء
عىل أهميـــة الفنـــون واملتاحف يف
ا ملجتمع .

شارك في الحفل الختامي
حوالي  30من شباب العالم
اإلسالمي من الجنسين.

من املهم إرشاك الشباب بالندوات
وعدم حكرها عىل املشاهري
أكــدت الناقــدة كلثــم عبدالرحمــن عــى

أهميـــة تشـــجيع الشـــباب عـــى عـــرض

مبادراتهـــم الثقافيـــة يف معـــرض
الكتـــاب فهـــذا املعـــرض يعتـــر مـــن

أهـــم امللتقيـــات الثقافيـــة الـــذي
مـــن خاللـــه تتالقـــى األفـــكار وتتبـــادل

املعارف،ومشـــاركة الشـــباب واجـــب
لكونهـــم الحـــارض واملســـتقبل.
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ومضة
قلــم
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الدكتورة كلثم عيل الغانم

لعبـــت الدكتـــورة كلثـــم دورا ً بـــارزا ً ومحوريـــاً يف
املجـــال األكادميي بدولة قطر وذلك ملســـاهمتها
يف تطويـــر الواقـــع االجتامعـــي واإلنســـاين عـــر
بحوثهـــا التـــي قامـــت بها،وتوثيقهـــا لتاريـــخ قطر
االجتامعي،كام شـــاركت الغانم أيضاً يف إعداد خطط
اســـراتيجية للعديد مـــن املنظـــات الحكومية مثل
اســـراتيجية وزارة الثقافة ( )2011-2016واسرتاتيجية
مركز قطر للرتاث والهوية ،اســـراتيجية مركز التأهيل
االجتامعي.
حصلت عىل دكتوراه يف علم االجتامع من مرص
عضو هيئة تدريس بجامعة قطر
حاصلة عىل  6جوائز محلية وخليجية يف مجال االجتامعي
صدر لها ما يزيد عن كتاب يف علم االجتامع

كتـــاب
و نبذة
مهارة توجيه املوظفني

هنــاك العديــد مــن الكتــب اإلداريــة املتخصصــة مبجــال األعامل
 ،والتــي متثــل مرجعـاً للــرواد يف تطويــر الذات واملؤسســات،
ويعــد كتــاب مهــارة توجيــه املوظفــن مــن الكتــب التخصصيــة
يف علــم اإلدارة ،حــرص فيــه الكاتــب عــى عــرض املحتــوى
العلمــي والعمــي بطريقــة مختلفــة فعالــة عرب"ســؤال
وجــواب" ،حتــى ال يكــون الكتــاب جافـاً أو رسدا ً عامــا غــر مركــز،
وتنــاول الكتــاب أربعــة محــاور مهمــة رئيســية يف أربعــة
فصــول ،يتنــاول الفصــل األول منهــا مفهــوم مهــارة التوجيــه
وأهميتــه ،والــدور الــذي يلعبــه داخــل املؤسســات ،واألســس
العامــة لــه ،واملبــادئ الرئيســية لعمليــة التوجيــه ،ثــم ننتقــل
يف الفصــل الثــاين إىل حلقــة تعــارف حقيقيــة يســلط فيهــا
الضــوء عــى أهــم أنــواع شــخصيات املوظفــن املختلفــة
داخــل بيئــة العمــل ،وكيفيــة التعــرف عــى منــط شــخصيتهم
ملعرفة الوســيلة األنســب لتوجيههم ،أمــا يف الفصل الثالث
فســوف يعطيــك ثــاث أدوات مهمــة ميكنــك اســتخدامها
لتوجــه املوظفــن بطريقــة فعالــة ،أمــا الفصــل الرابــع واألخري
فســيتناول أهــم املهــارات يف كيفيــة توجيــه املوظفــن.
املؤلف :الدكتور محمد الجفريي
لغة الكتاب :العربية
التصنيف :علوم إجتامعية
نارش الكتاب :دار لوسيل
عدد الصفحات96:

4
لقطات
من املعرض
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املكتبة الرتاثية ..رصد قطري لتاريخ
الفكر اإلنساين القديم
20
لغة

40
ألف كتاب

1300
خريطة نادرة

 4آالف
مخطوطة

 20مجسم للكرة األرضية صنعت يف
حقبة ما بعد ثبوت كروية األرض

ارتداء حذاء ريايض مريح يساعدك
عىل التسوق لوقت أطول
جدول زيارات
م

التاريخ

اليوم

الساعة
من

إىل

1

 17يناير 2020

الجمعة

 3عرصا ً

 10مسا ًء

2

 18يناير 2020

السبت

 9صباحاً

 9مسا ًء

برعاية:

الراعي املايس

ملتابعتنا

الراعي الفيض
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