
 

 

 

 لتنموي ا مشروع بناء قدرات الشباب والشابات القطريين في مجال العمل االجتماعي

 في العمل االجتماعي  ودورهم لتفعيل مشاركة الشبابورشة عمل توجيهية 
 2022 آذار//ارس 2 – شباط/فبراير 27الدوحة، 

 

 األعمال  جدول

 

 :  2022  فبراير/شباط 27، األحداليوم األول: 

 

 الجلسة االفتتاحية 

 كلمات افتتاحية  - 8:30–  8:00

 .كلمة اإلسكوا ▪

 . كلمة مركز نماء ▪

 .أهداف الورشة وبرنامج العمل عرض - 

 . تعارف -

 المحور األول: مفاهيم العمل االجتماعي 

 تعريف ومبادئ  -العمل االجتماعي الجلسة األولى:  10:00 –  8:30

 األساسية للعمل االجتماعي؟ما هي المبادئ  -

 إلى أي مدى يمكن تكييف هذه المبادئ في المجتمعات المختلفة؟ -

 2، نقاش، تمرين رقم تمرين للعصف الذهنياألدوات: 

 استراحة  10:15  – 10:00

 )تابع( تعريف ومبادئ -: العمل االجتماعي الجلسة األولى 11:30  – 10:15

 االجتماعي في المؤسسات االجتماعية في دولة قطر؟ كيف تترجم مبادئ العمل  -

 ما هي الركائز األساسية للعمل االجتماعي في قطر؟ -

 ما هي التحديات التي تحول دون ترجمة مبادئ العمل االجتماعي فعلياً على أرض الواقع؟  -

 1األدوات: عرض ونقاش، تمرين رقم  

 االجتماعي وحقوق اإلنسان : العمل الجلسة الثانية 12:00  – 11:30

 ما مدى ارتباط العمل االجتماعي ومبادئه بحقوق اإلنسان؟ - 

 ما هي المبادئ التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بحقوق اإلنسان؟ -

 ما هو دور العامل االجتماعي في ضمان تطبيق حقوق اإلنسان؟  -

 استراحة   12:30  – 12:00

 )تابع( االجتماعي وحقوق اإلنسان: العمل الجلسة الثانية 14:00  – 12:30

 3، نقاش، تمرين رقم تمرين للعصف الذهنياألدوات:  - 



2 

 

 2022  فبراير/شباط 28، األثنين: الثانياليوم 

 

 مقدمة وتذكير   8:15 –  8:00

 المحور األول: مفاهيم العمل االجتماعي )تابع( 

الثالثة 10:15 –  8:15 العمل  الجلسة  مبادئ  تعميم  التنمية :  ومشاريع  برامج  في  االجتماعي 

 االجتماعية 

في مختلف محطات    ها خالقيات العمل االجتماعي وتعميمأمكن تضمين مبادئ وي كيف   - 

 عمل المؤسسات االجتماعية؟

التي   - الطرق  العمل يما هي  التزامها بمبادئ  المؤسسة ومدى  مكن من خاللها فهم واقع 

 االجتماعي؟

 4، نقاش، تمرين رقم مجموعاتعمل األدوات: 

 استراحة  10:30  – 10:15

 : المواطنة ومشاركة الشباب في العمل االجتماعي الجلسة الرابعة 12:00  – 10:30

 
 كيف تصبح المواطنة فعالً وليس قوالً؟من هو أو هي المواطن)ة( الفاعل)ة(؟  -

 كيف تتبلور المواطنة في قطر؟ -

 كيف يعكس العمل االجتماعي المواطنة؟ المواطنة والعمل االجتماعي؟ما هو الرابط بين  -

 ؟لماذا تعتبر مشاركة الشباب في العمل االجتماعي مهمة -

 5، نقاش، تمرين رقم تمرين للعصف الذهنياألدوات: 

 استراحة   12:30  – 12:00

 العمل االجتماعي المحور الثاني: البيئة المناسبة لزيادة فعالية مشاركة الشباب في 

 : تعميم مشاركة الشباب في عمل المؤسسات االجتماعية الجلسة الخامسة 14:00  – 12:30

 
 يمكن فهم طبيعة مشاركة الشباب في عمل المؤسسات االجتماعية؟ كيف  -

 ما هي طرق تحفيز مشاركة الشباب؟ -

المؤسسات  ما   - جهوزية  لفهم  استخدامها  يممكن  التي  المعايير  في هي  الشباب  إلشراك 

 عملها؟

 ؟ نعّمم مشاركة الشباب في العمل االجتماعي ضمن مختلف المؤسسات كيف -

 6، نقاش، تمرين رقم عمل مجموعاتاألدوات: 

 

 : 2022 مارس/ آذار 1، الثالثاء: الثالثاليوم 

 

 مقدمة وتذكير  8:15 –  8:00

 )تابع(  الشباب في العمل االجتماعي المحور الثاني: البيئة المناسبة لزيادة فعالية مشاركة 

 دور الشباب في عمل المؤسسات  -الجلسة السادسة: المشاركة والشراكة  10:15 –  8:15

 
 ما هي أفضل الممارسات التي تعّزز قدرة المؤسسات على إشراك الشباب في عملها؟  -

أكبر  كيف يمكن إدراج أنشطة وبرامج جديدة ضمن عمل المؤسسات لتأمين مساحة   -

ن لها؟  لمشاركة الشباب وإطار ُمَمّكِّ

 ما هي مستويات الشراكة مع الشباب في عمل المؤسسات االجتماعية؟ -

 7، نقاش، تمرين رقم تمرين للعصف الذهنياألدوات: 

 استراحة  10:30  – 10:15
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 المحور الثالث: مهارات الشباب القطري في العمل االجتماعي 

  : صفات وكفاءات العامل االجتماعي الشاب/ةةالسابع الجلسة 12:00  – 10:30

 
 ما الذي يميّز العامل االجتماعي في قطر؟  -

 ما هي الصورة النمطية عن العامل االجتماعي في قطر؟   -

 ما هي المهارات أو السلوكيات التي يتمتع بها العامل االجتماعي؟ -

 العامل االجتماعي في قطر؟ ما هو االلتزام الذي يجب أن أقوم به لتعزيز صورة  -

 8األدوات: نقاش، تمرين رقم 

 استراحة   12:30  – 12:00

 التفكير النقدي و : مهارة التعاطفةالثامن الجلسة 14:00  – 12:30

 
 ما هو التعاطف؟  -

 ؟ما عالقة التعاطف بالعمل االجتماعي؟ ما مدى أهميته -

  ؟لعملهم اليومية  تهمممارس خاللتعزيز التعاطف  للعاملين االجتماعيين كيف يمكن -

 ما هو التفكير النقدي؟ ما عالقة التفكير النقدي بالعمل االجتماعي؟   -

 11و 9األدوات: نقاش، تمارين رقم 

 

 : 2022 آذار/مارس 2، األربعاء: الرابعاليوم 

 

 مقدمة وتذكير   8:15 –  8:00

 العمل االجتماعي )تابع( المحور الثالث: مهارات الشباب القطري في 

 : البحث التشاركي التاسعة الجلسة 10:15 –  8:15

 
 ما هو البحث التشاركي؟ -

 ما هي فوائد هذا النهج للعمال االجتماعيين؟ -

 ، عرض ونقاش عمل مجموعاتاألدوات: 

 استراحة  10:30  – 10:15

 )تابع(  : البحث التشاركيالتاسعة الجلسة 12:00  – 10:30

 
 المنهجية والخطوات المتبعة في البحث التشاركي؟ ما هي  -

 ، عرض ونقاش 12األدوات: تمرين رقم 

 استراحة   12:30  – 12:00

 : االبتكار الجلسة العاشرة 13:30  – 12:30

 
 ما هو تعريف االبداع واالبتكار؟ -

 كيف يمكن توليد األفكار المبتكرة؟ -

 ما هي العوائق أمام عملية االبتكار؟ -

 

 13، نقاش، تمرين رقم عمل مجموعاتاألدوات: 

 الجلسة الختامية: خالصة وتقييم الورشة  14:00  – 13:30

 


