
مديرة قسم االبتكار في مؤسسة القاسمي

هنادي محمد:
االرتقاء بحياة األفراد يشعرني باإلنجاز

يرتكز عملها على تنمية أفراد المجتمع حيث تتعامل مع فئات مختلفة وتواكب احتياجاتها وترصد 
مكامن األمل لالرتقاء بها إلى حياة أفضل.

 هنادي محمد، مديرة قسم االبتكار في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة 
العامة،المعروفة بشغفها بالتعليم وتنمية قدرات الشباب وباألخص فئة الموهوبين أو المتعرضين 
للتسرب الدراسي، بما يحاكي دور مؤسسة القاسمي في مجال تعزيز التنمية االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية في إمارة رأس الخيمة. تطرح برامج مختلفة تّصب بهدف رئيسي وهو تنمية الفرد على 
صعيد تطوير كوادر المعلمين والطلبة عبر برامج ومبادرات وورش عمل كما تواكب إشراك فئات 
مجتمعية بينهم نزالء السجون في برامج لتدعيم قدراتهم وتزويدهم بمهارات حياتية إلعادة إدماجهم 
في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة بعد اإلفراج عنهم. كل تلك المبادرات التنموية جعلت هنادي 
محمد على تماس مع مجتمعها ودفعتها إلى االبتكار في إيجاد آليات مختلفة للتعامل مع المستجدات 
والتغيرات القائمة 
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اماراتيات في الضوء

كيف ت�ستعيد هنادي حممد عوامل الطفولة يف راأ�س اخليمة؟

طفولتي يف راأ�ص اخليمة تخللها الكثري من املغامرات والق�ص�ص املمتعة 

وحمطات من �صقاوة الطفولة بني اأهلي و�صديقاتي . هذه املرحلة من 

حياتي اأ�صتعيدها عند زيارة املدار�ص احلكومية يف الإمارة لكون دوري 

الراهن يتطلب تنفيذ الكثري من املبادرات التي تهدف اإىل تنمية الطلبة 

وتقدمي الدعم املهني لهم حيث نركز على �صقل مهاراتهم لتحقيق 

اأهدافهم الأكادميية.

وما الذي ت�ستعيدينه من مالمح املرحلة الدرا�سية عند اأداء مهامك 

احلالية؟

كان التعليم تقليديًا يف املرحلة ال�صابقة غري اأّن الكثري من التغريات 

طراأت اليوم يف املجال الرتبوي وعلى م�صتوى تطوير املناهج. كنت دومًا 

التلميذة املجتهدة و»احلّبوبة« وكانت عالقتي وطيدة مبعلماتي ولكني 

مل اأتوقع يومًا اأن اأخو�ص امليدان التعليمي واأعّلم واأ�صاعد الطالب على 

تنمية قدراتهم.

كنت اأ�صتعيد هذه املالمح من عالقتي مبعلماتي واأمتاهى معها خالل 

تعاملي مع الطالب واأ�صعى لأكون مبثابة اأخت لهم، اأ�صاعدهم واأطّور 

قدراتهم ولي�ص جمرد عالقة بني معلم وطالب توؤطرها احلدود.

ملاذا اخرتت قطاع املوارد الب�سرية كتخ�س�س؟

الدافع الرئي�صي لهذا التخ�ص�ص هو اهتمامي الكبري بدعم تطوير 

الأ�صخا�ص وترك ب�صمة اإيجابية بني الأفراد الذين اأتواجد واأعمل معهم، 

ما �صجعني على التخ�ص�ص حاليًا يف جمال الت�صال اجلماهريي، وهو ما 

يتطلبه عملي احلايل واهتمامي ال�صخ�صي بحيث اأ�صعى لأكون بني النا�ص 

واأخدمهم واأ�صغي لهم ولحتياجاته

تديرين ق�سم االبتكار يف موؤ�س�سة �سعود بن �سقر القا�سمي ، ما 

املرتكزات واالأهداف التي يقوم عليها هذا الق�سم؟

اأعمل يف موؤ�ص�صة ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي منذ 8 �صنوات واأ�صعر 

اأن املوؤ�ص�صة بيتي الثاين وبراجمي اأ�صبه باأطفايل حيث تعترب املوؤ�ص�صة 

من اجلهات احلكومية التي تدربت فيها والتحقت بالعمل بها منذ بداية 

رحلتي املهنية. من خالل ق�صم البتكار، ن�صعى اإىل تعزيز جودة التعليم يف 

اإمارة راأ�ص اخليمة عرب ال�صتثمار يف برامج التنمية املهنية وتبادل التعلم 
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