


‘‘
              اليــوم 70 % مــن اقتصادنــا الوطنــي غيــر معتمــد علــى 

النفــط، وهدفنــا تحقيق معادلــة جديدة القتصادنــا ال يكون فيها 

معتمــدًا علــى النفــط أو مرتهنــً لتقلبــات األســواق، وســنضيف 

قطاعــات اقتصاديــة جديدة، وســنطور كفاءة وإنتاجيــة القطاعات 

وطنــي  اقتصــاد  قيــادة  تســتطيع  أجيــاالً  وســنعد  الحاليــة، 

مســتدام ومتــوازن.

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

‘‘



كلــــمة المــــدير الـــــعام

ــأن أنظمــة المركــز يجــب أن تبقــى  ــب التقنــي والمهنــي إيمــان راســخ ب ــا فــي مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدري لدين
مواكبــًة للثــورات العلميــة والتكنولوجيــة والصناعــات الجديــدة وتغيــرات الســوق. ال يقتصــر هدفنــا علــى االســتجابة 
للبيئــة االقتصاديــة دائمــة التطــور فحســب، بــل نهــدف أيضــً أن نتمكــن مــن االســتعداد للمســتقبل من خــال تحضير 

طلبتنــا وقوانــا العاملــة اليــوم للوظائــف المســتقبلية أيضــً.

لــذا، فــإن أســبوع االبتــكار للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي هــو إحــدى الخطــوات الكبيــرة التــي نخطوهــا 
فــي هــذا االتجــاه. إن هــذه المنصــة الوطنيــة الفريــدة مــن شــأنها أن تجمــع ســويًة مــا بيــن الخبــراء وقــادة الصناعــة 
والمســؤولين الحكومييــن وصانعــي السياســة والباحثيــن والطلبــة والمعّلميــن لتبــادل األفــكار والخبــرات حــول 
ــة الهامــة فــي مجــاالت متعــددة تشــّكل بمجملهــا منظومــة التعليــم والتدريــب  مجموعــة مــن المواضيــع الجوهري
ــة  ــة الشــاملة، التــي تتــم إقامتهــا للســنة الثالث التقنــي والمهنــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين. إن هــذه الفعالي
لهــا علــى التوالــي، تتماشــى عــن قــرب مــع األجنــدة الوطنيــة التــي يمثــل فيهــا االســتثمار فــي تطويــر اقتصــاد متنــوع 
ومســتدام ركيــزًة أساســيًة. ســتتم إقامــة فعاليــات وأنشــطة عديــدة عبــر كافــة معاهــد التعليــم والتدريــب التقنــي 
والمهنــي عبــر اإلمــارات الســبع وســتتألف هــذه الفعاليــات واألنشــطة مــن فعاليــات ابتكاريــة وتفاعليــة بمــا فــي ذلــك 
المنتديــات، وورش العمــل، والمعــارض، واألنشــطة االستكشــافية التــي تركــز علــى الفكــرة الرئيســية لهــذا العــام، أال 

وهــي "التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي – نحــو اقتصــاد مســتدام لمرحلــة مــا بعــد النفــط".

ولكــي نبقــى نموذجــً للحفــاظ علــى الرخــاء االقتصــادي، يقتضــي األمــر أن نعمــل اآلن علــى تحويــل األفــكار إلــى أفعــال. 
ويقتضــي هــذا األمــر إتبــاع طــرق عمــل متعــددة المســتويات فيمــا بيــن القطاعــات، وعليــه، فإننــي أناشــد كافــة 

الجهــات المعنيــة للمشــاركة فــي هــذه الفعاليــة الهاّمــة.

مبارك سعيد الشامسي 
المــــدير الـــــعام





تــم تأســيس مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي العــام 2010 بتوجيــه مــن صاحــب الســمو الفريــق 

ركــن الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، ونائــب القائــد العــام للقــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة ورئيــس المجلــس التنفيــذي. إن مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ملتــزم بوضــع السياســات 

والمعاييــر التــي مــن شــأنها أن تعمــل بشــكل فعــال علــى تنظيــم عمــل المعاهــد التعليميــة التقنيــة والمهنيــة فــي إمــارة 

أبوظبــي. إن مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي مســؤول أيضــً عــن ترخيــص المدّربيــن والمعّلميــن الذيــن 

يعملــون علــى تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يهــدف المركــز إلــى دعــم الفــرص التدريبيــة والتعليميــة للمواطنيــن الشــباب ضمــن اإلطــار التأهيلــي الخــاص باإلمــارة. إن 

ــادة عــدد الشــباب اإلماراتييــن المهــرة فــي  ــب التقنــي والمهنــي هــو زي ــي لمركــز أبوظبــي للتعليــم والتدري الهــدف النهائ

مســارات مهنيــة مجزيــة ودعــم عمليــة التطــور الشــخصي والتعلــم طويلــة األمــد، تماشــيً مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة، 

وذلــك إلعــداد الطلبــة للســوق المحليــة. تتألــف مؤسســات المركــز مــن معهــد أبوظبــي للتعليــم والتدريــب المهنــي ومعهــد 

التكنولوجيــا التطبيقيــة.

عن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني



إن أســبوع االبتــكار للتعليــم والتدريب التقنــي والمهني 
هــو عبــارة عــن منتــدى وطنــي للخبــراء والمؤسســات 
الصناعيــة وقادة الحكومة وصانعي السياســة والباحثين 
والطلبــة والمعّلميــن لتبــادل األفــكار والخبــرات حــول 
مجموعــة مــن المواضيــع الجوهريــة الهاّمــة فــي مجــاالت 
متعــددة تشــّكل بمجملهــا التعليــم والتدريــب التقنــي 

والمهنــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

ما هو أسبوع االبتكار للتعليم والتدريب التقني والمهني؟



رؤية اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2021
األمثــل  الحــل  اإلمــارات  فــي  االقتصــادي  التنــوع  "ُيعــد 
ــادًا  ــل اعتم ــتقبل أق ــي مس ــتدامة ف ــة مس ــق تنمي لتحقي

النفطيــة." المــوارد  علــى 
ــى نمــوذج تعتمــد التنميــة  ــارات اقتصادهــا إل "تطــور اإلم

ــُة واالبتــكار." فيــه علــى المعرف

رؤية أبوظبي االقتصادية لسنة 2030
ــتدام  ــاد مس ــاء اقتص ــام 2030 بن ــول الع ــي بحل ــوي أبوظب تن

ومتنــوع وذي قيمــة مضافــة عاليــة، اقتصــاد يكــون متكامــًا 

بشــكل جيــد مــع االقتصــاد العالمــي ويوفــر فــرص أكثــر إتاحــًة 

ــارة. ــي اإلم ــن ف ــن والمقيمي ــع المواطني ــة لجمي ــى قيم وأعل

إطــــــار العـــمل



التعليم والتدريب التقني 
والمهني: الطريق نحو مستقبل 

وظيفي مضمون

موائمــة قطــاع الصناعة مع قطــاع التعليم 
والتدريب التقني والمهني: 

السبيل إلى اقتصاد أكثر تنوعً

التعليم والتدريب التقني والمهني:
نحو اقتصاد مستدام لمرحلة ما بعد النفط
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المـــــواضيع



برنامج لمدة 7 أيام للفعاليات على مستوى الدولة

الوصول إلى 10,000 طالب وولي أمر

أكثر من 400 حاضر للمؤتمرات

متحدثــون عالميــون مــن قطاعــات الصناعــة والتعليــم والتدريب 
التقنــي والمهنــي العالمية

ورش عمل يدوية لمهنيي التعليم والتدريب التقني والمهني

سلسة من الندوات التخصصية في 7 مقرات

عرض أعمال مشاريع الطلبة االبتكارية

معارض للوظائف لربط احتياجات الصناعة بمهارات الطلبة

نقــــــاط رئـــــيسية



Initiative of مبادرة من Initiative of مبادرة من

الشركــــاء



مهنيو
 التعليم والتدريب
 التقني والمهني

 28% آخـرون

السلطات
 / الحكومة

11%
ممثلو

 ا عـــــالم

 5% 3%
الطلبة

 وأولياء ا�مور

37%

قــــــادة
 الصنـــــاعة

 16%

الجمـــــهور



معالي/ صقر غباش سعيد غباش
وزير الموارد البشرية والتوطين ورئيس مجلس                       

 إدارة الهيئة الوطنية للمؤهات

سعادة الدكتور/ ثاني المهيري
مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهات

الدكتورة/ آنا باوليني
مديرة مكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)يونسكو( في الدوحة

الدكتور/ عيسى محمد بستكي
رئيس جامعة دبي

الدكتور/ خالد المزروعي
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن

الدكتور/ تود أ. لورسن
رئيس جامعة خليفة

المتحدثون السابقون

البروفيسور/ غيرهارد بوش
دويسبورغ- جامعة  والتدريب،  والمهارات  العمل  معهد  مدير 

ايسن، ألمانيا

البروفيسور/ اورسوال رينولد
المعهد  المقارنة،  التعليمية  األنظمة  أبحاث  شعبة  رئيس 

االتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ

البروفيسور/ جواو سانتوس
في  والثقافة  للتعليم  العام  المدير  الوحدة،  رئيس  نائب 

المفوضية األوربية

اآلنسة/ دينيز اميوت
الرئيس والمسؤول التنفيذي األعلى، كندا للكليات والمعاهد

السيد/ محمد سند القبيسي
الوطنية  أبوظبي  نفط  شركة  البشرية،  الموارد  مدير  نائب 

)أدنوك(

السيد/ مييكا تومي
مقرر بالشراكة للمنتدى الشبابي السابع لليونسكو )فنلندا(

اآلنسة/ مريم خانصاحب
المفوض الشبابي لليونسكو )االمارات العربية المتحدة(

السيد/ مسعود م. شريف محمود
المسؤول التنفيذي األعلى، الياه سات

السيد/ ليونيل دي ال ساييت
التنفيذي،  للرئيس  التنفيذي  والمشاور  األعلى  الرئيس  نائب 

داسولت آفييشن

اآلنسة/ تيليرفو تاركو
المسؤول التنفيذي األعلى، الشركة الفنلندية لتطوير التعليم 
التدريب المهني - ايه ام كيه ئي ليمتد )عضو في مجموعة ايه 

ام كيه ئي(

السيد/ آيدان جونس او بي ئي
مدير مسابقة المهارات العالمية - أبوظبي 2017



نحو اقتصاد مستـدام لمرحلة ما بعد النفط

WEEK
INNOVATION

WEEK
INNOVATION



خـــــلفية
تعمل حكومة اإلمارات العربية المتحدة بشكل فاعل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة 
لمرحلة ما بعد النفط، حيث تهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق اقتصاد مستدام لألجيال 
القادمة. لقد تمت اإلشارة بشكل مستمر إلى أن االستثمار في مجال التعليم، وعلى األخص 
لبناء  الوطنية  األوليات  مقدمة  في  هو  والمهني،  التقني  والتدريب  التعليم  مجال  في 

مقدرات المواهب الوطنية لتمكينها من قيادة االقتصاد بطريقة متوازنة ومستدامة.

الفكرة الرئيسية
 التعليم والتدريب التقني والمهني: نحو اقتصاد مستدام لمرحلة ما بعد النفط

األفكار الفرعية
في  الانفطية  الحيوية  القطاعات  تطوير  في  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  دور 

اإلمارات العربية المتحدة.
أهمية تطوير المواهب الوطنية لقيادة جهود التنويع االقتصادي.

األهداف
المساهمة في الحوار الوطني حول اقتصاد ما بعد النفط؛

استراتيجي  كمساهم  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  عملية  على  الضوء  إلقاء 
ومنصة حيوية لتحقيق التنويع االقتصادي؛

وضع التوصيات التي ُتنير الدرب نحو تقوية دور التعليم والتدريب التقني والمهني في 
تحقيق التنمية المستدامة.

األســــــاس المنــطقي



LOCATIONS

 

مدينة زايد

أبوظـبي

دبــــي

الفجيرة

دبـي

الشـارقة

عجمان

رأس الخـيمة

إطــــــار العـــمل



منتــدى القادة
يجمع المنتدى سويًة مجموعة من الخبراء الرائدين 
التقني  والتدريب  للتعليم  العالمي  القطاع  في 
الفهم  ودعم  الوعي  تعزيز  لغرض  والمهني 
ومشاركة الممارسات الجارية وصياغة األفكار الجديدة 
وتحقيق التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب 
الحوار  لدعم  الشركات  وقطاع  والمهني  التقني 

والشراكات والتأثير اإليجابي.

ورش عمل
التقني  والتدريب  للتعليم  االبتكارية  العمل  ورش 
مقدرات  بناء  إلى  العمل  ورش  تهدف  والمهني: 
التقني  والتدريب  التعليم  وطلبة  ممارسي 
الخبرات  لتبادل  منصة  توفير  وإلى  والمهني، 

اليدوية الحية واألدوات العملية التطبيقية.

10 
يناير - 2017

تجربة االستكشاف
ستتم إقامة تجربة االستكشاف للتعليم والتدريب 
التقني والمهني في كافة مقرات النظام التعليمي 
لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 
كل  تتألف  المتحدة.  العربية  اإلمارات  أرجاء  عبر 
وورش  صغيرة،  ومعارض  مفتوحة،  أيام  من  فعالية 
من  المستقبليين  الطلبة  لتمكين  وندوات  عمل، 
البرامج  حول  مميزة  ومفاهيم  أفكار  على  الحصول 
والتدريب  التعليم  مجال  في  الجديدة  والمهن 

التقني والمهني.

11-16
يناير - 2017

معرض
معرض االبتكار للتعليم والتدريب التقني والمهني: 

يمثل المعرض منصة لعشر تطبيقات ابتكارية في 

ويعمل  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  مجال 

على توفير منصة لمشاركة األفكار الجديدة وأفضل 

الممارسات العملية.
10

يناير - 2017

11 
يناير - 2017

مواضيع منتدى القادة للتعليم والتدريب التقني والمهني



الطــريق نحو األمـــام وأهمـــية تنويع االقـــتصاد

3

2

1

مواضيع منتدى القادة للتعليم والتدريب التقني والمهني

الجلسة

الجلسة

الجلسة

دور التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي تطوير القطاعــات الحيويــة الانفطية 
مــن خــال التشــجيع علــى االبتــكار والشــراكات الصناعيــة وروح الريــادة فــي األعمال

أصوات الشباب: حاضرنا ومستقبلنا



الدولة  وزيرة  القاسمي،  خالد  بنت  لبنى  الشيخة  معالي  حضور 
التربية  وزير  الحمادي،  إبراهيم  حسين  معالي  و  للتسامح، 
والتعليم، لمنتدى قادة التعليم والتدريب التقني والمهني للعام 

.2015

الدكتورة/ آنا باوليني
مديرة مكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )يونسكو( في الدوحة

السيد/ مييكا تومي
السابع  الشبابي  للمنتدى  بالشراكة  مقرر 

لليونسكو )فنلندا(

المسؤول  محمود،  شريف  مسعود  السيد  ترؤس 
التنفيذي األعلى لمجموعة الياه سات، لمناقشة المنتدى

السيد/ محمد سند القبيسي
شركة  البشرية،  الموارد  مدير  نائب 

نفط أبوظبي الوطنية )أدنوك(

البروفيسور/ جواو سانتوس
للتعليم  العام  المدير  الوحدة،  رئيس  نائب 

والثقافة في المفوضية األوربية

اآلنسة/ مريم خانصاحب
)دولة  لليونسكو  الشبابي  المفوض 

اإلمارات العربية المتحدة( 

لقطات من الفعالية بنسختيها للعامين 2015 و 2016



الدكتور/ تود أ. لورسن
رئيس جامعة خليفة

معالي/ صقر غباش سعيد غباش
 وزير الموارد البشرية والتوطين ورئيس  
مجلس  إدارة الهيئة الوطنية للمؤهات 

السيد/ ليونيل دي ال ساييت
التنفيذي  والمشاور  األعلى  الرئيس  نائب 

للرئيس التنفيذي، داسولت آفييشن

الدكتور/ خالد المزروعي
لبناء  أبوظبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

السفن

الدكتور/ عيسى محمد بستكي
رئيس جامعة دبي

السيد/ آيدان جونس او بي ئي
أبوظبي   - العالمية  المهارات  مسابقة  مدير 
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م�ؤ�س�سات حممد بن خالد �آل نهيان 
ت�سارك كافة يف فعاليات مهرجان 
�ل�حد�ت �مل�ساندة للرماية �لر�بع

بتوجيهات ودعم  �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
�شاركت  نهيان  �آل  بن خالد  �ل�شيخ حممد  موؤ�ش�شات  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�لوحد�ت  مهرجان  فعاليات  �نطالق  يف  للمركز  �لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  �ل��ر�ب��ع  للرماية  �مل�شاندة 
ز�يد �آل نهيان  ويل عهد �أبو ظبي ونائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
خالد  بن  حممد  �ل�شيخ  مركز  من  كل  �شارك  حيث   ، �لوثبة  منطقة  يف 
�مل�شتقبل  لأجيال  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  وجمعية  �لثقايف  نهيان  �آل 
بالرب�مج �لقر�ئية �لتي �أطلقتها �ل�شيخة �شما لعام 2016 م تز�منا مع 
�آل نهيان -  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �لدولة �شاحب  �إط��الق رئي�س 
حفظه �هلل - عام 2016 م عام �لقر�ءة . هذ� وقد �فتتح �ملهرجان معايل 
�للو�ء عبد �هلل بن مهري �لكتبي قائد �لوحد�ت �مل�شاندة مبر�فقة �لفرقة 
�ملهرجان مرور�  �أرك��ان  و�ل��ذي قام بجولة يف  �مل�شلحة،  للقو�ت  �ملو�شيقية 
بركن موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان حيث �أبدى �إعجابه مبا 
يطرحه من مبادر�ت ثقافية وقر�ئية وجمتمعية مهارية كان من �أبرزها 
 ) �لعطاء  لإم���ار�ت  بناء  �لتطوع   ( �شعار  حتت  �نتماء(  )تطوعك  مبادرة 
و�لتي تهدف �إىل ن�شر ثقافة �لتطوع ودعمها وتعزيزها بني �أجيال �لوطن 
�أينما  )�شديقك  مب�شروع  �خلا�س  و�ل��ك��وخ  �لكتب  عربة  عر�س  مت  ،كما 
�ملت�شمنة  �ملتنقلة  و�ملكتبة  �مل�شتقبل  �أجيال   مكتبة  بر�مج  كذلك  تكون( 
لكافة �لرب�مج و�ملبادر�ت �لقر�ئية حتت �شعار )لأجلك خليفة كلنا نقر�أ( .  
و ��شتقبل ركن �ملوؤ�ش�شات زو�ر �ملهرجان من �أ�شر و�أفر�د ،و�شارك �لأطفال 
يف تلوين جمل �أطلقتها �شمو �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد 

�آل نهيان 
حتث على �لقر�ءة وت�شجع على ممار�شتها كعادة يومية . 

كما مت تقدمي هد�يا لالأطفال �لذين يح�شلون على مئة درجة يف �لرماية 
عبارة عن ق�ش�س من نتاج �ملوؤ�ش�شات حتفيز� لهم وت�شجيعا على �لقر�ءة 
كذلك على لتميزهم بالدقة و�ل�شبط و�لتميز يف �لرتكيز �أثناء �لرماية . 
وكان حل�شور �ملتطوعني  من فريق �لوطن �لتطوعي دور كبري يف �لتنظيم 
جمل�س  من  و�أع�شاء  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  �إىل  �إ�شافة  و�لت�شوير  و�لإ���ش��ر�ف 
�لإد�رة .. هذ� وي�شتمر تقدمي فعاليات �ملوؤ�ش�شات طو�ل �أيام  �ملهرجان يف 

�لفرتتني �ل�شباحية و�مل�شائية  حتى �لثاين من فرب�ير 2016 م .

خالل زي�رتهم ملعر�ض الربدة ب�أبوظبي

�ل�ف�د �ل�سياحية تبدي �نبهار�ها باإمكانات �لفن�ن �لإ�سالمية �لتي يحت�يها �ملعر�ض

العني يف  كبري  الوظيفي" بنج�ح  "الإ�شتك�ش�ف  التقني" يختتم  "اأبوظبي 

�لتقني" بالدولة �أب�ظبي  "�أ�سب�ع  خالل  م��طن  �ألف   13 على  تتناف�ض  و�سناعية  جامعية  م�ؤ�س�سة   229
مب�رك ال�ش�م�شي 100 % ن�شبة توافق م�ش�رات "اأبوظبي التقني" مع �شوق العمل

تن�شيق مع املوؤ�ش�ش�ت ال�شن�عية لتمكني املواطنني من العمل يف الط�قة النووية والنفط والغ�ز والطريان وال�شن�ع�ت امل�شتقبلية

•• اأبو ظبي - الفجر

�لذي  �لإ���ش��الم��ي��ة  للفنون  �ل���ربدة  معر�س  ��شتقبل   
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  تنظمه 
�ل�شيخ  معايل  برعاية  باأبوظبي  �لوطني  �مل�شرح  يف 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
وتنمية �ملجتمع �أم�س �لأول �عد�د� كبرية من �ل�شياح 
من  �شخ�س   500 على  عددهم  يزيد  �ل��دول��ة  وزو�ر 
و�أملانيا  وفرن�شا  ��شبانيا  منها  خمتلفة  �أوروب��ي��ة  بالد 
�ملعر�س  مبقتنيات  �نبهارهم  �أب���دو  �ل��ذي��ن  و�إيطاليا 
�لفنون  �أدو�ت  ب���ني  مت���زج  �أع���م���ال  م���ن  ي�����ش��م��ه  وم���ا 
�لإ�شالمية  �ل��ف��ن��ون  و�إم��ك��ان��ات  �حل��دي��ث��ة  �لت�شكيلية 
و��شحة  �شورة  تقدم  ر�ئعة  �أع��م��ال  لتقدمي  �لر�قية 

عن �إمكانات �حل�شارة �لإ�شالمية.
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع  حيث قدمت وز�رة 
مب�شطة  ق��ر�ءة  مع  �ملعر�س  ملقتنيات  مب�شطا  �شرحا 
من  ب��ه  تتمتع  وم��ا  ومكانتها  و�شاحبها  ل��وح��ة  لكل 
من  �لأع��م��ال  �رق��ى  �ختيار  مت  حيث  فنية،  جماليات 
ك��اف��ة �لأع��م��ال �ل��ف��ائ��زة بجائزة �ل���ربدة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
متزج  �لتي  �حلروفية  لوحات  من  كبري  ع��دد  عر�س 
بني جماليات �خلطوط �لعربي و�ملد�ر�س �لت�شكيلية 
�حلديثة لتقدم �أعمال �إبد�عية على م�شتوى �لت�شكيل 

و�للوين. 

وقالت عفر�ء �ل�شابري وكيل وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع �إن معر�س �لربدة للفنون �لإ�شالمية 
�أع��دد� كبري� من �لوفود و�لأف��و�ج �ل�شياحية  ��شتقبل 
من خارج �لدولة بالتن�شيق بني وز�رة �لثقافة وهيئة 
�أحد  �مل��ع��ر���س  ليكون  و�ل��ث��ق��اف��ة،  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
�لإمار�ت  �إىل  تاأتي  �لتي  �ل��وف��ود  ه��ذه  حمطات  �أب��رز 
للتعرف على ح�شارتها وثقافاتها  �لعامل  ق��ار�ت  من 
مبا�شر  باهتمام  يحظى  �ملعر�س  �أن  موؤكدة  �لر�قية، 

وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  من 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع مل��ا يحمله من 
�بد�ع  ب��ني  لأن��ه يجمع  ر�ق��ي��ة،  و�إب��د�ع��ي��ة  قيمة فنية 
�ل��ف��ن��ان �لإ����ش���الم���ي يف �ل��ع�����ش��ر �حل���دي���ث م���ن كافة 
�ل�شاربة  �لإ�شالمية  �لفنون  ومقومات  �لعامل،  بالد 
كافة  �ل�شابري  ودع��ت  �لتاريخ.  �أع��م��اق  يف  بجذورها 
لكت�شاف  �ملعر�س  لزيارة  �لدولة  وجامعات  مد�ر�س 
�لزخرفة و�حلروفية  �لفنية يف جمالت  �لكنوز  هذه 

و�خلط �لعربي، كما دعت كافة فئات �ملجتمع لزيارته 
�أن  موؤكدة  بفنوننا،  �جلديدة  �لأجيال  لتعرف  �أي�شا 
�ملعر�س مفتوح لأكرث من 12 �شاعة يوميا طو�ل �أيام 
�لأ�شبوع بالبهو �لرئي�شي للم�شرح �لوطني باأبوظبي، 
تعد  �أ�شلية،  ن�شخ  هي  �ملعرو�شة  �لأع��م��ال  كافة  و�أن 
�لأرقى على م�شتوى �لعامل و�نها جميعا حا�شة على 

�ملر�كز �لويل يف جائزة �لربدة �لعاملية.
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  �أن  �ل�شابري  و�أك��دت 
�ملعر�س  يخرج  لكي  �إمكاناتها  كافة  �شخرت  �ملجتمع 
ب��ال�����ش��ورة �ل���ت���ي ت��ل��ي��ق مب���ا ي��ح��وي��ه م���ن ك���ن���وز وفق 
�أحدث �أ�شاليب �ملعر��س �لعاملية، معربة عن �شعادتها 
و�ملقيم  �لأجانب  �ل�شياح  �لكبري من جانب  بالإقبال  
على �ملعر�س، و�نبهارهم مبا بلوحاته �ملميزة، معربة 
ع��ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��ت��ع��اون �ل����ذي �ب����ده ع���دد ك��ب��ري من 
�بو ظبي لل�شياحة  ر�أ�شهم هيئة  �ل�شركاء وتاأتي على 
�أهد�ف  �أه��م  �أح��د  �أن  �ل�شابري  و�أ���ش��اف��ت  و�لثقافة. 
�لرتقاء  هو  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة 
ب��ال��ف��ن��ون �لأ���ش��ي��ل��ة ودع��م��ه��ا وت�����ش��ج��ي��ع ك��اف��ة فئات 
�حد  باعتبارها  �لفنون  ه��ذه  على  لالإقبال  �ملجتمع 
�ملكونات �لثقافية �لتي ترتقي بذ�ئقة �لإن�شان وتفجر 
ط��اق��ات��ه �لإب���د�ع���ي���ة، م��ع �حل��ر���س ع��ل��ى دع���م فناين 
ومبدعي �لإمار�ت يف كافة �ملجالت و�ملحافل �ملحلية 

و�لدولية .

•• العني - الفجر

ك�شف �شعادة مبارك �شعيد �ل�شام�شي مدير 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
هي   100% �أن  ع���ن  و�مل���ه���ن���ي  �ل��ت��ق��ن��ي 
و�لرب�مج  �مل�شار�ت  بني  ما  �لتو�فق  ن�شبة 
يف  �لتقني"  "�أبوظبي  ي��ط��رح��ه��ا  �ل���ت���ي 
و  و�جل��ام��ع��ي��ة،  �لثانوية  موؤ�ش�شاته  ك��اف��ة 
و�لتكنولوجية  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات 
�لعمل،  �شوق  يحتاجها  �لتي  و�ل�شناعية 
حيث يحر�س �ملركز على �أن يتم �لتن�شيق 
�ل�شناعية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ب����ني  م����ا  �ل����ت����ام 
�لتكنولوجيا  ثانويات  وب��ني  �ملتخ�ش�شة، 
وكلية  �ل��ف��ن��ي��ة،  و�ل��ث��ان��وي��ات  �لتطبيقية، 
وبوليتكنك  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة 
�أبوظبي، ومركز �لتعليم و�لتطوير �ملهني، 
�ملتخ�ش�شة  �ل��رب�م��ج  ت�شميم  قبل  وذل��ك 
ي��ت��م �لعمل  ب��ح��ي��ث  مب��و����ش��ف��ات ع��امل��ي��ة، 
�لتو�فق  حت��ق��ي��ق  ي�����ش��م��ن  مب���ا  �مل�����ش��رتك 
يف  �ملطلوبة  و�لو�جبات  �ملهار�ت  بني  �لتام 
عليه  و�ل��ت��دري��ب  در��شته  يتم  وم��ا  �لعمل، 
يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لتدريبية، وذلك 
ل�شمان تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�ملتخ�ش�شة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  ب��ت��خ��ري��ج 

�لعمل  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  و�ل���ق���ادرة 
و�لنفط  �ل���ن���ووي���ة،  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
�لهند�شة  و�ل�شناعات  و�ل��ط��ري�ن،  و�لغاز، 

�مل�شتقبلية ب�شكل عام. 
�شحفية  ت�������ش���ري���ح���ات  يف  ذل�������ك  ج�������اء 
معر�س  ت��ف��ق��ده  ه��ام�����س  ع��ل��ى  لل�شام�شي 
�لإ���ش��ت��ك�����ش��اف �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل��وظ��ي��ف��ي يف 
فرع  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ات 
�لعني، ير�فقه على حممد �ملرزوقي رئي�س 
�لإم����ار�ت باملركز وذل��ك يف ختام  م��ه��ار�ت 
�لتقني2016"  �لتعليم  "�أ�شبوع  فعاليات 
�لتقني" مبختلف  "�أبوظبي  نظمه  �ل��ذي 
 –  17 �إم���ار�ت �لدولة خ��الل �لفرتة من 
"مو�ئمة  �شعار  حتت  �جلاري،  يناير   21
قطاع �ل�شناعة مع قطاع �لتعليم و�لتدريب 
�لتقني و�ملهني: �ل�شبيل �ىل �إقت�شاد �أكرث 
تنوعاً" ومب�شاركة  قادة �ل�شناعة و�لتعليم 
وبريطانيا  و�أمريكا  وفرن�شا  �لإم���ار�ت  يف 
وفلند� �لذين ��شتعر�شو� جتاربهم �لعاملية 
�لر�ئدة وفر�س �لعمل �لتي تنتظر �ل�شباب 
�لطري�ن،  وق���ط���اع���ات  �ل���ذك���ي���ة،  �مل����دن  يف 
و�لت�����ش��الت، وب��ن��اء �ل�شفن وغ��ريه��ا من 
�مل��ج��الت �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �ىل جمال 
موؤكدين  و�ملهني،  �لتقني  �لتعليم  تطوير 

جناح �لدولة يف تنفذ �إ�شرت�تيجية متقدمة 
�لتقني  �لتعليم  ن�شر  على  ت��ق��وم  وه��ادف��ة 
و�ملهني يف كافة �إمار�ت �لدولة، من خالل 
�أبوظبي  مركز  يقودها  متقدمة  منظومة 
تعمل  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
و�لعملية  �لعلمية  باملهار�ت  �لإرتقاء  على 
ل�����ش��ب��اب وف��ت��ي��ات �لم�����ار�ت و�ل��و���ش��ول به 
�لأمر  وه��و  �لعاملية،  �مل�شتويات  �أرق���ى  �ىل 
�لذي يحقق �لتو�فق بني �إحتياجات قطاع 
و�لتدريب  �لتعليم  وخم��رج��ات  �ل�شناعة 
�إىل  �لو�شول  ي�شمن  مبا  و�ملهني  �لتقني 

�إقت�شاد  وطني �أكرث تنوعاً وثر�ًء.
و�أو�شح �شعادة مبارك �ل�شام�شي �أن "�أ�شبوع 
م�شاركة   �شهد   "2016 �لتقني  �لتعليم 
229 موؤ�ش�شة جامعية و �شناعية حملية 
ودولية و�أفرعها �لتي تناف�شت ل�شتقطاب 
�ألف مو�طن بينهم نحو ثمانية   13 نحو 
�آلف طالب وذل��ك يف ت�شعة مر�كز �شهدة 
�لتقني  مبختلف  �لتعليم  �أ�شبوع  فعاليات 
�ملوؤ�ش�شات  ه����ذه  وم����ن  �ل����دول����ة،  �إم�������ار�ت 
�لم���ار�ت  جامعة  و  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ل�شفارة 
للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  و  ز�ي����د،  وج��ام��ع��ة 
و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وج���ام���ع���ة �ل�������ش���ارق���ة، 
�ل��ب��رتويل و�جل��ام��ع��ة �لمريكية  و�مل��ع��ه��د 

بال�شارقة، وهيئة �لطري�ن �ملدين، و�ملعهد 
�لربيطاين، وبوليتكنك �أبوظبي، وطري�ن 
�لإمار�ت، �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية" 
�أدنوك"وموؤ�ش�شة �لمار�ت للطاقة �لنووية، 
�للكرتوين،  ل��الأم��ن  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
ومعهد  �ل�شفن،  لبناء  ظبي  �أب���و  و���ش��رك��ة 
خلدمات  �أبوظبي  و�شركة  �لفني،  �أدن���وك 
وغريها  توتال  و�شركة  �ل�شحي،  �ل�شرف 
�ل�شناعية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�����ش��رك��ات  م���ن 
�ملحلية  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملتخ�ش�شة 
�ل�شركاء  �لتي تعد من  �ملتميزة،  و�لدولية 
يعملون مع مركز  �لذين  �ل�شرت�تيجيني 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
ت�شع  �لتي  �إ�شرت�تيجيته  تنفيذ   ليو��شل 
�لتعليمية  �مل�����ش��ار�ت  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  �أب���ن���اء 
بالتطور  ت���رت���ب���ط  �ل����ت����ي  و�ل���وظ���ي���ف���ي���ة 
ت�شهده  �ل����ذي  و�ل�����ش��ن��اع��ي  �لق��ت�����ش��ادي 
وقطاعات  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���دول���ة 

�لعمل.
ومن جهتها قالت عزى مانع �شعيد �لعتيبة 
مدير ثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية فرع 
�لإ�شتك�شاف  معر�س  �أن  بالعني  �لطالبات 
�ل��وظ��ي��ف��ي يف �ل��ع��ني ���ش��ه��د جن��اح��اً كبري�ً 
�لفي  ون���ح���و  م���وؤ����ش�������ش���ة   35 مب�������ش���ارك���ة 

وطالبة  ط��ال��ب   1700 بينهم  م��و�ط��ن 
�أولياء �لأمور �لذين حر�شو�  �إ�شافة �ىل  
�لتقني،  �لتعليم  مب�شوؤويل  �للتقاء  على 
�ملطلوبة  �مل��ه��ن  ملعرفة  �ل�شناعة،  ورج���ال 
�لنظام  ع���ل���ى  و�لإط���������الع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف 
�لتعليمي �ملتخ�ش�س و �لفر�س �لتعليمية 
و�لوظيفية �لتي تنتظر �لأجيال �جلديدة 
يف  �ملنتظرة  �لهند�شية   �ل��وظ��ائ��ف  ومنها 
خمتلف �لتخ�ش�شات �ل�شناعية، و�لرب�مج 
�لتعليمية �جلديدة �لتي من بينها بر�مج 
�ل���ط���اق���ة �ل���ن���ووي���ة، و�أم������ن �مل��ع��ل��وم��ات يف 
�لرب�مج  �أبوظبي، وغريها من  بوليتكنك 

�مل�شتقبلية .
ومن جهته قال �شعيد �لكندي نائب مدير 
ث��ان��وي��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة فرع 
�ل�شتك�شاف  معر�س  �أن  بالعني  �ل��ط��الب 
توجيه  يف  جن���ح  و�ل���وظ���ي���ف���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�لطلبة  �أب��ن��ائ��ه��م  لتمكني  �لأم����ور  �أول���ي���اء 
مبكر�ً  �مل�شتقبلية  �أه��د�ف��ه��م  حت��دي��د  م��ن 
وهم على مقاعد �لدر��شة بحيث يدر�شون 
م�شتقبل  لها  �لتي  �جلديدة  �لتخ�ش�شات 
�لذي  �ألأم���ر  وه��و  م�شمون،  وعمل  مهني 
و�ملو�طن  للوطن  �لعليا  �مل�شلحة  يحقق 

على حد �شو�ء.
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