
بمــبادرة من

ملـف الفــعالية 





‘‘
              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

لدينــا فــي مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي إيمــان راســخ بــأن أنظمــة المركــز يجــب أن تبقــى 
مواكبــًة للثــورات العلميــة والتكنولوجيــة والصناعــات الجديــدة وتغيــرات الســوق. ال يقتصــر هدفنــا على االســتجابة 
ــل نهــدف أيضــً أن نتمكــن مــن االســتعداد للمســتقبل مــن خــال  ــة دائمــة التطــور فحســب، ب للبيئــة االقتصادي

تحضيــر طلبتنــا وقوانــا العاملــة اليــوم للوظائــف المســتقبلية أيضــً.

لــذا، فــإن أســبوع التعليــم التقنــي واالبتــكار 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 مجموعــة مــن المواضيــع 
الجوهريــة الهامــة فــي مجــاالت متعــددة تشــّكل بمجملهــا منظومــة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين. إن هــذه الفعاليــة الشــاملة، التــي تتــم إقامتهــا للســنة الثالثــة لهــا علــى التوالــي، 
تتماشــى عــن قــرب مــع األجنــدة الوطنيــة التــي يمثــل فيهــا االســتثمار فــي تطويــر اقتصــاد متنــوع ومســتدام ركيزًة 
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 

ــة. كافــة الجهــات المعنيــة للمشــاركة فــي هــذه الفعاليــة الهاّم

مبارك سعيد الشامسي 
المــــدير الـــــعام



إن  أســبوع التعليــم  التقنــي واالبتــكار هــو عبــارة عــن 
منتــدى وطنــي للخبــراء والمؤسســات الصناعيــة وقــادة 
والطلبــة  والباحثيــن  السياســة  وصانعــي  الحكومــة 
ــة  ــول مجموع ــرات ح ــكار والخب ــادل األف ــن لتب والمعّلمي
مــن المواضيــع الجوهريــة الهاّمــة فــي مجــاالت متعــددة 
تشــّكل بمجملهــا التعليــم والتدريــب التقنــي والمهني 

فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

ما هو أسبوع التعليم التقني واالبتكار؟



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

2
0

15
2

0
16

2
0

17

المـــــواضيع



برنامج لمدة 7 أيام للفعاليات على مستوى الدولة

الوصول إلى 10,000 طالب وولي أمر

أكثر من 400 حاضر للمؤتمرات

والتعليــم  الصناعــة  قطاعــات  مــن  عالميــون  متحدثــون 
العالميــة والمهنــي  التقنــي  والتدريــب 

ورش عمــل يدويــة لمهنيــي التعليــم والتدريــب التقنــي 
لمهنــي ا و

سلسة من الندوات التخصصية في 7 مقرات

عرض أعمال مشاريع الطلبة االبتكارية

بمهــارات  الصناعــة  احتياجــات  لربــط  للوظائــف  معــارض 
الطلبــة

نقــــــاط رئـــــيسية



مهنيو
 التعليم والتدريب
 التقني والمهني

 28% آخـرون

السلطات
 / الحكومة

11%
ممثلو

 ا عـــــالم

 5% 3%
الطلبة

 وأولياء ا�مور

37%

قــــــادة
 الصنـــــاعة

 16%

الجمـــــهور



المتحدثون السابقون

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

الدكتور/ تود أ. لورسن
رئيس جامعة خليفة

الدكتورة/ آنا باولينـــي
مديرة مكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )يونسكو( في الدوحة

الدكتور/ عيسى محمد بستكي
رئيس جامعة دبي



المتحدثون السابقون

الدكتور/ خالد المزروعي
لبناء  أبوظبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

السفن

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

السيد/ مييكا تومي
السابع  الشبابي  للمنتدى  بالشراكة  مقرر 

لليونسكو )فنلندا(



المتحدثون السابقون

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

اآلنسة/ مريم خانصاحب
)دولة  لليونسكو  الشبابي  المفوض 

اإلمارات العربية المتحدة( 

السيد/ ليونيل دي ال ساييت
التنفيذي  والمشاور  األعلى  الرئيس  نائب 

للرئيس التنفيذي، داسولت آفييشن

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

2017



STAY INFORMED!

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.

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

المواضيع 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.

اإلطــــار المنــطقي



LOCATIONS

 

مدينة زايد

أبوظـبي

دبــــي

الفجيرة

دبـي

الشـارقة

عجمان

رأس الخـيمة

المـــــــواقع



منتــدى القادة
في  الرائدين  الخبراء  من  مجموعة  المنتدى  يجمع 
لغرض  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  قطاع 
نشر الوعي و تسليط الضوء على افضل الممارسات 
أهميته  وإبراز  التقني  التعليم  ثقافة  تعزيز  بهدف 
وتلبية متطلبات سوق  البشرية  الموارد  تنمية  في 
العاملة  للقوى  مناسبة  عمل  فرص  وتأمين  العمل 

اإلماراتية

ورش عمل
التقني  والتدريب  للتعليم  االبتكارية  العمل  ورش 
والمهني: تهدف ورش العمل إلى رفع كفاءة معلمي 
وإلى  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  وطلبة 
العملية في  الخبرات واألدوات  توفير منصة لتبادل 

مجل دعم االبتكار والمبتكرين.

10 
يناير - 2017

تجربة االكتشاف
والتدريب  للتعليم  االكتشاف  تجربة  إقامة  ستتم 
التعليمية  المؤسسات  كافة  في  والمهني  التقني 
التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  لمركز  التابعة 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  أرجاء  عبر  والمهني 
تشمل فعاليات تجربة االكتشاف على أيام مفتوحة، 
لتمكين  وندوات  عمل،  وورش  صغيرة،  ومعارض 
في  المعلومات  احدث  على  الحصول  من  الطلبة 
التعليم  مجال  في  الجديدة  والمهن  البرامج 

والتدريب التقني والمهني.

16-11
يناير - 2017

معرض
التقني  والتدريب  للتعليم  االبتكار  معرض 
تطبيقات  لعرض  منصة  المعرض  يمثل  والمهني: 
التقني  والتدريب  التعليم  مجال  في  ابتكارية 
الجديدة وأفضل  األفكار  لمشاركة  والمهني وفرصة 

الممارسات العملية.
10

يناير - 2017

11 
يناير - 2017

البرنـــــامج



16
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 

والمدرسة الثانوية الفنية

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

مجمع الذكور - العين

دبـــي 

12
 معهد بينونة للعلوم

والتكنولوجيا

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

مدينة زايد، الغربية 

مجمع اإلناث، أبوظبي

 الفجيرة 

11
 ورش العمل االبتكارية للتعليم

والتدريب التقني والمهني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية 

وبوليتكنك أبوظبي،

معهد الشارقة للعلوم 
والتكنولوجيا و المدرسة 

الثانوية الفنية

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

 مجمع محمد بن زايد، أبوظبي

 الشارقة 

 رأس الخيمة  

15

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
والمدرسة الثانوية الفنية

مجمع اإلناث - العين

مجمع اإلناث - عجمان

مجمع الذكور- عجمان

أم القيوين

10
 منتدى القادة ألسبوع

التعليم التقني واالبتكار

 معرض االبتكار للتعليم
والتدريب التقني والمهني

فندق الرتز كارلتون، أبوظـــــبي

الجدول الزمني ألسبوع التعليم التقني واالبتكار

منتدى القادة ألسبوع التعليم التقني واالبتكار

معرض االبتكار للتعليم والتدريب التقني والمهني

ورش العمل االبتكارية للتعليم والتدريب التقني والمهني

تجربة االكتشاف للتعليم والتدريب التقني والمهني

فندق الرتز كارلتون، أبوظـــــبي

 مجمع محمد بن زايد، أبوظبي



الطــريق نحو األمـــام وأهمـــية تنويع االقـــتصاد

3

2

1

مواضيع منتدى القادة ألسبوع التعليم التقني واالبتكار

الجلسة

الجلسة

الجلسة

دور التعليــم والتدريــب التقنــي والمهني فــي تطوير القطاعــات الحيوية غير النفطية 
مــن خال التشــجيع علــى االبتكار والشــراكات الصناعيــة وروح الريادة فــي األعمال

االستثمار في الشباب: حاضرنا ومستقبلنا



فوائد المشاركة في أسبوع التعليم التقني واالبتكار

 
العمل بشكل 

فعال على دعم تطوير 
عملية التعليم والتدريب 

التقني والمهني
 في اإلمارات العربية 

المتحدة

المساهمة 
في الحوار 

الوطني حول مواضع 
االهتمام األساسية 

الخاصة بك

 
التنسيق مع 

الخبراء الرائدين 
اآلخرين في بيئة 
تعلمية إيجابية

فرصة 
االلتقاء بأفضل 

وأنبغ المفكرين 
في قطاع التعليم  
والتدريب التقني 

والمهني
 

ربط قيادة 
األفكار واالطاع 

على الميول 
المستقبلية

إظهار 
روح القيادة 

من خال كونك جزًء 
من أحدث األبحاث

 والمناقشات
 الجارية



التفاعل االجتماعي




