ورشة عمل حول
"التحديات الناشئة في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي واتجاهات تنمية
القدرات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 14-11يناير 2021
 15:00 -12:00حسب التوقيت املحلي إلسطنبول (غرينيتش )3+

مشروع البرنامج
اليوم األول 11 :يناير 2021
الجلسة االفتتاحية
12:10 – 12:00

الكلمة االفتتاحية من قبل:
-

سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام ،سيسرك

االستراتيجيات الحديثة في تعليم املدرسين في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي
واتجاهات تنمية القدرات
12:40 – 12:10

الكلمة الرئيسية من قبل:

-

السيد جينس ليبي ،خبير كبير في البرامج ،مركز اليونسكو الدولي للتعليم
والتدريب في املجالين التقني واملنهي ()UNESCO-UNEVOC

 تجارب قطرية :بنغالديش
13:10 – 12:40
13:25 – 13:10

-

السيد محمد جاهنغير علم ،مدير التخطيط والتطوير ،مديرية التعليم التقني،
وزارة التعليم في بنغالديش

استراحة
 تجارب قطرية :ماليزيا

13:55 – 13:25

-

السيدة روز لينا اسماعيل ،املدير املساعد األول بقسم التعليم والتدريب الفني
واملنهي ( ،)TVETوزارة التعليم في ماليزيا

 تجارب قطرية :تونس
14:25 – 13:55
15:00 – 14:25

-

السيد منير كرامي ،مدير األبحاث والتطوير ،املركز الوطني لتكوين املكونين
وهندسة التكوين ( ،)CENAFFIFتونس

األسئلة واألجوبة
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اليوم الثاني 12 :يناير 2021
أساليب تكييف املناهج وإدراج تكنولوجيا املعلومات في أنظمة التعليم والتدريب الفني
واملنهي
12:30 – 12:00

الكلمة الرئيسية من قبل:

-

السيدة نوران تورون أتيش ،مسؤولة عن التوظيف وتنمية املهارات ،مكتب
منظمة العمل الدولية في تركيا

 تجارب قطرية :إندونيسيا
13:00 – 12:30

-

السيد أحمد صوفي ،مدير شؤون الشراكات ومواءمة التعليم املنهي مع
متطلبات دوائر األعمال والصناعة ،وزارة التعليم والثقافة في إندونيسيا

 تجارب قطرية :األردن
13:30 – 13:00
13:45 – 13:30

-

السيد ابراهيم أحمد الطراونه ،املدير العام املساعد للشؤون التقنية،
مؤسسة التدريب املنهي في األردن

استراحة
 تجارب قطرية :تركيا

14:15 – 13:45
14:45 – 14:15

-

السيدة أوزليم كالكان ،خبيرة في مجال التعليم ،املديرية العامة للتعليم املنهي
والفني ،وزارة التعليم الوطني في تركيا

األسئلة واألجوبة
اليوم الثالث 13 :يناير 2021

12:30 – 12:00

التحديات املتواصلة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي وسبل االستجابة في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي
الكلمة الرئيسية من قبل:

-

السيد أونور تشاغالر ،القائم بأعمال مدير دائرة التدريب والتعاون الفني،
سيسرك

 تجارب قطرية :الكاميرون
13:00 – 12:30

-

السيد ابراهيم ّأبا ،مدير التدريب والتوجيه املنهي ،وزارة العمل والتدريب املنهي
في الكاميرون

 تجارب قطرية :لبنان
13:30 – 13:00

-

السيد جورج كلوش ي ،مستشار الوزير في شؤون التعليم والتدريب الفني واملنهي،
وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان
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13:45 – 13:30

استراحة
 تجارب قطرية :باكستان

14:15 – 13:45

14:45 – 14:15

-

السيد محمد نعيم أخطر ،مستشار كبير وخبير في شؤون التعليم والتدريب
الفني واملنهي ،الهيئة الوطنية للتدريب املنهي والفني في باكستان ()NAVTTC

األسئلة واألجوبة
اليوم الرابع 14 :يناير 2021

12:45 – 12:00

فرص التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل بناء
نظم مرنة
الكلمة الرئيسية من قبل:

-

البروفسور الدكتور محمد أبو ريحانن رئيس شعبة التعليم الفني واملنهي،
الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ()IUT

مناقشات حول مائدة مستديرة افتراضية
13:45 – 12:45

املسير :السيدة روز لينا اسماعيل ،املدير املساعد األول بقسم التعليم والتدريب الفني
واملنهي ( ،)TVETوزارة التعليم في ماليزيا

14:00 – 13:45

االختتام وسبل املض ي قدما

14:30 – 14:15

مالحظات ختامية
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