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اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ 2018
ﺷﺮﻛﺎء
ﻟﻘﺎء
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الوقت

النشاط

القاعة

صباحا
8:15 – 7:30
ً

التسجيل

صباحا
9:30 – 8:30
ً

قاعة المحاضرات 1

الخطاب االفتتاحي والكلمة الرئيسية والجلسة العامة

Qatar Career Development Center

مناقشات المائدة المستديرة لتطوير اآلتي:

Organized by:

األطر والمعايير والسياسات الخاصة بمجال التوجيه المهني على المستوى الوطني

قاعة 241

ﻳــﻨــﻈــﻤــﻪ:تطبيق استراتيجية
الجهات المعنية ومسؤولياتها في
 by:دور
قاعة 240
Organized
ﻟﻠﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻲ
ﻗـﻄـﺮ
ﻣـﺮﻛـﺰ
2022-2017
قطر
في
المهني
التوجيه
Qatar Career Development Center

Career Guidance
Stakeholders Platform 2018
قاعة 239

معايير التوجيه المهني الخاصة باليونسكو فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الفني
والمهني

مجموعات النقاش حول أفضل الممارسات المتعلقة باآلتي:
قاعة المحاضرات 1

زيادة تأثير التوجيه المهني على البرامج الوطنية لتنمية المواهب

قاعة 237

برنامج تطوير مهارات قابلية التوظيف للطالب الجامعيين

قاعة 236

مواصلة تطوير ممارسات ريادة األعمال في قطر

Chairperson of Qatar Foundation

صباحا
11:45 – 9:45
ً

قاعة 235

خدمات وموارد التوجيه المهني القائمة على التكنولوجيا

قاعة 234

إطار عمل التطوير المهني للطالب ذوي القدرات الخاصة

قاعة 238

دمج التوجيه المهني في مناهج التعليم الثانوي – التجربة الفنلندية

قاعة 233

تقييم برنامج المهارات الحياتية بالمدارس الثانوية في قطر

Her Highness Sheikha Moza bint Nasser
Under the Patronage of

صباحا –  12:30ظهرً ا صالة الظهر واستراحة الغداء
11:45
ً

متابعة جلسات نقاش المائدة المستديرة
قاعة 241

األطر والمعايير والسياسات الخاصة بمجال التوجيه المهني على المستوى الوطني

قاعة 239

معايير التوجيه المهني الخاصة باليونسكو فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الفني
والمهني

متابعة جلسات مجموعات النقاش حول أفضل الممارسات المتعلقة باآلتي:
 12:30ظهرً ا –  2:30عصرً ا

In Partnership with:
 02:40عصرً ا –  3:30عصرً ا

قاعة المحاضرات 1

زيادة تأثير التوجيه المهني على البرامج الوطنية لتنمية المواهب

قاعة 237

برنامج تطوير مهارات قابلية التوظيف للطالب الجامعيين

قاعة 236

مواصلة تطوير ممارسات ريادة األعمال في قطر

قاعة 234

إطار عمل التطوير المهني للطالب ذوي القدرات الخاصة

قاعة 238

دمج التوجيه المهني في مناهج التعليم الثانوي – التجربة الفنلندية

قاعة 233

تقييم برنامج المهارات الحياتية بالمدارس الثانوية في قطر

قاعة المحاضرات 1

الجلسة الختامية العامة

