
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة العمل العربية

 ورقة معلومات أساسية

 بشأن

 حول  ة العربية األولىالدور

 2008التصنيف العربي المعياري للمهن 

 ((   2010 يناير / كانون الثاني  21-19الرياض / المملكة العربية السعودية ))  ا

 

المهني و التقني المؤسسة العامة للتدريب  

 بالمملكة العربية السعودية
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 تقديـــــــــم

 

استمر مكتب العمل العربي في جهوده الرامية إلعدااد التندفيا العربدي ف عدا عداد مد        

الخبددراا العددرل ن لتفتهددي جعدد  الدهددود بععددااد م ددرفن التنددفيا المهفددي العربددي الدد   جدد       

(الد   قردر الم درفن    1988ربي ) بغدااد ن  ر العمل العــ( لمؤجم16افرة )ــــعرضه ععى ال

 ( مهفة .1803) فرا جضم  

رة إال قن التطبيد   ـدـ عامدا  ععدى إردرار التندفيا مف  م     19 مرفر فترة جنل إلى فرغ 

العمعي ل  يك  ليرضي طموح المفظمة له ا الم درفن الهداك  و ده مدل مت دافط التطبيد  مد         

 لمياا ية م   احية قخرى . احية فلعاك جوفر ال رصة لعمفظمة لعمتابعة ا

فإزاا ه ه الحالة  دان ال بدا لعمفظمدة قن جددا فسديعة لعفهدوص بالتندفيا المهفدي فجععده          

ج  التفسي  مع القائمي  ععدى م درفن التعدافن     فهك اموا با لعتطوراط فالمتغيراط الافلية ن 

الو الدة املما يدة    بدي  اإلرعيمي العربي املما ي في مداالط التععي  فالتاريب المهفدي فالتفقدل   

فهددي  ددل مدد  امردن    ف 2003عدداد مدد  الدداف  العربيددة عدداك     ف (G.T.Z)لعتعددافن ال فددي  

 حاصدل جهدود   ليكون إعااد جنفيا مهفدي عربدي مطدور     نفسوريا ففعسطي  فلبفان فمنر 

( خبيدرا مد  الداف     159قحا م اريع بر امج التعافن الم  ور ن حيد  عكدا ععدى إعدااده )     

 .ة في الم رفن العربية الم ار 

فدعددوة  هففددور اسددتلمه لو يقددة التنددفيا فجدده السدديا ا المدداير العدداك لعمفظمددة باسددتكمال     

ردفد الدداف  العربيددة فملحظدداجه  ب دددن مددا فرد فددي هدد ا      لتضددميفهمدموعددة مدد  الخبددراا  

 الم رفن الهاك فال   قصبح يض  ق ثر م   ل ة آالف  مهفة .

بعدرص الو يقدة ععدى الدافرة      اك مكتدب العمدل العربدى   رد  .فالستكما  اإلجراااط الاستورية 
 ( لمؤجمر العمل العربي حي  ج  اعتمادها .36)

ففضل  عمدا جقداك فدعن العمدل بالتندفيا العربدي المعيدار  لعمهد  يتددجى مد  خدل  إرادة            
فطفيددة فعربيددة هادفددة إلددى االرجقدداا بمسددتوى المععومدداط فالبيا دداط المتععقددة بددالقوى العامعددة   

ففلددوس سددلل  الععدد  فالمعرفددة لوضددع الخطددى الهادفددة إلددى الحددا مدد   ددبح البطالددة     الب ددرية 
فإيداد المفاف  العاياة ل رص العمل المبفية ععدى بيا داط فإحنداااط دريقدة ن جسداعا متخد         

جفظي  فرش عمدل  إلى جحقيقه م  خل   هافما  فه ا القرار باالستفاد إلى مععوماط رصيفة 
ف د ل  إ اطدة مسديولية     المعيار  العربدي لعمهد    استخااك التنفياف جطبي  لعتاريب ععى  ي ية
 إلى فحااط إدارية متخننة فجقاي  الاع  اللزك لها. هالعمل ععى جف ي 
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 : الدورة أهـــداف** 

 م هوك التنفيا المهفي فقسسه .التعرف ععى  -

 هيكعية التنفيا العربي المعيار  لعمه  .ععى  الوروف ععى  -

 ط مستوياط المهارة في التنفيا العربي المعيار  لعمه  .فياالتعرف ععى  -

  ظاك الترميز في التنفيا العربي المعيار  لعمه  .التعرف ععى  -

 التنفيا العربي المعيار  لعمه  .فاستخااماط جطبي  معرفة  -

 : الدورة محاور** 

ي المعيدار   فهيكعية التنفيا العربد م هوك التنفيا المهفي فقسسه       المحور االول : - 
 . لعمه 

ففيداط مسددتوياط                 ظداك الترميدز فدي التنددفيا العربدي المعيدار  لعمهد          : الثواني لمحوور  ا -
 .المهارة

 استخااماط التنفيا العربي المعيار  لعمه  ) عرص فمفار ة ( .  : الثالثالمحور  -

ندددفيا الدددافلي : الدددربى بدددي  التندددفيا العربدددي المعيدددار  لعمهددد  فالت الرابووو المحوووور  -
 المعيار  لعمه  .

 هيكعية التنفيا العربي المعيار  لعمه  فالتوصيا المهفي .    :  الخامسلمحور ا

 : المشاركــون** 

 :م ارك ف ما يعي  45 – 40بي   الافرة ارك فى قعما  ه ه ي

يكون الم ارك اختناصيا في قحا المداالط ععى قن  م ارك فاحا ع   ل دفلة عربية -1
 :اآلجية 

 التاريب المهفي   )ق( 

 إحناااط سوق العمل .)ل(  

 الت غيل . )جـ( 

 . G.T.Zالو الة املما ية لعتعافن ال في  -2

 امسكوا -3

 . الافرةالدهاط المتخننة ذاط العلرة بموضون ممثعو -4
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 . فى الاف  العربية ممثعو بعض المؤسساط التاريبية -5

 التنفيذ : أسلوب** 

 . الافرة عمل المتخنني  معااد قفراق العرل جكعيا عاد م  الخبراا -

 } جطبيقاط فاستخااماط ( . عرص قفراق عمل رطرية -

 : الدورة** مكان وزمان عقد 

ق21ق–ق19)ققي قــتت ـفـاللقالـتتـخق،قةذلتت قالمملكتتاقالبية تتاقاليتتب  ياقفتت ققالتتهة  قيتت عقد تتهق تت  ق
ق(ق.ق2010يناييق/قكان نقالثانيق

 : الجـهـات المنـظـمـة** 

 : منظمة العمل العربية** 

 الارى ا الديزة  -( مياان المساحة   7)  الـعـنـوان :

 ( 11511الرمز البرياى )   -( القاهرة   814)   ص . ب :

 + (202)   33362731-33362721-33362719  ف :ــــاتـه

 + (202)   37484902  س :ــــاكــف

 alo@alolabor.org   ى :ــــــالبريد اإللكترون

 www.alolabor.org  الموق  على اإلنترنت :

 :في المملكة العربية السعودية والمهنيالتقني  للتدريب** المؤسسة العامة 

 الممعكة العربية السعودية . –الرياص  ــوان :نالـع

 . (  11472)  -  ( الرياص 78236)  ص . ب :

 4067788 - 4058877 – 4066565  ـف :ـــهـات

 4065440  ــس :ــفــاك

    البريد اإللكترونــــــى :

 www.tvtc.gov.sa  الموق  على اإلنترنت :

 

 >>   واهلل ولى التوفيق  <<

 

 

 محمد شريف
 ط/ عبد المنعم

mailto:alo@alolabor.org
http://www.alolabor.org/
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 مشروع
 البرنامج الزمنى لدورة التصنيف العربي المعياري للمهن 2008
 ) الرياض – المملكة العربية السعودية 19 – 2010/1/21 (

 
 

 المتحدث البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 اليوم األول

 الثالثاء

 19 / 1 / 2010 

  

  ** تسجيل المشاركين 9.00 – 8.30

 -ضمن :االفتتاح ويتحفل  9.45 – 9.00

 GTZاملما ية لعتعافن الافلى  عمة الو الة  -

  عمة مفظمة العمل العربية -

 فالمهفى عمة المؤسسة العامة لعتاريب التقفى  -

 

  ** استراحة لتودي  الضيوف 10.00 – 9.45

 ** جلسة العمل األولى : 11.30 – 10.00

 رئيس الجلسة السيد /    

م هدددوك التندددفيا   عدددرص فمفار دددة لمحدددور     -
لتنددددفيا العربددددى  المهفددددى فقسسدددده فهيكعيددددة ا 

 .  المعيارى لعمه 

 

 

 

د. مفددددددددددد ر فاصدددددددددددا 
الخبيدددددددر  –المندددددددرى 

العربددددى المعتمددددا لدددداى   
مفظمدددة العمدددل العربيدددة   
رئدديا المر ددز الددوطفى   
لتفميددة المددوارد الب ددرية   

 )امردن(

  ** استراحة  12.00 – 11.30

 ** جلسة العمل الثانية 14.00 – 12.00

 رئيس الجلسة السيد /    

استخااماط التندفيا   محور  عرص فمفار ة ل -
 . العربى المعيارى لعمه  

 

 

 

د. مفددددددددددد ر فاصدددددددددددا 
 المنرى  

 منظمة العمل العربية

 

المهنيو التقني العامة للتدريب المؤسسة  
 بالمملكة العربية السعودية
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 المتحدث البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 الثانىاليوم 

 األربعاء

 20 / 1 / 2010 

  

 ** جلسة العمل الثالثة :  10.30 – 9.00

 رئيس الجلسة السيد /    

 ظدداك الترميددز فددى    عددرص فمفار ددة لمحددور     -
التنددددفيا العربددددى المعيددددارى لعمهدددد  ففيدددداط   

 . المهارة  مستوياط

 

 

 

المهفددددددددددددا ا قحمددددددددددددا 
الخبيددددددددر  –مندددددددط ى  

العربددددى المعتمددددا لدددداى   
 مفظمة العمل العربية

 ** جلسة العمل الرابعة :  12.00 – 10.30

 رئيس الجلسة السيد /    

هيكعيدددة التندددفيا   عدددرص فمفار دددة لمحدددور    -
 . العربى المعيارى فالتوصيا المهفى 

 

 

 

السددددديا ا حبيدددددب حسددددد  
الخبيدددددددددر  – امسددددددددداى

ربددددى المعتمددددا لدددداى   الع
مفظمدددة العمدددل العربيدددة   
 –مددداير إدارة التخطددديى 
 فزارة العمل )العراق(

  ** استراحة 12.30 – 12.00

 ** جلسة العمل الخامسة :  14.00 – 12.30

 رئيس الجلسة السيد /    

الدربى بدي  التندفيا     عرص فمفار ة لمحدور    -
العربدددى المعيدددارى لعمهددد  فالتندددفيا الدددافلى    

 . مه  المعيارى لع

 

 

المهفددددددددددددا ا قحمددددددددددددا 
 منط ى

 الثالثاليوم 

 الخميس

 21 / 1 / 2010 

  

  ** زيارات ميدانية لمواق  العمل 12.30 – 8.30

  ** التقرير الختامى والتوصيات 14.00 – 13.00

 

 مصطفى عبد الستار 
عبد المنعم ط/   


